


 

మంగళ���� వ్రమమ mangalagowri vrathamu  

 
గణప�ప�జ  

 

ఓం ��గమర���య్నమ్, మ��ాణ���పర�� ్మ్, మ� సరస్వ��� ్మ్ః 

హ����ఓమ,  

�ే�ం�ాచ మజ్యంర �ే �ా�ాత ం  �్రవరా్ ప��శవ�ం�ం �ా��మం�ే్ర 

మ�రజం �ద��� �ే్ద�ా్గ�ా� ్దపసదరసు వ�్రస| అయంమమహ�రత 

సదమమహ���త అససత || య�్�శ ��మ రవరా��యం య �ే  సర్మంగమం ం 

ర�సంస�ర��రస�మ మం సర్వర జయమంగళం||  

��ా్ ం  రరరం  రస� ం ��వర�ం చరసర��జం| 

ప్స్నవ�్ం ం�య��్ సర్ సనపవాంర��|| 

ర�ేవలగనం సద��్ ంర�ే�ా వ��ాాలం చం�్ా�ల త్�వేం  ��యాలం 

��్వాల త్�ేవ లల��పవే వేంే��యమగంస��ాా|| యర్���వావర  కృ��  

యర్రా���  ర్ద��ర్| రర్  �  జ�రవ�� �ద్ �ార�ర��ర�మ|| స�కవే 



స ల ల యణణ ��జ్ం యర్జరయవ|ే ప�ర�రసతమజంంరయం �ా్ జరాస�రణం 

హ��ం|| సర్�� సర్ �ా�ాయరస �� �తవ�వామ మంగళం| ��ృాంహ�� ����త   గ�ాా 

మంగమంయర్ం హ��ం| ల �� �త వాం జయ �తృాం   రవేతృాం ప�ా వ్|| 

��వాాం�� వరృాయ్ హక�య��త  జ��ర�్్| ఆప��మప హ�ాత రం ��వ�రం 

సర్సంప��ం| ల��ా��ామం  � �ామం  �� ��్మ మ యహం|| 

సర్మంగళ మ ంగలలయ ���స�ా్ర్�ా���ా| �రణ�య ర్యంా�ా �ే  ���ాయణణ 

్్సదత వ|ే|  

 

 � లల�� ���ాయ����యం ్మ్| ఉమ  మ���్�ా��యం ్మ్| �ాణ� ��రణయ 

గ�ా���యం ్మ్| వా�ప�రంర�ా��యం ్మ్| అర�ంర� వ�ృాు ��యం ్మ్|  � 

 ీవ��ామ ��యం ్మ్| స�ా్��యమ�జ����య ్మ్|  

 

ఆచయమయయ 

ఓం �ా��ాయ �ా్�్, ���ాయణ�య �ా్�్, మ ర�ాయ �ా్�్  

�� ం��య ్మ్,  ర��� ్మ్, మరదసస���య ్మ్, �్  �మ య ్మ్, 

�ామ��య ్మ్,  �ర�ాయ ్మ్, హక�ీ�ావాయ ్మ్, ప������య ్మ్, 

��్��ాయ ్మ్, సం రషణ�య ్మ్, �ాసద�ే�ాయ ్మ్, ప్�దయమ నయ 

్మ్, అంర���� య ్మ్,  



ప�ర�ృ� రతమ య ్మ్, అంోకజరయ ్మ్, ,��ర �ం�య ్మ్, అచదయవ�య 

్మ్, ఉ��ం��్ య ్మ్, హర�� ్మ్,  �  కృా� య ్మ్,  � కర�  పరా్హ�ణ� 

్మ్ 

 

రా్ణ�య మమమయ  

ఉ�తరుంరస  �ర��వా��్ ఃవే  �ా��ర�ా్ ఃవేృాం అ ��ంే్ ా్హ� ర� 

సమ ర��ః ఓం �్ ఓం  మవ్ ఓగమం సదవ్, ఓం మహ్ ఓంజ్్ ఓంరప్ ఓగమం 

సరయం ఓంరరమ  రసర్�ాణయం  ��  �ేవసయ ంవమ�� ం���్్ ప్���య ్ః 

ఓమ ర� జ�య  ర�� మకరం ా్హ�  �ర��వసదమవ��ంః మ్రారత  

�ద��రకయ��్�ా  �పర�ప�్ర వ����సయ  � పర�ప�్ర �ీ్రయరయం ��� వ� �� 

మమహ��ాత  �మ� ృ�� �ాజాయ  ప్వరతమ ్సయ ఆ�యా్హ�ణ్ ��్ య ప�ా�ాయ 

వ�్ర వ�ాహ  లల� � ్వస్ర మ్్ంర�ా  �యమ�ా ప్�మరా�ే జంా��వ్��  రర 

వ�ాష  రరతంంే అ ��ా వరతమ ్ �ాయవ���  ��ం�్మ ��్ సంవరమరమమ ��ర� 

ఃఃఃఃఃఃఃఃఃః సంవరమ�ా, .......ఆయ��, ....... మ  �, .......పలా ,......���, ,,,,,,,,�ాస�ా 

