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Om Shakthi Om Shakthi 

Mangalam 
Om mangalam Omkaara mangalam 

Om namasivaaya mahate mangalam 

 
na mangalam nakaara mangalam (2) 

naama devaa ninne aarti guravee mangalam 

 
 
Om mangalam Omkaara mangalam 

Om namasivaaya mahate mangalam 

 
maa mangalam makaara mangalam (2) 

mahaadeva ninne aarti guravee mangalam 

 
Om mangalam  Omkaara mangalam  

Om namasivaaya mahate mangalam  

 
Si mangalam  sikaara mangalam  (2) 

siddhi buddhi ninne aarti guravee mangalam  

 
 
Om mangalam  Omkaara mangalam  

Om namasivaaya mahate mangalam  

 
vaa mangalam  vakaara mangalam  (2) 

vaama devaa  ninne aarti guravee mangalam  

 
Om mangalam  Omkaara mangalam  

Om namasivaaya mahate mangalam  

 
yaa mangalam  yakaara mangalam  (2) 

yagna roopa ninne aarti guravee mangalam  

 
 
hara hara paarvathi pataye, hara hara mahaadeva || 
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Om Shakthi Om Shakthi 

శీ్ర చక్ీ పుర మందు Sri Chakra Puramandu 

శీ్ర చకీ ప్ుర మందు స్థిరమ నై  
శీ్ర లలిత ప్స్థడ ిపాదాలకిద ెనీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

śrī cakra pura mandu sthiramaina  

śrī lalita pasiḍi pādālakide nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

బంగారు హారాలు స్థంగారమొలకించు  
అంబికా హృదయకు నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

baṅgāru hārālu siṅgāramolakiñcu  

ambikā hṛdayaku nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

శీ్ర గౌరి శీ్రమాత శీ్రమహారాఙ్ఞి  
శీ్ర స్థంహాసనేశ్వరిక ినీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

śrī gauri śrīmāta śrīmahārājñi  

śrī siṃhāsaneśvariki nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

కలపతరువ  ైమమమమ కాపాడు కరమమలకు  
కవకంబమ కాసులతో నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

kalpataruvai mammu kāpāḍu karamulaku  

kavakambu kāsulato nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

పాశాంకుశ్ ప్ుష్ప బాణచాప్ధరకిి  
ప్రమ పావనమ నై నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

pāśāṅkuśa puṣpa bāṇacāpadhariki  

parama pāvanamaina nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

కాంతి కరిణాలతో కలిక ిమ డలో మ రసి్ె  
కలాాణ సూతరమమమ నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

kānti kiraṇālato kaliki meḍalo merise  

kalyāṇa sūtrammu nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 
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Om Shakthi Om Shakthi 

చిరునవువ లొలికించు శీ్రదవేి అధరాన  
శ్తకో టఞ నక్షతర నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

cirunavvu lolikiñcu śrīdevi adharāna  

śatako ṭi nakṣatra nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

కలువరకేుల వంటఞ కనుుల తలిి  
శీ్రరాజరాజశే్వరకిి నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

kaluvarekula vaṇṭi kannula talli  

śrīrājarājeśvariki nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

మమదమార మోమమన మమచచటగ దరియంచు  
కసూూ ర ికుంకుమకు నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

mudamāra momuna muccaṭaga dariyiñcu  

kastūri kuṅkumaku nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

చందరవంకను శిరోమకుటమమగ దాలుచ  
స ందరాలహరికదిే నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

chandravamkanu SirOmakuTamuga daalchu 

soumdaryalaharikidE neeraajanam 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

శుకీవారమమనాడు శుభమమలొసగ ేతలిి  
శీ్ర మహాలక్ష్ిమ కిద ెనీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

śukravāramunāḍu śubhamulosage talli  

śrī mahālakṣmi kide nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

శ్ృంగరేి పీఠాన సుందరాకారణిి  
స ందరాలహరికదిె నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

śṛṅgeri pīṭhāna sundarākāriṇi  

saundaryalaharikide nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

మమగము రమమలకును మూలమగమ పదెదమమ  
మమతాాలతో నితా నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

muggurammalakunu mūlamagu peddamma  

mutyālato nitya nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 
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Om Shakthi Om Shakthi 

జనమజనమల తలిి జగదీశ్వరీ నీకు  
భకూజనులిచేచటఞ  నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

janmajanmala talli jagadeeSvaree neeku 

bhaktajanulicchETi  neeraajanam 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

సకల హృదయాలలో బమదధిపరరరణ జేయమ  
తలిి గాయతిరకదిె నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

sakala hṛdayālalo buddhipreraṇa jeyu  

talli gāyatrikide nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

దాన నరస్థంహుని దయతోడ రక్ష్ించు  
దయగల తలిికిద ెనీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

dāna narasiṃhuni dayatoḍa rakṣiñcu  

dayagala tallikide nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

ఆతామరపణతో నితా నీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

ātmārpaṇato nitya nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 

 

శీ్ర చకీ ప్ుర మందు స్థిరమ నై  
శీ్ర లలిత ప్స్థడ ిపాదాలకిద ెనీరాజనం 

బంగారుతలిికదిె నీరాజనం 

 

śrī cakra pura mandu sthiramaina  

śrī lalita pasiḍi pādālakide nīrājanaṃ 

baṅgārutallikide nīrājanaṃ 
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Om Shakthi Om Shakthi 

 

రామ చంద్రా య జనక్ Rama Chandraya Janaka 

రామ చందరా య జనక రాజ జా మనోహరాయ 

 మామకా భీష్ట దాయ మహతి మంగళం || 

 

