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ఓం ��గ�ర����న�మః, 
మ��ాణ���పత�� నమః, 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః. హ����ఓ�, 
 
�ే�ం�ాచ మజనయంత �ే �ా�ా� ం �శ�ర��ాః పశ��వదం�! 
�ా��మం�ే�ష మ�ర�ం దు��� �ేను�ా�గ�ా� నుపసుష�� �ౖెత�| 
అయంమ�హ�ర� సుమ�హ���� అసూ� || 
 
య���� ��మ ర��ా���ం య��ే� సర�మంగ��! 
త�సంస�ర��త��మ��ం సర��� జయమంగళం|| 
 
��ా� ం భరధరం �ష�� ం శ�వర�ం చత�ర��జం| 
ప�సన�వదనం ������ సర����ప�ాంత��|| 
 
త�ేవలగ�ం సు��నంత�ే�ా ���ాబలం చంద�బ�లన� �ేవ! 
����బలం �ౖెవబలన� �ేవ ల���ప�ే �ేం���య�గంస��ా�|| 
 
యత�����ావర కృ���  యత��ా���  ధనుద�రః| 
తత� �� �జ�ర��� దు� �ా��ర��ర�మ|| 
 
స�ృ�ే సకలకల��ణ� ��జనం యత�జ�య�ే| 
ప�ర�షస�మజం�త�ం ��ా జ��స�రణం హ��ం|| 
 
సర��� సర� �ా���ష� ���ి� �ె�ామ మంగళం| 
���ాంహ�� �����  భగ�ా� మంగ��యతనం హ��ం| 
ల������ �ాం జయ����ాం క�త�ే��ాం ప�ాభవః|| 
 
���ా�ం�� వర�ా�� హృదయ���  జ��ర�నః| 
ఆప��మప హ�ా� రం ����రం సర�సంప��ం| 
ల��ా��ామం �� �ామం భ��భ��నమ�మ��హం|| 
 
సర�మంగళ మ�ంగల�� ���స�ా�ర��ా����| 
శరణ�� త�యంబ�� �ే� ���ాయణ� న�సు� �ే|| 
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�� ల��� ���ాయ�����ం నమః| 
ఉమ� మ��శ��ా���ం నమః| 
�ాణ� ��రణ� గ�ా����ం నమః| 
�ా�ప�రంధ�ా���ం నమః| 
అర�ంధ� వ��ా� ���ం నమః| 
�� �ీ���ామ����ం నమః| 
స������మ�జ����� నమః| 
 
ఆచ�మ�:  
 
ఓం ��శ�ాయ �ా��ః, ���ాయణ�య �ా��ః, మ�ధ�ాయ �ా��ః 
 
���ం��య నమః, �ష��� నమః, మధుసూద��య నమః, ���క�మ�య నమః, �ామ��య నమః, ��ధ�ాయ నమః, 
హృ�ీ���ాయ నమః, పద�����య నమః, ���ద�ాయ నమః, సంకర�ణ�య నమః, �ాసు�ే�ాయ నమః, 
ప�దు�మ��య నమః, అ�ర���� య నమః, ప�ర��� త�మ�య నమః, అ�ో�జ�య నమః, ,��ర�ిం�య నమః, 
అచు���య నమః, ఉ��ం��� య నమః, హర�� నమః, �� కృ�ా� య నమః, ��కృష�  పరబ�హ�ణ� నమః 
 
��ా ణ�య�మమ�: 
 
ఉ��ష�ంత� భ�త�ి�ా��ః ఏ�ే భ����ర�ాః ఏ�ే�ాం అ����ేన బ�హ�కర� సమ�ర��. ఓంభ�ః ఓం భ�వః ఓగ�ం సువః, 
ఓం మహః ఓంజనః ఓంతపః ఓగ�ం సత�ం ఓంతత� �త�ర���ణ�ం భ���  �ేవస� ��మ�� ����నః ప���దయ��. 
 
