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శ్రీర్స్తు!    ్్శుభమస్తు్!!  ్్్్్్్అవిఘ్నమస్తు్!!! 
  

వినాయకచవితి 
్్్్మనం్జరుపుకునే్పండుగలు్మన్సంసకృతిని్ప్రతిబంబస్తుంటాయి.్అలంటి్వాటిలో్అతయంత్ప్రధానమైన్
పండుగ్ వినాయకచవితి.్ ప్రణవసవరూపడైన్ శ్రీ్ మహాగణపతి్ మధాయహ్న్ సమయమున్ పార్వతీ్ తనయుడుగా్
భాద్రపద్ శుదధ్ చవితినాడు్ ఆవిర్భవించిన్ రోజు.్ అందుకే్ మధాయహ్నం్ చవితి్ ఉనన్ రోజునే్ ‘వినాయకచవితి’ని్
జరుపుకుంటారు.్ గణపతి్ శీఘ్రంగా్ అనుగ్రహంచి్ విద్యయబుదుధల్నిచ్చే్ దయామయుడు.్ గణపతిని్ పూజంచుట్
వల్న్అన్నన్శుభాలు్జరుగుతాయి.్కావున్ఇంటిల్లిపాదీ,్ఊరూ-వాడా్జరుపుకునే్పండుగ్ఇది. 
 

eeఓంee  
ee గం్గణపతయే్నమఃee  

  
విశ్వవశం్మాధవం్డుంఢం్దండపాణంచ్భైర్వమ్ 
వందే్కాశీం్గుహాం్గంగాం్భవాన్నం్మణకర్ణకిామ్ 
వక్రతండ్మహాకాయ్కోటిసూర్య్సమప్రభ 
నిర్ణవఘ్నం్కురుమే్దేవ్సర్వకార్యయషు్సర్వద్యee  

ప్రతినితయం్పఠంచండి!్ 
దిగ్వవజయంగా్ముందుకు్నడవండి!! 

 ఖగోళ్గణపతి 
్్్్పురాణ్ కథలోి్ ఎలవుననపపటికీ్ ఖగోళ్విజ్ఞానం్ప్రకార్ం్భాద్రపద్శుదధ్ చవితికి్ప్రత్యయకత్ఉంది.్ఈ్రోజు్
తెల్ివారుఝామున్ ఉతురాకాశంలో్ సపుఋషీ్ మండలనికి్ దగగర్గా్ ఒక్ నక్షత్ర్ మండల్ం్ ఉదయిస్తుంది.్ ఈ్
నక్షత్రాల్ను్ ఒక్ క్రమంలో్ కలుపుకుంటూ్ గీత్ గీస్తు్ అది్ వినాయకుడి్ ఆకారానిన్ సూచిస్తుంది.్ దీని్ కిందగా్
మిణుకుమిణుకుమనే్నక్షత్ర్సముద్యయానిన్ర్యఖీకర్ణస్తు్అది్ఎలుకల్కనిపిస్తుంది.్ఈ్మొతుం్నక్షత్ర్మండలనిన్
గణేశ్మండల్ం్ అంటారు.్సూరోయదయానికి్ముందు్ ఇది్బాగా్ కనిపిస్తుంది.్ఈ్ ఖగోళ్హేల్కు్ సంకేతంగా్
వినాయకచవితిని్జరుపుకుంటారు.్శివపుత్రుడైన్వినాయకుని్ఆరాధన్సకల్్శుభప్రదమని్విఘ్నహ్ర్మని్గణేశ్
సాహతయం్అభయమిస్ుంది. 

***** 
వివిధ్దేశాలిో్గణపతి 

్్్్్మనదేశంలోనే్ కాకుండా్ అమెర్ణకా,్ ఇటలీ,్ చైనా,్ జపాన్,్ నేపాల్,్ బరామ,్ స్తమత్రా,్ జ్ఞవా,్ బోర్ణనయా,్
సయాం,్ఇంగాంిడు్లంటి్దేశాలిో్కూడా్గణేశారాధనం్జరుగుతంది.్నేపాల్్లో్గణపతిని్సూర్యవినాయకుడని్
పిలుసాురు.్ ఋగ్వవదం్ అభివర్ణించిన్ వినాయకుడిని్ హెచ్.హెచ్.విల్సన్,్ మాక్స్ముల్ిర్్ వంటి్ విదేశీపండితలు్
అగ్వనసవరూపంగా్ భావిసాురు.్ వినాయకుడు్ భకిుజ్ఞానవైరాగాయల్కు్ అధిదేవుడని్ ఓల్డెన్్బెర్గ,్ కెయిగీ్ వంటివారు్
అభివర్ణంిచారు.్వనౌషధి్దేవతగా,్చంద్రశకిు్కార్కుడిగా్హల్్బ్రాంట్వర్ణించాడు.్గ్రీకుల్్పురాణం్దేవుడు్జ్ఞనస్్
గజముఖుడు.్మనిషి్శరీర్ం్ఏనుగు్ముఖంగల్్ఒక్దేవుడిన్రెడ్ఇండియనిు,్మెకిసకనిు్అర్ణేసాురు. 

***** 
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“లోకా్సమసాుః్స్తఖినో్భవనుు” 
 

     ‘గో్బ్రాహ్మణేభయ్ శుభమస్తు్ నితయం....’ అనన్ ఆరోయకిు్ ప్రకార్ం్ గోవులు,్ బ్రాహ్మణులు్ ఎకకడ్ స్తఖశాంతల్తో్ నితయం్
విల్సిలిుతంటారో్ ఆ్ ప్రదేశాలు,్ వాటి్ పర్ణసర్్ప్రంతాల్లో్ నివసించ్చ్ సమసు్ జనావళి్ స్తఖసంతోషాల్తో్ వర్ణధలిుతాయని్
వేద్యలు్ తెలుపుతనానయి.్ ఈ్ ఆరోయకిు్ ప్రకార్ం్ ప్రపంచ్ వాయపుంగా్ గోవులు,్ బ్రాహ్మణులు్ స్తఖసంతోషాల్తో్ ఉండడానికి్
తాము్చ్చయదగ్వన్సహాయసహ్కారాలు్అందించాల్నే్సదుదేేశయంతో్ ‘బ్రాహ్మణబంధుడాట్కామ్’ ప్రర్ంభించడం్జర్ణగ్వంది.్
ఈ్వెబ్సైట్ద్యవరా్మనమందర్ం్చ్చయవల్సిన్నితయ్నైమితిుక్కర్మల్ను్సక్రమంగా్సవివర్మైన్అవగాహ్నతో్చ్చస్తకోవాల్నే్
సదుదేేశయంతో్ అవగాహ్నా్ సదస్తసలు్ ఏరాపటు్ చ్చసి్ వీలైనంత్ ఎకుకవ్ మంది్ చ్చత్ తాము్ నిర్వర్ణుంచవల్సిన్ కర్మల్ను్
చ్చయుటకు్దోహ్దపడటానికి్ప్రయతినస్ుంది. 
 

్్్్2011్ నవంబరు్ నెల్లో్ప్రర్ంభమైన్ ఈ్ సంసథ్ బాలర్ణషాాల్ను్ అధిగమించి్ 2012్ జనవర్ణ్మాసంలో్ ద్యద్యపుగా్
మర్చిపోయిన్బ్రాహ్మణ్ప్రముఖల్ను్జాపిుకి్తెసూు్ఒక్కాయల్డండరును్మర్ణయు్శ్రీ్నందన్నామ్సంవతసర్ం్సందర్భంగా్
పంచాంగమును్విడుదల్్చ్చసింది.్ఈ్రెండూ్కూడా్రాష్ట్రవాయపుంగా్ఎందరో్అభిమానుల్ను్సంపాదించిపెటాాయి.్అలగ్వ,్
ఉగాది్సందర్భంగా్జర్ణగ్వన్స్తందర్కాండ్పారాయణము,్పంచాంగ్శ్రవణము్అందర్ణన్న్ఆకర్ణషంచి్సంసథ్భావి్కారాయచర్ణకు్
నూతన్ఉత్యుజ్ఞనిన్కల్లగ్వంచాయి.్తదుపర్ణ్‘సంధాయవందనము్-్ద్యని్విశిషాత,్ఆవశయకత’ మర్ణయు్‘మహాల్యపక్షాలు-మన్
బాధయత’ అనే్అంశాల్పై్ప్రసంగాల్ను్ఏరాపటు్చ్చయడమైంది.్అంత్య్గాకుండా,్ఈ్సంసథద్యవరా్అనేక్స్తవా్కార్యక్రమాలు్
కూడా్జర్గాల్నే్ఉదేేశయంతో్వైశాఖమాసంలో్స్తమారు్40్రోజుల్్పాటు్ప్రతిరోజూ్40్లీటర్ి్మజిగను్ఉచిత్పంపిణీ్
చ్చయుట్ జర్ణగ్వంది.్ కారీుకమాసంలో్ ఏరాపటుచ్చసిన్ గోపూజ్ఞ్ కార్యక్రమానికి్ స్తమారు్ 70్ కుటుంబాలు్ పూజను్
నిర్వహంచుకొని్గోమాతపై్తమ్భకిు్ప్రపతులు్చాటుకొనానరు.  
 

