
 

మంగళగౌరీ వ్రత విధానం: 

శ్రావణ మాసం లో వచ్చే నాలుగు మంగళవారాలు మంగళ గౌరీని పూజంచాలి. పార్వతి దేవి కి మరొక 
పేరు (గౌరీ ) మంగళ గౌరీ. ఈ వ్రతానిి ఆచరంచడం వల్ల మహిళల్కు సౌభాగయకర్మైన “ఐదవతనం” 
కల్కాల్ం నిలుస్తందని ప్రతీతి. ఈ వ్రతానిిగురంచి సవయంగా శ్రీ కృష్ణుడు ద్రౌపదికి వివరంచినట్లల 
పురాణాలు పేరొొనాియి.  

శ్రావణంలోని ప్రతి మంగళవార్ం కొతతగా పెళ్లలన స్త్రీలు మాంగల్యయనికి అధిదేవత ‘గౌరీదేవి’ని భకితశ్రదధల్తో 
ఆరాధిస్తతరు. అల్య కొతతగా వివాహమైన స్త్రీలు తమ మాంగల్యయనిి పదికాల్ల్పాట్ల పచేగా కాపాడమని 
కోరుతూ వివాహమైన సంవతసర్ం మొదలు కొని ఐదేళలపాట్ల ఆచరంచ్చ వ్రతమే ‘మంగళగౌరీ వ్రతం’. 
శ్రావణ మాసంలో ఎనిి మంగళ వారాలు వస్తతయో అనిి మంగళవారాలు ఈ వ్రతం చ్చసి మంగళగౌరీని 
పూజస్తతరు. వివాహమైన మొదటి సంవతసర్ం పుటిినింటి లోనూ, ఆ తరువాతి నాలుగు సంవతసరాలు 
అతతవారంటిలోనూ ఈ వ్రతానిి ఆచరంచుకుంటారు. ఈ వ్రతం చ్చయడం వల్న భోగభాగాయలే కాక, 
దీర్ఘ స్మంగళి భాగయం కూడా సవంతమవుతందని పురాణాలు పేరొొంట్లనాియి. అందువల్న పర్మ 
శివుడు కూడా మంగళగౌరీని ఆరాధించి త్రిపురాస్ర్ సంహార్ం చ్చశాడని ప్రతీతి. 

మంగళగౌరీ వ్రత నియమాలు: 

• తొలిస్తరగా నోమును ప్రార్ంభంచ్చటపుుడు వ్రతం చ్చస్తనివార తలిల ప్రకొనే వుండి వ్రతానిి 
చ్చయించడం శ్రేష్ిం.  

• అల్యగే తొలి వాయనానిి తలిలకే ఇవవడం మంచిది. ఒకవేళ తలిల లేకపోయినటలయితే అతతగానీ, 
లేదా ఇతర్ ముత్లతదువుల్ సహాయంతోగానీ వ్రతానిి ఆచరంచవచుే.   

• వ్రతానిిఆచరంచ్చ మహిళలు తపునిసరగా కాళళకు పారాణి పెట్లికోవాలి. 

• వ్రతానిి పాటించ్చ రోజు రాత్రి ఉపవాసం ఉండాలి. 

• వ్రతానిి ఆచరంచ్చ నాటి ముందు రోజు, వ్రతం రోజూ దాంపతయ స్ఖానికి దూర్ంగా ఉండాలి. 



 

• వ్రతానికి తపునిసరగా ఐదుగురు ముత్లతదువుల్ను పేర్ంటానికి పిలిచి వారకి వాయనములు 
ఇవావలి. (శకితని బటిి వార వార ఆచార్ం ప్రకార్ం వాయనములు ఇవవచును) 

• ఒకే మంగళగౌరీదేవి విగ్రహానిి ఆ నెల్లో వచ్చే అనిి వారాలోల ఉపయోగంచాలి. వారానికొక 
కొతత విగ్రహానిి ఉపయోగంచకూడదు. 

• ఆ సంవతసర్ం వ్రతం పూర్తయిన తరువాత, వినాయక చవితి పండుగ పిదప, వినాయకుడి 
నిమజ్జనంతో పాట్ల అమమవారనీ నిమజ్జనం చ్చయాలి. 

• పూజ్కు గరకె, ఉతతరేణి, తంగేడుపూలు తపునిసరగా వాడాలి. 