ఓమ��� జ�� �ర�� మృతం బ�హ� భ�ర��వసు�వ��ం. మ��ాత�  దు��త�య����ా ��పర��శ�ర వ����స� �� పర��శ�ర 
�ీ�త�ర�ం ��� ��భ�� మ�హ���� ��మ����� �ాజ�య� ప�వర�మ�నస� ఆద�బ�హ�ణః ����య ప�ా��� ���త వ�ాహ కల�� 
��ౖవస�త మన�ంత�� క�య��� ప�థమ�ా�ే జంబ������ భరత వ��� భరతఖం�ే అ�ి�� వర�మ�న �ా�వ���క 
��ంద�మ���న సంవత�రమ� ��ర� .......... సంవత���, .......ఆయ��, ....... మ���, .......ప��, ......���, ........�ాస�� 
�భ��� �భకరణ ఏవంగ�ణ ���షణ, ���ా� య�ం, �భ��ౌ ��మ�� ... ��త�ః ...��మ�ేయః (ధర� ప�� స��తః) 
మమ ధ�ా�ర� �ామ�� చత����ధ ఫల ప�ర��ార� �ిధ�ర�ం, ప�త������ �వృద� �ర�ం, స�ా��ష�  �ిద� �ర�ం, మ� 
గణ���ప� �ీ�త�ర�ం ������ాహ���� �� డ��ప��ర ప�జ�ం క�����, తదంగ కల�ా�ాధనం క�����. 
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కల�ా�ాధన: 
 
(కలశమ�నక� గంధమ�, క�ంక�మబ� ట��  ��ట�� , ఒక ప�ష�ం, ������ా అ�తల����ి, క����ే��� కలశమ�ను మ��ి ఈ 
���ం�� మంత�మ�ను �ెప�వల�ను). 
 
��� .. కలశస�మ�ఖ��ష�� ః కం��ర�ద� సమ����� ః మ�ల�తత��ి��� బ�హ�మ�ే� మ�తృగణ�స�ృ��ః 
క���త� �ాగ�ాస��� సప������ వసుంధ�ా ఋ����ోథ య����ద �ా�మ���ో  హ�దర�ణః 
అం���శ� స����స��� కల��ంబ�సమ�����ః ఆయ�ంత� �� మంగళ���� ప�జ�ర�ం దు��త�య �ార�ాః 
 
మం: ఆ కల��  ష���వ�ే ప��ే� ప���చ��ే 
 
ఉ����ర�జ��ష� వర��ే, ఆ�� �ా ఇదగ�ం సర�ం 
 
��ా� భ������పః ��ా ణ��ాఆపః పశవ ఆ�� న�మ��� మ�� తమ�పః 
సమ�� ���� ��ా��ప స��ా��పః చం��గ��ా���  జ���గ��ా���  యజ�గ��ా�ప 
 
సత�మ�పస��ా� �ేవ����  భ�ర��వసు�వ�ాప ఓం. 
 
 ��� .. గం��చ యమ����ౖెవ ����వ�� సరస�� 
నర��ే �ింధు �ా���� జల��ి�� స����ంక�ర� ఏవం కలశప�జ�ః 
కల��ద�ా� ప�జ�ద��ా�ణ� సం��� �, �ేవంసం��� �, ఆ���నం సం��� � (అ� ప��ం� ఆ �ట�� �ేవ����ౖ, 
ప�జ�ద�వ�మ�ల��ౖ, తమ��ౖ అంతట� చల�వల�ను.) 
 
��ా ణప��ష� : 
 
మం: ఓం అసు��ే  ప�నర�ా�సు  చ� ప�నః ��ా ణ��హ�� �ే����గం| 
జ�క����మ  సూర�మ�చ�రం�� మృళయ��� స��ి� || 
 అమ�� తం��ౖ ��ా ణ� అమ�� తమ�పః ��ా ����వయ�� �ా� న మ�ప��య�ే|| 
�ి� ��భవ| వర�ోభవ| సుమ�ఖ�భవ| సుప�స���భవ| �ి� �ాసనంక�ర�  
 
���నం:  
 