్్్్్2013్ఉగాది్సందర్భంగా్100్సంవతసర్ములు్ద్యటిన్శ్రీ్యల్ింరాజు్గోపాల్కృషి్మూర్ణు్మర్ణయు్శ్రీమతి్కాసర్బాద్
వర్ల్క్ష్మి్గార్ిను,్ వీర్ణతోపాటు్80్ సంవతసర్ములు్ఆపైబడిన్ 10్మంది్దంపతల్ను్సతకర్ణంచటం్జర్ణగ్వంది.్ తరువాత్
బ్రహ్మశ్రీ్ చిఱా్ఱవూర్ణ్ శివరామకృషిశర్మగార్ణచ్చ్ పంచాంగశ్రవణం్ జర్ణగ్వంది.్ ఇంతకు్ మునుపులగ్వ్ 2013్ వేసవిలో్ ఉచిత్
మజిగ్ పంపిణ్ కార్యక్రమానిన్ కొనసాగ్వంచటం్ జర్ణగ్వంది.్ కీర్ణుశ్వషులు్ అమర్గాయకులు్ శ్రీ్ ఘ్ంటసాల్్ వేంకటశ్వశవర్రావు్
శతజయంతి్సందర్భంగా్ఆరు్నుండి్పదిహేను్సంవతసర్ముల్లోపు్పిల్ిల్కు్భకిు్పాటల్్పోటీని్ నిర్వహంచి్విజేతల్కు్
బహుమతలు్అందజేయడం్జర్ణగ్వంది.్ 
 

్్్్్2013్ జూలై్ మాసంలో్ ఈ్ సంవతసర్ం్ 10వ్ తర్గతిలో్ ఉతీురిులై్ అతయధిక్ మారుకలు్ సాధించిన్ పేదబ్రాహ్మణ్
విద్యయరుధల్కు్ ప్రోతాసహ్క్ నగదు్ బహుమతలు్ మర్ణయు్ పురుషసూకుం్ సవర్యుకుంగా చదివే్ పోటీని్ నిర్వహంచడం,్
పురుషసూకుం్ యొకక్ అర్ధం్ పర్మారాథనిన్ శ్రీ్ నూకల్్ యజానారాయణ్ శాస్త్రి్ గార్ణచ్చ్ చెపిపంచడం,్ వంటి్ కార్యక్రమాల్ను్
జర్ణపించడమైనది.్ అలగ్వ,్ ఈ్ వినాయాక్ చవితి్ సందర్భంగా్ సూకల్్ విద్యయరుధల్కు్ చిత్రలేఖనం్ మర్ణయు్ కివజ్్ పోటీలు్
నిర్వహంచడం్జరుగుచుననది.్ఇదే్సూూర్ణుతో్ముందు్ముందు్మర్ణనిన్కార్యక్రమాల్ను్బ్రాహ్మణతవం్మర్ణయు్హందూధర్మం్
అభివృదిధ్ చెందేలగున్ నిర్వహంచాల్ని్ ఈ్ సంసథ్ అనేకమందికి్ మర్ణంత్ చ్చరువ్ అవావల్ని్ ఆశిస్తునానం.్ ఈ్ మా్ సంసథ్
ఎవర్ణవదే్నుండి విరాళాలు్ఆశించకుండా్ఈ్వెబ్సైటుకు్వచ్చే్వాయపార్్ప్రకటనల్్ద్యవరా్వివిధ్కార్యక్రమాలు్భవిషయతులో్
చ్చయతల్పెటాింది.్కావున్మీకు్అవాకాశముంటే్మీరు్కాని్లేద్య్మీ్స్తనహతలు,్బంధువుల్్ద్యవరా్ఈ్వెబ్సైటుకు్వాయపార్్
ప్రకటనలు్ఇపిపంచి్మీ్వంత్సహాయసహ్కారాలు్ఎల్ివేళల్అందించమని్కోరుచునానము. 
 

ఓం్శాంతిః్శాంతిః్శాంతిః 
-్బ్రాహ్మణబంధుడాట్కామ్ 
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పూజకు్కావల్సిన్వస్తువులు:  
ప్రమిదలు్ లేద్య్ కుందులు్ (వెండివి్ లేక్ ఇతుడి); వతులు; పీఠము; పాల్వెల్ల;ి వినాయకుని్ ప్రతిమ్
(మటిాతో్ చ్చసినది); రెండు్ జల్పాత్రలు; పంచపాత్ర; ఉదధర్ణణె; అర్ణవాణము; అగరుబతీులు; పెటుాటకు్
పర్ణకర్ము; పస్తపు, కుంకుమ, అక్షతలు, గంధము్ఉంచుటకు్పాత్రలు; సాంబ్రాణ్ధూపము్వేయుటకు్
పాత్ర; పూజ్ఞద్రవయము, పూలు, పండుి్ ఉంచుటకు్ పళ్ళెములు; హార్తి్ ఇచుేటకు్ పర్ణకర్ము; జల్ము్
వదల్టానికి్పళ్ళెము; పన్ననరు్జలుి్సాధనము; గంట; అర్్యపాద్యయదుల్కు్పాత్రలు; నైవేదయం్ఉంచుటకు్
పాత్రలు; పీఠంపై్వేయుటకు్నూతన్తెల్ిటి్వస్త్రము; కొబబర్ణకాయ్కొటాడానికి్ఱ్ఱయి; అగ్వగపెట్టా. 
పూజ్ఞ్ద్రవయములు:  
పస్తపు, కుంకుమ, పూలు, జల్ం, ఆవుపాలు, ఆవుపెరుగు, ఆవునెయియ, త్యనె, పటికబెల్ంి, ఫలోదకం్
(కొబబర్ణన్నరు), శ్రీగంధము, బయయం, యజ్ఞాపవీతం్ (దూదితో్సననగా్పొడుగాగ్ చ్చసి్పస్తపు, కుంకుమ్
అదే్యల్ల), వసాాలు్ (దూదితో్ గుండ్రముగా్ రాగ్వపైసా్ అంత్ పర్ణమాణంలో్ బళెలుగా్ చ్చసి్ పస్తపు, 
కుంకుమ్అదే్యల్ల), గుగ్వగల్ం, అగరువతులు, హార్తి్కరూపర్ం, వతులు, సాంబ్రాణ, పండుి్(అర్టి, ర్యగు, 
ద్రాక్ష, ఖరూిర్ము, జ్ఞమ, ద్యనిమమ, నేర్యడు, పనస, మాదీఫల్ము, మామిటి, యాపిల్, వెల్గ, బతాుయి్
మొదలైనవి), బెల్ిం్ (పానకం్ చ్చయుటకు), పెసర్పెపుప్ (వడపపుపకోసం), వివిధర్కాల్్పూలు్ (మల్డి, 
బంతి, చామంతి, గనేనరు, తామర్, తంగ్వడు, కలువ, కనకాంబర్ం, దేవకాంచన, సంపెంగ), పత్రి్(ఇర్వై్
ఒకకర్కాల్్ఆకులు). 
పంచామృత్సానన్ద్రవయములు:  
ఆవుపాలు, ఆవుపెరుగు, ఆవునెయియ, త్యనె, పటికబెల్ిం్పానకం 
మధుపర్క్ద్రవయములు:  
చెఱకు్ర్సము, త్యనె, ఆవుపాలు, ఆవుపెరుగు, ఆవునెయియ 
తాంబూల్్ద్రవయములు:  
వకక, జ్ఞజకాయ, జ్ఞపత్రి, ల్వంగం, చలువ్మిర్ణయాలు, యాల్కులు, లేత్తమల్పాకులు 
నైవేదయం:  
మనం్ఏయే్ఆహార్పద్యరాథల్ను్భుజసాుమో్ఆ్యా్పద్యరాథల్ను్భగవంతనికి్సమర్ణపంచాల్ల.్ముఖయంగా్
ఉండ్రాళ్ళె, కుడుములు, పాయసం, వడపపుప. 
ముందుగా్ పాల్వెల్లికి్ పస్తపు్ పూసి, మామిడాకులు్ కటిా్ ఈశానయమునగాని, ఉతుర్మునగాని్ లేక్
తూరుపనగాని్వ్రేలడగటిా్ఫల్ములు, పుషపములు, కూర్గాయల్తో్నిండుగా్అల్ంకర్ణంచుకోవల్డను.్ఆ్
పాల్వెల్లి్ క్రంద్ చినన్ పీటను్ ఉంచి్ద్యనికి్ పస్తపు్పూసి, ద్యనిపై్కుంకుమ,్ వర్ణపిండితో్ముగుగ్ వేసి, 
ద్యనిపై్ ఒక్ తమల్పాకును్ (కొస్ తూరుపవైపు్ ఉండునటుి)్ ఉంచి్ ద్యనిపై్ వినాయకుని్ ప్రతిమను్
ఉంచవల్డను. 

