सत्यनारायण पूजा
सध्याच्या युगात सर्वात लोकप्रिय असणारी आणण प्रिणित फळ दे णारी म्हणूि िणसद्ध असणारी ही पूजा आहे.
सत्यिारायण म्हणजेच प्रवष्णूची असणारी ही पूजा ‘ज्याप्रदवशी मिात श्रद्धा उत्पन्न होईल त्याप्रदवशी करावी’ असेच

स्कंद पुराणांत सांगगतलेले असल्यािे ही पूजा करण्यास कोणताही मुहुर् त पहाण्याची आवश्यकता िसते. परं तु
एखादी शभ
ु कामिा पूर्ण व्हावी या उद्देशािे जर ही पूजा करायची झाल्यास शभ
ु प्रदवस पाहूि केल्यास उत्तमच.
शास्त्रािुसार सत्यिारायण पूजेसाठी पोर् णणमा, संक्ाांत तसेच िदोष हे प्रदवस िशस्त मािलेले आहेत.

संक्ाांत म्हणजे सूर्य ज्याप्रदवशी एका राशीमधूि दुसऱ्या राशीत िवेश करतो तो प्रदवस. साधारणपणे १४,१५

प्रकिंवा १६ तारखेला संक्ाांत असते. अशा िकारे दर मप्रहन्याला एक संक्ाांत असते. परं तु सध्या बहुतेक जणांचा फक्त
जािेवारी मप्रहन्यात येणारी ‘मकर संक्ाांत’ म्हणजेच संक्ाांत असा समज असतो. अशा ररतीिे दर मप्रहन्याची संक्ाांत
तसेच दर मप्रहन्याची पोर्णणमा याप्रदवशी पूजा करणारे अिेक श्रद्धावाि भक्त असतात.

ही पूजा करतािा सुरवातीला केळीचे खुंट चौरं गाला बांधूि घ्यावेत. िं तर संकल्पपूर्वक गणपती पूजि,

वरुण पूजि तसेच िवग्रह, आठ प्रदशांचे प्रदक्पाल यांची पूजा करुि सत्यिारायणाची म्हणजे प्रवष्णू स्वरुप असणाऱ्या

बाळकृष्ण , शागळग्राम प्रकिंवा प्रवष्णूच्या मूर्तीची पंचामृत स्नाि , अगभषेक वगैरे करुि षोडशोपचार पूजा करावी.
िं तर प्रवष्णूला आवडणारी तुळशीची पािे, फुले वाहतात. काही ठठकाणी प्रवष्णू सहस्रिाम म्हणूि १००० तुळशी

वाहतात. ते शक्य िसल्यास १०८ प्रकिंवा २४ िावांिी तुळशी वहाव्यात. िं तर सव्वा या िमाणात केलेल्या िसादाचा
िैवेद्य दाखप्रवतात. अगधक माप्रहतीकररता िसादाची कृती(Recipe) खाली प्रदलेली आहे

. िं तर उपस्स्ित असलेले

सर्वजण श्रद्धा व भक्तीयुक्त अं तःकरणािे किा ऐकतात. िं तर महािैवेद्य दाखवूि आरती केली जाते.
िं तर मंत्रपुष्पांजली व िार् ििा करुि पूजा सांगणाऱ्या गुरुजीं ची यिाशक्ती प्रवडा-दणिणा, वस्त्र दे ऊि पूजा

केली जाते. यिाशक्ती ब्राह्मण, सुवाणसिी तसेच मेहुण ( जोडपे ) यांिा जेऊ घालावे. दे वासमोर भजि, कीर् ति
इत्याप्रद करावे. दुस-या प्रदवशी सकाळी व्रताची समाप्ती म्हणजेच उत्तरपूजा करावी.

ही पूजा श्रद्धा व भक्तीयुक्त अं तःकरणािे, धर् मावर प्रिष्ठा ठे वूि, मिात कोणताही संशय ि बाळगता केली

असता इच्छित मिोकामिा लवकरात लवकर पूर्ण होते.

प्रसादाची कृती : ििम एका कढई प्रकिंवा पातेल्यात तूप गरम करावे. त्यात केयायाचे काप घालूि परतूि घ्यावेत.

िं तर त्यात प्रिवडलेला बारीक रवा घालूि चांगला गुलाबी होईपर् यंत भाजूि घ्यावा. भाजलेल्या रव्यात काजू, बेदाणे

व वेलदोड्याची पूड घालावी. गरम दूध घालूि हलवावे . िोडा वेळ झाकण ठे वूि रवा शशजवूि घ्यावा. िं तर साखर
घालावी आणण झाकण ठे वूि एक वाफ आल्यावर गॅ स बं द करावा.

॥ श्री सत्यिारायण पूजा साप्रहत्य ॥
ह्या वस्तू तयार बॉक्समध्ये गमळतात

बाजारातूि आणण्याच्या वस्तू

घरातील तयारी

हळद, कुंकु, गुलाल, बुक्का

हार २

चौरं ग १

रांगोळी, अष्टगंध

सुट्टी फुले

पाट प्रकिंवा आसिे ३

सुपाऱ्या ३०

बेल, दुर् वा, तुळशी

समई , प्रिरं जि, तेल,तुप

हळकुंडे ५

प्रवड्याची पािे २५

पळी भांडे,

बदाम ५ , खारका ५

केळीचे खुंट ४

कलश २, ताम्हण २

वाती, फुलवाती

केळी६

स्टील ताटे / टरे २

चौरं गावर घालण्यासाठी वस्त्र

फळे ५

वाट्या प्रकिंवा द्रोण ८

मध, अत्तर

आंब्याचे डहाळे

शंख, घंटा, बाळकृष्ण

जािवीजोड

िारळ २

सुट्टे पैसे १० िाणी

कापूर, उदबत्ती, काड्यापेटी

गहू १ प्रक.

पंचामृत (दही,दूध,तूप, साखर,
मध)

खडीसाखर

तांदूळ १ प्रक.

गूळ- खोबरे

सुतळी

पेढे/ बर्फी

िसाद (शशरा), महािैवेद्य

सत्यिारायण फोटो

हात व दे व पुसण्यासाठी वस्त्र
२

