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��త్ మయ� క�
��ె్డ �ాచమ�యం తవ జల�ౖ�ాభ్�
�
�ార�ణయ్ మ��త�ా���ే తధ�లం సంత�ష్ట�� కలప్�
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః �ాద� �ాదయ్ం సమరప్య�

�� మంగళ���� �ేవ����� నమః హసత ్� అర్ఘ�ం సమరప్య

�� మంగళ���� �ేవ����� నమః మ�ఖ� ఆచమ�యం సమరప్య��

��్ల ల��్మ ���జననయ్ ర��త జగజ�జ్ల� ��ాల�
�ా్రల�య�మ�్బ పట�ర క�ంక�మ లసత్కర�ప్ర� ���
������� �ా�ి ������ళ స�ల�ౖ ��ోద్ద��� ర్మం�్ర
�ాన్నం �ే���య� మ��తద�లం సంత�ష్ట�� కలప్�
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః �ాన్నం సమరప్య�

��్ల ���ం�ారఅం��త మంత్రల��త���� ��మ���ల�తస్ ���

ర�ైన్ర�జ జ్�ల మ�తత్��యస��తం ��సుత్మభ్ వ�ా్ణ

��్ల: కల�్హ��తప్లమ�్ల�ా మ��న��� � �వర్ణ పం�
జ�� చంపక మ�ల� వక�ల��� మం��రక�ం�����
మ��ాత్నంత� యగన్సూత్ర మమలం �� వర్ణ తంత�
దతత ్ం �ే���య� మ� మ��తద �లం సంత�ష్ట�� కలప్�
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః కంచుక స��త ��సుంద వసత ్�య�గ్
సమరప్య��

�� మంగళ���� �ేవ����� నమః స్వర యజ�్ఞప�త సమరప్య��

��్ల హం�ి �ాసయ్�ల ���య�ామ�� ��ా�ా� మ�జ్వల�
��ం�ో ళ దుయ్� ��మప��� ������మ���గ్� కనక��
మం��� మ�క�నద్ల మ�్కతమ�� ��ద్ండ చూ��మ�ం
���ా����క మంగ��య కత�� �ా�్చమ� �ీ్వక�ర
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః నవరతన్ మయ� ��ర�� సమరప్య��

��్ల స�ా్వం� ఘన�ారక�మ�్క ఘన �� గంధనం �ా�్కత
కసూ
త ్� �లకం చ �ాలఫల�� ����చ�� పత్కం
గం�� దర్శ మండల� ��యన ���ద వయ్ంజన �ె��ప్త
క��త్బ� మ���ా���పంకమమలం త్వ���త� కలప్��
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః ��వయ �� చందనం సమరప్య��

అ��ంగ ప�జ:
వ�మ���� నమః �ా�ౌ ప�జయ��
�����య నమః జ�్ ప�జయ��
�ార్వ�ైయ్న జ�ను� ప�జయ��
జగ��్మ�ే్రన ఊర� ప�జయ��
జగత్ ప్ర��ా్ట���  కట�ం ప�జయ��
మ�ల ప్రక����ైయ్న ���ం ప�జయ��
అ�్బ�ా��� నమ ఉదరం ప�జయ��
అనన్ప��ాన్��� న స్థ � ప�జయ��

�వ సుంద���య్ నమ వకష్స్థలం ప�జ
మ�బల���� నమః బ�హ�న్ ప�జయ�
వరప్ర����� నమ హ�ాత్న్ ప�జయ
కంభ� కంట�ౖయ్ నమ కంటం ప�జయ��
బ్రహ్మ ���య్���  �హ్వం ప�జయ�
�ాంక���య్ నమః మ�ఖం ప�జయ�
��ా��� నమః ���్ర ప�జయ�
ే
ర���్ర��ౖయ్ నమః క��్ణ ప�జ
సర్వం��గ్ల�� నమః లల�టం ప�జయ��
స��్వశ్వ���య్  �రః ప�జయ��
మంగళ �����య్ నమ స�ా్వణయ్ం�ా� ప�జయ