 



 

4 బ్రాహ్మణబంధుడాట్కామ్్సమర్పణ్ వినాయక్వ్రత్కల్పం-2013 

గణేశ్ప్రతః్సమర్ణమ్ 
ప్రతః్సమరామి్గణనాథ్మనాథబంధుం 
సిందూర్్పూగపర్ణశోభిత్గణెయుగమం 
ఉదేండ్విఘ్న్పర్ణఖణెన్చణెదణె 
మాఖణెలది్స్తర్నాయక్బృందవనేయమ్ 
 
ప్రతర్నమామి్చతరానన్వనేయమాన 
మిచాానుకూల్్మఖిల్ం్చ్వర్ం్దద్యనం 
తం్తనిేల్ం్దివర్సనాధిప్యజాసూత్రం 
పుత్రం్విలస్చతర్ం్శివయోశిివాయ 
 
ప్రతర్భజ్ఞ్మయభయదం్ఖలుభకుశోక 
ద్యవానల్ం్గణవిభుం్వర్కుంజరాసయం 
అజ్ఞాన్కానన్వినాశన్హ్వయవాహ్ 
ముతాసహ్్వర్ధన్మహ్ం్స్తతమీశవర్సయ 

 
శోికత్రయమిదం్పుణయం్సద్య్సామ్రాజయద్యయకం 
ప్రతరుతాథయ్సతతం్యః్పఠేత్రపరయతః్పుమాన్ 

 

(ప్రతః్కాల్ములో్మేలుకుంటూనే్మహాగణపతిని్సమర్ణంచాల్ల.్ప్రశాంత్చితుంతో్నితయకార్యక్రమాలు్నిర్వర్ణుంచగలుగుతాము.్ 
జయం, గౌర్వం, కీర్ణు, అదృషాం్తపపక్ల్భిసాుయి) 

 
 “శిల్రూపంలో్వునన్వినాయకుడిని్ఆరాధిస్తు్జ్ఞానసిదిధ్ల్భిస్తుంది.్రాగ్వ్విగ్రహ్్రూపంలో్వునన్
విఘ్ననశవరుడిని్ పూజస్తు్ ఐశవర్యం్ ల్భిస్తుంది.్ వెండి్ ప్రతిమ్ రూపంలో్ వినాయకుడిని్ పూజస్తు్
ఆయురాేయం్ల్భిస్తుంది.్బంగారు్ప్రతిమగా్వినాయకుడిని్అర్ణేస్తు్సంకల్పసిదిధ్ల్భిస్తుంది.్అయిత్య...్
మృతిుకా్(మటిాతో్చ్చసిన)్వినాయకుడిని్పూజస్తు్సర్వం్సిదిధస్తుంది.”  

గణేశ్పురాణము 
 

  గణపతి్ అషాకం్ పఠనం్ వల్న్ వాంఛా్ సిదిధ,్ గణపతి్ స్ుత్ర్ పఠనం్ వల్న్ సంతాన్ సిదిధ,్ గణపతి్
సహ్స్రనామాల్్పఠనం్వల్న్కోర్ణకలు్నెర్వేరుతాయి.్బుదిధకి్కార్కుడైన్బుధుడు్అధిషాతాగా్కల్లగ్వన్బుధవార్ం్
నాడు్బుదిధకి్అధిదేవత్అయిన్గణపతిని్పూజంచడం్వల్న్సదుబదిధ్ కలుగుతంది.్ప్రతి్నితయం్సూరోయదయం్
వేళ్ నాలుగుసారుి్ (గణపతి్ నవరాత్రులిో)్ సంకటహ్ర్్ గణపతి్ స్ుత్రానిన్ పఠస్తు్ కషాాల్ను్ ఎదురోకగల్్ శకిు్
ల్భిస్తుంది.్నిరుదోయగుల్కు్ఉదోయగ్ప్రపిు,్అవివాహతల్కు్వివాహ్ం,్చ్చపటిాన్పనులు్నిర్ణవఘ్నంగా్జరుగుతాయి.్
బుదిధ్కుశల్త,్ఆయురారోగాయభివృదిధ,్సకల్్కార్యజయము,్అనిన్కోర్ణకలూ్ఫల్లసాుయి. 

దర్ినం్ఆధాయతిమక్మాస్పత్రిక్సౌజనయంతో 
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పూజ్ఞ్విధానము 
  ఈ్ వినాయక్ వ్రతానిన్ చ్చయదలుచుకొననవారెవరైనా్ సర్య్ ప్రతః్ సమయమున్ నిద్రలేచి, 
కాల్కృతయములుగావించి, మంగళసాననము్ చ్చసి, స్త్రీపురుషుల్లరువురు్ కూడా్ శుభ్రమైన్ వస్త్రధార్ణగావించి్
(గోచీపోసి్కటుకాుని), ముఖమునందు్కుంకుమ్బొటుా్పెటుకాుని, కావల్సిన్పూజ్ఞద్రవయములు్సిదధం్చ్చస్తకుని, 
ప్రథమంగా్భగవంతణి్నమసకర్ణసూు్ఈ్క్రంది్విధముగా్ప్రర్ంభించాల్ల. 

హ్ర్ణః్ఓం 
ee ఓంee  

(ముందుగా్‘ఓం’కారానిన్మూడు్మాఱులు్పలుకుతూ్విఘ్ననశవరుణి్ధాయనించాల్ల) 
  

దీపారాధన 
(ఈ్క్రంది్శిోకానిన్చదువుతూ్దీపానిన్వెల్లగ్వంచి, దీపపు్కుంది్వదే్అక్షతలుంచి్నమసకర్ణంచాల్ల) 

 

   శోeిe  భోదీపదేవ్రూపసువం, కర్మసాక్షీ్హ్యవిఘ్నకృత్ 
   యావతూపజ్ఞం్కర్ణషాయమి్తావతవం్సిదిధదో్భవ 

దీపారాధన్ముహూర్ు్సమమహూరోుస్తు 
శుచిమార్నిమ్ 
(కుడిచ్చయి్వైపున్పంచపాత్ర్అందులో్జల్ం్పోసి, తల్సి్ఆకుల్్గుతిు్కాని, మామిడి్ఆకు్మఱియు్ఉదధర్ణణె్ఉండాల్ల) 

అపవిత్రః్పవిత్రోవా్సరావవసాథం్గతోఽపివా, 
యః్సమర్యత్్పుండరీకాక్షం్సబాహాయభయంతర్్శుిచిః 

(అని్పఠంచుచు్అర్్యపాత్రలోని్జల్మును్ఉదధర్ణణెతో్తీస్తకుని్కుడిచ్చతి్బ్రొటనవేలు, మధయ, ఉంగర్పు్వేళెతో్జల్మును్
మూడు్మాఱులు్‘పుండరీకాక్ష’ అనుచు్శిర్స్తసపై్జలిుకొనవల్డను) 
 

హే్ఘ్ంటే!్స్తసవర్య!్ర్మేయ!్ఘ్ంటా్ధవని్విభూషిత్యe  
నాదయనుం్పరానందం్ఘ్ంటా్దేవీం్ప్రపూజయేత్ee  
(అని్ఘ్ంటను్పూజంచవల్డను) 

ఘ్ంటానాదం్(ఘ్ంటను్మ్రోగ్వసూు్ఈ్క్రంది్శిోకమును్చెపపవల్డను) 
ఆగమార్ధం్త్దేవానాం్గమనార్థంత్ర్క్షసాంe 
కురాయత్్ఘ్ంటార్వం్తత్ర్దేవతాహావన్లంఛనమ్ee 

భూమి్ప్రర్థన  
పృథ్వవ్తవయా్ధృతా్లోకా్దేవి!్తవం్విషునిా్ధృతాe 
తవం్చ్ధార్య్మాం్దేవి!్పవిత్రం్కురుచాసనమ్ee 

 

ధాయనమ్ 
శుకాింబర్ధర్ం్విషిుం్శశివర్ిం్చతరుభజమ్e 
ప్రసననవదనం్ధాయయేత్్సర్వ్విఘ్ననప్శాంతయేee 
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అగజ్ఞనన్పద్యమర్కం,్గజ్ఞనన్మహ్ర్ణనశమ్e 
అనేకదం్తం్భకాునామేకదంత్ముపాసమహేee 
 

దేవీం్వాచ్మజనయంత్దేవా్సాుం్విశవరూపాః్పశవో్వదంతిe 
సా్నో్మంద్రేష్మూర్ిం్దుహ్నా్ధేనుః్వా్గసామ్నుపస్తషాు్తైతee 
 

య్శిివో్నామరూపాభాయం్యా్దేవీ్సర్వమంగళాe 
తయోః్సంసమర్ణాతపంసాం్సర్వతో్జయమంగళమ్ee 
 

తదేవ్ల్గనం్స్తదినం్తదేవ్తారాబల్ం్చంద్రబల్ం్తదేవe 
విద్యయబల్ం,్దైవబల్ం్తదేవ,్ల్క్ష్మీపత్య్త్యఽ౦ఘ్రియుగం్సమరామిee 
 

యత్ర్యోగ్వశవర్ః్కృషిః్యత్ర్పారోధధనుర్ధర్ఃe 
తత్ర్శ్రీర్ణవజయోభూతి్ర్ధ్ధరవాన్నతిర్మతిర్మమee 
 

అననాయశిేనుయనోుమాం,్యే్జనాః్పరుయపాసత్యe 
త్యషాం్నితాయభియుకాునాం్యోగక్షేమం్వహామయహ్ంee 
 

సమృత్య్సకల్్కళాయణ్భాజనం్యత్రజ్ఞయత్యe 
పురుషసుమజం్నితయం్వ్రజ్ఞమి్శర్ణం్హ్ర్ణమ్ee 
 

సర్వద్య్సర్వ్కార్యయషు్నాసిు్త్యషా్మమఙ్గళమ్e 
యేషాం్హ్ృదిస్థ్భగవాన్్మఙ్గళాయతనం్హ్ర్ణఃee 
 