 కోసలేషాయ మంద హాస దాస పో ష్ ణయ 

 వాసవాదధ వినుత సద్ వరాయ మంగళం || 

 

 విమల రూప్య వివిధ వదేంత వేదాయ 

 సుమమఖ చితూ  సామితాయ ష్ుభర మంగళం || 

 

 రామ దాస మృదుల హుు దయ కమల వాసాయ 

 సావమి భదర గిరవిరాయ సరవ మంగళం || 

Raama chandraaya janaka raaja jaa manoha raaya  

Maamakaa bheeshta daaya mahitha mangalam || 

 
Kosaleshaaya manda haasa daasa posha naya  

Vaasavaadi vinuta sadh varaaya mangalam || 

Vimala roopaya vividha vedanta vedyaya 

Sumukha chitta saamitaaya shubhra mangalam || 

Raama daasa mrudula hrudaya kamala vaasaaya  

Swaami bhadra girivaraaya sarva mangalam || 

 
 

శీ్ర లలిత శివ జయోతి Sri Lalitha Siva Jyothi 

శీ్ర లలితా శివ జయాతి సరవ కామదా 
 శీ్ర గరిి నిలయా గరిామయ సరవ మంగళా 
 శీ్ర లలితా శివ జయాతి సరవ కామదా 
 శీ్ర లలితా శివ జయాతి సరవ కామదా 
 శీ్ర గరిి నిలయా గరిామయ సరవ మంగళా 
 

 జగమమల చిరు నగమమల ప్రపిాలించ ేజననీ 

 అనయమమ మమమ కనికరమమన కాపాడే జననీ 

 జగమమల చిరు నగమమల ప్రపిాలించ ేజననీ 

 అనయమమ మమమ కనికరమమన కాపాడే జననీ 

 మనస్ర నీ వసమ ,ై సమరణే జీవనమ  ై
 మనస్ర నీ వసమ ,ై సమరణే జీవనమ  ై
 మాయని వరమీయవ  ప్రమశే్వరి మంగళ నాయకి 
 శీ్ర లలితా శివ జయాతి సరవ కామదా 
 
  

Sri lalitha sivajyothi sarva kaamada 

 Srigiri nilaya giraamayaa sarva mangalaa 

 Sri lalitha sivajyothi sarva kaamada 

 Srigiri nilaya giraamayaa sarva mangalaa 

 Sri lalitha sivajyothi sarva kaamada 

Jagamula chirunagavula paripalinche janani 

 Anayamu mamu kanikaramuna kaapade janani 

 Jagamula chirunagavula paripalinche janani 

 Anayamu mamu kanikaramuna kaapade janani 

 Manase nee vasamai smarane jeevanamai 

 Manase nee vasamai smarane jeevanamai 

 Maayani varameeyave parameshwari mangala naayaki 

 Sri lalitha sivajyothi sarva kaamada 
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Om Shakthi Om Shakthi 

అందరికనాు చకకని తలిికి సూరాహారతి, 

 అందలేలే చలిని తలిికి చందరహారతి 

 రవవల తళుకుల కలలా జయాతుల కరూపరహారతి 

 సకల నిగమ వినుత చరణ శాశ్వత మంగళ హారతి 

 

 శీ్ర లలితా శివ జయాతి సరవ కామదా 
 శీ్ర గరిి నిలయా గరిామయ సరవ మంగళా 
 శీ్ర లలితా శివ జయాతి సరవ కామద 

 Andarikanna chakkani thalliki surya haarathi 

 Andaalele challani thalliki chandra haarathi 

 Ravvala thalukula kalalaa jyothula karpura haarathi 

 Sakala nigama vinutha charana saashwatha mangala haarathi 

 Sri lalitha sivajyothi sarva kaamada 

 Srigiri nilaya giraamayaa sarva mangalaa 

 Sri lalitha sivajyothi sarva kaamada 

 
 

శ్ాోమల ంగ శీ్ర రాధ రమణ Shyaamalaanga Sri Radha Ramana 

శాామలాంగ శీ్ర రాధ రమణ 

జయ జయ హారతి ఇద,ె మమరహర 

జయ జయ హారతి ఇద ె

 

శాామల కార సుగమణ విధీర (2) 

చింతలు తీరచర కంస హర, మా 
చింతలు తీరచర కంస హర 

 

శాామలాంగ శీ్ర రాధ రమణ 

జయ జయ హారతి ఇద,ె మమరహర 

జయ జయ హారతి ఇద ె

 

నీరజ నయన నిరమల హృదయ (2) 

నితా హారతి ఇదె గ ైకొనుమ, మా 
నితా హారతి ఇదె గ ైకొనుమ 

 

శాామలాంగ శీ్ర రాధ రమణ 

జయ జయ హారతి ఇద,ె మమరహర 

జయ జయ హారతి ఇద ె

Shyaamalaanga shree raadha ramana 

Jaya jaya haarathi idhe, murahara 

Jaya jaya haarathi idhe 

 
Shyaamala kaara suguna vidheera (2) 

Chintalu teerchara kamsa hara, maa 

Chintalu teerchara kamsa hara 

 

Shyaamalaanga shree raadha ramana 

Jaya jaya haarathi idhe, murahara 

Jaya jaya haarathi idhe 

 

Neeraja nayana nirmala hrudaya (2) 

Nitya haarathi idhe gaikonuma, maa 

Nitya haarathi idhe gykonuma 

 
Shyaamalaanga shree raadha ramana 

Jaya jaya haarathi idhe, murahara 

Jaya jaya haarathi idhe 

 

 