మంగల�����య్ నమః అ� ��తత్ర శత��మ�
ఓం �����య్ నమ
ఓం ����జ�తను���ా��� నమః

ఓం జగ��్మ�ే్ర న
ఓం �రభద్ర ప్రసు�� న
ఓం �శ్వర��ి��ౖయ్ న
ఓం కష్ట ����ద్రషమ��ౖయ్ 
ఓం �ామ�భ్��ౖయ్ న
ఓం బ�ల���� నమః
ఓం ��ద్ర�����ౖయ్ న
ఓం సర్వ మంగల���� నమ
ఓం మ��శ్వ��� నమః
ఓం మం��్ర�ా�ైయ్ న
ఓం ��మ���్రజ��� నమ
�
ఓం �ార్వ�ైయ్ న
ఓం ���ాయణం�ాజ���� నమః
ఓం ����ా��� నమః
ఓం అ�్బ�ా��� నమ

ఓం మ�� సం���ాయ్��� నమ
ఓం ��న�ాత్మజ���� నమ
ఓం కనయ్�ా��� నమ
ఓం క��ో ష ��ా����ౖయ్ నమ
ఓం గణ�శ జన��ౖయ్ నమ
ఓం గ���్బ�ా��� నమ
ఓం గం�ాధర క�త��్బ��ౖయ్ న
ఓం ��ా్వ �ాయ్�ి��ౖయ్ 
ఓం అష్టమ��ాత్�్మ�ా��� 
ఓం ��ా��� నమః
ఓం �ాంక���య్ నమ
ఓం ���ా��ౖయ్ నమ
ఓం మ�ంగలయ్ �����ౖయ్ న
ఓం మం� �����ౖయ్ నమ
మ� మ�య���� నమః

ఓం మ� బల���� నమః
ఓం ��మవ�ైయ నమః
ఓం �ాప �����ౖయ్ నమ
ఓం ���య్��� నమ
ఓం �ర్మల���� నమ
ఓం మ������ౖయ్ నమ
ఓం మ����ౖయ్ నమ
ఓం క�మ����య్ నమ
ఓం దు�ాగ్�� నమ
ఓం �ా��య్���ౖయ్ న
ఓం కల���్చ����� నమ
ఓం క���ాప��ాన్��� నమ
ఓం సర్వమ� నమ
ఓం సరస్వ�ైయ్ న
ఓం అమర సం���ాయ్��� నమ

ఓం అమ���ెశ్వ���య్ న
ఓం సుఖ�్చత�ప్���ా� నమః
ఓం బ�ల�య్�ా��త భ�త����� నమ
ఓం ��రణ్మ��� నమ
ఓం సూ��్మ��� నమ
ఓం హ���్�ర క�ంక�మ� �ా��య్��� న
ఓం సర్వ ���ాప్ర����� న
ఓం �ామ �ఖ�ా��� నమః
ఓం కర్మ బ్ర� �్హ� 
�
ఓం ఓం �ాం���రధ్ ��� నమ
ఓం �దంబర శ������ౖయ్ నమ
ఓం �ే��ౖయ్ నమ
ఓం కమల���� నమః
ఓం మ�ర్కం�ేయవర ప్ర��� న
ఓం ప���య్��� నమ

ఓం సతయ్ధర్మర����� న
ఓం శ�ాంక ర��ి�య�ౖ ్ నమ
ఓం ���ాల���� నమః
ఓం మ�త�్ర�ా��� నమ
ఓం ����ౖయ్ నమ
ఓం స�ైయ్ నమ
ఓం కల�య్��ౖయ్ న
ఓం ����గయ్�����ౖయ్ న
ఓం అమల���� నమః
ఓం అనన్ప��ా్ణ��� న
ఓం అ�ల�గమ సంసుత్����� నమ
ఓం అమ�్బ�� నమ
�
ఓం ��ను��ట� సమ�దయ్����� నమ
ఓం ప�ా� నమః
ఓం ���ం� కృత ��ఖ�ా��� నమః