లభస్తుషాం,్జయస్తుషాం,్కుతస్తుషాం్పరాభవఃe 
యేషా్మినే్నవర్శాయమో్హ్ృదయస్థ్జనార్ేనఃee 
 

ఆపద్యమపహ్రాుర్ం్ద్యతార్ం్సర్వ్సంపద్యమ్e 
లోకాభిరామం్శ్రీరామం్భూయో్భూయో్నమామయహ్మ్ee 
 

సర్వ్మంగళ్మాంగళ్యయ్శివే్సరావర్థ్సాధకేe 
శర్ణేయ్త్రయంబకే్దేవి!్నారాయణ!్నమోస్తుత్యee 
 

స్తముఖశ్చేకదంతశే్కపిలో్గజకర్ికఃe 
ల్ంబోదర్శే్వికటో్విఘ్నరాజ్ఞ్గణాధిపఃee 
ధూమకేత్ర్గణాధయక్షః్ఫాల్చంద్రో్గజ్ఞననఃe 
వక్రతణెః్శూర్పకరోి్హేర్మబః్సకనే్పూర్వజఃee 
షోడశైతాని్నామాని,్యః్పఠేచాృణుయా్దపి, 
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విద్యయర్ంభే్వివాహేచ,్ప్రవేశ్వ్నిర్గమే్తథాe 
సంగ్రామే్సర్వకార్యయషు్విఘ్నసుసయనజ్ఞయత్యee 
అభీపిసతార్థ్సిదధయర్థం్పూజతోయ్స్తసరైర్పిe 
సర్వవిఘ్నచిాదే్తస్చమ్శ్రీ్గణాధిపతయే్నమఃee 

 

 శ్రీ్ల్క్ష్మీనారాయణాభాయం్నమః,్వాణీ్హర్ణయ్ గరాభభాయం్ నమః,్ ఉమామహేశవరాభాయం్ నమః,్
శచీపుర్ందరాభాయం్ నమః,్ అరుంధతీ్ వశిషాాభాయం్ నమః,్ ఇంద్రాదయషా్ దికాపల్క్ దేవతాభోయ్ నమః,్ శ్రీ్
సీతారామాభాయం్నమః,్సర్యవభోయ్మహాజనేభోయ్నమః 
 

ఆచమనమ్్ (ఎడమ్చ్చతితో్ఒక్ఉదధర్ణతో్న్నళ్ళె్తీస్తకొని్కుడి్అర్చ్చతిలో్పోస్తకొని...) 
ఓం్కేశవాయ్సావహా,్ఓం్నారాయణాయ్సావహా,్ఓం్మాధవాయ్సావహా్ 
(అని్ చెపుపచూ్ హ్సుమును్ గోకర్ిములగా్ మల్చి్ – బొటనవ్రేలును్ చూపుడువ్రేలు్ మర్ణయు్ మధయవ్రేలు్ మధయనుండి్
వెలుపల్లవైపుగా్ ఉంచి్ – అర్చ్చతిలో్ మినపగ్వంజ్ ప్రమాణముగల్్ శుదధమైన్ ఉదకమును్ పోస్తకొని్ మూడు్ మాఱులు్
త్రాగవల్డను.) 
 

ఓం్గోవింద్యయ్నమః,్ఓం్విషివే్నమః్   (అని్పఠసూు్అర్చ్చతలు్రెంటిన్న్కడుగుకొనవల్డను) 
ఓం్మధుసూదనాయ్నమః,్ఓం్త్రివిక్రమాయ్నమః్ (అని్పెదవులు్రెంటిని్తడుచుకొనవల్డను) 
ఓం్వామనాయ్నమః,్ఓం్శ్రీధరాయ్నమః  (మంత్రం్పఠసూు్తల్పై్న్నళ్ళె్జలిుకొనవల్డను) 
ఓం్హ్ృషీకేశాయ్నమః     (ఎడం్చ్చతిమీద్న్నళ్ళె్జలిుకొనవల్డను) 
ఓం్పదమనాభాయ్నమః     (పాదంపై్న్నళ్ళె్జలిుకోవాల్ల) 
ఓం్ద్యమోదరాయ్నమః     (తల్పై్న్నళ్ళె్జలిుకొనవల్డను) 
ఓం్సంకర్షణాయ్నమః     (అనిన్వ్రేళెతోనూ్గడాెనిన్ముటుాకోవాల్ల) 
ఓం్వాస్తదేవాయ్నమః,్ఓం్ప్రదుయమానయ్నమః  (ముకుకను్త్రాకవల్డను) 
ఓం్అనిరుద్యధయ్నమః,్ఓం్పురుషోతుమాయ్నమః,  
ఓం్అధోక్షజ్ఞయ్నమః,్ఓం్నార్సింహాయ్నమః  (కళెను,్చెవుల్ను్త్రాకవల్డను) 
ఓం్అచుయతాయ్నమః      (మంత్ర్పఠనం్చ్చసూు్నాభిని్త్రాకాల్ల) 
ఓం్జనార్ేనాయ్నమః     (చ్చతి్చివర్ణ్భాగముతో్హ్ృదయానిన్సపృశించవల్డను) 
ఓం్ఉపేంద్రాయ్నమః     (చ్చతి్కొనను్తల్పై్ఉంచుకొనాల్ల) 
ఓం్శ్రీ్హ్ర్యే్నమః,్ఓం్శ్రీ్కృషాియ్నమః  (అని్సమర్ణసూు్కుడి,్ఎడమ్భుజ్ఞల్ను్త్రాకాల్ల) 
 

భూతోచాేటనమ్ 
ఉతిుషంాత్భూత్పిశాచాః్ఏత్య్భూమిభార్కాః 
ఏత్యషామవిరోధేన్బ్రహ్మకర్మ్సమార్భే 

(అని్కుడిచ్చతిలో్ఉదకమును్తీస్తకుని్చుటూాతా్(కూరుేననచోటు)్చల్ివల్డను) 
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అథ్ప్రణాయామః 
ఓం్దైవీ్గాయత్రీ్ఛనఃే్ప్రణాయామే్వినియోగః్ఓం్భూఃe ఓం్భువఃe ఓగ్౦్స్తవఃe ఓం్మహ్ఃe ఓం్
జనఃe ఓం్తపఃe ఓగ౦్సతయంe ఓం్తతసవితర్వర్యణయం్భరోగదేవసయధీమహe ధియోయోనః్ప్రచోదయాత్e 
ఓం్ఆపోజ్ఞయతీర్స్ఽమృతం్బ్రహ్మభూరుభవస్తసవరోమ్ee(అని్ముకుకను్విడువవల్యను) 
దేశ్కాల్్సంకీర్ునము 
 మమ్ఉపాతు,్సమసు్దుర్ణతక్షయ్ద్యవరా,్శ్రీ్పర్మేశవర్్ముదిేశయ,్శ్రీ్పర్మేశవర్్ప్రీతయర్థం,్శుభే్
శోభనే్ముహూర్యు,్శ్రీ్మహావిషోిరాజాయా్ప్రవర్ుమానసయ్అదయ్బ్రహ్మణః,్దివతీయ్పరార్యధ,్శ్వవత్వరాహ్్
కలేప,్ వైవసవత్మనవంతర్య,్ కల్లయుగ్వ,్ ప్రథమ్పాదే్ జంబూదీవపే్ భర్తవర్యష్ భర్తఖండే్మేరోః్ దక్షిణ్
దిగాభగ్వ్శ్రీశైల్సయ్వాయవయ్దిగాభగ్వ,్కృషాి్గోద్యవరీ్మధయప్రదేశ్వ,్శుభే్శోభన్(సవగృహే/వసతి్గృహే)్
సమసు్ దేవతా్బ్రాహ్మణ్హ్ర్ణహ్ర్్ సనినధౌ,్ అసిమన్్ వర్ుమాన్వాయవహార్ణక,్ చాంద్రమానేన్ శ్రీ్ విజయ్
నామ్సంవతసర్య్దక్షిణాయనే్వర్షఋతౌ్భాద్రపద్మాస్త్శుకి్పక్షే్చతరీథ్తిథౌ్ఇందు్వాసర్య్శుభనక్షత్ర,్
శుభయోగ,్శుభకర్ణ 
సంకల్పము 
ఏవం్ గుణ,్ విశ్వషణ్ విశిషాాయాం,్ శుభతిథౌ.........్ (ఎవర్ణ్ గోత్రమును్ వారు్ చదువుకొనవల్డను)్
గోత్రోదభవసయ్ ..........్ (ఎవర్ణ్ పేరును్ వారు్ చదువుకొనవల్డను)్ నామధేయసయ్ ధర్మపతీన్ సమేతసయ్
సహ్కుటుంబానాం్క్షేమ్స్చథర్య్విజయ్అభయ్ఆయురారోగయ్ఐశవరాయభివృదధయర్థం,్ధరామర్ధ్కామ్మోక్ష్
చతర్ణవధ్ ఫల్్ పురుషార్ధ్ సిదధయర్ధం,్ పుత్రపౌత్రాభివృదధయర్ధం,్ సకల్్కార్యయషు్ సర్వద్య్ దిగ్వవజయ్ సిదధయర్థం,్
మనోవాంఛాఫల్్ సిదధయర్థం,్ సమసు్ మంగళావాపుయర్థం,్ వర్యష్ వర్యష్ ప్రయుకు్ వర్సిదిధ్ వినాయక్ దేవతా్
ప్రీతయర్థం్కలోపకు్ప్రకార్యణ్యావచాకిు్ధాయనావాహ్నాది్షోడశోపచార్్పూజ్ఞం్కర్ణష్యయe 

