सत्यांबय पूजय
सत्यनारायण, सत्यविनायकाप्रमाणेच शीघ्र फळ दे णारे शाक्त पंथीयांमध्ये ( देिी भक्तांमध्ये) प्रससद्ध

असणारे हे दे िीचे व्रत आहे. सर् ि सृष्टीची वनर् ममती सिच्यापासून झाली अशी िगन्माता असणा-या महाकाली,

महालक्ष्मी ि महासरस्िती स्िरुप देिीची ही पूिा आहे. ह्या व्रताचा मवहमा साक्षात दे िी भागित ि भविष्योत्तर
पुराण ह्या पुराणांमध्ये िर्सणलेला आहे. ह्या व्रताच्या प्रभािानेच स्ितः भगिान शंकर संकटापासून मुक्त झाले ि
त्यांचा पुत्र कार् वतकस्िामी ह्यास असुरांशी झालेल्या युद्धात वििय प्राप्त झाला असा इवतहास प्रससद्ध आहे.

केळीच्या खुंटांच्या साह्याने सुशोमभत केलेल्या मंडपात ( चौरं गािर ) गणपती पूिन, िरुण पूिन करािे.

कलशािर ठे िलेल्या ताम्हणामध्ये मध्यभागी महाकाली, महालक्ष्मी ि महासरस्िती यांचे आिाहन करािे. त्यांच्या

भोिती सप्तमातृका, निग्रह ि आठ वदक्पालांचे आिाहन ि पूिन करािे. नं तर सोयायाच्या वकाव िा चांदीच्या प्रवतमेिर
अथिा देिीच्या मूर्तीिर सत्यांबेचे आिाहन करािे. दे िीची पंचामृत स्नान , अमभषेक िगैरे करुन षोडशोपचार पूिा
करािी. देिीला यथाशक्ती िस्त्र ि सौभाग्य अलं कार (फणी, करं डा, मणी मंगळसूत्र, बांगड्या, िोडिी, आरसा इ.)
अर्पण करािेत. नं तर देिीची नामपूिा ि अं गपूिा करािी. हार, फुले, िेणी, पत्री इ. अर् पण करािेत. नं तर धूप दीप
नैिेद्य दाखिािा. नैिेद्यामध्ये विशेषतः खव्याची पक्िान्ने, खीर ि केशर ममसित रव्याचे लाडू असािेत. देिीसमोर
भिन, कीर्तन , नृत्य-गायन िगैरे करािे.
॥ श्री सत्यांबय पूजय सयहित्यची ययदी ॥
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