మంగళగౌరీ వ్రతానికి కావల్సిన వస్తవులు : 

పస్పు, కుంకుమ వాయనమునకు అవసర్మైన వస్తవులు. ఎర్రటి ర్వికె గుడడ, గంధము, పూలు, 
పండుల, ఆకులు, వకొలు, తోర్ముల్కు దార్ము, టంకాయ, పస్పుతాడు , దీపపు సెమ్మమలు -2, 
ఐదు వతతల్తో హార్తి ఇవవడానికి అవసర్మైన హార్తి పళ్ళం, గోధుమపిండితో గానీ, పూర్ుంతో గానీ 
చ్చసిన ఐదు ప్రమిదలు, కర్పుర్ం , అగర్వతతలు, బియయము, కొబబరచిపు ,శనగలు, దీపారాధనకు 
నెయియ మొదలైనవి. 

మంగళగౌరీని ప్రతిష్ించుకునే విధం : 

వ్రతానిి ఆచరంచ్చ రోజున ఉదయానేిలేచి తల్ స్తినం చ్చసి,ఇంటిని శుభ్రంగా కడగాలి. పూజ్గదిలో 
గానీ, ఇంట్లల వ్రతం చ్చయదలుచుకుని ప్రాంతంలో గానీ, ఒక మండపానిి ఏరాుట్ల చ్చస్కోవాలి. ఈ 
మండపం పైన బియయపు పిండితో అష్ిదళ పదమముల్ను ముగుుగా తీరేదిదాాలి. దానిపైన బియాయనిి 
పోసి బియయం పై ఒక కొబబర చిపును ఉంచాలి. దానిమీద జాకెట్ బట ిఉంచి, తమల్పాకుల్ను పెటిి, 
ఆ పైన మంగళగౌరీని ప్రతిష్ించుకోవాలి. మంగళగౌరీని స్తధార్ణంగా పస్పుతో చ్చస్కోవటం 
మంచిది.అయితే ఒక మాసమంతా ఉంచుకోవాలి కాబటిి, పస్పుకు గోధుమ పిండిని కలిపి 
మంగళగౌరీని తయారు చ్చస్కోవాలి.మంగళగౌరీని ఐదు ముఖాల్తో తయారు చ్చస్కోవాలి. అంటే 
పస్పు, గోధుమ పిండి మిశ్రమముతో ఒక పీఠముగా చ్చస్కుని, దానిపై నాలుగు మూల్ల్య చిని 
సతంభాలుగా ఉంచాలి. వాటి మధయలో ఐదవదానిిఉంచాలి. ఈ విధంగా మంగళగౌరీని ఐదు ముఖాల్తో 



 

తయారు చ్చస్కుని పీఠముపై ప్రతిష్ించి, కుంకుమ, పూల్ను అల్ంకరంచాలి. 
 
పైన చెపిునట్లవంటివే ప్రస్తతం “మంగళగౌరీ” విగ్రహాలు వండి లేదా బంగార్పువి మార్కొట్లిలో 
ల్భస్తతయి. కొందరు వాటిని కూడా ఉపయోగస్తనాిరు. వాటిని ఉపయోగంచి లేదా పస్పుతో చ్చసి 
ప్రతిష్ించుకోవాలి లేక గౌరీ దేవి ఫొట్ల ని కూడా పూజంచవచుే. పూజా పీఠానిి ఎవర శకిత కొదీా వారు 
అల్ంకరంచు కోవచుే. ఈ విధంగా అమమవారని ప్రతిష్ించుకుని వ్రతానిిచ్చస్కోవాలి. 

మంగళగౌరీ వ్రత విధానం : 