మం: ఓం గణ���ం���  గణప�గ�ం హ�ామ��! క�ంక��� మ�పశ�వస�మం 
జ��ష��ాజం బ�హ�ణ�ం బ�హంణస�త ఆన�� ణ�నూ�� ��ీ�ద �ాదనం|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః | 
���నం సమర�య��| 
ఆ�ాహయ�� ఆసనం సమర�య��| 
 
�ాద� �ాద�ం సమర�య�� | 
హస�� అర��ం సమర�య�� | 
�ద�  ఆచమ�యం సమర�య��| 
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��ో� దక �ా�నం: 
 
మం: ఆ�� ���ా� మ  �భ�వహ ��న ఊ��� ద��తన మ��రణ�య చ���| 
�వ��వత�రసః తస���జయ �ేహనః  ఉష���వ మ�తరః 
త�ా� అరణ�� మ�మవః యస��య�య �న�ద ఆ�� జనయ����నః|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః  ��ో� దక �ా�నం సమర�య��| 
�ా���నంతరం ���� చమ�యం సమర�య�� | 
 
వస� �ం: 
 
మం:  అ�వ�ా� � సువసన  న�ర��ా��ేను సుదు�ాః ప�యమ�నః| 
అ�చం���  భర����� ��రణ��భ��ా� స������ేవ�� మ|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః 
వస� �య�గ�ం సమర�య��| 
 
యజ�� ప�తం: 
 
మం: యజ�� ప�తం  పరమంప�త�ం ప�జ�ప�ౖె� యత�హజం ప�ర�ా� �|  
ఆయ�ష� మగ��ం ప��మ�ంచ �బ�ం యజ�� ప�తం బలమసు� �ెజః|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః 
యజ�� ప�తం సమర�య��| 
 
గంధం:  
 
మం: గంధ����ాం  దు�ాధ�ా�ం �త�ప��ా� ంక���ిణ�ం| 
ఈశ���గ�ం సర�భ�����ం ���హ� ప���� ��యం|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః 
గం����� రయ��| 
 
అ����: 
 
మం: ఆయ���ే  ప�ాయణ�  దూ�ా���హంత� 
ప��ి�ణ� హ��� శ� ప�న����ాణ� సమ�ద�స� గృ�ఇ��|| 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః 
గంధ�� �ప�� అలం�ారణ�ర�ం అ���ం సమర�య�� | 
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అధఃప���ౖ�ప�జయ��.  
 
ఓం సుమ�ఖ�యనమః 
ఓం ఏకదం��యనమః 
ఓం క�ిల�యనమః 
ఓం గజక����ాయనమః 
ఓం లం��దరయ�నమః 
ఓం �కట�యనమః 
ఓం �ఘ��ాజ�యనమః 
ఓం �ా�����ాయనమః 
ఓం దూమ���త�� నమః 
ఓం గణ�ధ���య నమః 
ఓం �ాలచం��� యనమః 
ఓం గజ�న��యనమః 
ఓం వక�త�ం��య నమః 
ఓం �ర�క�ా� య నమః 
ఓం ��రం��య నమః 
ఓం స�ం��గ�జ�య నమః 
ఓం సర��ి���ప���య�ాయ నమః 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః �����ధ ప��మళపత� ప�జ�ం సమర�య��. 
 
ధూపం: 
 
వనస��ర���ౖదూ��ౖ ����గం�ౖెసుసంయ�తం| 
ఆ���యస�ర� �ే�ా��ం దూ�� యం ప��గృ����ం|| 
 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః 
దూపమ���ా పయ��. 
 
��పం:  
 
�ాజ�ం��వ��� సంయ�క�ం వ����ం��తం �ి�యం 
గ�� �నమంగళం ��పం ��ల�ఖ����ాపహం| 
భ�ా� ���పం ప�య�ా�� �ే�ాయ పరమ�త���| 
��� ��మ�ం నర�ా�ో� ర ����జ���ర��సు� �ె || 
 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః 
��పం దర�య��| 
దూప���ానంతరం �ద�  ఆచమ�యం సమర�య�� || 
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��ౖ��ద�ం: 
 
మం:  ఓం భ�ర��వసు�వః|  
ఓం తత��త�ర���ణ�ం భ���  �ేవస� ��మ��| 
����నః ప���దయ�� || 
 
సత�న� ����న ప���ం���| అమృతమసు� || అమృ��పస� �రణమ�ి || 
 
��� : ��ౖ��ద�ం షడ��� ��తం ఫలలడ�� క సంయ�తం| 
భ�� ��జ� సమ�య�క�ం �ీ��ప�� గృ����ం|| 
 
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః మ� ��ౖ��ద�ం సమర�య��. 
 
