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Mangala Gowri Vratha Katha (Story Of Mangala Gowri Vrat) 
 
ప�ర�ం కృతయ�గంల� �ేవతల� �ా�సుల� క��ి అమృతం ��సం ��ర�ాగరమధనం �ే�� సమయ�న అమృ�����           
మ�ందు అ���జ��లల� కక��త� �ాలక�ట �షయం ప�ట�� ����ం��. ���� చూ�ి భయకం�ిత�ల�ౖన �ేవ��నవ�ల�          
పర��శ�ర�� శరణ�జ����ర�. ఆ సమయ�న పర��శ�ర�డ� మంద�సమ��� �ర�నవ�� న��.. ఇప��డ� �����          
�ెయ�ను? అన�ట�� �ార�� ��ౖప� చూ��డ�. ఆ సర�మంగళ స�ర��ిణ���� జగ���త, భర�చూప�ల�� ఆంతర����ట�           
గ���ం�ం��. �ేవత�ల�ౖ��, ��నవ�ల�ౖ��, మ�నవ�ల�ౖ��, మనభక�� ల� క��! మన �డ�లక� ఆపద క���నప��డ� మనమ�           
�ాక ����వర� ర���ా� ర�? అ� ���ం� �రంతరం �ీ� �ల ����గ� సంపదను �ా�ా�ే ఆ సర�మంగళ స�ర��ిణ� తన              
మ�ంగల� ����గ�మ���ౖ ప��ాఢ ��ా�సమ�ం�, ల�క����ా��� �ారణభ�త���న ఆ భయంకర �ాలక�ట ��ా�� తన           
భర� �ం��ందుక� అనుమ� ఇ��ంద� ప��ాణ�ల� �ెబ�త�����. అట�� కర�ణ�ంతరమ���� �ార���ే�. అట��          
సర�మంగళ స�ర�ిణ� అ�న భ�ా� మ�తను ��త��ా ������ న �ీ� �ల� ��ా వణమ�సం ��� మంగళ�ారం�� మంగళ����            
వ����� ����ా ��ా రం�ం� ఐదు సంవత��ాల� ����ా ఆచ��ం���. అల� ఈ వ����� �ేపట��న �ీ� �ల��ౖ �� మంగళ����              
కట��మ��� ��ౖధవ�బ�ధల� ల�క�ం�� �ా�� ����ంతం సర���ఖ�మ�ల�� గడ�ప���ర�. 
 
�ార���ే��� మ�� ��ర� మంగళ ����. ��ా వణ మ�సంల� వ�ే� ��ల�గ� మంగళ�ా�ాల� మంగళ���� అ�న            
�ార���ే�� ప��ం���. మంగళ ���� ఎక�డ ఉంట�ం�ో �ెల��ా ... పసువ�, క�ంక�మ, ప�ల�, సుగం���� మంగళ             
ద��ా�లల�ను, ఆవ� ����� ప��ా�ం�ే జ���ల�నూ ��ల���ౖ ఉంట�ం��. 
 
��ల��ాలమ� ���తమ� జయ�ాల�డ�� �ా� మ��ష�� నగ�ా�� �ా�ం�ే�ాడ�. ��గ���ా�ల� ఎ�� ఉంట���ం          
ఆయనక� సం��నమ� కల�గల�దు. ఆ దంపత�లక� అ�ే ��గ�ల�.. ఎ�� ��మ�ల� �����, ఎ�� ����ల� �ే�ి��             
ఫ�తం �న�మ�.. �వ���� పర��శ�ర���� ఆ మ��ా� దంపత�ల ��ౖ కర�ణ క���న�� ... పర��శ�ర�డ� ఓ స����ి              
ర�పమ�ల� జయ�ాల�� నగ�ా��� వ�� అంత:ప�రమ� బయట ���రమ� వద� �లబ�� "భవ� ���ం�ే��" అ���ి            
అక�డనుం�� ������ య�డ�. జయ�ాల�� ��ర� ప��� ం ల� సంబ�ాల� సమక�ర��క�� �� ����ందుక� వ�ే�ల�పల� ఆ            
స����ి ������ య�డ�. ఇల� మ�డ� ���ల� జ����ం��. జ����నదం�� భర�క� �వ��ం�ం��. ��ప� ఆ స����ి వ�ే�మ�ం�ే             
�వ� �ిద�ం�ా ఉండమ� ��ర��� �ె�ా��� �ా�. 
 