ఓం సర్వ �ాల సుమంగ���య్ న
ఓం �ామ �ఖ�ా��� నమః
ఓం ����ంగ లకష్ణ�� నమః
ఓం �ామ కల����� నమః
ఓం చం��్రర్క య�త ��టం�ా� నమః
ఓం �� చక� �ా�ి��ౖయ నమః
ఓం �ా��శ్వర ప�ైన్� న
ఓం మ��ా�� �ి్రయ��ాద్���గ్ 
ఓం ప�త్ర ��త్ర వర ప్ర��� 
ఓం ప�ర��ారధ్ ప్ర��� న
ఓం సర్వ �ా����ౖయ్ న
ఓం �ాయ్మల���� నమ
ఓం చం�ైయ్ నమ
ఓం ���ామ����ౖయ్ నమ
ఓం �రజ���� నమః

ఓం �ా్వ���� నమ
ఓం ప్రతయ్ం�� �ా�్బ�ా��� 
ఓం �������ౖయ్ నమ
ఓం సూరయ్ వస
ూత్తత్మ���� 
ఓం �� ���య్��� నమ
ఓం ప్రన�ా�ైయ్ న
ఓం �్రప��ా��� నమ
ఓం �� డ�ాకష్ర �ేవ����� న
ఓం స్వ����� నమ
ఓం ఆ�ాయ్��� నమ
ఓం ������� నమః
ఓం ��ా�������� నమః
ఓం ప్రణ �ారధ్ స్వర��ి��ౖయ్
ఓం ��ద ర��ా� నమః
ఓం �్రగ����్బ�ా��� న

ఓం �� మ������య్ నమ
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖయ్ నమః �����ధ ప��మళ పత్ర ప��ాప్ణ� ప�జయ

��్ల హ��త్రం మదనసయ్ నందయ�ి��� రం��� �ాసం��జ్వ
���బృంఘ�య్ వ��ల క�ంతల� భ��త్
� � �ాభ్��ి త�ాయ
��� మ�� త�ాంబ ��మలత�ా��య్

�ద�ల�గ��

��య్���యద�ాంగగ�గ్ల ఘ��ట�ౖ ర �ద్��ౖ రహనూద్�ా
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖయ్ నమ దూపమ��ా�పయ��

��్ల ల��్మమ�జ జ్�లయ�� రతన్�వ����ాభ్సయ్ తత్ర�
మ�ల�రతన్ �డం�ట�ౖ ర్మ�మయ సత్ం��ష� సం���
��ై��ా్హతకప� �్ర�ాకరదు్రట�ౖ ర్ఘ��ౖ ఘ���ై ర్వ�
��ద్��ౖయ్��ద్ప�ా�����ధ్
ౖ � ����సు�ే త్వ���త�� కల
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖయ్ నమః ��పం దర్శయ

��్ల: ���మ�్క��శ్వ�� తపత్ �టక కృ� �ాత్�సహ����� 

���ాయ్నన్ం ఘ��తసూపశక భ��తం ��త్�నన్��దం
దు�ాద్నన్ం మధు�ార్క�ాధ�� య�తం మ��కయ్�ా�ే్ర
మ��ాప��ాసః శ�మంబ సఫలం ��ౖ�ద
� య్ మ������
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖయ్ నమః మ� ��ౖ��దయ్ం సమరప్

��్ల స��్చ��� ర్వర��త��దలర��� ��ంబ�ల వ�్ల ద
ఫ��� ర�భ్�� గ�ణ� సుస్గం కర�ప్ర ధ�� ద్జజ్
మ��ాత్చూర్ణ ��ా���� గృహ��ైయ్ ర్వ�ాత్ంభ�జ�
ప��ాన్ రతన్ కల���ా తమ మ�ేనయ్సత్ ప�ర�ాత
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖయ్ నమః ��ంబ�లం సమరప్య�

��్ల: క��య్� కమ�య �ాం�� �ాలం�ా�ామల��ా��
�ా�ే్ర ����త్క �త్ర పం��� �లసత్కర�ప్ర �
తతత ్��త్ల మ ��దంగ� స��తం నృతయ్ ప��ం��ర�హ
మం��్ర�ాధన ప�రకం సు���తం ��ాజయం గృ�య్��
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖయ్ నమః ఆనంద కర�ప్ర ��ాజనం సమరప్య

