
सत्यविनायक पूजा 

 परुाणकाळापासून गणशेभक्ाां मध्ये अत्शय लोकतिय असणारी ही गणप्ीची पूजा आह.े 
सत्यनारायणािमाणचे अल्पावधी् इच्छि् फळ देणारे ह ेव्र् पतुिपत् तवनायक जयां ्ी (वैशाख पौर्णणमा), च्र्ुथी 
्सेच मां गळवार अथवा शकु्रवारी त  किंवा इ्र कोणत्याही शभुतदवशी करावे.  

 ही पूजा कर्ाना सरुवा्ीला केळीच ेखुां ट चौरां गाला बाां धून घ्यावे्. नां ्र सां कल्पपूर्वक गणप्ी पूजन, 
वरुण पूजन करावे. नां ्र च्र्ुवार यकु् मां डला् ४२ पररवार देव्ाां च े आवाहन ्सचे नवग्रह, आठ तदशाां चे 
तदकपाल, सां रक्षक देव्ा (गणप्ी, दुर्गा, क्षते्रपाल व वास््ोष्ी) व चार तदशचे्या वाराां वर पूर्वेला लक्ष्मी-नारायण, 
दणक्षणसे उमा-महशे्वर, पणिमेस मही-वराह व उत्तरेला रत्-मदन याां ची पूजा करावी. ह्या सर्व ममळून साधारण ७० 
आहे् . एवढ्या सपुाऱ्या माां डण े शक्य नसल्यास ्ाां दूळाच्या पुां जक्याां वर आवाहन करावे.   नां ्र गणप्ीच्या 
मूर््ीची पां चामृ् स्नान , अमभषेक वगरेै करुन षोडशोपचार पूजा करावी. 

 नां ्र गणप्ीला तवतवध पत्री व फुल ेवहावी् व अांगपूजा करुन २१ दूर्वा वहाव्या्. ह्यानां ्र आवरण पूजा 
करावी. सत्यतवनायकाला गव्हाचा रवा, साखर व खवा ह े पदार्थ सव्वा िमाणा् घऊेन त्याच े्पुा् ्ळलेल्या 
मोदकाां चा नैवेद्य दाखवावा. ्सेच इ्र पककवान्ाां चा सदु्धा नैवदे्य दाखवावा. मखुशदु्धीसाठी परेु, डाम  ळिंब इ. फळे 
अर्पण करावी्. ह्यानां ्र सत्यतवनायक व्र्कथा ऐकावी.  आर्ी, मां त्रपषुपाां जली व िार्थना करावी. नां ्र 
सत्यतवनायकाला  उद्दशूेन अर्घ्यपात्रा् अथवा एका वाटी् पाणी, गां ध, अक्ष्ा, फूल, पैसा व सपुारी घऊेन 
मां त्रपूर्वक एक अर्घ्य द्यावे. पूजा साां गणाऱ्या गरुुजीांची यथाशक्ी वस्त्र, तवडा-दणक्षणा  देऊन पूजा करावी. 
यथाशक्ी ब्राह्मण, सवुाणसनी ्सेच महेुण ( जोडपे ) याां ना भोजन द्यावे. देवासमोर भजन, कीर््न, गायन इत्यातद 
करावे. दुस-या तदवशी सकाळी व्र्ाची समाप््ी म्हणजेच उत्तरपूजा करावी.  

 

 

 

 

 

 



 

॥ श्री सत्यविनायक पजूा सावित्याची यादी ॥            

हळद, कुां कु, गलुाल, बकुका, 
अिगां ध 

 मध  वस्त्र 
(ब्लाऊजपीस)१ 

 चौरां ग १  

राां गोळी  अत्तर                           सु् ळी,  पाट त  किंवा आसने 
३ 

 

नारळ २  जानवीजोड  केळीच ेखुां ट ४  समई , तनरां जन  
सपुाऱ्या ८०  कापूर  केळी६,  फळे ५  पळी भाां डे,   
हळकुां डे ५  उदबत्ती  हार २, सटु्टी फुल े  ्ाां ब्या (कलश) २  
बदाम ५  गहू १ तक.  बेल, दुर्वा, ्ळुशी  ्ाम्हण २  
खारका ५   ्ाां दूळ १ तक.  तवड्याची पाने २५  स्टील ्ाटे / टर े २  
्ेल,्पु,   गूळ खोबरे  आां ब्याच े

डहाळे,पत्री 
 वाट्या ८  

वा्ी, फुलवा्ी  खडीसाखर, पेढे  ्पुा् ्ळलेल े
खव्याच ेमोदक 

 घां टा, गणप्ी 
मूर््ी 

 

काड्यापेटी  सटेु्ट पसैे १० नाणी   गणप्ीचा फोटो  
हा् पसुण्यासाठी व देव पसुण्यासाठी वस्त्र त  किंवा नपॅतकन २  पां चामृ् ( दही, दूध, ्ूप, साखर, मध ) 

 


