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ધમ�પાળ નામનાે અેક �ા�ણ હતાે� અેક વાર તેણે દેવી મંગળાગાૈર�નંુ પજૂન કયુ�� તનેા
પજૂનથી દેવી �સ� થયાં અને ધમ�પાળને ક�ું : હે ધમ�પાળ ! ત� ��ાપવૂ�ક મા�ં પૂજન કયુ��
તેથી હંુ �સ� થઈ છંુ� તાર ેજે વરદાન માગવું હાેય તે માગ��

ધમ�પાળ બાે�ાે : માતા� ! �માર ેધનધા�યની ખાેટ નથી� પરંતુ અેક પુ�ની ઝંખના છે��
મંગળાગાૈર� બાે�ાં : �ધમ�પાળ� તારા ભા�યમાં સતંાન જ નથી� તાે પુ�ની વાત જ �ાં રહી
? છતાં અ�પ આય�ુયવાળાે ગુણવાન પ�ુ� લાંબા આય�ુયવાળાે આધંળાે પ�ુ અથવા તાે
િવધવા પ�ુી� આ �ણમાંથી હંુ ગમે તે અેક માગ� જે માગીશ તે તને મળશ�ે�

ધમ�પાળ બાે�ાે : �માતા� ! મને અ�પ આય�ુયવાળાે પણ ગુણવાન પુ� આપાે� જેથી
માર� અને મારા િપ��આેની સ�િત થાય��

દેવી મંગળાગાૈર�અે ક�ંુ : �ધમ�પાળ �ે ! પાસ ેઆ આબંાે છે� તનેા ઉપરથી અેક કેર�
તાેડી લે� ન પહા�ચાય તાે ગણપિતની ઘૂંટ�માં પગ ભરાવીને તાેડી લે��

તેણે અેક કેર� તાેડી લીધી પણ તનેે લાેભ લા�યાે અેટલે �ણ વાર ગણપિતની ઘૂંટ�માં પગ
ભરાવી ભરાવીને ઉપર ચઢઢ�ાે ને �ણ કેર�આે તાેડી�

આથી ગણપિત �ાેધે ભરાયા અને શાપ આ�યાે કે� � સાેળમે વષ� તારા પ�ુને સાપ કરડશે
અને તે ���ુ પામશ�ે ધમ�પાળના હાથમાં �ણ કેર�આે હતી� તેમાંથી બે અદે�ય થઈ ગઈ
અને મા� અેક જ કેર� રહી�

ધમ�પાળ અેક કેર� લઈને ઘર ેઆ�ાે અને પાેતાની પ�ીને કેર� ખવડાવી� થાેડા િદવસમાં
તેની પ�ી સગભા� થઈ અને નવ મિહને તનેે �પાળાે પ�ુ જ�યાે�

|| મગંળાગારૈ� �ત કથા ||

https://panotbook.com/


Panotbook.com

ધમ�પાળે પાેતાના પ�ુનંુ નામ �શવ પા�ું� �શવ િદવસ ેિદવસ ેમાેટાે થવા લા�યાે� દશ વષ�
તેને જનાેઈ દ�ધી અને તનેે તનેા મામા સાથ ેકાશીઅે ભણવા માેક�ાે�

મામાે ભાણેજ કાશીઅે જવા ચાલી નીક�ા� જતાં જતાં અેક ગામ આ�ું� ગામના પાદરે
સરખી સિહયરાે રમતી હતી�

તેમાં સશુીલા નામની અેક ઘણી �પાળ� છાેકર� હતી� બી� છાેકર�આે સાથ ેતનેે ક�યાે
થયાે� તેથી છાેકર�આે તેને રાંડ અભાગણી� કહી ગાળાે દેવા લાગી�

સશુીલાઅે ક�ંુ : �તમે ભલે ગાળાે દાે� રાંડ કહે હંુ રાંડવાની નથી� માર� બાઅે
મંગળાગાૈર�નંુ �ત કયુ� છે� તેથી અમારા કુળમાં કાેઈ િવધવા નહી ંથાય� મંગળાગાૈર�નાે �ાં
ધૂપ ફેલાય� કે દ�વાનાે �કાશ ફેલાય �ાં પણ સખુ�શા��ત થાય��

અેક છાેકર�અે પૂછ�ું : �બહેન ! અે �ત શી ર�તે થાય ?’

