
मंगळागौर 

आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये श्रावण महिन्यात करण्याची अनेक व्रत ेआिते. स्त्रियांनी करण्याच्या व्रतांपैकी अतं्यत 
मित्वाच ेअसे एक व्रत म्िणज ेमंगळागौरीच ेव्रत. श्रावण महिन्यातल्या प्रत्यके मंगळवारी करण्याच ेि ेव्रत आि.े  

हववािानंतर येणा-या पहिल्या श्रावण महिन्यातील एका मंगळवारी आपल्याला अखंहित सौभाग्य, धन-धान्य, पतु्र-
पौत्र इत्याहि प्राप्त व्हावे व पतीला िीर्घायषु्य प्राप्त व्हावे ह्या उद्दशेाने संकल्पपूर्वक शशव-मंगलागौरीच े पूजन 
करतात.  

सर्वप्रथम गणपहतपूजन, कलश-घंटा-िीप पूजन करुन मंगळागौर ह  किंवा अन्नपूर्णचे्या मूर्तीवर शशव-मंगलागौरीचे 
आवािन करुन षोिशोपचारे पूजा करतात. कािी ठिकाणी िेवीला कणकेच ेअलंकार विाण्याची पद्धत आि.े नंतर 
िेवीची अंगपूजा करुन िेवीला हवहवध पत्री (झािांची पाने) , फुले विातात. नंतर तांदूळ, पांढरे तीळ, जजरे, मगुाची 
िाळ इ. धान्ये मूिीने विातात.  धूप-िीप-नैवेद्य अर्पण करुन षोिशोपचार पूजा झाल्यावर सर्व प्रकारच्या संपत्ती 
प्राप्ती, िीर्घायषु्य, अखंि सौभाग्य प्राप्ती व सर्व मनोकामना पूर्ण िोण्याकररता िेवीला तीन अर््य हिली जातात. 
नंतर पूजा सांगणा-या परुोहिताची गंधाक्षता-पषु्प, हविा िजक्षणा िेऊन पूजा करावी.  

 ह्या नंतर इतर फुले व पत्रींनी पूजा सजवून मंगळागौरीची किाणी वाचावी. िेवीला हवहवध पक्कक्कवान्नांनी 
यकु्कत मिानैवेद्य अर्पण करुन कणकेच्या सोळा हिवयांनी व कािवातींनी आरती करावी. ब्राह्मण, सवुाजसनी व 
आप्तेष्ांसमवेत भोजन कराव.े (व्रत करणा-या सवुाजसनीन े मात्र न बोलता जेवाव ेअशी कािीशी गमतीिार रुढी 
आि.े ) 
 
संध्याकाळी पनु्िा िेवीची आरती करुन िेवीसमोर पारंपाररक खळे खळूेन जागरण करावे. आजकाल ि ेपारंपाररक 
खळे खळेण्याकररता कािी महिला मंिळेिी बोलावली जातात.  
 
मंगळागौरीचे उद्यापन 
अशा ररतीने पाच वर्षे ि े व्रत करावे व पाचवया वर्षी उद्यापन करावे. उद्यापनाच्या वेळी सर्व पूजा करुन 
पणु्यािवाचन करावे. व्रत करणा-या सवुाजसनीने आपल्या आईला यथाशक्कती विालंकार िेऊन ओटी भरावी व 
लािवाच ेवायन द्यावे.            

 
 
 



॥ मंगळागौरीच्या पजेूची यादी ॥ 

िळि, कंुकु, गलुाल, 
बकु्कका 

 मध  वि (ब्लाऊजपीस) १  चौरंग   

रांगोळी  अत्तर                           कापसाची वि े  पाट ह  किंवा आसन े  
नारळ २  जानवीजोि  कणकेच ेहिव े१६   समई , हनरंजन  
सपुा-या १५  कापूर  कणकेच ेअलंकार  पळी भांिे  
िळकंुिे ५  उिबत्ती  िार , सटु्टी फुल,े गजरे  तांब्या (कलश) २  
बिाम ५  तांदूळ १/२ हक.  बेल, दुर्वा, तळुस, पत्री  ताम्िण २  
खारका ५   जजरे, मगुाची िाळ, पांढरे तीळ  हवड्याची पान े२५  स्टील ताटे ह  किंवा टर े २  
हिवयासािी तले,तपु  गूळ खोबरे  केळी६,  फळे ५  वाट्या ८  
कािवाती , फुलवाती  खिीसाखर  मंगळागौर / अन्नपूर्णा  शंख,घंटा  
तलेवाती  पढेे   
काड्यापटेी  सटेु्ट पसै े२० नाणी  पंचामृत ( ििी, दूध, तूप, साखर, मध ) 
िात पसुण्यासािी व िेव पसुण्यासािी वि ह  किंवा नपॅहकन २  इतर सवुाजसनींसािी आवश्यक असल्यास तयारी करावी 

 


