सत्यविनायक पूजा
पुराणकाळापासून गणेशभक्ाांमध्ये अत्शय लोकतिय असणारी ही गणप्ीची पूजा आहे.

सत्यनारायणािमाणेच अल्पावधी् इच्छि् फळ दे णारे हे व्र् पुतिपत् तवनायक जयां्ी (वैशाख पौर् णणमा), च्ुर्थी
्सेच मांगळवार अथवा शक्र
ु वारी तकिंवा इ्र कोणत्याही शभ
ु तदवशी करावे.

ही पूजा कर्ाना सुरवा्ीला केळीचे खुांट चौरां गाला बाांधून घ्यावे्. नां ्र सांकल्पपूर्वक गणप्ी पूजन,

वरुण पूजन करावे. नां ्र च्ुर्वार युक् मांडला् ४२ पररवार दे व्ाांचे आवाहन ्सेच नवग्रह, आठ तदशाांचे

तदकपाल, सांरक्षक देव्ा (गणप्ी, दुर् गा, क्षेत्रपाल व वास््ोष्ी) व चार तदशेच्या वाराांवर पूर्वेला लक्ष्मी-नारायण,
दणक्षणेस उमा-महेश्वर, पणिमेस मही-वराह व उत्तरेला रत्-मदन याांची पूजा करावी. ह्या सर् व ममळू न साधारण ७०
आहे्. एवढ्या सुपाऱ्या माांडणे शक्य नसल्यास ्ाांदूळाच्या पुांजक्याांवर आवाहन करावे.
मूर््ीची पांचामृ् स्नान , अमभषेक वगैरे करुन षोडशोपचार पूजा करावी.

नां ्र गणप्ीच्या

नां ्र गणप्ीला तवतवध पत्री व फुले वहावी् व अां गपूजा करुन २१ दूर्वा वहाव्या्. ह्यानां ्र आवरण पूजा
करावी. सत्यतवनायकाला गव्हाचा रवा, साखर व खवा हे पदार् थ सव्वा िमाणा् घेऊन त्याचे ्ुपा् ्ळलेल्या
मोदकाांचा नैवेद्य दाखवावा. ्सेच इ्र पककवान्ाांचा सुद्धा नैवद्य
े दाखवावा. मुखशद्ध
ु ीसाठी पेरु, डामळिंब इ. फळे
अर्पण करावी्. ह्यानां ्र सत्यतवनायक व्र्कथा ऐकावी.

आर्ी, मांत्रपुषपाांजली व िार् थना करावी. नां ्र

सत्यतवनायकाला उद्देशून अर् घ्यपात्रा् अथवा एका वाटी् पाणी, गांध, अक्ष्ा, फूल, पैसा व सुपारी घेऊन
मांत्रपूर्वक एक अर् घ्य द्यावे. पूजा साांगणाऱ्या गुरुजीां ची यथाशक्ी वस्त्र, तवडा-दणक्षणा

दे ऊन पूजा करावी.

यथाशक्ी ब्राह्मण, सुवाणसनी ्सेच मेहुण ( जोडपे ) याांना भोजन द्यावे. दे वासमोर भजन, कीर् ्न, गायन इत्यातद
करावे. दुस-या तदवशी सकाळी व्र्ाची समाप््ी म्हणजेच उत्तरपूजा करावी.

॥ श्री सत्यविनायक पूजा सावित्याची यादी ॥
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