(అక్షతల్ను,్న్నటిని్చ్చతిలోకి్తీస్తకొని్పళ్ళెంలోకి్వదలల్ల) 
కల్శారాధన 

తదంగత్యవన్కల్శారాధనం్కర్ణష్యయ 
(అని్కుడిచ్చయి్మధయవేల్లతో్పంచపాత్రలో్ఉనన్న్నటిని్సపృశించవల్డను) 

“కల్శం్గంధపుషాపక్షతై్ర్భయర్ేయ” 
(ఒక్ కల్శ్పాత్ర్ నిండా్ ఉదకముంచి,్ అందు్స్తవాసన్ గల్్ పుషపములు్ లేక్ తమల్పాకు,్ అక్షతలు్ వేసి,్ కల్శము్చుటాూ్ గంధము్
కుంకుమతో్మూడు్బొటుి్పెటిా,్కల్శమును్కుడి్హ్సుముతో్మూసి్ఈ్క్రంది్శిోకముల్ను్పఠంచవల్డను) 

కల్శసయ్ముఖే్విషుఃి్కంఠేరుద్ర్ససమాశ్రితాఃe 
మూలే్తత్ర్సిథతో్బ్రహామ్మధేయ్మాతృగణాః్సమృతాఃee 
కుక్షౌత్సాగరా్ససర్యవ్సపుదీవపా్వస్తంధరాe 
ఋగ్వవదోఽథ్యజుర్యవద్సాసమవేదో్హ్యథర్వణఃee 
అంగైశేససహతా్ససర్యవ్కల్శాంబు్సమాశ్రితాఃe 
ఆయానుు్దేవ్పూజ్ఞర్థం్దుర్ణతక్షయకార్కాఃee 

(కల్శము్నందల్ల్జల్మును్పుషపముతో్త్రిపుపచూ్ఈ్క్రంది్మంత్రమును్ఉచార్ణంపవల్డను) 
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ఆకల్శ్వషు్ధావతి్పవిత్రే్పర్ణషిచయత్య్ఉకెచథర్యజేషాు్వర్ధత్య 
ఆపో్వా్ఇదగ౦్సర్వం్విశావ్భూతా్నాయపః 
ప్రణావాఆపః్పశవ్ఆపోఽననమాపోఽమృత్మాపః 
సమ్రా్డాపో్విరాడాపః్సవరాడాప్శాంద్యగ్సాయపో 
జ్ఞయతీగ౦్షాయపో్యజూగ౦్షాయపః్సతయమాపః 
సరావ్దేవతా్ఆపో్భూరుభవస్తసవరాప్ఓంe 

 

గంగ్వ!్చ్యమునే!్చైవ్గోద్యవర్ణ!్సర్సవతి! 
నర్మదే!్సింధు్కావేర్ణ!్జలేసిమన్్సనినధిం్కురు 
కావేరీ్తంగభద్రా్చ్కృషవిేణీ్చ్గౌతమీ 
భాగీర్థీతి్విఖ్యయతాః్పంచగంగా్ప్రకీర్ణుతాః 

 

పూజ్ఞర్ధం్కల్శోదకేన్పూజ్ఞ్ద్రవాయణ్దేవమణపె్మాతామనమ్్సంప్రోక్షయee 
(అని్కల్శము్నందల్ల్జల్మును్పుషపముతో్పూజ్ఞద్రవాయల్పైననూ,్దేవుని్పైననూ,్తమ్పైననూ్జలిుకొనవల్డను) 

 
ఆదౌ్నిర్ణవఘ్ననన్పర్ణసమాపుయర్థం్హ్ర్ణద్రా్గణపతి్పూజ్ఞం్కర్ణష్యయ 
 

పస్తపు్గణపతి్పూజ 
(ఒక్పళ్ళెములో్బయయము్పోసి్ద్యనిపై్ఒక్తమల్పాకు్తూరుపదికుకనకు్అగ్రముంచి్పస్తపుతో్అంగుళం్పర్ణమాణంలో్

గణపతిని్తయారుచ్చసి్తమల్పాకుపైనుంచి్అల్ంకర్ణంచి్పూజంచవల్డను) 
ధాయనమ్ (పుషపముగాని్అక్షతలుగాని్చ్చతనుంచుకొని్ఈ్క్రంది్ప్రకార్ం్ధాయనము్చ్చయవల్డను) 

   శోeిe శుకాంిబర్ధర్ం్విషుంి,్శశివర్ంి్చతరుభజంe 
    ప్రసననవదనం్ధాయయే్తసర్వవిఘ్ననపశాంతయేee 
 

మంee గణానాం్తావ్గణపతిగ౦్హ్వామహే కవిం్కవీనా్ముపమ్శ్రవసుమమ్e 
 జేయషరాాజం్బ్రహ్మణాం్బ్రహ్మణసపత ఆన్శిృణవ్నూనతిభి్సీసద్సాదనమ్ee 

శ్రీ్మహ్గణాధిపతయే్నమః్ధాయయామి,్ధాయనం్సమర్పయామి 
ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్ఆవాహ్యామి 

ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్ఆసనం్సమర్పయామి (అక్షతల్ను్వేయవల్డను) 
ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్పాదయోః్– పాదయం్సమర్పయామి్ 

(కల్శములోని్న్నళ్ళె్సావమిపై్చల్ివల్డను) 
ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్హ్సుయోః్అర్్యం్సమర్పయామి్ 

(కల్శములోని్న్నళ్ళె్సావమిపై్చల్ివల్డను) 
ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్ముఖే్– ఆచమన్నయం్సమర్పయామి్ 

(కల్శములోని్న్నళ్ళె్సావమిపై్చల్ివల్డను) 
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  మంee ఆపోహషాామయోభువసాున్ఊరి్యదధాతనe్మహేర్ణాయ్చక్షస్తe 
  యోవశిివ్తమోర్ససుసయ్భాజయత్యహ్నః్ఉశతీర్ణవ్మాతర్ః 
  తసామఅర్ంగ్మామవో్యసయ్క్షయాయ్జనవథe్ఆపోజనయథాచనఃee 

ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్శుదోధదక్సాననం్సమర్పయామి్ 
(కల్శములోని్న్నళ్ళె్సావమిపై్చల్ివల్డను) 

 

ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్సాననానంతర్ం్శుదధ్ఆచమన్నయం్సమర్పయామి్ 
(పళ్ళెములో్న్నళ్ళె్వదల్వల్డను) 

 

మంee అభివసాసా్తవనానయరాషభిధేనూస్తసదుఘః్పూయమానాః 
 అభిచనే్ద్ర్భర్ువేనో,్హర్ణాయభయశావన్్ర్థ్వనోదేవ్స్మee 

ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్వస్త్రం్సమర్పయామి 
(పస్తపు,్కుంకుమతో్కల్లపిన్వతిు్పతిునుంచవల్డను) 

 

శోిee యజ్ఞాపవీతం్పర్మం్పవిత్రం్ప్రజ్ఞపత్యర్యతసహ్జం్పుర్సాుత్e 
 ఆయుషయ్మగ్రయం్ప్రతిముంచ్శుభ్రం్యజ్ఞాపవీతం్బల్మస్తు్త్యజఃee 
ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్యజ్ఞాపవీతం్సమర్పయామి 

(యజ్ఞాపవీతమును్సమర్ణపంచవల్డను.్లేనిచో్అక్షతలు్ఉంచవల్డను) 
 

శోిee గంధద్యవరాం్దురాధరాషం్నితయపుషాాం్కరీషిణీం 
 ఈశవరీగ౦్సర్వభూతానాం్తామిహోపహ్వయేశ్రియంee 

ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్శ్రీ్గంధాన్్ధార్యామి (అని్గంధం్ఉంచవల్డను) 
 

ఓం్ శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్ నమః్ గంధస్యపర్ణ్ అల్ంకర్ణార్థం్ అక్షతాన్్ సమర్పయామి్ ్ (అని్అక్షతలు్
ఉంచవల్డను) 

 

ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్హ్ర్ణద్రా్కుంకుమ్స్తగంధ్పర్ణమళ్ద్రవాయణ్సమర్పయామి్ 
(పస్తపు,్కుంకుమ్ఉంచవల్డను) 

 

ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్పుష్చపపః్పూజయామి  (అని్పుషపముల్తో్పూజంపవల్డను) 
అథ్శ్రీ్షోడశనామ్పూజ్ఞ్(ర్కర్కాల్్పూల్తో్సావమిని్పూజంపవల్డను) 
ఓం్స్తముఖ్యయ్నమః  ఓం్విఘ్నరాజ్ఞయ్నమః  ఓం్వక్రతండాయ్నమః 
ఓం్ఏకదంతాయ్నమః  ఓం్గణాధిపాయ్నమః  ఓం్శూర్పకరాియ్నమః 
ఓం్కపిలయ్నమః   ఓం్ధూమకేతవే్నమః  ఓం్హేర్ంబాయ్నమః 
ఓం్గజకర్ణికాయ్నమః  ఓం్గణాధయక్షాయ్నమః  ఓం్సకందపూర్వజ్ఞయ్నమః 
ఓం్ల్ంబోదరాయ్నమః  ఓం్ఫాల్చంద్రాయ్నమః  ఓం్మహాగణాధిపతయే్నమః 
ఓం్వికటాయ్నమః   ఓం్గజ్ఞననాయ్నమః 