� ��ా �  రణ ఃవంగమణ  వ�రణ,  �ృాు య ం, � ��ౌ  �మ ా ఃఃః ��ర్్ 

ఃఃః��మంేయ్ (రర� ప న స�పర్ః మమ ర�ా�రయ �ామ్క చరస��్ర �ల 

ప�ర�ృారయ  �రయరయం, ప�ర్ర�వ�్ �వక�్దరయం, స�ా్వరు  ��్దరయం, మ� గణ�ం�ప� 

�ీ్రయరయం ం�య���ాహ���� ృ� �వ�ప��ర ప�జరం  ����య, ర�ంగ  లవా�ార్ం 



 ����యః 

 లవా�ార్య  

( ల�మమ్   గంరమమ,   ం  మా� ట�్  ��టటు ,ఒ  ప�ర�ం, ������ా అకరల �� �, 

  ం��ే�వర  ల�మమ్ద మ� � ఈ ���ం�� మంర్మమ్ద ��ప�వలవ్దఃః  

 
వ�్ ఃః  ల�సయమమత ారస� ్  ం ార��్ సమ �వ�్ ్ మ�లలరర్ �యవర ా్హ�మంేయ 

మ రకగణ�స�కవ�్ 

  ల�రస �ాగ�ాస�ా్ సపత�వ్ర� వసదంర�ా ��ా్�ో� యో�ా్� �ామమ���ో  

హయ�ర్ణ్ 

అం����్ స��వ�స�ా్  లవలంామసమ ��వ�్ ఆయ ంరస  �వరలలల� ప�జరర్ం 

�ద��రకయ �ార�ా్ 

మంయ ఆ  లవ�  

 
వ�్ ఃః గం�ాచ యమమ����్వ ����వ�� సరస్�  

్ర��ే  �ంరద �ా���� జలల ��ా సంనం�ం  ర� ఃవం  ల�ప�జర్ 

 లవ���ాం ప�జర�్�ాయణణ సంర�్ క, �ేవంసంర�్ క, ఆవ��్ం సంర�్ క (అం ప �ం� 

ఆ రటటం �ేవ�ం��్, ప�జర�్వయమమల��్, రమ��్ అంరట�చల్వలవ్దఃః 

మంయ ఓం అసదరవ ే 



 �త �� వ| వర�ో వ| సదమమత� వ| సదప్స��న వ|  �త �ాస్ం  ర� |  

మంయ ఓం గణ���ం 

 � మ� గణ�ం�పర�� ్మ్ | ం�య్ం సమర�య ాః ఆ�ాహయ ా ఆస్ం 

సమర�య ా | రా�� రా�యం సమర�య ా | హసత� అర దం 

సమర�య ా | ��్ ఆచమరయం సమర�య ా |  

మంయ ఆర� ���ాత మ  

 � మ�గణ���పర�� ్మ్ | ��ో� �  �ాన్ం సమరపయ ాః �ాన��్ంరరం 

���� చమరయం సమర�య ా |  

మంయ అ�వ�ాత ్   

 � మ� గణ���పర�� ్మ్ వసత ్యమగ�ం సమర�య ా |  

మంయ యజ�ా ప�రం  

 � మ� గణ���పర�� ్మ్ యజ�ా ప�రం సమర�య ా |  

మంయ గంర��్�ాం  

 � మ� గణ���పర�� ్మ్ గం����� రయ ా |  

మంయ ఆయ��వే  

 � మ� గణ���పర�� ్మ్ గంర�� యప�� అలం�ారణ�ర్ం అకవ�ం సమర�య ా 



| 

అర్ప���్�ప�జయ ాః  

ఓం సదమమత య్మ్  

ఓం ః �ంవ�య్మ్  

ఓం  ��ల య్మ్  

ఓం గజ ��న�ాయ్మ్  

ఓం లం���రయ ్మ్  

ఓం   ట�య్మ్ 

ఓం  ఘన�ాజరయ్మ్  

ఓం �ా����రాయ్మ్  

ఓం �సమ��ార�� ్మ్  

ఓం గణ�రయల�య ్మ్  

ఓం �ాలచం��్ య్మ్  

ఓం గజర్��య్మ్  

ఓం వ �రసంం�య ్మ్  



ఓం �ర� �ా� య ్మ్  

ఓం ��రం��య ్మ్  

ఓం స్ం��గ�జరయ ్మ్  

ఓం సర్ ���� ప్��య�ాయ ్మ్  

ఓం  � మ��ా����పర�� ్మ్ ���� ర ప��మళపర్ ప�జరం సమర�య ాః  

వ్స��ర�� ్�స��్ ����గంం�్సదసంయమరం | ఆే��యసమర్ �ే�ా��ం 

�సర� యం ప్�గక�యవ�ం || ఓం  � మ��ా����పర�� ్మ్ 

�సపమ �ా� పయ ాః  

�ాజయం�్వ��త సంయమ తం వం���ం�హరం ��్యం గమ� �్మంగళం �వపం 

�్ల�తయ�ా�ాపహం |  �ాత ద�వపం ప్యవా్ా �ే�ాయ పరమ ర��� | 

వ�్ ��మ ం ్ర�ా�ోో ర �� యజ�య�రన్సదత వ� || ఓం  � మ��ా����పర�� ్మ్ 

�వపం �ర్య ా | �సప�వరా్ంరరం ��్ ఆచమరయం సమర�య ా ||  

� ్���యంయ ఓం ��ర��  

వ�్ య � ్���యం ర�్�� ��రం �లల�లడ   సంయమరం |  కయ ��జయ సమ యమ తం 

�ీ్�ప్� గక�యవ�ం || ఓం  � మ��ా����పర�� ్మ్ మ� � ్���యం 

సమర�య ాః ఓం రా్��య�ా్�  

మంేయ మంేయ రారయం సమర�య ా || అమమ� వ���వ�్మ � || వ�రత�ార� రణం 



సమర�య ా || హ��త  ప్ల�ళయ ా || రా�ౌ ప్ల�ళయ ా || 

���� చమరయం సమర�య ా || �����లవ్ సమ యమ తం �ానగవ�్�మలదర�యరం 

| మమ�ాత చసర� సమ యమ తం వ�ంా�లం ప్�గక�యవ�ం || ఓం  � 

మ��ా����పర�� ్మ్ వ�ంా�లం సమర�య ా | మంయ ��రణయరార్ం 

