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( �� ���యక మంగళ �ర� )

�� శంభ�తనయ�నక� �ి���గణ��థునక�- �ా�ిగల �ేవ��వందు�నక�ను |

ఆ సరస�ద�లక� ఆ��గ�ర���ౖనట��  – భ�సు��త�మ ల�కప���నక�ను ||

| జయ మంగళం �త� �భ మంగళం |

����డ� మ���డ� ��లవంక మ���� – దూ�ా�ర �ెంగల� ఉత���ణ� |

��ర���ర�గ �ె�� ��డ��� ప��ంత� – పర�మ�న �ేవగణప��� �ప�డ� || జయ ||

సు�రమ�గ ��ద�పద �ద�చ�� యందు – �� సగ సజ�నుల�ే ప�జ��ల��  |

శ��డ�ాదన� జ���ంట� ��క వ�తమ� – పర�మ�న �ేవగణప��� �ప�డ� || జయ ||

�ానకమ� వడపప�� పనస మ����పండ��  – ���మ� ఖర�� ర ��� �పండ��  |

�ే���� మ���న �య� మ����పండ��  – మ�క� బ�����చు� గణప��� �ప�డ� || జయ ||

ఓ బ� జ�గణపయ� � బంట� ��నయ� – ఉం��� ళ� ����� దండ� పంప� |

కమ�� ����య� కడ�మ�ద�పప��ను – బ� జ��ర�గగ ��నుచు �� రల���నుచు || జయ ||

��ం��ప���రమ�ల� �����ల మ����ల� – ��ండల�గ �లమ�ల� క�యబ� �ి |

��ండ�గను �రమ�ల� ��డ�ండ ���ి��� – దం���ా ���త��  ధవ��ర� || జయ ||

ప�వ��లను �ను��ల��  ప��ా�ల �ను��ల��  – గం��ల �ను��ల��  కసూ� ��� |

ఎప��డూ �ను��ల��  ఏక�త�ంబ�న – పర�మ�న �ేవగణప��� �ప�డ� || జయ ||
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ఏకదంతంబ�ను ఎల� గజవదనంబ� – బ�గ�న ��ండంబ� వలప� కడ�ప� |
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జ�కయ�న మ��ికమ� �� �������ా�డ�చును – భవ��డగ� �ేవగణప��� �ప�డ� || జయ ||

మంగళమ� మంగళమ� మ��ా� ండ�ే�నక� – మంగళమ� సర�జనవం��త�నక� |

మంగళమ� మ�ల�� క మ��తసం��ర�నక� – మంగళమ� �ేవగణప��� �ప�డ� || జయ ||

�ి�������శ�ర ప��ి����ా ప��ంత� – ఒనరంగ �ర�వ���క� ప�� |

���మ� మర�వమ� దర� �ష�� �ా� ంత – య����త�  దూ�ా�ర య�త���ణ� |

కల�వల� మ���డ� గ���ర� �ల�� డ� – �ేవ�ాంచన ��గ� �ేవ��ర� |

జ�� బల�రక��ి జ�����ెనప�వ�� – గ��క మ��ప�� మం��లక || జయ ||

అగర� గం���త� ధూప ��ప ��ౖ��ద� ��ంబ�ల ప��� �ప�రమ�ల�ను |

��ద�పద �ద�చ��� పగట���ళ క�డ�మ�ల� ��నుబ�ల� ఉం��� ళ�� పప��

�ాయసమ� �ను� �ే��ను పం����ర ����ప��ంత� ����ప�డ� �����లలర || జయ ||

బం�ార��ెంబ��� గం��దకమ��ె�� సంగ�గ ��వ�నక� జలకమ���� |

మల�� ప�వ��ల� �ె�� మ�రహర�� ప��ంత� రం���న �� ��ా ణ��ంగమ�నక� || జయ ||

పట�� �రల� మం� �ా��పంటల�గ��  గట���ా కనకమ�ల� కర�ల� హర�ల�

ఇష�సంపద��� ���న�ా���� పట�భదు� � �ేవ గణప��� �ప�డ� || జయ ||

మ�క�ంట� తనయ�డ� మ�దమ��� ��నును చక���ౖన వసు� స�� గ����

�క�మ�గ మనమ�ను �యం�ె �� ��� ఎక��వగ� ప�జల��ంపజ�త� || జయ ||
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మల�� ల� �ల�ల� మం�సం��ంగల� చల���ౖ�� గంధ�ారమ�లను

ఉల�మలరగ మం� ఉత�మప� ప�జల� ��ల�ల�గ �� జ�త� ���� ����శ || జయ ||
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�ే�ా���ేవ�నక� �ేవ���ాధు�నక� �ే��ంద�వందు�నక� �ేవ�నక�ను

�ేవతల� �మ����� �ె��ి ప��ంత�ర� భవ��డగ� �ేవగణప��� �ప�డ� || జయ ||

�ెంగల� �ేమం� �ెల���� గ���ర� ��మరల� తం��డ� తరచు�ాను

ప�ష�జ�త�ల� �ె�� ప��ంత� ����ప�డ� బహ�బ����  గణప��� బ�గ��ాను ||జయ ||

మ���డ� మ���� మ���ఫలంబ�ల� ఖర�� ర పనసల�ను కద�కమ�ల�

����డ� ��లవం�� ట�ం�ాయ �ే��య� ��ల�ా ��ె�దర� చనువ���ను || జయ ||

ఓ బ� జ�గణప� ఓర���� ర��ం� �ా� మ���ల�� కర�ణ��ను

మ��ాలగలవ� మ���ద ��ల�ప�డ� ���య�డ�చుందుమ� �������ర || జయ ||

| జయ మంగళం �త� �భ మంగళం |
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