నానావిధ్పర్ణమళపత్ర్పుషాపణ్సమర్పయామి 
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ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్ధూపమాఘ్రాపయామి  (అగరువతిు్వెల్లగ్వంచి్ధూపం్చూపించవల్డను) 
ఓం్శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్దీపం్దర్ియామి (దీపము్చూపించవల్డను) 
 

నైవేదయం (పండుగాని,్బెల్ిముగాని్ఉంచి్ఈ్క్రంది్మంత్రముతో్ప్రోక్షించి్నివేదన్చ్చయవల్డను) 
ఓం్భూరుభవస్తసవః్ తతసవితర్వర్యణయం్ భరోగదేవసయ్ ధీమహ్ ధియోయోనః్ ప్రచోదయాత్e్ దేవ్ సవితః్
ప్రస్తవ,్సతయం్తవర్యున్పర్ణషించామి్(అని్న్నళ్ళె్చుటాూ్త్రిపపవల్డను)్అమృతమస్తు్(అని్న్నళ్ళె్పళ్ళెములో్వదల్వల్డను) 
 

అమృతోపసుర్ణమసి్ (అని్ చెపపవల్డను)్ ఓం్ప్రణాయ్సావహా,్ ఓం్ అపానాయ్సావహా,్ ఓం్వాయనాయ్
సావహా,్ ఓం్ ఉద్యనాయ్ సావహా,్ ఓం్ సమానాయ్ సావహా,్ ఓం్ బ్రహ్మణే్ సావహా,్ ఓం్ శ్రీ్
మహాగణాధిపతయే్నమఃe్నివేదయామి్(అని్నైవేదయ్ద్రవయమును్సావమికి్నివేదన్చూపవల్డను) 
 

మధేయ్ మధేయ్ పాన్నయం్ సమర్పయామి,్ అమృతాపిధానమసి,్ ఉతురాపోశనం్ సమర్పయామి,్ హ్సౌు్
ప్రక్షాళయామి,్పాదౌ్ప్రక్షాళయామి,్శుద్యధచమన్నయం్సమర్పయామి్(అని్ప్రతి్మంత్రమునకు్న్నళ్ళె్వదల్వల్డను) 
 

శోిee పూగీఫలైససకరూపరైరానగవలిీదళైరుయతం 
 ముకాుచూరి్యన్సంయుకుం్తాంబూల్ం్ప్రతిగృహ్యతాంe 
శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్తాంబూల్ం్సమర్పయామి  

(తాంబూల్మును/పుషపమును్ఉంచవల్డను) 
 

మంee గణానాం్తావ్గణపతిగ౦్హ్వామహే కవింకవీనా్ముపమశ్రవసుమమ్e 
 జేయషారాజం్బ్రహ్మణాం్బ్రహ్మణసపత ఆనశిృణవనూనతిభి్సీసదసాధనంee 

 శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్న్నరాజనం్సమర్పయామి (కరూపర్్హార్తి్ఇవవవల్డను) 
న్నరాజనానంతర్ం్శుదధ్ఆచమన్నయం్సమర్పయామి్(ఉదకమును్వదల్వల్డను) 

 

వక్రతండ్మహాకాయ్సూర్యకోటి్సమప్రభe 
అవిఘ్నం్కురుమే్దేవ్సర్వకార్యయషు్సర్వద్యee 

శ్రీ్మహాగణాధిపతయే్నమః్దివయస్తవర్ి్మంత్రపుషపం్సమర్పయామి 
(అని్పువువలు,్అక్షతలు్సావమి్పాద్యల్్వదే్ఉంచవల్డను) 

 

ఆతమ్ప్రదక్షిణ్నమసాకరాన్్సమర్పయామి,్సరోవపచార్్పూజ్ఞం్సమర్పయామి.్ 
(అని్అక్షతలు్ఉంచవల్డను) 

 

 యసయసమృతాయచ్నామోకాుయ్తపః్పూజ్ఞ్క్రయాదిషు, 
 నూయనం్సంపూర్ితాం,్యాతి్సదోయవందే్తమచుయతం 

 

శోిee మంత్రహీనం,్క్రయాహీనం్భకిుహీనం్గణాధిపe  
 యతూపజతం్మయాదేవ,్పర్ణపూర్ిం,్తదస్తుత్యee 
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  అనయా్ ధాయనావాహ్నాది్ షోడశోపచార్్ పూజయా్ చ్ భగవాన్్ సర్వదేవాతమకః్ శ్రీ్
మహాగణాధిపతిః్స్తప్రీత్స్తసప్రసనోన్వర్దో్భవతe (అక్షతలు,్జల్ము్వదల్వల్డను) 
మమ్ఇషాకామాయర్థ్ఫల్సిదిధర్స్తు.్ఉతుర్య్శుభకర్మణ్నిర్ణవఘ్నమసిువతి్భవంతో్బ్రువంతe 

ఉతుర్యశుభకర్మణయవిఘ్నమస్తుee 
శ్రీ్మహాగణాధిపతి్ప్రసాదం్శిర్సాగృహాిమి (అని్దేవుని్దగగర్ణ్అక్షతలు,్పుషపమును్శిర్స్తసన్ఉంచుకోవల్డను) 
 
పస్తపు్గణపతి్ఉద్యవసన 

శోిee సహ్స్ర్పర్మా్దేవీ్శతమూల్శతాంకురాe 
  సర్వగ౦్హ్ర్త్మే్పాపం్దూరావదుససవపన్నాశన్నee 
మంee యజేాన్యజా్మయజంతదేవాః్తాని్ధరామణ్ప్రథమానాయసన్e 
  త్యహ్నాకం్మహమానససచంత్య్యత్రపూర్యవసాధాయససంతి్దేవాఃee 

శ్రీమహాగణాధిపతిం్ఉద్యవసయామి్ 
(అని్పస్తపు్విఘ్ననశవరుడిని్ఉంచిన్తమల్పాకు్కొంచెం్ఉతుర్దిశకు్కదిల్లంచవల్డను)్ 

క్షేమార్యథ్పునరాగమనాయ్చee 
 ఆవాహ్నం్నజ్ఞనామి్నజ్ఞనామి్విసర్ినంe 
 పూజ్ఞం్చైవ్నజ్ఞనామి్క్షమయతాం్చ్గణాధిపee 
శ్రీ్మహాగణాధిపతి్స్తసప్రీత్స్తసప్రసనోనవర్దో్భవత 

శ్రీ్మహాగణాధిపతి్ప్రసాదం్శిర్సా్గృహాిమి,్యథాసాథనం్ప్రవేశయామి 
 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకుని్పూజ 
కల్శారాధనం 
 గణాధిపతి్పూజ్ఞం్కృతావపునః్సంకల్పయ్శ్రీ్వర్యషవర్యష్ప్రయుకు్వర్సిదిధ్వినాయక్దేవతా్ముదిేశయ్
వర్సిదిధ్ వినాయక్ ప్రీతయర్థం్ సిదిధ్ వినాయక్ పూజ్ఞం్ కర్ణష్యయe తదంగ్ ప్రతిమాశోధనం్ కర్ణష్యయe 
ఆపాయయస్తవతి్ప్రతిమాశోధనం్కురాయత్,్ప్రణ్ప్రతిషాాపూర్వకం,్ప్రతిమాం్సాథపయేత్e 

ధాయనమ్ 
శోిee ర్కాుమోభధి్సథపోతోల్ిస్దరుణ్సరోజ్ఞధి్రూఢా్కరాబెచిః 

 పాశం్కోదణె్మిక్షూ,్ధభవమణగణ్మపయఙ్కకశం్పఞ్ేబాణాన్ 
 బబ్రాణా్సృకకపాల్ం్త్రినయనల్సితా్పీన్వక్షోరుహాఢాయ 
 దేవీ్బాలర్క్వరాి్భవత్స్తఖకరీ్ప్రణశకిుః్పరానః్ (అని్ధాయనించవల్డను) 

 

ఓంee అస్తన్నత్య్పునర్సామస్త్చక్షః్పునః్ప్రణ్మిహ్్నో్ధేహ్భోగమ్ 
 జ్ఞయకపశ్వయమ్సూర్య్ముచేర్ను్మనుమత్య్మృడయానః్సవసిు 
 అమృతం్వై్ప్రణా్అమృతమాపః్ప్రణానేవ్యథాసాథన్ముపహ్వయత్యee 
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మంee గణానాం్తావ్గణపతిగ౦్హ్వామహే్కవింకవీనా్ముపమశ్రవసుమమ్e 
  జేయషారాజం్బ్రహ్మణాం్బ్రహ్మణసపత్ఆన్శిృణవ్నూనతిభి్సీసద్సాదనమ్ee 