ఓం  � మ��ా����పర�� ్మ్ ర�ాజ్ం సమర�య ం ||  

వ�్ య సదమమతవ��్  �ంర�్  ��ల� గజ ��� ్ | లం�������్   ట�  ఘన�ాజ� 

గణ�ం�ప్ || �సమ � �ారసర ��రయల్ �ాలచం�ో్ �ాజర్్్ | వ �రసం��ర� ���  

��రం స్ం�ప�ర్జ్ || ృ� �వ��వ�ం ��మ ం య్ప ా చద్ ్దయ ��� | 

 ��యరం��  �ా��చ ప్��వ� ంరో�పర�� | సం�ా� �ప సర్ �ా�ాయరస 

 ఘనసయసయ్జరయవే | ఓం  � మ��ా����పర�� ్మ్ సదవర� మంర్ప�ర�ం 

సమర�య ా |  

వ�్ య య ం�ాంచ రారాం జ���ంరర  కవ�ంచ, వ�ంవ�ం ప్్కయం� ప్�ల�ణం 

ప�ేప�ే || రార� హం రాప �ా�హం రారావ�� రాపసం వ్ | వ�్ ��మ ం 

  � పయ �ేవ �రణ�గరవరమల అ్య�� �రణం�� �త  ర్�ప�ా �రణంమమ | 

ర�ా�వ�్ర�ణయ����్ రకరల్ గణ�ం�ప్ || ఓం  � మ��ా����పర�� ్మ్ 

ఆర�ప్�కణ్మ�ా్రం సమర�య ా ||  

యసయసదు�వ�యచ ��్ య రవ్ ప�జ ���య ��రస | ్సయ్ంసంప�ర� వ�మ యటట 

స�ో యవం�ే గణ�ం�పం || మంర్��్ం ���య ��్ం  ��త��్ం గణ�ం�ప్ | 



యర��హరం మయ �ేవ ప��ప�ర�ం ర�సదత వ ే|| అ��య ం�య్ ఆ�ాహ���� 

ృ� �వ�ప��ర ప�జర��్చ  గ�ాా స�ా్ర� ్ సర్ం  � మ��ా��ం�ప� �ేవవ� 

సద�ీ్వ� సదప్స్న వర��  వరస | ఉరత �ా �  ర�ణయ  ఘనమ �య� ��వంవర 

ాకవంరస ||  � మ� గణ�ం�ప� ప్�ా�ం �ర�ా గక�ననా || 

మంయ యజాా్  

 � మ��ా����పర�� ్మ్ యం��ాయ ్ం ప్��వాయ ా, వ� ���ా� 

ప�్�ాగమ��యచః 

మంగళ���� వ్ర ప�జయ 

ం�య్ంయ 

వ�్ య స  ం  మ  లలప��మ�  చదం�   ససత ���ాం  

సమం�� �వేకణ�ం స�ర ��రావాం  వాం 

అవ�ర జ్్��ం అర�ణమ ల య �ృాం �ాం  

జరా  సదమ��సద�ాం జప ంౌస��ా�ం��ాంః 

 

వ�్ య �ే�ం ృ� �వావ��ష య ం ��్్ సద �యర య�వ��ం 

�్్�ీుం సద� ం ���� ం �రర��� ం��్��ం  



వ�్వ� చంప వ�ాన��ం సదరల�ర�ల ల�చ్ం  

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ ం�య్ం సమర�య ాః 

 

వ�్ య  ల�్ ల�ల్  �వ�మమ� వ���  లహ�� మంేయ  �ాజ్�ం 

�వ్��  ల� �ా��ా ప��వకవే �ా�ంా �ారసయజ్లవ  

రరన సయం  సహస్ ం���ర స��మ�ేయ  మ ��రత�ప  

�ంవ�రరన  ం���రం జ్ంవే  �ం�స్ం ��వ��ః 

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ ్వరరన త�ర  �ం�స్ం సమర�య ాః 

 

వ�్ య ఃణ�ం�ా్ల ��్దమం�ల స�్చ్ �మ మంేయ �తవ�ం 

ా�ల ర్ �దయ� ��సద�ాం  రరలవ్ రావా్ద్వల �ా్ ం  

��పం ా�్మ � ప్స్న వ�్ం ��సదత మ� వ�ాత ్ ం్��త ం 

వ�ంవ�్చం�్  ల వటం సమ  వ�ం ��ర��ీ�వ�ం ��వ��  

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ ఆ�ాహ్ం సమర�య ాః 

 

వ�్ య ఈవా����ప�ం �� ్  �ల�ం �వ�నస్ం వే � ం  



రా�యం   ం  ం చం�����  ��రం ��రోదం సరవ�నకవ�్ 

����డ  �ాచమరయం రవ జలవ్�ా����త మయ   ��రం  

�ార�ణయ మమ� ర�ా���ే రరధలం సంరసరు��  ల�వ�ంః 

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ రా�� రా�యం సమర�య ాః 

 

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ హసత� అరోదం సమర�య ాః 

 

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ మమతా ఆచమరయం సమర�య ాః  

 

వ�్ య లలా� ���జ్్య రల�ర జగజరజ లల  వాలలలా్ 

రా్లలయ మమ్ పటపర   ం  మ లసర్రవ�రా వ�� ����  

��లా��� �ా�� �����ాళ స�లవ్ ��ో� ���� ర�ం�్వ�్  

�ాన్ం �ే ��య  మ���ర�దలం సంరసరు��  ల�వ�ంః 

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ �ాన్ం సమర�య ాః  

 