ఆచమనం: 
ఓం కేశవాయ స్తవహా, ఓం నారాయణాయ స్తవహా, ఓం మాధవాయ స్తవహా 
(అని మూడుస్తరుల ఆచమనం చ్చయాలి) 
ఓం గోవిందాయ నమః (నీళ్ళళ వదిలి వయవలెను) 
విష్ువే నమః మధుసూదనాయ నమఃత్రివిక్రమాయ నమఃవామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః 
ఋషీకేశాయ నమః పదమనాభాయ నమః   దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః   వాస్దేవాయ 
నమః ప్రదుయమాియ నమః   అనిరుదాాయ నమఃపురుషోతతమాయ నమః   అధోక్షజాయ 
నమఃనార్సింహాయ నమః అచుయతాయ నమఃజ్నార్ధనాయ నమఃఉపేంద్రాయ నమః  హర్యే నమః శ్రీ 
కృష్ణుయ నమః 
ఉతితష్ఠంత భూతపిశాచా ఏతే భూమిభార్కాః 
ఏతేష్ణ మవిరోధేనా బ్రహమకర్మ సమార్భే || 
(ప్రాణాయామం చ్చసి అక్షతలు వనుకకు వేస్కొనవలెను.)ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః 
ఓం జ్నః ఓం తపః ఓం సతయం ఓం తతసవితర్వరేణయం భరోు దేవసయ ధీమహి ధియో యోనః 
ప్రచోదయాత్ ఓం అపోజ్యయతి ర్సోమృతం బ్రహమ భూరుబవస్సవరోమ్ 
(కుడిచ్చతితో ముకుొపట్లికొని యీ మంత్రమును ముమామరు చెపువలెను) 
 
శుకాలంబర్ధర్ం విష్ణుం  శశివర్ుం చతరుుజ్ం 
ప్రసనివదనం ధాయయేత్ సర్వ విఘ్నిపశాంతయే 



 

ఓం ల్క్ష్మినారాయణభయయం నమః శ్రీ ఉమామహేశవరాభయం నమః 
శ్రీ వాణిహిర్ణయగరాుభయం నమః శ్రీ శచిపుర్ంధరాభయం నమః 
శ్రీ అరుంధతివసిష్ణిభయం నమఃశ్రీ  సీతారామాభయం నమః 
సరేవభోయ దేవేభోయ నమః   మాతృభోయ నమః,  పితృభోయ నమః 
 
ఓం మమోపాతత దురతక్షయదావరా శ్రీ మంగళ గౌరీ ప్రీతయర్ధం అదయబ్రహమణః దివతీయ పరారేధ శ్వవత 
వరాహకలేు వైవసవత మనవంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జ్ంబూదీవపే భర్తవరేష, భర్తఖండే 
మేరోర్ధక్షిణదిగాుగే, శ్రీశైల్శయ ఈశానయ (మీరు ఉని దికుొను చపుండి) ప్రదేశ్వ 
కృష్ు/గంగా/గోదావరోయర్మదయదేశ్వ (మీరు ఉని ఊరకి ఉతతర్ దక్షినముల్లొ ఉని నదుల్ పేరుల చెపుండి) 
అసిమన్ వర్తమాన వాయవహారక చంద్రమాన (ప్రస్తత సంవతసర్ం) దక్షిణాయనే,వర్ష ఋతవ్, శ్రావణ 
మాసే, శుకల పక్షే ,  శుభ తిథౌ, శుక్రవాసరే,  శుభనక్షత్రే (ఈరోజు నక్షత్రము) శుభయోగే, శుభకర్ణే. 
ఏవంగుణ విశ్వష్ణ విష్ష్ణఠయాం, శ్రీమాన్ (మీ గొత్రము) గోత్రసయ (మీ పూరత పేరు) నామధేయసయ 
ధర్మపతీి (పేరు) అహం మమోపాతత దురతక్షయదావరా యావజ్జజవ స్తమాంగల్య సిదధయర్థ పుత్ర, పౌత్ర 
సంపత్ససభాగయ సిదధయర్థం మమ వివాహ ప్రథమ వరాషది పంచమ వర్ష పర్యంతర్ం శ్రీమంగళగౌరీ వ్రతం 
కరష్యయ. అదయ శ్రీ మంగళగౌరీ దేవతా ముదిాశయ శ్రీ మంగళగౌరీ దేవతా ప్రీతయర్థం, సంభవదిుర్రవై: 
సంభవితానియమేన ధాయనవాహనాది ష్ణడోశోపచార్ పూజాం కరష్యయ. 
 