సావమిన్్సర్వ్జగనానథ్యావతూపజ్ఞసానకమ్్తావతువం్ప్రీతిభావేన్బంబేసిమన్్సనినధింకురుee 

 

అమృతంవై,్ప్రణామృతమాపః,్ప్రణానేవ్యథాసాథన్ముపహ్వయత్య, 
ఆవాహతోభవ,్సాథపితోభవ,్స్తప్రసనోనభవ,్ప్రసీద,్ప్రసీద్ప్రసీదee 

 

ఆతావవహ్నుు్హ్ర్యససచ్చతసశ్వివతైర్శ్చవ,్ససహ్కేతమదిభః 
వాతాజవరైర్బల్వదిభర్మనోజవైరాయాహ్శీఘ్రం్మమ్హ్వాయయ్శరోవమ్ee 

(ఈ్మంత్రము్చెపిప్అక్షతలు్పుషపములు్తీసికొని్వినాయక్ప్రతిమ్శిర్స్తసన్ఉంచవల్డను) 
 

శోిee భవసంచిత్పాపౌఘ్,్విధవంసన,్విచక్షణమ్e 
 విఘనంధకార్్భాసవంతం,్విఘ్నరాజ్మహ్ంభజేee 
 

 ఏకదంతం,్శూర్పకర్ిం,్గజవకాం,్చతరుభజమ్e 
 పాశాంకుశ్ధర్నేేవం,్ధాయయేతిసదిధ్వినాయకంee 
 

 ఉతుమం,్గణనాథసయ్వ్రతం్సంపతకర్ం,్శుభంe 
 భకాుభీషాప్రదం్తసామ్ధాయయేతుం,్విఘ్ననాయకమ్ee 

 

ధాయయేదగజ్ఞననం,్దేవం్తపుకాంచన్సనినభమ్e 
చతరుభజం్మహాకాయం,్సరావభర్ణ్భూషితమ్ee 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః,్ధాయయామి్ 

(అని్పుషపం్దేవుని్పాద్యల్యందు్ఉంచవల్డను) 
శోిee అత్రాగచా్జగదవందయ,్స్తర్రాజ్ఞర్ణేత్యశవర్e 

 అనాథనాథ్సర్వజా్గౌరీగర్భ్సముదభవee 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్ఆవాహ్యామి్(అని్పుషపం్ఉంచవల్డను) 
శోిee మౌకిుకః,్పుషయరాగైశే,్నానార్తన్విరాజతమ్ 
  ర్తన్సింహాసనం,్చారు్ప్రీతయర్థం్ప్రతిగృహ్యతామ్ee 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్ఆసనం్సమర్పయామి్(అని్పుషపం్ఉంచవల్డను) 
శోిee గౌరీపుత్ర్నమస్తుస్తు,్శంకర్్ప్రియనందనe 
  గృహాణార్్యం,్మయాదతుం,్గంధపుషాపక్షతైరుయతంee 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్అర్్యం్సమర్పయామి్(అని్న్నళ్ళె్చల్ివల్డను) 
శోిee గజవకా్నమస్తుస్తు,్సరావభీషా్ప్రద్యయకe 
  భకాుయపాదయం్మయాదతుం,్గృహాణ్దివర్ద్యననee 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్పాదయం్సమర్పయామి్(అని్న్నళ్ళె్చల్ివల్డను) 
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శోిee అనాథనాథ్సర్వజా,్గీరావణ్వర్పూజతe 
  గృహాణాచమనం్దేవ,్తభయం్దతుం్మయాప్రభోee 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః,్ఆచమన్నయం్సమర్పయామి్(అని్న్నళ్ళె్చల్ివల్డను) 
శోిee దధిక్షీర్్సమాయుకుం్ధావమజేయన్సమనివతమ్e 
  మధుపర్కం్గృహాణేదం్గజవకా్నమోస్తుత్యee 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః,్మధుపర్కం్సమర్పయామి 

(ఆవుపాలు,్ఆవు్పెరుగు,్ఆవు్నెయియ,్చెఱకుర్సం,్త్యనెల్తో్కూడినదే్మధుపర్కం) 
శోిee  సాననం్పంచామృతైరే్యవ్గృహాణ్గణనాయక 
  అనాథనాథ్సర్వజా్గీరావణ్గణపూజతee 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః,్పంచామృత్సాననం్సమర్పయామి 

(అని్పంచామృతముచ్చ్వినాయక్ప్రతిమకు్సాననము్చ్చయించవల్డను) 
(ఆవుపాలు,్ఆవు్పెరుగు,్ఆవు్నెయియ,్త్యనె,్పటికబెల్ిం్పానకంతో్కూడినదే్పంచామృతం) 

యాః్ఫల్లన్నరాయ్అఫల్అపుషాప్యాశేపుషిపణీః 
బృహ్సపతి్ప్రసూతాసాునో్ముఞ్ేనువగ౦్హ్సః 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్ఫలోదకేన్సనపయామి 
(అని్ఫలోదకములు్సాననముగా్చల్ివల్డను) 

ఆపోహషాా్మయోభువః్తాన్ఊరి్య్దధాతన,్మహేర్ణాయ్చక్షస్త్యోవశిివతమోర్సఃe్తసయభాజయత్య్
హ్నఃe్ఉశతీర్ణవమాతర్ఃe్తసామ అర్ంగమామవః,్యసయ్క్షయాయ్జనవథe్ఆపో్జనయథా్చ్నఃe 

శోిee  గంగాది్సర్వతీర్యథభయ,్ఆహ్ృతైర్మలైర్ిలైఃe 
 సాననం్కురుషవ్భగవనునమాపుత్ర్నమోఽస్తుత్యee 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్శుదోధదక్సాననం్సమర్పయామి్(అని్న్నళ్ళె్చల్ివల్డను) 
అభివసాాస్తవసనానయరాషభిధేనూ్స్తసదుఘః్పూయమానాఃe 
అభిచనే్ద్ర్భర్ువేనో,్హర్ణాయభయశావన్్ర్థ్వనో్దేవస్మee 

 

ర్కువస్త్రదవయం్చారు,్దేవయోగయంచ్మంగళం 
శుభప్రదం్గృహాణతవమ్,్ల్ంబోదర్్హ్రాతమజe 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్వస్త్రయుగమం్సమర్పయామి్(అని్వస్త్రము్లేక్వతిుపతిు్యివవవల్డను) 
 

యజ్ఞాపవీతం్పర్మం్పవిత్రం్ప్రజ్ఞపత్యర్యతసహ్జం్పుర్సాుత్e 
ఆయుషయమగ్రయం్ప్రతిముఞ్ే్శుభ్రం్యజ్ఞాపవీతం్బల్మస్తు్త్యజఃee 

 

రాజతం్బ్రహ్మసూత్రం్చ్కాంచనం్చోతురీయకమ్e 
గృహాణ్దేవసర్వజాe్భకాునామిషాద్యయకee 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్యజ్ఞాపవీతం్సమర్పయామి 
(అని్యజా్ఞపవీతమును్ధర్ణంపజేయవల్డను) 



 

15 బ్రాహ్మణబంధుడాట్కామ్్సమర్పణ్ వినాయక్వ్రత్కల్పం-2013 

శోిee గంధద్యవరాం్దురాధరాషం,్నితయపుషాాం్కరీషిణీం 
 ఈశవరీగ౦,్సర్వభూతానాం,్తామిహోపహ్వయేశ్రియమ్ee 

 

శోిee శ్రీగంధం్చందనం్దివయం,్గంధాఢ్యం్స్తమనోహ్ర్ం 
 విలేపనం్స్తర్శ్రేష,ా్ప్రీతయర్థం్ప్రతిగృహ్యతామ్ee 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః,్శ్రీ్గంధాన్్సమర్పయామి 

(అని్గంధమును్సావమికి్విలేపన్చ్చయవల్డను) 
 

ఆయనేత్య్పరాయణే్దూరావరోహ్నుు్పుషిపణీఃe 
హ్రద్యశే్పుణెరీకాణ,్సముద్రసయ్గృహాఇమేee 
అక్షతాన్,్ధవళాన్,్దివాయన్,్శాలీయాన్్తండులన్్శుభాన్e 
గృహాణ్పర్మానంద్శంభుపుత్ర్నమోస్తుత్యee 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్అల్ంకర్ణార్థం్అక్షతాన్్సమర్పయామి్(అని్అక్షతలు్ఉంచవల్డను) 
   శోిee స్తగంధానిచ్పుషాపణ,్జ్ఞతీకుందముఖ్యని్చe  
    ఏకవింశతి్పత్రాణ,్సంగృహాణ్నమోస్తుత్య్ee   

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః,్పుష్చపః్పూజయామి 
(అని్నానావిధ్పుషపముతో్పూజ్చ్చయవల్డను) 

 