వ�్ య ���ం�ారఅం��ర మంర్లల�రవర�� ��మ ��ల రమ �� �త  



రవ�్నర�జజజల మమరత��యస��రం ��సదత మ� వ�ా� ం  వాం  

 

వ�్ య  ల � ��ర�లమ�్�ా మమ� ్��� ��వర� పం�ార����  

జర  చంప  మ ల  వ  ల��� మం��ర  ం����� 

మమ�ాత ్ంర� యగనససర్ మమలం ��వర� రంర���వం  

�రతం �ే ��య  మ� మ���ర� ధలం సంరసరు��  ల�వ�ంః 

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్  ంచద  స��ర ��సదం� వసత ్యమగ�ం 

సమర�య ాః 

 

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ స్ర� యజ�ా ప�రం సమర�య ాః 

 

వ�్ య హం � �ాసయ�ల� ��రయ�ామ�� ��ా�ా� మమజ్ల ం  

��ం�ోళ �దయ� ��మప���ర వ��ా��మ �� ంే  ్ ��  

మం��� మం  �్లల మమ్రమ��య �ా�ం�ల చస��మంం  

���ా్ ��  మంగమ�య  ర�� �ార్మ��  ీ్  ర�  

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ ్వరరన మయ  ��ర��ం సమర�య ాః 



 

వ�్ య స�ా్ం�ా ఘ్�ార  మమ్మ ఘ్  � గంర్ం �ాా్రం  

 ససత �� �ల ం చ �ాల�ల�ా ����చ�� పర్ ం  

గంం� �ర్్ మం�లల ��య్ ���� వయంజ్ం వ����రం  

 ��త ా�జ  మమ� �ా���పం మమలం ర్ ��ర��  ల�వ�ం 

 � మంగళ���� �ేవవ���� ్మ్ ��వయ  � చం�్ం సమర�య ాః 

 

అం�ంగ ప�జయ  

వ�మ ��� ్మ్ రా�ౌ ప�జయ ా  

�����య ్మ్ జంో ప�జయ ా  

రార్వ�్య్మ్ జర్దర ప�జయ ా  

జగ���వే్్మ్ ఊరవ ప�జయ ా  

జగ్ ప్�ృాు ��� ్మ్  టటం ప�జయ ా  

మ�ల ప్  � �వ�్య్మ్ ���ం ప�జయ ా  

అా్�ా��� ్మ్ ఉ�రం ప�జయ ా  

అ్నప��ాన��� ్మ్ సయ  �� ప�జయ ా  



�వ సదం����య ్మ్ వకసయలం ప�జయ ా  

మ�ాల ��� ్మ్ ా�హ�ా ప�జయ ా  

వరప్����� ్మ్ హ�ాత ా ప�జయ ా  

 ం మ  ంట�్య ్మ్  ంటం ప�జయ ా  

ా్హ�  ��య��� ్మ్ హహ్ం ప�జయ ా  

వాం ���య ్మ్ మమతం ప�జయ ా  

��ా��� ్మ్ ��వే్ ప�జయ ా  

ర���్ � ్య ్మ్  ���  ప�జయ ా  

సర్ం�� ల ��� ్మ్ లల టం ప�జయ ా  

స�ా్�్���య ్మ్ �ర్ ప�జయ ా  

మంగళ �����య ్మ్ స�ా్ణయం�ాం ప�జయ ా  

 