��� :  ��ౖ��ద�ం షడ��� ��తం ఫలలడ�� క సంయ�తం| 
భ�� ��జ� సమ�య�క�ం �ీ��ప�� గృ����ం|| 
 
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః 
మ� ��ౖ��ద�ం సమర�య��. 
 
ఓం ��ా ��య�ా��, 
ఓం అ�ా��య�ా�హః, 
ఓం �ా���య�ా�హః, 
ఓం ఉ����య�ా�హః, 
ఓం సమ���య�ా�హః 
 
మ�ే� మ�ే� �ా�యం సమర�య��|| 
అమ�� ���ి��నమ�ి|| 
వ�త��ా�� షణం సమర�య�� || 
హ���  ప���ళయ�� || 
�ా�ౌ ప���ళయ�� || 
���� చమ�యం సమర�య�� || 
 
��ంబ�లం: 
 
ఫ���ఫల�ౖ సమ�య�క�ం �ా�గవ��ద���ర��తం| 
మ��ా� చూర� సమ�య�క�ం ��ంబ�లం ప��గృ����ం|| 
 
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః 
��ంబ�లం సమర�య��| 
 
 
 
 

Hindusphere.com 

http://hindusphere.com/


��ాజనం: 
 
మం: ��రణ��ాత�ం  మ�ోప�ర�ం ద��� 
మ�ధ���స��   ఏక�� బ�హ�ణ మ�పహర� 
ఏక�ౖెవ ఆయ����జ� ద���. 
 
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః 
��ాజనం సమర�య��|| 
 
మంత�ప�ష�ం: 
 
��� : సుమ�ఖ����క దంతశ� క�ిల� గజక���కః| 
లం��ద���శ� �కట� �ఘ��ాజ� గణ���పః|| 
 
దూమ�� ��త�ర���ధ��� �ాలచం�ో��ాజ�ననః| 
వక�త�ండ�ర�క���  ��రంభస�ందప�ర�జః|| 
 
�� డ������ ��మ�� యఃప�� చు� నుయ�ద�ి| 
����రం�� ��ా��చ ప����� �ర���త��| 
సం��ా �� సర� �ా���ష� �ఘ�స�స�నజ�య�ే| 
 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః 
సువర� మంత�ప�ష�ం సమర�య��| 
 
ప�ద�ణ నమ�ా�రం: 
 
��� : య���ా�చ �ా�ా� జ���ంతర కృ���చ, 
������ ప�న��ం� ప�ద��ణం ప�ేప�ే|| 
�ా�� హం �ాపక�ా�హం �ా�ా��� �ాపసంభవః| 
 
��� ��మ�ం క�� పయ��ేవ శరణ�గతవత�ల 
అన��� శరణం���ి�  త����ా శరణంమమ | 
త�ా����ర�ణ�����న ర�ర�� గణ���పః|| 
 
ఓం �� మ� గణ���పత�� నమః 
ఆత�ప�ద�ణనమ�ా�రం సమర�య�� || 
 
యస�సు�����చ ���క� తవః ప�జ ���య���ష�| 
నూ�నంసంప�ర� ��మ��ట� స�ో�వం�ే గణ���పం|| 
 
మంత���నం ���య���నం భ�����నం గణ���పః| 
యత���తం మయ��ేవ ప��ప�ర�ం తదసు� �ే|| 
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అ��� ���న ఆ�ాహ���� �� డ��ప��ర ప�జ���నచ భగ�ా� స�ా�త�కః సర�ం �� మ��ా����ప� �ేవ�� సు�ీ���            
సుప�సన� వర�� భవత� | 
ఉత��� �భకర�ణ� �ఘ�మ�ి�� ��వం�� బృవంత� || 
�� మ� గణ���ప� ప��ాదం �ర�ా గృ���� || 
 
మం: యజ��న యగ�మయదంత�ే�ా �ా� �ధ�ా�� ప�ధమ����స� �ేహ��కం మ��మ�నస�చ��� యత�ప����        
�ా���స�ం� �ే�ాః|| 
 
�� మ� గణ���పత�� నమః య���ా� నం ప����ాయ��, ��భ����� ప�న�ాగమ��యచ. 
 