સશુીલા બાેલી : ��ાવણ મિહનાના બધા મંગળવાર ેમાતા પાવ�તીની�મંગળાગાૈર�ની પ�ૂ
કરવી� પાટલા ઉપર તેમની �ાપના કર�� ઘઉંના લાેટનંુ કાેિડયું બનાવી તેમાં સતૂરના
તારની દ�વેટ મૂકવી� ઘી પૂર� દ�વાે સળગાવવાે� સાેળ બીલીપ�ાે� સાેળ પ�ુપાે તથા સાેળ
�રાના દાણા� સાેળ ધરાનેાં પાંદડાં� સાેળ ધતુરાનાં પાંદડાં અને સાેળ અઘેડાના પાંદડાથી
માતા�નંુ પજૂન કરવું� અેકટા�ં જમવું અને વાંસની છાબડીમાં ફળફૂલ અને માતા�ની
મૂિ �ત�  મૂક� પજૂન કર�� િવ�ાનને દાન આપવું��

સશુીલાની વાત મામાે ભાણેજ સાંભળ� ર�ા હતા�
મામાને થયું� �ે સશુીલાનાં લ��� �શવ સાથ ેથાય તાે તનેા ���ુની ઘાત ટળ� �ય� તેઆે
સશુીલાના િપતા પાસ ેગયા અને ક�યાનંુ માગું કયુ��
સશુીલાના િપતાઅે ક�ંુ : �માર� સશુીલાનંુ સગપણ હર નામના �ા�ણપ�ુ સાથ ેથયેલું
છે� અેટલે તમાર� માગણી હંુ શી ર�તે �વીકા�ં ?’
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વાત સાંભળ� મામાે ભાણેજ િનરાશ થયા� તેમ છતાં અે જ ગામના તળાવ પાસ ેસુદંર �ળે
રહેવા લા�યાં� થાેડા િદવસમાં સશુીલાના લ��� લવેાયા� િવિધની ગિત �યાર� હાેય છે� તનેે
કાેઈ સમ� શકતંુ નથી�

દુભા��યે હર રાેગમાં ઘેરાયાે� તેથી તનેા મા�બાપ � �ચ� તામાં પ�ાં� તેમણે �શવને �ેયાે અેટલે
�શવના મામાને ક�ંુ : �ભાઈ ! તમારા ભાણજેને મારા હરની જગાઅે ચાેર�માં બેસવા
માેકલાે તાે સા�ં ; કારણ કે� તે �ાિધમાં સપડાયાે છે��

મામાઅે હા� કહી અને �શવને લ���મંડપમાં બેસવા માેક�ાે� સશુીલાનાં �વ� ફ�ાં� તનેાં
લ��� �શવ સાથ ેથઈ ગયાં ! રા�ે �શવ અને સશુીલા સતૂાં હતાં� �શવ ભરઊંઘમાં હતાે�

તેવામાં સશુીલાનેં �વ� આ�ું� �વ�માં દેવી મંગળા ગાૈર�અે ક�ંુ : �સશુીલા ! ઊઠ તારા
પિતને નાગ કરડવા આ�ાે છે� ઝટ દૂધનંુ વાસણ મૂક� દે� અેટલે તે દૂધ પીને ચા�ાે જશ�ે�

સશુીલા ઝબક�ને �ગી� જુઅે છે� તાે કાળાે નાગ ફંૂફાડા મારતાે આવી ર�ાે હતાે� ઝટ
તેણે દૂધનંુ વાસણ નાગ આગળ મૂક� દ�ધંુ� નાગ દૂધ પીને ચાલતાે થયાે�

થાેડીવાર ે�શવ ��યાે અને ક�ંુ : �સશુીલા મને ભખૂ લાગી છે��

સશુીલા ઘરમાં ગઈ અને �પાના થાળમાં લાડુ લઈ આવી� �શવે લાડુ ખાધા અને હાથ ધાેઈ
થાળમાં વીટં� મૂક�ને ક�ંુ : �લે થાળ મૂક� દે��

�ભલે�� કહી સશુીલા થાળ મૂક� આવી� બીજે િદવસ ેહર સા�ે થયાે અેટલે તે લ���ની અધૂર�
િવિધ પતાવવા આ�ાે�
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સશુીલા તેને �ેઈને કહેવા લાગી કે� હંુ જેની સાથ ેપરણી હતી તે આ વર નથી� માટે હંુ
આની સાથ ેઊભી નિહ રહંુ� સશુીલાના િપતા � �ચ� તામાં પ�ા� હવે શુ ંકરવું ! તેમણે �શવની
શાેધ કરવા માંડી�

�શવ અને તેના મામા તાે વહેલી પરાેઢે કાશીઅે જવા નીકળેલા હતા� તેઆે કાશીમાં આ�ા
અને ભગવાન કાશીિવ�નાથનંુ પૂજન કર� આનંદ પા�યા� રા�ે તેઆે ધમ�શાળામાં સઈૂ
ર�ા�

ઊંઘમાં મામાને �વ� આ�ું : ��ણે ! યમદૂતાે �શવનાે �ાણ લવેા આ�ા છે� પરંતુ
મંગળાગાૈર�અે તેમને માર�ને પાછા કાઢ�ા છે�� પણ આ વાત તેમણે મનમાં રાખી�
સશુીલાના િપતાઅે �શવને ખાેળવા આકાશ પાતાળ અેક કયુ�� પણ �ાંય તનેાે પ�ાે
લા�યાે નિહ ! આથી તેમણે સદા�ત ચાલુ કયુ��

અિત�થઆે આવે �ાર ેસશુીલા તેમના ચરણ ધાેતી� તનેી મા પાણી રડેતી� ભાઈ ચદંન
ચડાવતાે અને તેના િપતા ભાજેન કરાવી પાન આપતા� આમ સાૈ કાેઈને તેઆે આદરપવૂ�ક
જમાડતા�

�શવ અને તેનાે મામાે અહી ંઆવી પહા��યા અને તળાવને કાંઠે બેઠા� અેવામાં સશુીલાની
દાસી પાણી ભરવાં આવી� તે �ેઈ ગઈ અને ઘર ેજઈ વાત કહી�

સશુીલાના િપતાઅે તેમને તેડવા માટે હાથી ઘાેડા માેકલી આદરપવૂ�ક તેડા�ા� તેઆે �ાં
આ�ા અેટલે સશુીલા �શવને આેળખી ગઈ અને તે �શવના ચરણાેમાં નમી પડી�

તેણે તેના માતા�િપતાને ક�ંુ ��આજ મારા પિત છે� તેમના સાથ ેજ મારાં લ��� થયાં હતાં��
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સશુીલાનાં મા�બાપે તેને માટે કંઈક અ�ધ◌ાણી માગી� માર ે�શવે જે �પાના થાળમાં
પાેતાની વીટં� મૂક� થાળ ગુ� ઠેક◌ાણે મૂકા�ાે હતાે� તે વાત સ�ુશલાઅે કહી અને પેલાે
થાળ લઈ આવી�

થાળમાં �શવની વીટં� �ેઈ તેમણે બધી વાત માની લીધી અને સશુીલાના મા બાપે �શવન◌ે
જમાઈ �પે �વીકાર� લીધાે� પ�ુકળ પહેરામણી આપી�

સશુીલાને �શવ સાથ ેવળાવી� સશુીલાઅે મંગળાગાૈર�નંુ �ત કરવા માં�ંુ� તેથી �શવ
દ�ઘ�◌ાયષુ પા�યાે અને સાૈ સારાવંાનાં થયા�

મંગળ◌ાગાૈર� �તનાે આવાે �ભાવ છે�

તમામ �ત કથાઓ તથા ધા�મ�ક �ુ�તક
આ વેબસાઈટ પર ઉપલ�ધ છે 
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