మంగల�����య ్మ్ అృ� ��రత ర �ర��మ వ�  

ఓం �����య ్మ్  

ఓం ����జరర్ద���ా��� ్మ్  



ఓం జగ���వే్ ్మ్  

ఓం �ర �్ ప్సద�� ్మ్  

ఓం  �్రవ��� ్య ్మ్  

ఓం  రు  �����్రమ� ్య ్మ్  

ఓం వామ �� ్య ్మ్  

ఓం ా�ల ��� ్మ్  

ఓం ���్���� ్య ్మ్  

ఓం సర్ మంగల ��� ్మ్  

ఓం మ���్���య ్మ్  

ఓం మంవ�్ �ాం�్య ్మ్  

ఓం ��మ ��్జర��� ్మ్  

ఓం రార్వ�్య ్మ్  

ఓం ���ాయణంవాజర��� ్మ్  

ఓం ం��వా��� ్మ్  

ఓం అా్�ా��� ్మ్  



ఓం మమం సం ��ాయ��� ్మ్  

ఓం �ప్�ార�జర��� ్మ్  

ఓం  ్య�ా��� ్మ్  

ఓం  ��ోర ం�ా��� ్య ్మ్  

ఓం గణ�� జ్� ్య ్మ్  

ఓం గమ�ా్�ా��� ్మ్  

ఓం గం�ారర   రసా్� ్య ్మ్  

ఓం  వా్ �ాయ��� ్య ్మ్  

ఓం అరుమ��ాత ���ా��� ్మ్  

ఓం ��ా��� ్మ్  

ఓం వాం ���య ్మ్  

ఓం ���ా� ్య ్మ్  

ఓం మ ంగలయ ���� ్య ్మ్  

ఓం మంో ���� ్య ్మ్  

మ� మ య ��� ్మ్  



ఓం మ� ాల ��� ్మ్  

ఓం ��మవవ�్య ్మ్  

ఓం రాప ���� ్య ్మ్  

ఓం ంవ�య��� ్మ్  

ఓం ంర�ల ��� ్మ్  

ఓం మమ� ��� ్య ్మ్  

ఓం మ ం� ్య ్మ్  

ఓం   మ ���య ్మ్  

ఓం �ద�ా ��� ్మ్  

ఓం �ావ�య�� ్య ్మ్  

ఓం  ల ��్వ���� ్మ్  

ఓం   � రాప��ాన��� ్మ్  

ఓం సర్మ� ్మ్  

ఓం సరస్వ�్య ్మ్  

ఓం అమర సం ��ాయ��� ్మ్  



ఓం అమమ� వ��్���య ్మ్  

ఓం సదత�్రస����ా��� ్మ్  

ఓం ా�ల య�ా��ర  �ర����� ్మ్  

ఓం ��రణ���� ్మ్  

ఓం ససల����� ్మ్  

ఓం హ����్    ం  మ  �ాం�య��� ్మ్  

ఓం సర్ ���ాప్����� ్మ్  

ఓం �ామ �త�ా��� ్మ్  

ఓం  ర� ా్�ర�� ద ్మ్  

ఓం ఓం �ాం�వ�ర్ ��� ్మ్  

ఓం ��ంార ������ ్య ్మ్  

ఓం �ే� ్య ్మ్  

ఓం  మల ��� ్మ్  

ఓం మ ర్ం�ేయవర ప్��� ్మ్  

ఓం ప���య��� ్మ్  



ఓం సరయరర�రవ���� ్మ్  

ఓం �వాం  రవ��� య్ ్మ్  

ఓం ���ాల ��� ్మ్  

ఓం మ రస్ �ా��� ్మ్  

ఓం ��� ్య ్మ్  

ఓం సవ�్య ్మ్  

ఓం  ల య� ్య ్మ్  

ఓం ����గయ���� ్య ్మ్  

ఓం అమల ��� ్మ్  

ఓం అ్నప��ా� ��� ్మ్  

ఓం అధల గమ సంసదత వ���� ్మ్  

ఓం అమ ్��� ్మ్  

ఓం ��్ద��టట సమమ�యవ���� ్మ్  

ఓం ప�ా� ్మ్  

ఓం  వ�ం�  కర వ�త�ా��� ్మ్  



ఓం సర్ �ాల సదమంగమలదయ ్మ్  

ఓం �ామ �త�ా��� ్మ్  

ఓం ����ంగ లకణ� ��� ్మ్  

ఓం �ామ  ల����� ్మ్  

ఓం చం��్ ర్ యమర వ�టం�ా��� ్మ్  

ఓం  � చ � �ా �� ్య ్మ్  

ఓం �ా�ప�్ర పవ�న్ద ్మ్  

ఓం మమ�ా�� ��్య �ా� � �  ్మ్  

ఓం ప�ర్ ర�ర్ వర ప్��� ్మ్  

ఓం ప�ర�ృార్ ప్��� ్మ్  

ఓం సర్ �ాల�� ్య ్మ్  

ఓం వాయమల ��� ్మ్  

ఓం చం��్య ్మ్  

ఓం ���ామ �� ్య ్మ్  

ఓం  రజర��� ్మ్  



ఓం �ా్���� ్మ్  

ఓం ప్రయం�� �ాా్�ా��� ్మ్ 

ఓం ��ల��� ్య ్మ్  

ఓం ససరయ వససత రతమ ��� ్మ్  

ఓం  �  ��య��� ్మ్  

ఓం ప్్�ా��్య ్మ్  

ఓం �్ప��ా��� ్మ్  

ఓం ృ� �వాకర �వేవ���� ్మ్  

ఓం స్ం���� ్మ్  

ఓం ఆ�ాయ��� ్మ్  

ఓం �వల���� ్మ్  

ఓం ��ా�������� ్మ్  

ఓం ప్ణ �ార్ స్రవ��� ్య ్మ్  

ఓం ��� రవరా� ్మ్  

ఓం �్గమ��ా్�ా��� ్మ్  



ఓం  � మ������య ్మ్  

ఓం  � మంగళ ���� �ే� ్య ్మ్ ���� ర ప��మళ పర్ ప�ృా�ణణ ప�జయ ాః 

 

వ�్ య హ��త రం మ�్సయ ్ం�య ���� రం��� �ాసం��జ్లవ్  

���ాకంఘ య వ�రల   ంరల   ���తద �ా�న � ర�ాయ�యం  

వ�ర మ ం ర�ాంా ��మలర�ా��య  ��ల గమ� హ  

��య్��య�వాంగగమ ల ఘమ� ట�్ రవ� ��్ రహ్స� రా�� ః 

ఓం  � మంగళ ���� �ే� ్య ్మ్ �సపమ �ా� పయ ా  

 

వ�్ య లల��మమజజజలయ ా రరనంవ����ా�సయ రతర� మం���ా  

మ ల రరన ం�ం�ట�్ ర�ంమయ సత ం��రస సం�� ��� 

�వ�్్�ా� ర ప� �్�ా ర�ద్ ట�్ రో� ్ ఘమ� వ�్ ర్���ట�్  

���� ్య���ప�ా� ్��్ౖద ����సదవే ర్ ��ర��  ల�వ�ంః 

ఓం  � మంగళ ���� �ే� ్య ్మ్ �వపం �ర్య ా  

 

వ�్ య ���మ ్�ా�్�� రపత  �ట   క� �ాత �సహవ��సద ఘమ� రం  



���ాయ్నం ఘమ� రససప�   ��రం ��త ్ ్న���ం ర��  

�ద�ా� ్నం మరదవార్�ార�� యమరం మ ం యరావే్ �త రం  

మ వాప�వాస్ ��మంా స�లం � ్���య మ ������  

ఓం  � మంగళ ���� �ే� ్య ్మ్ మ� � ్���యం సమర�య ా  

 