మర�సట���� స����ి �ావడం మ��ాణ� బం�ార� ప���ం�� స� �� ��యబ� �ం��. ఆ స����ి ఆ ��ను             
�ీ�క��ంచక ... సం��నమ� ల�� � �ే��� ��ను �ీ�క��ంచన� ప���స���� ... అ��ే మ����! సం��నమ� క���              
మ��ా� �� ఉప�ే�ంచం�� అ� ��డ����ా.. ఆ స����ి ర�పమ� ల� ఉన� ఈశ�ర�డ� అమ�� ��ను �ెప�బ� ���� � భర�               
క� �ె�యజ�� �లం రంగ� వ�ా� � లను ధ��ం�, �లం రంగ� అ�ా��� అ������ం�, ఒంట���ా � భర�ను నగరం త�ర��               
��క��క� ��ళ�మను. అక�డ అరణ�ంల� అత� �ల�శ�ం ఎక�డ అలసట �� ���ందపడ�త�ం�ో అక�డ ���� త�వ�మను. ఆ              
త�వ�కమ� నుం�� ఒక స�ర��ే�ాలయం బయట పడ�త�ం��. ఆ స�ర��ే�ాలయం ల� ఉం�ె అమ��ా��� భ���, శ�ద�ల��             
ప����� ఆ�� �క� సం������ ఇసు� ం��. అ� �ె�ి� ������ య�డ� స����ి ర��ి���న �వ�డ�. ఈ �షయం��             
భర�క� �ె�ి� ఆ�ధం�ా �ేయ�ా��ర�. స�ర��ే�ాలయం ల� ఉన� అమ��ా��� జయ�ాల�డ� ��ా ���ం��డ�. జయ�ాల��           
భ����� ���� ధ�����ా� ను ��ర���మం�� అమ��ార�. ��క� ధనమ� వదు� సం��నమ� �ా�ాల� అ���డ�           
జయ�ాల�డ�. అప��డ� అమ��ార� ����ా య�వ�, ��ౖధవ�మ� గల కన� �ావల���? అల��య�ష��డ�, సజ�నుడ�          
అ�న క�మ�ర�డ� �ా�ాల�? ��ర���మ� అ����ం�� అమ��ార�. అప��డ� �ా� �ిత�� �ేవతలను ఉద���ం�ేందుక�          
క�మ�ర��ే �ా�ాల� ��ర�క����డ�. అప�����ే� ఆ �ా�� తన �ార�మ�న ఉన� గణప� ���యందడ�గ� ��ౖ�,            
�ెంత�� ఉన� చూతవృ�ఫల��� � ��ర�క� ఇవ�� అ� అంత�ా� నమ���ను.  
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జయ�ాల�డ� ఆ వృ���క�న� పండ�������స���� గణప��� ��పమ� వ��ం��. ఇందుక� ఫ�తం�ా �క� జ��ం�ే           
క�మ�ర�డ� పద�రవ ఏట సర�ం బ���నప�� మరణ��ా� డ�  శ�ి�ా� డ� . 
 
ఈ �దంబ��ా �����ళ�క� జయ�ాల�� ��ర� ఒక క�మ�ర�� కన���. ఆ క�ర��ా���� వయ�� ��ం��. ��ాహమ�            
జ�����ే క�మ�ర����� ఆయ�సు� ��ర�గ�త�ం�ే�న� ���ం� క�మ�ర����� ��ాహమ� �ే��� ం అ� భర� �� అన���.            
�ా� ����శ�ర��� ద���ం� వ���క ��ాహమ� �ే��� ం అ� �ె�ి� తన క�మ�ర�ణ�� అత� ��నమ�మ �� �ా���              
పం�ిం��ర�. ��� వల� �ార� ప���ా� నప�రం �ే�ార�. అక�డ �ా��ద�ర� ఓ సత�ం ల��� ప����ం��ర�. అక�డ ��ందర�             
కన�ల� ఆడ���ంట����ర�. �ా��ల� సు�ల అ�� కన� మ��క కన��� ��డవపడ�ా ఆ కన� సు�లను మ�ండ, రండ              
అంట� ��పం �� దు�ా�షల���ం��. అప��డ� సు�ల మ� అమ��ార� మంగళ���� వ�తమ� �ేసు� ం�� �ాబట��            
మ�క�ట�ంబమ� ల� ఎవర� మ�ండల�, రండల� ఉండర� అం�� ��పం ��. జయ�ాల�� క�మ�ర�డ� �వ�డ�, అత�             
��నమ�మ ఇదం�� జ����టప��డ� అక��ే ఉ���ర�. తన ��నల�� డ� అల��య�ష��డ� అన� సంగ� అత��� �ెల�సు.            
మ� ఇంట�� మ�ండల�, రండల� ఎవర� ఉండర�. మ� అమ� ��ా వణ మంగళ ����వ�తం �ేసు� ంట�ం��. అన� సు�ల మ�ట               
���స���� �వ��� ��నమ�మక� ఓ ఉ�ాయమ� ��సు� ం��. సు�లను �వ��� ���� ��ాహమ� జ���ి��� అత���            
తప�క�ం�� మంగళ �����ే� అనుగ�హం ల�ం� ప��ప�ర� ఆయ�ష��డ� అవ���డ� ����ా� డ�. ��నల�� డ� �వ����           
స� �వ�� ��నమ�మ, ���నమ� ల� ఉన� సు�ల త��దండ�� ల వద�క� �ే�� �వ�డ�� బ�ల�డ� �క�త�ర��� త��న భర�               
అ� �ేవ�� �ాక�మ��ా �ా��� న���ా� డ�. ��ం�� సు�ల .. �వ�డ�ల ��ాహమ� జ������ త�ం��. 
 