��్ల: ప�ాంక��� �ా�ామ�� మ�ద్
క���ర్వహ�త్ం కమల�సన�ా
బ�ల�ర్క��ట� ప్ర���ం �్ర��
భజ�హ మంబ�ం జగ��శ్వ��ం ��ం

��్ల: సర్వ మంగళ మ�ంగ��య్ ��� స�ా్వరధ్ �
శరణ�య్ త్రయంబ�� �ే� ���ాయణ� న�సుత్
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖయ్ నమః మంత్రప�షప్ం సమరప్

��్ల: ���ం�ార త్రయప�ట�న మను���ా��య్ త్ర��
�ా���య్ రల్కష్య్త�� తవ సుత్���ౌ �� �ాకష్
సల�్లప సుత్�ః ప్రద��ణ శతం సం��ర ఏ �ాసు
సం���� నమసహస్ర మ�లం సంత�ష్ట�� కలప్�
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖయ్ నమః ఆత్మ ప్రద��ణ నమ�ా్కరం సమరప

మంగళ ����వ్రతకథ (Mangala gowri vratha katha )

ప�ర్వం కృతయ�గంల� �ేవతల� �ాకష్సుల� క��ి అమృతం ��
��ర�ాగరమధనం �ే�� సమయ�న. అమృ����� మ�ందు అ��న్జ�్వలల� కక�్క
�ాలక�ట �షయం ప�ట�్ట���్చం��. ���� చూ�ి భయకం�ిత�ల�ౖ
�ేవ��నవ�ల� పర��శ్వర�� శరణ�జ���్చర�. ఆ సమయ�న పర��శ్వర�
మంద�సమ��� �ర�నవ�్వ న�్వ.. ఇపడ� ����� �ెయయ్న? అనన్ట�్
�ార్వ� ��ౖప� చూ��డ�. ఆ సర్వమంగళ స్వర��ిణ���� జగ�, భరత ్చూప�ల��
ఆంతరయ్���ట� గ���ం�ం��. �ేవత�ల�ౖ�, ��నవ�ల�ౖ��, మ�నవ�ల�ౖ��,
మనభక�త్ల� క��! మన �డ ్డలక� ఆపద క���నప�ప్డ� మనమ� �ాక ����వ
ర���త ా్ర? అ� ���ం� �రంతరం �ీత ్ల ����గయ్ సంపదను �ా�ా�ే ఆ సర్వమంగ
స్వర��ిణ� తన మ�ంగలయ్ ����గయ్మ���ౖ ప్ర�ాఢ ��ా్వ, ల�క����ా���
�ారణభ�త���న ఆ భయంకర �ాలక�ట ��ా�న్ తన భరత్ �ం��ందుక
అనుమ� ఇ�్చంద� ప��ాణ�ల� �ెబ�త���న్�. అట�్ట కర�ణ�ంతరమ��
�ార్వ��ే�. అట�్ట సర్వమంగళ స్వర�ి�న భ�ా� మ�తను ��తత ్�ా �����్ల
�ీత ్�ల� �ా�వణమ�సం ���మంగళ�ారం�� మంగళ���� వ్ర���న్ ����ా �ా్రరం
ఐదు సంవతస్�ాల� ��కష్�ా ఆచ��ం���. అల� ఈ వ్ర���న్ �ేపట�్టన �ీత్�ల
మంగళ���� కట�కష్మ�����ౖధవయ్బ�ధల� ల�క�ం�� �ా�� ����ం