(అక్షతలు నీళళతో పళ్ళములో వదల్వలెను.) 
తదంగతేవన కల్శారాధనం కరష్యయ 

శోల :  కల్శసయముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర ససమాశ్రితః 
మూలే తత్రోసిథతోబ్రహామ మధేయమాతృగణా సమృతాః 
కుక్షౌ త స్తగరా ససరేవ సపతదీవపా వస్ందరా 
ఋగేవదోథ యజురేవద స్తసమవేదోహయథర్వణః 
అంగైశే సహితాససరేవ కల్శాంబు సమాశ్రితాః 
(కల్శపాత్రకు గంధము,కుంకుమబొట్లల పెటిి పుష్ణుక్షతల్తో అల్ంకరంపవలెను. కల్శపాత్రపై 
కుడిఅర్చ్చయినుంచి ఈ క్రందిమంత్రము చదువవలెను.) 



 

 
శోల : గంగేచ యమునే చైవ గోదావర సర్సవతి 
నర్మదే సింధు కావేర జ్లేసిమన్ సనిిధిం కురు 
ఆయాంత దేవపూజార్థం – మమ దురతక్షయకార్కాః 
కల్శోదకేన పూజాద్రవాయణి దైవమాతామనంచ సంప్రోక్షయ 
(కల్శములోని జ్ల్మును పుష్ుముతో దేవునిపైనా పూజాద్రవయముల్పైన,తమపైన 
జ్లులకొనవలెను.తదుపర పస్పు వినాయకునిపై జ్ల్ము జ్లులచు ఈ క్రంది మంత్రము చదువవలెను.) 
మం :  ఓం గణానాంతవ గణపతిగ్ హవామహే కవింకవీనాముపమశ్రసతవం 
జ్యయష్ఠరాజ్ం బ్రహమణాం బ్రహమణసుత అనశశృణవనూితిభ సీసదస్తదనమ్ 
 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధాయయామి,ఆవాహయామి,నవర్తి ఖచిత సింహాసనం సమర్ుయామి. 
శ్రీ మహాగణాధిపతి మీద అక్షతలు, గంధం పువువలు వేయవలెను . 
ఓం స్ముఖాయ నమః,ఏకదంతాయ నమః,కపిల్యయ నమః,గజ్కరుకాయ నమః,ల్ంబోదరాయ 
నమః,వికటాయ నమః,విఘ్ిరాజాయ నమః,గణాదిపాయ నమః,ధూమకేతవే నమః,గణాధయక్షాయ 
నమః,ఫాల్చంద్రాయ నమః,గజాననాయ నమః,వక్రతండాయనమః,శూర్ుకరాుయ నమః,హేర్ంబాయ 
నమః,సొందపూర్వజాయ నమః,ఒం సర్వసిదిా ప్రదాయకాయ నమః,మహాగణాదిపతియే నమః 
నానావిధ పరమళ పత్ర పుష్ుపూజాంసమ్ర్ుయామి. మహాగణాదిపతేయనమః ధూపమాఘ్రాపయామి. 
 
ఓం భూరుబవస్సవః ఓం తతసవితర్వరేణయం భరోుదేవసయ ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ 
సతయంతవరేతన పరష్ంచామి అమృతమస్త అమృతోపసతర్ణమసి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 
గుడోపహార్ం నివేదయామి. 
 
(నీరు నివేదన చుట్టి చలులతూ) సతయం తవరేతన పరష్ంచామి, అమ్రుతమస్త అమృతో పసతర్ణమసి… 
ఓం ప్రాణాయ స్తవహా, ఓం అపానాయ స్తవహో, ఓం వాయనాయ స్తవహా, ఓం ఉదానాయ స్తవహా, ఓం 
సమానాయ స్తవహా, ఓం బ్రహేమణేయ స్తవహో గూడ సహితఫల్ నివేదనం సమర్ుయామి, మధేయ మధేయ 
పానీయం సమర్ుయామి.(నీటిని వదల్యలి). 



 

శ్రీ మహాగణాథిపతయే నమ: తాంబూల్ం సమర్ుయామి, తాంబూల్యనంతర్ం ఆచమనం 
సమర్ుయామి. 
శ్రీ మహాగణాథిపతయే నమ: కర్పుర్ నీరాజ్నం సమర్ుయామి. 
అనేన మాయా చరత గణపతి అర్ేనేన భగవత: సరావతమక: శ్రీ గణపతిరేావతా 

స్ప్రీత, స్ప్రసని వరాదభవత ! మమ యిషి్కామాయర్థ సిదిధర్స్త !! 
వినాయకునికి నమసొరంచి అక్షతలు తల్ మీద చలులకోవాలి.ఈ విధంగా మహాగణపతి పూజ్ను 
ముగంచిన అనంతర్ం మంగళగౌరీ వ్రతానిి ప్రార్ంభంచాలి. పూజ్ను ప్రార్ంభంచ్చ ముందు 
తోర్ణముల్ను తయారు చ్చస్కోవాలి. 