వ�్ య స��్��� ర్ర�ార�త�లర��� వ�ంా�ల వ�్ �లవ ్

���� రవ��� గమణణ సదమగం��  రవ�ర ర��� జజలవ ్ 

మమ�ాత చసర�  �ాహ��� గకహ ం�్య ర్�ాత ం మజర ్���� 

ప��ాన రరన  ల ��ా రమ మ�ే్యసత  ప�ర�ాత �ల�ప  

ఓం  � మంగళ ���� �ే� ్య ్మ్ వ�ంా�లం సమర�య ాః 

 

వ�్ య  ��య�  మరయ �ాం�� �ాలం�ా�ామల �ా�� త  

రావే్ ర���త  �ర్ పంహ��  లసర్రవ�ర �వరా��  

రరతవ�త ల మమ� �ంగ��ర స��రం ్కరయ ప��ం��ర�హం 

మంవ�్ �ార్ ప�ర్ ం సద ��రం ర�ాజయం గక�యవ�ం  

ఓం  � మంగళ ���� �ే� ్య ్మ్ ఆ్ం�  రవ�ర ర�ాజ్ం సమర�య ాః 



 

వ�్ య ప�ాం  ృ� రావామవ� మమ�్ం 

 ���ర్హరతం  మల స్�ాత ం 

ా�ల ర్��టట ప్���ం �్��ర్ం 

 జాహ మంా�ం జగ�వ�్��ం వ�ంః 

 

వ�్ య సర్ మంగళ మ ంగమగయ ��� స�ా్ర్ �ాం��ా  

�రణ�య ర్యంా�ా �ే  ���ాయణణ ్్సదత వేః 

ఓం  � మంగళ ���� �ే� ్య ్మ్ మంర్ప�ర�ం సమర�య ాః 

 

వ�్ య ��� ం�ార ర్యప�ట�్ మ్ద��రా �య ర్�ం మ��� 

�ా���య రరకయర�� రవ సదత � �ౌ �� �ాక�పవ�ం��ా  

సల ్ ప సదత �్ ప్�ల�ణ �రం సం��ర ః �ాసదత �ప 

సం��వ� ్మసహస్ మధలం సంరసరు��  ల�వ�ంః 

ఓం  � మంగళ ���� �ే� ్య ్మ్ ఆర� ప్�ల�ణ ్మ�ా్రం సమర�య ాః  

 



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

 
 