సర్వ��ఖయ్మ�ల�� గడ�ప�ర�.
�ార్వ��ే��� మ�� ��ర� మంగళ ����. �ా�వణ మ�సంల� వ�ే్చ ��ల�గ
మంగళ�ా�ాల� మంగళ���� అ�న �ార్వ��ే�� ప��ం���. మంగళ ����
ఎక్కడ ఉంట�ం�ో �ెల��ా ... పసువ�, క�ంక�మ , ప�ల� , సగ�ం���� మంళ
ద్ర�ాయ్లల�న, ఆవ� ����� ప్ర�ా�ం�ే జ�య్�ల�నూ ��ల���ౖ ఉంట�ం��
��ల��ాలమ� ��త
� మ� జయ�ాల�డ�� �ా� మ��ష్మ� నగ�ా�న్ �ా�ం�ే�ాడ�
��గ���ాయ్ల� ఎ�న్ ఉంట� ��ం ఆయనక� సం��నమ� కల�గల�దు .
దంపత�లక� అ�ే ��గ�ల� .. ఎ�న్ ��క�ల� �����, ఎ�న్ ����ల� �ే�ి�� ఫ�తం
�నయ్మ� .. �వ���� పర��స్వర���� ఆ మ��ా� దంపత�ల ��ౖ కర�ణ క���న�
... పరమశ్వర�డ� ఓ స��య్�ి ర�పమ�ల� జయ�ాల�� నగ�ా��� వ�
అంత:ప�రమ� బయట ��్వరమ� వదద్ �లబ�� " భవ� ���ం�ే�� " అ���
అక్కడనుం�� ���్ళ��య�డ� . జయ�ాల�◌ి ��రయ్ ��ం ల� సంబ�ా
సమక�ర�్చక�� �కష్ ����ందుక� వ�ే్చల�పల� ఆ స��య్�ి � ��్ల��య�డ�
మ�డ� ���ల� జ����ం�� . జ����నదం�� భరత ్క� �వ��ం�ం�� . ��ప� ఆ స��య్�
వ�ే్చమ�ం�ే �వ� �ిదధ్ం �ా ఉండమ� భర���� �ె�ాప్�� �ా
మర�సట���� స��య్�ి �ావడం మ��ాణ� బం�ార� ప��్ళం�� స� భ
��యబ� వడం జ����ం�� . ఆ స��య్�ి ఆ �కష్ను �ీ్వక��ంచక ... సం��నమ�

��ే��కష్ ��ను �ీ్వక��ంచన� ప���స���� ... అ��ే మ���్మ ! సం��
క��� మ��ాగ్�న్ ఉప�ే���ంచం�� " అ���డ����ా .. ఆ స��య్�ి మ� ల� ఉనన్
ఈశ్వర�డ� " అమ�్మ ��ను �ెపప్బ����� � భరత్ క� �ె�యజ�� . �ల వ�ాత్
ధ��ం� , �లం రంగ� అ�ా్వ�న్ అ������ం, ఒంట���ా � భరత ్ను నగరం త�ర�ప
��క�్కక� ��ళ్ళమను . అక్కడ అరణయ్ం ల� అత� �ల�శ్వం ఎక్కడ అల
��ం� దపడ�త�ం�ో అక్కడ ���� త్రవ్వమన ఆ త్రవ్వకమ� నుం�� ఒ
స్వర్ణ�ే�ాలయం బయట పడ�త�ం�� . ఆ స్వర్ణ�ే�ాలయం ల� ఉం�ె అమ్మ�
శ��ధ్
� భక�త్ల�� ప����త్ ఆ�� �క� సం�����న్ ఇసుత్ం�� ". అ� �
���్ళ� �య�డ� స��య్�ి ర��ి���న �వ�డ� . ఈ �షయం�� భరత్క� ె�
�
ఆ�ధం�ా �ేయ�ా��ర� . స్వర్ణ�ే�ాలయం ల� ఉ అమ్మ�ా��� జయ�ాల�డ�
�ా్ర��ధ్ం��డ� . జయ�ాల�� భ��త్�� ���్చ ధ���న్�ాత్ను ��ర���మం�� అమ్మ
��క� ధనమ� వదుద్ సం��నమ� �ా�ాల� అ��న్డ� జయ�ాల�డ� .. అప�ప్
అమ్మ�ార� " ��ౖధవయ్మ� గల కనయ్ �ావల? ���్ఘయ�ష్మంత�డ
ా
, సజజ ్నుడ�
అ�న క�మ�ర�డ� �ా�ాల�? ��ర���మ� అ����ం�� అమ్మ�ార� " . అప�ప్డ
�ా� �ిత�్ర�ేవతల�న్ ఉదధ్��ం�ేందుక� క�మ�ర��ే �ా�ాల� ��ర�క���న్డ
అప�ప్���ే� ఆ �ా��' తన �ార్శమ�న ఉనన్ గణప����యందడ�గ���ౖ,
�ెంత�� ఉనన్ చూతవృకష్ఫల��న్ � ��రయ్క� ఇవ�్వ అ� అంత�ాధ్నమ�
జయ�ాల�డ� ఆ వృ���క�నన్ పండ �న్����స���� గణప��� ��పమ� వ�్చం�� .
ఇందుక� ఫ�తం�ా �క� జ�్మం�ే క�మ�ర�డ� ప�రవ ఏట సరప్ం బ���నప�

