मंगळागौर
आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये श्रावण महिन्यात करण्याची अनेक व्रते आिेत. स्त्रियांनी करण्याच्या व्रतांपैकी अत्यंत
मित्वाचे असे एक व्रत म्िणजे मंगळागौरीचे व्रत. श्रावण महिन्यातल्या प्रत्येक मंगळवारी करण्याचे िे व्रत आिे.

हववािानं तर येणा-या पहिल्या श्रावण महिन्यातील एका मंगळवारी आपल्याला अखंहित सौभाग्य, धन-धान्य, पुत्र-

पौत्र इत्याहि प्राप्त व्हावे व पतीला िीर् घायुष्य प्राप्त व्हावे ह्या उद्देशाने संकल्पपूर्वक शशव-मंगलागौरीचे पूजन
करतात.

सर्वप्रथम गणपहतपूजन, कलश-घंटा-िीप पूजन करुन मंगळागौर हकिंवा अन्नपूर्णच्े या मूर्तीवर शशव-मंगलागौरीचे

आवािन करुन षोिशोपचारे पूजा करतात. कािी ठिकाणी िे वीला कणकेचे अलं कार विाण्याची पद्धत आिे. नं तर
िेवीची अं गपूजा करुन िे वीला हवहवध पत्री (झािांची पाने) , फुले विातात. नं तर तांदूळ, पांढरे तीळ, जजरे, मुगाची
िाळ इ. धान्ये मूिीने विातात. धूप-िीप-नैवेद्य अर्पण करुन षोिशोपचार पूजा झाल्यावर सर् व प्रकारच्या संपत्ती

प्राप्ती, िीर्घायुष्य, अखंि सौभाग्य प्राप्ती व सर् व मनोकामना पूर्ण िोण्याकररता िेवीला तीन अर् ्य हिली जातात.
नं तर पूजा सांगणा-या पुरोहिताची गंधाक्षता-पुष्प, हविा िजक्षणा िे ऊन पूजा करावी.

ह्या नं तर इतर फुले व पत्रीं नी पूजा सजवून मंगळागौरीची किाणी वाचावी. िे वीला हवहवध पक्कक्कवान्नांनी

युक्कत मिानैवेद्य अर् पण करुन कणकेच्या सोळा हिवयांनी व कािवातीं नी आरती करावी. ब्राह्मण, सुवाजसनी व
आप्तेष्ांसमवेत भोजन करावे. (व्रत करणा-या सुवाजसनीने मात्र न बोलता जेवावे अशी कािीशी गमतीिार रुढी
आिे. )

संध्याकाळी पुन्िा िेवीची आरती करुन िेवीसमोर पारं पाररक खेळ खेळून जागरण करावे. आजकाल िे पारं पाररक
खेळ खेळण्याकररता कािी महिला मंिळे िी बोलावली जातात.
मंगळागौरीचे उद्यापन

अशा ररतीने पाच वर् षे िे व्रत करावे व पाचवया वर् षी उद्यापन करावे. उद्यापनाच्या वेळी सर् व पूजा करुन
पुण्यािवाचन करावे. व्रत करणा-या सुवाजसनीने आपल्या आईला यथाशक्कती विालं कार िे ऊन ओटी भरावी व
लािवाचे वायन द्यावे.
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