ఇక�డ �� డ��ప��ర ప�జను ��ా రం�ం���. 
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మంగళ���� వ�త ప�జ: 
 
���నం: 
 
��� : సక�ంక�మ �ల�ప��మ�క చుం�క కసూ� ���ాం 
సమంద��ి�ే�ణ�ం సశర ���ా�ాంక��ాం 
అ��ష జన���� అర�ణమ�ల��భ��ాంభ�ాం 
జ�ాక�సుమ��సు�ాం జప��ౌస���దం��ాం. 
 
��� : �ే�ం �� డ�ావ��� య�ం శశ�� సు�ి�ర య�వ��ం 
����ీ�ం సుద�ం ���� ం శరత�ద� ���న��ం 
����� చంపకవ�ా���ం సు�ల�త�ల ల�చనం 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః ���నం సమర�య��. 
 
ఆసనం : 
 
��� : కల�� ల�ల�  �ి��మ�� ����  లహ�� మ�ే� ��ాజన�� 
����� కల�క�ా��ా ప��వృ�ే �ాదంబ �ాత��జ�ల� 
రత� స�ంభ సహస� ����త స��మ�ే� �మ���త��� 
�ం��రత� �����తం జన��ే �ిం�సనం ��వ��. 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః నవరత� ఖ�త �ిం�సనం సమర�య��. 
 
ఆ�ాహనం : 
  
��� : ఏణ�ం�ానల ��నుమందల స��చ�క�మ మ�ే��ి���ం 
బ�ల�ర� దు�� ��సు�ాం కరతల�ౖ �ా�ాను��� �బ��ం 
��పం బ�నమ�ి ప�సన� వదనం ��సు� మ� వ�ా� � ����� ం 
��ం���చంద� కల�వటం సమక���ం ��ర��ీ���ం ��వ�� 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః ఆ�ాహనం సమర�య��. 
 
�ాద�ం: 
  
��� : ఈ�ా����పదం ���ౖక ఫలదం ద���సనం �ే �భం 
�ాద�ం క�ంక�ం చంద���� భ��తం ��ర��ం సర�����ౖె 
��ె��  �ాచమ�యం తవ జల�ౖ�ా����� మయ� క��తం 
�ార�ణ� మ�� త�ా���ే తధ�లం సంత�ష��� కల���ం. 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః �ాద� �ాద�ం సమర�య��. 
 
అర��ం : 
 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః హస�� అర��ం సమర�య��. 
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ఆచమ�యం : 
 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః మ�ఖ� ఆచమ�యం సమర�య��. 
 
��ో� దక �ా�నం : 
  
��� : ల��� ���జనన� ర��త జగజ�� ల� ��ాల���న 
��ా ల�య�మ�� పట�ర క�ంక�మ లసత�ర��ర� ��� ద��� 
������� �ా�ి ������ళ స�ల�ౖ ��ో� ద��� ర�ం���ౖె 
�ా�నం �ే���య� మ���తద�లం సంత�ష��� కల���ం. 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః �ా�నం సమర�య��. 
 
అ�తల�: 
 
��� : ���ం�ారఅం��త మంత���తల���� ��మ���ల�త� �����  
ర�ౖె�ర�జ��ల మ�త���యస��తం ��సు� మ� వ�ా� ంక��ాం 
 
వస� �య�గ�ం: 
 
��� : కల�� ��త�లమ���ా మ�� న��� ��వర� పం��ర���� 
జ�� చంపక మ�ల� వక�ల��� మం��రక�ం����� 
మ��ా� నంత� యగ�సూత� మమలం ��వర� తంత�ద�వం 
దత�ం �ే���య� మ� మ���తద �లం సంత�ష��� కల���ం. 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః కంచుక స��త ��సుంద వస� �య�గ�ం సమర�య��. 
 