��ళ��న ఆ ��త� దంపత�ల� ఆ �ా�� బ�హ�చర� వ����� �ాట��ా� ర�. మంగళ�����ే� మ��ె��దువ� ర�పమ�ల�            
సు�లక� కలల� కనబ�� � భర� అల��య�ష��డ� ఈ �ా���� అత� ఆయ�వ� �ె��ం��. ఈ �ోషమ�నక� మ�ర�మ�              
�ెప���ను �ను అ� ఈ �ధం�ా �ె�ి�ం��. ����� ��పట�� ఒక కృష� సర�మ� � భర�ను కరవ����� వసు� ం��. ��ంట�� �వ�                 
�ం�� �ాల� ఉన� ఓ క�ండను ��� మ�ందు ఉంచు ... అప��డ �ామ� ఆ ఘటం ల��� ప����ం��క వస� �మ� �� ఆక�ండ                  
మ��� గట���ా కట�� ఉదయ���� ���� � త���� �ాయన�వ��. ��ం�� � భర��ా గండమ� త�ి��� త�ం�� అ�              
అంత�ా� నమవ�త�ం��. �వ�డ� తన ��నమ�మ�� �ా� య�త� ప�����ేసు��� �ర�గ� ప�య�ణమ�ల� ��ర� సు�లను           
తన ఇంట��� �సు��� ����� డ�. �షయమ� �ెల�సు��ం��మ� �వ�డ� .. సు�లను తన ఆయ�వ� ఎల� ������నద�             
అడ�గ�ా అం�� ��ా వణ మంగళ ���� వ�తం ప���వమ� �ె�ి�న��. ఈ �ధమ��ా కృష�� డ� ఈ కథను ��ౌ ప���� �ె�ా�డ�. 
 
ప�జ����నం : ఒక �భ����న �ీటను పసుప� క�ంక�మ�ల�� అలంక��ం�, ��� ��ౖన ఒక ఎండ� ��బ��� �ప�ల�              
పసుప��� �ే�ిన �����ే�� అలంక��ం���. పసుప� ���యక���� క��� అలంక��ం���. మ�ందు�ా ���యక ప�జ           
�ేయ��. కలశం ప���ి� ం�ే సంప���యం ఉన��ార� కల�ా�� ��ట�� , కలశ ప�జ�ా�ం���. మ�ందు�ా ���యక�����           
��ౖ��ద�ం సమ���ం��క, మంగళ ���� ల�క ఫణ� ���� �ే� అ��� త� రం చ���, అమ��ా�� మ�ందు 5 మ�డ�ల�, 5 �� రల�                
క���న, 5 ���ాల�, 5 �ిం�� ���ా�ాధనల� (�య�ం �ిం��, బ�ల� ం �శ�మం�� �ే�ిన ���ాల�) ��ట�� ప��ం���. ప�జ               
ప�ర��న త�ా�త అమ��ా���� ��ౖ��ద�ం ��ట�� , �ర� ఇ��, అమ��ా�� దగ�ర ప�జ ల� ��ట��న ఒక ��రం �ే���               
కట�� ���ా�. �ిం�� ���ా�ాధనల� క���....ఒకట� అమ��ా����, ఒకట� మన�� (ప�జ �ే�ిన�ార�), ����న 3           
మ�త��దువలక� ��ంబ�లం�� �ాట� ఇ�ా��. వ�తం �ేసుక�న� మర� ��డ� క��� అమ��ా���� �ర� ఇ��,            
��ౖ��ద�ం ��ట�� య���ా� నం ప���శయ��, ప�జ�ర�ం ప�న�ాగమ ��యచః అ� అమ��ా���� ఉ���సన �ె�ా��. అంట�            
అమ�� � స��ా� ����� ����, మ�� ప�జ�� మమ��� అను గ���ంచు అ� అర�ం. అంతట��� ఒక �ారం వ�తం సంప�ర�ం                
అవ�త�ం��. పసుప� క�ంక�మల ����గ�ం ��సం, సత�ం��నం ��సం, అ���న���ంపత�ం ��సం మంగళ ���� వ�����            
�ే�ా� ర�. 
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