మరణ��త ా్డ� " శ�ి�ాత్డ�
ఈ �ందంబ��ా ����న్ళ్ళక� జయ�ాల�� ��రయ్ ఒక క�మ�ర�� కనన్��
క�ర��ా���� వయ�� �్చం�� . ��ాహమ� జ�����ే క�మ�ర����� ఆయ�సుస
��ర�గ�త�ం�ే�న� ���ం� క�మ�ర����� ��ాహమ� �ే�ద్ం అ�
�
భరత్ �
అనన్�� . �ా���్వశ్వర�డ
�
�� ద��్శం� వ��్చక ��ాహమ� �ే��ం అ� �ె�ి
క�మ�ర�� అత� ��నమ�మ �� �ా��� పం�ిం��ర� . ��్రవల� �ార�
ప��ా్టనప�రం �ే�ార� . అక్కడ �ా��దద్ర� ఓ సత్రం ల��� ప్ర��� . అక్కడ
��ందర� కనయ్ల� ఆడ���ంట���న్ర� . వ��ల� సు�ల అ�� కనయ్ మ��క కనయ
��డవపడ�ా ఆ కనయ్ సు�లను " మ�ండ, రండ " అంట� ��పం ��
దు�ాభ్షల���ం�� . అప�ప్డ� సు�ల " మ� అమ్మ�ార� మంగళ���� వ్ర
�ేసత ు్ం�� " �ాబట�్ట మ�క�ట�ంబమ� ల� ఎవర� మ�ండల, రండల� - ఉండర�
అం�� ��పం �� . జయ�ాల�డ� క�మ�ర�డ� -�వ�డ� అంత� ��నమ�మ ఇదం��
జ����టప�ప్డ� అక్క�ే ఉ��న్ర� . తన ��నల�్లడ� అల�ప్య�ష�్కడ� అనన
అత��� �ెల�సు . " మ� ఇంట�్ల మ�ండల�, రండల� ఎవర� ఉండర� . మ� అమ్మ
�ా�వణ మంగళ ����వ్రతం �ేసుత్ంట�ం�� ." అనన్ సు�ల మ�ట ���స���� �వ�
��నమ�మక� ఓ ఉ�ాయమ� ��సుత్ం�� . సు�లను �వ�� 
� ���్చ ��ాహమ
జ���ి��త ్ అత��� తపప్క�ం�� మంగళ �����ే� అనుగ�హం ల�ం� ప��ప� ర
ఆయ�ష�్కడ� అవ���డ� ����ాత్డ� . ��నల �్లడ� �వ���� స� �వ
��నమ�మ ..��య్నమ� ల� ఉనన్ సు�ల త�్లదండ�్రల దగగ్ర�ా �ే�� �వ