 
ప�ర్ం  కరయమగంల� �ేవరల  �ాకసదల   � � అమకరం ��సం 

లలర�ాగరమర్ం �ే � సమయ ్ః అమకవ�ం�� మమం�ద అ��నజర్లల     ్ర� 

�ాల �ట  రయం ప�ట�ు ���్ం��ః ��ంం చస �  య ం��రసలవ్్ 

�ేవ��్వ�ల  పర�ప�్ర�ం �రణమజజ��్ర�ః ఆ సమయ ్ పర�ప�్ర��ల 

మం��సమమవర �ర�్వ�్ ్ ్ఃః .ప���ల ����ా ��యయ్ద? అ్నట�్  

రార్� � ్ప� చస���లః ఆ సర్మంగళ స్రవ��ణణ��� జగ���ర,  రతచసప�ల�ం 

ఆంరరయ�పాట� గ���ం�ం��ః �ేవరసలవ్��, ��్వ�లవ్��, మ ్వ�లవ్��, 

మ్   త లల  ��ం మ్ ��డల   ఆప�  ���్ప���ల మ్మమ �ా  ����వర� 

రల��ాత ర�? అం �� ం� ంరంరరం  ీత ్ల ����గయ సంప�్ద �ారాంే ఆ సర్మంగళ 

స్రవ��ణణ ర్ మ ంగలయ ����గయమమ��్ ప్�ా్  వా్సమమం�, ల�  ��వాం�� 

�ారణ �ర�ర�్ ఆ  యం ర �ాల �ట  ృాంన ర్  రత ాం�ాం�ద   

అ్దమ� .�్ం�ం ప��ాణ�ల  ��ామరస��న�ః అటటు   ర�ణ�ంరరమ���త 

రార్ �ే ః అటటు  సర్మంగళ స్ర��ణణ అ�్  �ార మ ర్ద ��రత�ా ��మల�్ ్ 

 ీత ్ల  వ�ా వణమ సం వ��మంగళ�ారంవర మంగళ���� వ్వ�ంన  ం��ా రా్రం�ం� 

ఐ�ద సంవరమ�ాల  �వక�ా ఆచ��ం���ః అల  ఈ వ్వ�ంన �ేపటటు్  ీత ్ల��్  � 

మంగళ����  ట�కమమవర � ్రవయా�రల  లల  ంం� �ా�� � వ�ంరం 



సర్��తయమమలవర గ�లప�వ�ర�ః 

 
రార్��ే �� మ�� ��ర� మంగళ ����ః వ�ా వణ మ సంల� వ�ే్ ��ల గమ 

మంగళ�ా�ాల  మంగళ���� అ�్ రార్ �ే ం ప�హం���ః మంగళ ���� 

ఎ ్� ఉంట�ం�ో వ�ల �ా ఃఃః పసదవ� ,   ం  మ , ప�ల  , సగమంం��� మంళ 

�్�ాయలల�్ద , ఆవ� ���వర ప్�ా�ం�ే జ�య�ల�్స ��ల � ్ ఉంట�ం�� ః 

 
��ల �ాలమమ ���రమమ జయరాల ��� �ాో మ��ర�  ్గ�ాంన రా�ం�ే�ా�ల ః 

��గ���ాయల  ఎంన ఉంట� ��ం ఆయ్   సంవ�్మమ  ల గలల�ద ః ఆ 

�ంపరసల   అ�ే ��గమల  ఃః ఎంన ��  ల  ����� , ఎంన ����ల  �ే ��� ��రం 

�్యమమ ఃః �వ���� పర�పస్ర�ం�� ఆ మ��ాో �ంపరసల ��్  ర�ణ  ���్�� 

ఃఃః పరమ�్ర��ల ఓ స��య � రవపమమల� జయరాల ం ్గ�ాం�� వ�్ 

అంరయప�రమమ ాయట ��్రమమ వ��  ంలాం� �  వ  �ల�ం�ే�� � అ�� � 

అ ్�్దంం� � ��ర� య �ల ః జయరాల ల� ��రయ ��ం ల� సంా�ాల  

సమ �ర�్  ం �క �� �ం�ద   వ�ే్ల�పలల ఆ స��య � � �్ర� య �ల ః .ల  

మ��ల ��ోల  జ����ం�� ః జ����్�ంవ�  రత    వ��ం�ం�� ః �ాప� ఆ స��య � 

వ�ే్మమం�ే రవ�  ��్ం �ా ఉం�మం  ర�దవర ��రా�ం� �ాో ః 

 
మర�సటట��ో స��య � �ావ�ం మ��ాణణ ాం�ార� పమల�ంవర స� �క 

��యా� వ�ం జ����ం�� ః ఆ స��య � ఆ �క్ద  ీ్ ��ంచ  ఃఃః సంవ�్మమ లలం 



ర�ే��క ��్ద  ీ్  ��ంచ్ం ప��ాస���� ఃఃః అ�వే మ�వ�� ం సంవ�్మమ 

 ��ా మ �ా ంన ఉప�ేవ��ంచంం� � అం ���ల���ా ఃః ఆ స��య � రవపమమ ల� ఉ్న 

ఈ�్ర��ల � అమ � ��్ద ��ప�ా� ���� ర  రత    వ��యజా� ః రల వ�ాత ్ ల్ద 

ర��ం� , రలం రంగమ అవా్ంన అం�����ం� , ఒంట���ా ర  రత్ద ్గరం ర�ర�� 

��  ్   � ళ�మ్ద ః అ ్� అరణయం ల� అరం రల �్ం ఎ ్� అలసట వర 

���ం�ప�లరసం�ో అ ్� ���� ర్వ్మ్ద ః ఆ ర్వ్ మమ ్దంం� ఒ  

స్ర��ే�ాలయం ాయట ప�లరసం�� ః ఆ స్ర��ే�ాలయం ల� ఉంం� అమ��ా��ం 

����్     త లవర ప�హ �త  ఆ�ర �   సంవ���ంన .సదత ం�� �ః అం ����� 

� ��ర� య �ల స��య � రవ�����్ �వ��ల ః ఈ  రయంవ�  రత   ����� 

ఆ రం�ా �ేయ�ా�ార� ః స్ర��ే�ాలయం ల� ఉ్న అమ��ా��ం జయరాల �ల 

రా్��్ం���ల ః జయరాల ం  ��త�� �ర�్ ర��ంన�ాత ్ద ��ర���మం�� అమ��ార� ః 

��   ర్మమ వ�ద�  సంవ�్మమ �ా�ాలం అ��న�ల జయరాల �ల ఃః అప���ల 

అమ��ార� � � ్రవయమమ గల  ్య �ావలవ��? �వ�ాో యమర�ంరస�ల , సజజ్ద�ల 

అ�్   మ ర��ల �ా�ాల ? ��ర���మం అం���ం�� అమ��ార� � ః అప���ల 

�ాో ��రస్ �ేవరల న ఉ�్��ం�ేం�ద     మ ర�ంే �ా�ాలం ��ర�  ��న�ల ః 

అప��ం��ే  ఆ �ాోం ' ర్ రార్మమ్ ఉ్న గణప����యం��లగమ � ్� , 

��ంర�� ఉ్న చసరవకక�ల ంన ర ��రయ   .వ�్ అం అంర�ా్ ్మ��య్ద ః 

జయరాల �ల ఆ వకల�ం  ్న పం�్రన�� �స���� గణప��� ��పమమ వ�్ం�� ః � 

.ం�ద   ��రం�ా ర   జం�ం�ే   మ ర��ల ప�రవ ఃట సర�ం ా���్పం� 