తోర్ పూజ్ : 

త్ల్లటి దార్మును ఐదు పోగులు తీస్కుని దానికి పస్పు రాస్కోవాలి. ఆ దారానికి ఐదు పూలు, 
ఐదు చోటల కటి ిముడులు వేయాలి. అంటే ఐదు పోగుల్ దార్మును ఉపయోగంచి, ఐదు పువువల్తో 
ఐదు ముడుల్తో తోర్ముల్ను తయారు చ్చస్కుని, పీఠం వదా ఉంచి, పుష్ుములు, పస్పు, కుంకుమ, 
అక్షతలు వేసి, తోర్ముల్ను పూజంచి ఉంచుకోవాలి. ఈ విధంగా తోర్ముల్ను తయారు చ్చస్కుని 
అనంతర్ం పూజ్కు ఉపక్రమించాలి. 
అనంతర్ం మంగళ గౌరీ పూజ్ ప్రార్ంభం  –  శ్రీ మంగళ గౌరీ ధాయనమ్ : 
 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ ఆవాహయామి 
ఓం శ్రీ  గౌరీ ర్తిసింహాసనం సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ  అర్జయం సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ పాదయం సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ ఆచమనీయం సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ పంచామృతస్తినం సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ శుదోధదకస్తినం సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ వస్త్రయుగిం సమర్ుయామి 



 

ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ ఆభర్ణానే సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ మాంగల్యం సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ గంధం సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ అక్షాతన్ సమర్ుయామి 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ పుష్ణుణి సమర్ుయామి 

అంట్ట వరుసగా చదువుకోవాలి. ఆయా ద్రవాయల్ పేరులు చెపేుటపుుడు దేవికి అని సమరుంచాలి. 
ర్తిసింహాసనాలు, బంగారు మాంగల్యం ల్యంటివి సమరుంచడం మనకు స్తధయం కాదు కాబటిి వీటికి 
బదులుగా అక్షింతలు లేదా పువువలు సమరుంచవచుే. 
తరువాత శ్రీ మంగళ గౌరీ అషోితతర్ నామములు ( శ్రీ గౌరీ అసోతతర్ములు) చదవండి .. 
ఆ తరువాత ఈ విధంగా చ్చయాలి. 

ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ ధూపం ఆఘ్రాపయామి – అగరువతతలు వలిగంచి చూపించాలి. 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ దీపం దర్శయామి. కుందుల్లో నూనెపోసి వతతలు వేసి దీపారాధన చ్చసి 
చూపించాలి. 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ నైవేదయం సమర్ుయామి నైవేదయం సమరుంచాలి. 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ తాంబూల్ం సమర్ుయామి తమల్పాకులు వకొల్తో తాంబూల్ం సమరుంచాలి. 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ నీరాజ్నం సమర్ుయామి కర్పుర్ం వలిగంచి హార్తి ఇవావలి. 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ మంత్రపుష్ుం సమర్ుయామి పువువలు వేయాలి. 

ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీమీ ప్రదక్షిణ నమస్తొన్ సమర్ుయామి ప్రదక్షిణలు చ్చయాలి. 
ఓం శ్రీ మంగళ గౌరీ నమస్తొర్న్ సమర్ుయామి. నమసొరంచాలి. 