యజ�� ప�తం: 
 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః స�ర� యజ�� ప�తం సమర�య��. 
 
ఆభరణం: 
 
��� : హం�ి �ాస��ల� ���య�ామ�� ��ా�ా� మ�జ�ల�ం 
��ం�ోళ దు�� ��మప���త ������మ���� �ే కనక�� 
మం��� మ�క�న�ల� మ��తమ��� ���ండ� చూ��మ�ం 
���ా����క మంగ��య కత�� �ా��మ�ి �ీ�క�ర� 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః నవరత� మయ� ��ర��� సమర�య��. 
 
గంధం: 
 
��� : స�ా�ం�� ఘన�ారక�మ��మ ఘన �� గంధనం �ా��తం 
కసూ� �� �లకం చ �ాలఫల�� ����చ�� పత�కం 
గం�� దర�న మండల� ��యన ���� వ�ంజనం �ె���తం 
క��� బ��  మ�� �ా���పంకమమలం త����త�� కల���ం 
�� మంగళ���� �ేవ����� నమః ��వ� �� చందనం సమర�య��. 
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అ��ంగ ప�జ: 
 
వ�మ���� నమః �ా�ౌ ప�జయ�� 
������ నమః జ�� ప�జయ�� 
�ార��ౖె�నమః జ�ను� ప�జయ�� 
జగ����ే�నమః ఊర� ప�జయ�� 
జగ� ప���ా� ��� నమః కట�ం ప�జయ�� 
మ�ల ప�క�� ��ౖె�నమః ���ం ప�జయ�� 
అ���ా��� నమః ఉదరం ప�జయ�� 
అన�ప��ా���� నమః స�  �� ప�జయ�� 
�వ సుంద���� నమః వ�స�లం ప�జయ�� 
మ�బల���� నమః బ�హ�� ప�జయ�� 
వరప������ నమః హ�ా� � ప�జయ�� 
కంభ� కంట�ౖ� నమః కంటం ప�జయ�� 
బ�హ� ������� నమః �హ�ం ప�జయ�� 
�ాంక���� నమః మ�ఖం ప�జయ�� 
��ా��� నమః ���ే� ప�జయ�� 
ర���� ��ౖ� నమః క���  ప�జయ�� 
సర�ం��� ల���� నమః లల�టం ప�జయ�� 
స���శ����� నమః �రః ప�జయ�� 
మంగళ ������ నమః స�ా�ణ�ం�ా� ప�జయ�� 
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మంగల������ నమః అ�� ��త� ర శత��మ�వ� 
 