బ�ల�డ� �క�త�ర� �� త��న భరత ్ అ� �ేవ�� �ాకయ్మ� �ా ��ట��ా అంట�డ�
��ం�� సు�ల .. �వ�డ� ల ��ాహమ� జ������ త�ం�� .
��ళ్ళ�న ఆ ��త త్ దంపత�ల� ఆ �ా�్ర బ్రహ్మచరయ్ వ్ర���న్ �ాట�
మంగళ�����ే� మ��ె�త ్దువ� ర�పమ�ల� సు�లక� కలఓ కనబ�� " � భరత
అల�్ఫయ�ష�్కడ� ఈ �్ర �� ఆత� ఆయ�వ� �ె�్లం�� . ఈ �ోషమ� నక
మ�రగ్మ� �ెప���ను �ను " అ� ఈ�ధం�ా �ె��ప్ను . " ��� �ద్ ��పట�్ల ఒక క
సరప్మ� � భరత్ను కరవ����� వసుత్ం�� . ��ంట�� �వ� �ం�� �ాల� ఉనన
క�ండను ��� మ�ందు ఉంచు ... అప�ప్డ �ామ� ఆ ఘటం ల��� ప���ం��క
వసత ్�మ� ��ఆక�ండ మ��� గట�్ట�ా కట�్ట ఉదయ���న్ ���న్ � త�
�ాయన�వ�్వ ". ��ం�� � భరత్�ా గండమ� త�ిప్��త�ం�� "
అంత�ాధ్నమ��య్ను . �వ�డ� తన ��నమ�మ�� �ా� య�త్ర ప���త్�ేసు
�ర�గ� ప్రయ�ణమ�ల� ��రయ్ సు�లను తన ఇంట��� �సు������ �త్డ�
�షయమ� �ెల�సు��ం��మ� �వ�డ� .. సు�లను తన ఆయ�వ� ఎల�?
������నద� అడ�గగ " అం�� �ా�వణ మంగళ ����్వ్రతం ప్ర��వమ��ె�ిప్న�� .
�దమ��ా ��కృష�న్డ� ఈ కథను �ౌ్రప�� ���ె��ప్న
ప�జ����నం : ఒక �భ్ర��న �ీటను పసుప�
�
క�ంక�మ�ల�� అలంక��ం, ���
��ౖన ఒక ఎండ� ��బ్బ�� �పప్ల� పసుప����ిన �������
ే
అలంక��ం���.
పసుప� ���యక���� క��� అలంక��ం���. మ�ందు�ా ���యక ప�జ

�ేయ��. కలశంప్ర��ి్ఠం�ే సంప్ర��యం ఉనన్�ార� కల�ా�న్  , కలశ
ప�జ�ా�ం���. మ�ందు�ా ���యక����� ��ౖ��దయ్ం సమ��ప్ం�, మంగళ ����
ల�క ఫణ� ���� �ే� అ��్టతత్రం చ�, అమ్మ�ా� మ�ందు 5 మ�డ�ల�, 5 �� రల�
క���న, 5 ���ాల�, 5 �ిం�� ���ా�ాధనల� (�యయ్ం �ిం�, బ�ల్లం �శ�మం�� �ే�ిన
���ాల�) ��ట�్ట ప��ం���. ప�జ ప�రత్�న త�ా్వత అమ్మ�ా���� ��ౖ��దయ్ం  ,
�ర� ఇ�్, అమ్మ�ా�� దగగ్ర ప�జ ల� ��ట�్టన ఒక ��రం �ే��� కట�్ట���ా�. �ి
���ా�ాధనల� క���....ఒకట� అమ్మ�ా���, ఒకట� మన�� (ప�జ �ే�ిన�ార�),
����న 3 మ�తత ్�దువలక� ��ంబ�లం�� �ాట� ఇ�ా్వ�. వ్రతం �ేసుక�
మర� ��డ� క��� అమ్మ�ా���� �ర� ఇ�, ��ౖ��దయ్ం ��ట�్ట య���ా్థ
ప్ర��శయ�, ప�జ�రధ్ం ప�న�ాగమ ��యచః అ� అమ్మ�ా��� ఉ��
�
్వ
�ె�ాప్�. అట� అమ�్మ � స్వ�ా్థ����� �, మ�్ ల ప�జ�� మమ్మ�న్ అ
గ���ంచు అ� అరధ్ం. అంతట��� ఒక �ారం వ్రతం సంప�ర్ణం అవ�త�ం��. పసు
క�ంక�మల ����గయ్ం ��స, సతస్ం��నం ��స, అ��య్నయ్��ంపతయ్ం ��'మంగళ
���� వ్ర���న్ �ే�ాత్ర