శ్రీ మంగళ గౌరీ  వ్రతకథ : 
పూర్వం ధర్మపాలుడనే ఒక ధనికునికి సదాచార్ సంపనుిరాలైన భార్య ఉండేది. కానీ వారకి పుత్ర 
సంతానం లేదు. వారు ఎనోి వ్రతాలు చ్చశారు. దానాలు చ్చశారు. కానీ సంతానం కల్గలేదు. ఒకనాడు 
భర్త అనుమతితో భార్య తన ఇంటి ముందునుంచి వళ్లల భక్షకుని జ్యలెలో బంగార్ం వేయగా, అతను 
కోపించి సంతానం కలుగకుండుగాక అని శపించాడు. దాంతో ఆ దంపతలు అతణిి ప్రారథసేత 



 

అల్యుయుష్ణొడైన ఒక కుమారుడు కలుగుతాడని, అయితే అతనిని పెళ్లలడే అమామయి తలిల ‘మంగళ 
గౌరీ వ్రతం’ చ్చసి కుమార్కతకు వాయనమిసేత ఆ ప్రభావంవల్ల ఈ కుమారుడు మర్ణించడని అంటే 
ఆమ్మకు వైధవయం ప్రాపితంచదని భక్షువు సూచించాడు. 
అనంతర్ం వారు సంతానవంతలై కుమారునికి పదహారేళల వయస్రాగానే కాశీకి వళ్లల వీరకి మార్ు 
మధయంలో దైవలీల్ ఫలితంగా మంగళగౌరీ వ్రతానిి చ్చసిన తలిల గల్ ‘స్శీల్’ అనే కనయతార్స పడుతంది. 
స్శీల్ తలిలదండ్రుల్ను ఒపిుంచి స్శీల్తో తమ కుమారుని వివాహం జ్రపిస్తతరు. ఆమ్మ స్తహచర్యంతో 
భర్తకు పదహారేండల అకాల్ మర్ణం ఉనాి ‘మంగళగౌరీ’ వ్రతవాయినం తీస్కుని కార్ణంగా భర్త 
పూరాుష్ణొడవు తాడు. కాబటిిన శ్రావణ మంగళ గౌరీ వ్రతా చర్ణ వల్న స్త్రీల్కు వైధవయం రాదని, పుణయ 
స్త్రీలుగానే ఉంటార్ని పురాణ ప్రతీతి. 
 
మంగళ గౌరీని ఉతతరేణి దళ్లల్తోనూ, గరకతోనూ అరేంచడం తపునిసర. మహానివేదనలో పూర్ుపు 
కుడుములు, పుల్గం, బియయంతో చ్చసిన పర్మానానిి నివేదించాలి. వ్రతం నాటి స్తయంత్రం 
ముత్లతదువల్ను పిలిచి నానబెటిిన శనగలు వాయనంగా ఇచిే వార ఆశీర్వచనాలు పందాలి.ఈ వ్రతంలో 
ప్రతేయకంగా పేరొొన దగంది తోర్పూజ్. పస్పు పూసిన దారానిి మూడు ర్లుగా తీస్కుని, దానికి 
తొమిమది ముళ్ళల వేస్తతరు. ఆ దారానికి మధయమధయలో దవనానిి కడాతరు.ఈ తోరాల్ను గౌరీ దేవి 
ముందు పెటిి పూజ్చ్చసి ఒక తోరానిి పూజ్చ్చసిన వారు కట్లికుంటారు. ర్కండవ తోరానిి ముత్లతదువకు 
ఇస్తతరు. మూడో తోరానిి గౌరీదేవికే సమరుస్తతరు. ఈ విధంగా చ్చసే వ్రతాల్ దావరా సర్వ 
వాంచాఫల్సిదిధ కలుగుతంది. 
 
ఈ వ్రతంలో ఆకులు, వకొలు ఐదేసిచొపుున ఉంచి ఐదు జ్యయతల్తో గౌరీదేవికి మంగళహార్తి 
ఇస్తతరు. తరువాత వాటిని సెనగల్తో కలిపి తలిలకిగాని, బ్రాహమణ ముత్లతదువకు గాని వాయనంగా 
ఇస్తతరు. ఇది చాల్య మంచి శుభకర్మైన వ్రతం.మంగళగౌరీ కటాక్షం వలేల కుజుడు మంగళ వారానికి 
అధిపతి అయయడు. ఆడవార ఐదోతనానిి ర్క్షించ్చ ఈ మంగళ గౌరీ వ్రతానిి అయిదేళ్ళల చ్చసి ఉదాయపన 
చ్చస్తతరు. 

మధయలో ఏదైనా కార్ణాల్ వల్ల ఆటంకం ఏర్ుడితే ఆ తదుపర సంవతసర్ం నుండి వ్రతానిి కొన 
స్తగంచాలి. చివర్గా ఉదాయపన చ్చసి వ్రతానిి ముగంచాలి. 