ఓం ������ నమః 
ఓం ����జ�తను���ా��� నమః 
ఓం జగ����ే� నమః 
ఓం �రభద� ప�సు�� నమః 
ఓం �శ�ర��ి��ౖ� నమః 
ఓం కష�  ����ద�షమ��ౖ� నమః 
ఓం �ామ����ౖ� నమః 
ఓం బ�ల���� నమః 
ఓం ��ద������ౖ� నమః 
ఓం సర� మంగల���� నమః 
ఓం మ��శ����� నమః 
ఓం మం��� �ా�ౖె� నమః 
ఓం ��మ����జ���� నమః 
ఓం �ార��ౖె� నమః 
ఓం ���ాయణం�ాజ���� నమః 
ఓం ����ా��� నమః 
ఓం అ���ా��� నమః 
ఓం మ�� సం���ా���� నమః 
ఓం ��న�ాత�జ���� నమః 
ఓం కన��ా��� నమః 
ఓం క��ోష ��ా����ౖ� నమః 
ఓం గణ�శ జన��ౖ� నమః 
ఓం గ�����ా��� నమః 
ఓం గం�ాధర క�త�����ౖ� నమః 
ఓం ��ా� �ా��ి��ౖ� నమః 
ఓం అష�మ��ా� ���ా��� నమః 
ఓం ��ా��� నమః 
ఓం �ాంక���� నమః 
ఓం ���ా��ౖ� నమః 
ఓం మ�ంగల� �����ౖ� నమః 
ఓం మం� �����ౖ� నమః 
మ� మ�య���� నమః 
ఓం మ� బల���� నమః 
ఓం ��మవ�ౖె� నమః 
ఓం �ాప �����ౖ� నమః 
ఓం ������� నమః 
ఓం �ర�ల���� నమః 
ఓం మ�� ����ౖ� నమః 
ఓం మ����ౖ� నమః 
ఓం క�మ����� నమః 
ఓం దు�ా� ��� నమః 
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ఓం �ా������ౖ� నమః 
ఓం కల��������� నమః 
ఓం క�� �ాప��ా���� నమః 
ఓం సర�మ� నమః 
ఓం సరస��ౖె� నమః 
ఓం అమర సం���ా���� నమః 
ఓం అమ�� �ెశ����� నమః 
ఓం సుఖ��త�����ా��� నమః 
ఓం బ�ల���ా��త భ�త����� నమః 
ఓం ��రణ���� నమః 
ఓం సూ������ నమః 
ఓం హ�����  క�ంక�మ� �ా������ నమః 
ఓం సర� ���ాప������ నమః 
ఓం �ామ �ఖ�ా��� నమః 
ఓం కర� బ����� � నమః 
ఓం ఓం �ాం���ర� ��� నమః 
ఓం �దంబర శ������ౖ� నమః 
ఓం �ే��ౖ� నమః 
ఓం కమల���� నమః 
ఓం మ�ర�ం�ేయవర ప���� నమః 
ఓం ప������� నమః 
ఓం సత�ధర�ర����� నమః 
ఓం శ�ాంక ర��ి��ౖ� నమః 
ఓం ���ాల���� నమః 
ఓం మ�త�� �ా��� నమః 
ఓం ����ౖ� నమః 
ఓం స�ౖె� నమః 
ఓం కల����ౖ� నమః 
ఓం ����గ������ౖ� నమః 
ఓం అమల���� నమః 
ఓం అన�ప��ా� ��� నమః 
ఓం అ�ల�గమ సంసు� ����� నమః 
ఓం అమ����� నమః 
ఓం ��ను��ట� సమ�ద������ నమః 
ఓం ప�ా� నమః 
ఓం ���ం� కృత ��ఖ�ా��� నమః 
ఓం సర� �ాల సుమంగ���� నమః 
ఓం �ామ �ఖ�ా��� నమః 
ఓం ����ంగ ల�ణ� ��� నమః 
ఓం �ామ కల����� నమః 
ఓం చం��� ర� య�త ��టం�ా��� నమః 
ఓం �� చక� �ా�ి��ౖ� నమః 
ఓం �ా��శ�ర ప�ౖె�� నమః 
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ఓం మ��ా�� �ి�య��ా� ����  నమః 
ఓం ప�త� ��త� వర ప���� నమః 
ఓం ప�ర��ార� ప���� నమః 
ఓం సర� �ా����ౖ� నమః 
ఓం �ా�మల���� నమః 
ఓం చం�ౖె� నమః 
ఓం ���ామ����ౖ� నమః 
ఓం �రజ���� నమః 
ఓం �ా����� నమః 
ఓం ప�త�ం�� �ా���ా��� నమః 
ఓం �������ౖ� నమః 
ఓం సూర� వసూ� త�మ���� నమః 
ఓం �� ������� నమః 
ఓం ప�న�ా�ౖె� నమః 
ఓం ��ప��ా��� నమః 
ఓం �� డ�ా�ర �ేవ����� నమః 
ఓం స������ నమః 
ఓం ఆ�ా���� నమః 
ఓం ������� నమః 
ఓం ��ా�������� నమః 
ఓం ప�ణ �ార� స�ర��ి��ౖ� నమః 
ఓం ��ద ర��ా� నమః 
ఓం ��గ������ా��� నమః 
ఓం �� మ������� నమః 
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖ� నమః �����ధ ప��మళ పత� ప��ా�ణ� ప�జయ��. 
 