మరణణ�ాత �ం � ����ాత �ల ః 

ఈ  ం�ంామ�ా ����నళ�   జయరాల ం ��రయ ఒ    మ ర�ం  ్న�� ః ఆ 

  ర��ాం��� వయ�� �్ం�� ః  �ాహమమ జ����వే   మ ర�ం��� ఆయమసదమ 

��ర�గమరసం�ే్్ం �� ం�   మ ర�ం���  �ాహమమ �ే��� ం అం  రత వర 

అ్న�� ః �ా  వ�్ �్ర��లం ���్ం� వ��్   �ాహమమ �ే��ం అం ����� ర్ 

  మ ర�ం అరం �ప్మ మ వర �ా �� పం��ం��ర� ః వర్ వల� �ార� 

ప��ాు ్ప�రం �ే�ార� ః అ ్� �ా����రవ ఓ సర్ం ల��� ప్���ం��ర� ః అ ్� 

��ం�ర�  ్యల  ఆ�ల��ంట���నర� ః వ��ల� సద ల అ��  ్య మ�    ్యవర 

� �వప��ా ఆ  ్య సద ల్ద � మమం� , రం� � అంట� ��పం వర 

�ద�ా�రల ం�ం�� ః అప���ల సద ల � మ  అమ��ార� మంగళ���� వ్రమమ 

�ేసదత ం�� � �ాాటటు  మ   ట�ంామమ ల� ఎవరవ మమం�ల  , రం�ల  - ఉం�ర� 

అం�� ��పం వర ః జయరాల �ల   మ ర��ల -�వ��ల అంరం �ప్మ మ .�ంవ� 

జ���ాటప���ల అ ్ంే ఉ��నర� ః ర్ �ప్ల ్ �ల అల �యమరస్�ల అ్న సంగ� 

అరం�� వ�ల సద ః � మ  .ంట�్  మమం�ల  , రం�ల  ఎవర� ఉం�ర� ః మ  అమ� 

వ�ా వణ మంగళ ����వ్రం �ేసదత ంట�ం�� ః� అ్న సద ల మ ట  ��స���� �వ�ం� 

�ప్మ మ   ఓ ఉరాయమమ వరసదత ం�� ః సద ల్ద �వ�ం� ���్  �ాహమమ 

జ���� �త  అరం�� రప�  ంం� మంగళ �����ే  అ్దగ�హం ల�ం� ప��ప�ర� 

ఆయమరస్�ల అవ�వ��ం �� �ాత �ల ః �ప్ల ్ �ల �వ�ంవర స� �వ�ం 

�ప్మ మ ఃఃం�య్మమ ల� ఉ్న సద ల ర�్�ం�ల్ ల �గ ర�ా �ే�� �వ���� 



ా�ల �ల ర �రసర� �� ర��్  రత అం �ేవ�ం �ా యమమ �ా ��ట��ా అంట��ల ః 

��ంవర సద ల ఃః �వ��ల ల  �ాహమమ జ������ రసం�� ః 

 
��ళ��్ ఆ ��రత  �ంపరసల  ఆ �ా�్ ా్హ�చరయ వ్వ�ంన రాటట�ాత ర� ః 

మంగళ�����ే  మమవ��త �దవ� రవపమమల� సద ల    లఓ  ్ాం� � ర  రత 

అల ్యమరస్�ల ఈ �ా�్ వర ఆరం ఆయమవ� ���్ం�� ః ఈ �ోరమమ ్   

మ ర మమ ��ప�వ�్ద  ్ద � అం ఈ రం�ా �����్ద ః � �����   �పట�్  ఒ   కరన 

సర�మమ ర  రత్ద  రవం�ం�� వసదత ం�� ః � ంట�� రవ� ంంం� రాల  ఉ్న ఓ 

  ం�్ద ��ం మమం�ద ఉంచద ఃఃః అప��� రామమ ఆ ఘటం ల��� ప���ం��  

వసత ్మమ వర ఆ  ం� మ��ం గటటు �ా  టటు  ఉ�య ��న ��ంన ర ర�్�� 

�ాయ్ావ�్ �ః ��ంవర ర  రత�ా గం�మమ ర���ర� రసం�� � అం 

అంర�ా్ ్మ��య్ద ః �వ��ల ర్ �ప్ మ మవర �ా  య ర్ ప���త�ేసద��ం 

�ర�గమ ప్య ణమమలల ��రయ సద ల్ద ర్ .ంటట��  సద��ం � మంత �ల ః 

 రయమమ వ�ల సద��ం��మం �వ��ల ఃః సద ల్ద ర్ ఆయమవ� ఎల ? 

������్�ం అ�లగగ � అంవ� వ�ా వణ మంగళ ����్వ్రం ప్��వమం �����్�� ః ఈ 

 �మమ�ా �� కరసన�ల ఈ  �్ద �ౌ్ ప�� �� �����్ద ః 

 
ప�జర ం�్ం య ఒ  � ్�ర�్  �ీట్ద పసదప�   ం  మమలవర అలం ��ం�, ��ం 

��్్ ఒ  ఎం�ల ��ా్�� �ప�ల� పసదప�వర � ే�్ ����� ేం అలం ��ం���ః 

పసదప�  ��య  ం�ం  �ం� అలం ��ం���ః మమం�ద�ా  ��య  ప�జ 



�ేయ �ః  ల�ంప్���ి ం�ే సంప్��యం ఉ్న�ార�  లవాంన ��టటు ,  ల� 

ప�జ�ా ం���ః మమం�ద�ా  ��య  ం��� � ్���యం సమ���ం�� , మంగళ ���� 

లల  �ణణ ���� �ే  అృ�ు రతరం చ�� , అమ��ా�� మమం�ద 5 మమ�లల , 5 ర� రల  

 ���్, 5 వర�ాల , 5 ��ంం� �వరా�ార్ల  (�యయం ��ంం�, ా�ల్ం ా��మంవర � ే�్ 

�వరాల ః ��టటు  ప�హం���ః ప�జ ప�రత�్ ర�ా్ర అమ��ా���� � ్���యం ��టటు , 

�ర� .�్, అమ��ా�� �గ ర ప�జ ల� ��టటు్ ఒ  వరరం �ే���  ట�ు ���ా�ః ��ంం� 

�వరా�ార్ల   �ం�ఃఃఃఃఒ టట అమ��ా����, ఒ టట మ్�� (ప�జ �ే �్�ార�ః, 

ా���్ 3 మమరత��దవల   వ�ంా�లంవర రాట� .�ా్�ః వ్రం �ేసద  ్న 

మర� ���ల  �ం� అమ��ా���� �ర� .�్, � ్���యం ��టటు  యం��ాయ ్ం 

ప్���య ా, ప�జరర్ం ప�్�ాగమ ��యచ్ అం అమ��ా���� ఉ��్స్ 

��రా��ః అంట� అమ � ర స్�ాయ ��ం�� � �్, మ�్ ప�జ�� మమ��న అ్ద 

గ���ంచద అం అర్ంః అంరటటవర ఒ  �ారం వ్రం సంప�ర�ం అవ�రసం��ః పసదప� 

  ం  మల ����గయం ��సం, సరమంవ�్ం ��సం, అ��య్య��ంపరయం ��సం 'మంగళ 

���� వ్వ�ంన �ే�ాత ర� ః 
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