ధూపం: 
 
��� : హ��� రం మదనస� నందయ�ి��� రం��� �ాసం��జ�ల�ౖ 
���బృంఘ�� వ��ల క�ంతల� భ����� �ా���ి త�ా�శయం 
��� మ�� త�ాంబ ��మలత�ా��� �ద�ల�గ�� హ 
������యద�ాంగగ�� ల ఘ�� ట�ౖ ర�� ��ౖ రహనూ� �ా�� . 
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖ� నమః దూపమ���ా పయ�� 
 
��పం :  
 
��� : ల���మ�జ��లయ�� రత��వ����ా�స� త�ర� మం���� 
మ�ల�రత� �డం�ట�ౖ ర��మయ స�ం��ష� సం������ 
��ౖె��ా� తకప� ���ాకరదు� ట�ౖ ర���ౖ ఘ�� �ౖె ర����ట� ౖ
�����ౖ����ప�ా��ౖ����� ����సు�ే త����త�� కల���ం. 
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖ� నమః ��పం దర�య�� 
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��ౖ��ద�ం:  
 
��� : ���మ����శ��� తప�  �టక కృ� �ా� �సహ����� ఘ�� తం 
���ా�న�ం ఘ�� తసూపశక భ��తం ��� � న���దం త�� 
దు�ా� న�ం మధు�ార��ాధ�� య�తం మ��క��ా�ే��ి�తం 
మ��ాప��ాసః శ�మంబ సఫలం ��ౖ��ద� మ������� 
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖ� నమః మ� ��ౖ��ద�ం సమర�య�� 
 
��ంబ�లం :  
 
��� : స������ ర�ర��త��దలర��� ��ంబ�ల వ�� దల�ౖ 
ఫ��� ర���� గ�ణ� సు�గం�� కర��ర ధ��� జ�ల�ౖ 
మ��ా� చూర� ��ా���� గృహ��ౖె� ర��ా� ంభ�జ� �ద��� 
ప��ా� రత� కల���ా తమ మ�ేన�స�  ప�ర�ా� డ��� 
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖ� నమః ��ంబ�లం సమర�య��. 
 
��ాజనం:  
 
��� : క���� కమ�య �ాం�� �ాలం�ా�ామల��ా��క� 
�ా�ే� �����క �త� పం��� �లసత�ర��ర ���ా�� 
తత���� ల మ�� దంగ��త స��తం నృత� ప��ం��ర�హం 
మం��� �ాధన ప�ర�కం సు���తం ��ాజయం గృ����ం 
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖ� నమః ఆనంద కర��ర ��ాజనం సమర�య��. 
 
��� : ప�ాంక��� �ా�ామ�� మ�ద�ం 
క���ర�హ��ం కమల�సన�ా� ం 
బ�ల�ర���ట� ప����ం ����త�ం 
భజ�హ మంబ�ం జగ��శ���ం ��ం. 
 
మంత�ప�ష�ం : 
 
��� : సర� మంగళ మ�ంగ��� ��� స�ా�ర� �ా���� 
శరణ�� త�యంబ�� �ే� ���ాయణ� న�సు� �ే. 
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖ� నమః మంత�ప�ష�ం సమర�య��. 
 
ప�ద��ణ నమ�ా��ా� : 
 
��� : ���ం�ార త�యప�ట�న మను���ా��� త��� మ��� 
�ా���� ర���త�� తవ సు� ���ౌ �� �ా�����ం��� 
సల�� ప సు� �ః ప�ద��ణ శతం సం��ర ఏ �ాసు� �� 
సం���� నమసహస� మ�లం సంత�ష��� కల���ం. 
ఓం �� మంగళ ���� �ే��ౖ� నమః ఆత� ప�ద��ణ నమ�ా�రం సమర�య��. 
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మంగళ ����వ�తకథ 
 
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� ��ౖ�,            
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�ెంత�� ఉన� చూతవృ�ఫల��� � ��ర�క� ఇవ�� అ� అంత�ా� నమ���ను. 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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