అథాంగపూజ  
ఓం్శ్రీ్గణేశాయ్నమః్పాదౌ్పూజయామి్   (పాదములు) 
ఓం్శ్రీ్ఏకదంతాయ్నమః్గుల్ఫూ్పూజయామి్  (మడిమలు) 
ఓం్శ్రీ్శూర్పకరాియ్నమః్జ్ఞనున్న్పూజయామి్  (మోకాళ్ళె) 
ఓం్శ్రీ్విఘ్నరాజ్ఞయ్నమః్జంఘ్న్పూజయామి్  (పికకలు) 
ఓం్శ్రీ్ఆఖువాహ్నాయ్నమః్ఊరూ్పూజయామి్  (తొడలు) 
ఓం్శ్రీ్హేర్మాబయ్నమః్కటిం్పూజయామి   (పిఱుదులు) 
ఓం్శ్రీ్ల్ంబోదరాయ్నమః్ఉదర్ం్పూజయామి్  (బొజి) 
ఓం్శ్రీ్గణనాథాయ్నమః్నాభిం్పూజయామి  (పొకికల్ల) 
ఓం్శ్రీ్గణేశాయ్నమః్హ్ృదయం్పూజయామి  (ఱొముమ) 
ఓం్శ్రీ్సూథల్కరాియ్నమః్కంఠం్పూజయామి  (కంఠము) 
ఓం్శ్రీ్సకంద్యగ్రజ్ఞయ్నమః్సకందౌ్పూజయామి  (మూపులు) 
ఓం్శ్రీ్పాశహ్సాుయ్నమః్హ్సౌు్పూజయామి  (చ్చతలు) 
ఓం్శ్రీ్గజవకాాయ్నమః్వకాం్పూజయామి   (ముఖము) 
ఓం్శ్రీ్విఘ్నహ్నేా్నమః్నేత్రే్పూజయామి   (కనునలు) 
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ఓం్శ్రీ్శూర్పకరాియ్నమః్కర్ణి్పూజయామి   (చెవులు) 
ఓం్శ్రీ్ఫాల్చంద్రాయ్నమః్ల్లటం్పూజయామి్  (నొసలు) 
ఓం్శ్రీ్సర్యవశవరాయ్నమః్శిర్ః్పూజయామి   (తల్) 
ఓం్శ్రీ్విఘ్నరాజ్ఞయ్నమః్సరావంగాణ్పూజయామి (అనిన్అంగములు) 

 
అథ్ఏకవింశతి్పత్రపూజ్ఞ్(21్ర్కాల్్ఆకుల్తో్పూజ్చ్చయవల్డను) 

ఓం్స్తముఖ్యయ్నమః్మాచీపత్రం్పూజయామి్  (మాచిపత్రి) 
ఓం్గణాధిపాయ్నమః్బృహ్తీపత్రం్పూజయామి్  (వాకుడు) 
ఓం్ఉమాధిపాయ్నమః్బల్వపత్రం్పూజయామి్  (మార్యడు) 
ఓం్గజ్ఞననాయ్నమః్దూరావయుగమం్పూజయామి్ (గర్ణక) 
ఓం్హ్ర్సూనవే్నమః్దుతూుర్్పత్రం్పూజయామి్  (ఉమెమతు) 
ఓం్ల్ంబోదరాయ్నమః్బదరీపత్రం్పూజయామి్  (ర్యగు) 
ఓం్గుహాగ్రజ్ఞయ్నమః్అపామార్గ్పత్రం్పూజయామి్ (ఉతుర్యణ) 
ఓం్గజకరాియ్నమః్తల్సీపత్రం్పూజయామి్  (తల్సి) 
ఓం్ఏకదంతాయ్నమః్చూతపత్రం్పూజయామి్  (మామిడి) 
ఓం్వికటాయ్నమః్కర్వీర్్పత్రం్పూజయామి్  (గనేనరు) 
ఓం్భిననదనాుయ్నమః్విషిుక్రాను్పత్రం్పూజయామి్ (విషిుక్రాంతము) 
ఓం్వటవే్నమః్ద్యడిమీ్పత్రం్పూజయామి్   (ద్యనిమమ) 
ఓం్సర్యవశవరాయ్నమః్దేవద్యరు్పత్రం్పూజయామి్ (దేవద్యరు) 
ఓం్ఫాల్చనే్ద్రయ్నమః్మరువక్పత్రం్పూజయామి్ (మరువము) 
ఓం్హేర్మాబయ్నమః్సినేువార్్పత్రం్పూజయామి్ (వావిల్ల) 
ఓం్శూర్పకరాియ్నమః్జ్ఞతీ్పత్రం్పూజయామి్  (జ్ఞజ) 
ఓం్స్తరాగ్రజ్ఞయ్నమః్గణెకీ్పత్రం్పూజయామి్  (అడవి్మొల్ి) 
ఓం్ఇభవకాాయ్నమః్శమీపత్రం్పూజయామి్  (జమిమ) 
ఓం్వినాయకాయ్నమః్అశవతథ్పత్రం్పూజయామి్  (రావి) 
ఓం్స్తర్స్తవితాయ్నమః్అరిున్పత్రం్పూజయామి్  (మదిే) 
ఓం్కపిలయ్నమః్అర్క్పత్రం్పూజయామి్  (జలేిడు) 
ఓం్శ్రీ్విఘ్ననశవరాయ్నమః్ఏకవింశతి్పత్రాణ్పూజయామి 

 

అథ్దూరావయుగమ్పూజ్ఞ్(గర్ణకపోచతో్పూజ్చ్చయవల్డను) 
ఓం్గణాధిపాయ్నమః   దూరావయుగమం్పూజయామి 
ఓం్ఉమాపుత్రాయ్నమః  దూరావయుగమం్పూజయామి 
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ఓం్ఆఖువాహ్నాయ్నమః  దూరావయుగమం్పూజయామి 
ఓం్వినాయకాయ్నమః   దూరావయుగమం్పూజయామి 
ఓం్ఈశపుత్రాయ్నమః   దూరావయుగమం్పూజయామి 
ఓం్సర్వసిదిధ్ప్రద్యయకాయ్నమః్ దూరావయుగమం్పూజయామి 
ఓం్ఏకదంతాయ్నమః   దూరావయుగమం్పూజయామి 
ఓం్ఇభవకాాయ్నమః   దూరావయుగమం్పూజయామి 
ఓం్మూషిక్వాహ్నాయ్నమః  దూరావయుగమం్పూజయామి 
ఓం్కుమార్్గుర్వే్నమః  దూరావయుగమం్పూజయామి 

 

అషోతాుర్్శతనామావళి్పూజః్ (పుషపముల్తో్కాని్అక్షతల్తోగాని్పూజ్చ్చయవల్డను) 
ఓం్గజ్ఞననాయ్నమః  
ఓం్గణాధయక్షాయ్నమః  
ఓం్విఘ్నరాజ్ఞయ్నమః  
ఓం్వినాయకాయ్నమః  
ఓం్ద్చవమాతరాయ్నమః  
ఓం్దివముఖ్యయ్నమః  
ఓం్ప్రముఖ్యయ్నమః  
ఓం్కృతినే్నమః   
ఓం్స్తప్రదీపాయ్నమః  
ఓం్స్తఖనిధయే్నమః  
ఓం్స్తరాధయక్షాయ్నమః  
ఓం్స్తరార్ణఘనయ్నమః  
ఓం్మహాగణపతయే్నమః  
ఓం్మానాయయ్నమః 
ఓం్మహాకాలయ్నమః  
ఓం్మహాబలయ్నమః  
ఓం్హేర్మాబయ్నమః  
ఓం్ల్మబజఠరాయ్నమః  
ఓం్హ్రసవగ్రీవాయ్నమః  
ఓం్మహోదరాయ్నమః  
ఓం్మదోతకటాయ్నమః  
ఓం్మహావీరాయ్నమః  

ఓం్మనిాణే్నమః   
ఓం్మఙ్గళసవరాయ్నమః  
ఓం్ప్రమథాయ్నమః  
ఓం్ప్రథమాయ్నమః  
ఓం్ప్రజ్ఞాయ్నమః 
ఓం్విఘ్నకరా్య్నమః 
ఓం్విఘ్నహ్నాే్నమః 
ఓం్విశవనేత్రే్నమః 
ఓం్విరాటపతయే్నమః 
ఓం్శ్రీపతయే్నమః 
ఓం్వాకపతయే్నమః 
ఓం్శృంగార్ణణే్నమః 
ఓం్ఆశ్రితవతసలయ్నమః 
ఓం్శివప్రియాయ్నమః 
ఓం్శీఘ్రకార్ణణే్నమః 
ఓం్శాశవతాయ్నమః 
ఓం్బలయ్నమః 
ఓం్బలోతిథతాయ్నమః 
ఓం్భవాతమజ్ఞయ్నమః 
ఓం్పురాణపురుషాయ్నమః 
ఓం్పూష్యి్నమః 
ఓం్పుషకరోక్షిపువార్ణణే్నమః 

ఓం్అగ్రగణాయయ్నమః 
ఓం్అగ్రపూజ్ఞయయ్నమః 
ఓం్అగ్రగామినే్నమః 
ఓం్మనాకృత్య్నమః 
ఓం్చామీకర్ప్రభాయ్నమః 
ఓం్సర్వస్చమ్నమః 
ఓం్సరోవపాసాయయ్నమః 
ఓం్సర్వ్కరా్య్నమః 
ఓం్సర్వ్నేత్రే్నమః 
ఓం్సర్వ్సిదిధప్రద్యయ్నమః 
ఓం్సర్వసిదధయే్నమః 
ఓం్పఞ్ేహ్సాుయ్నమః 
ఓం్పార్వతీననేనాయ్నమః 
ఓం్ప్రభవే్నమః 
ఓం్కుమార్గుర్వే్నమః 
ఓం్అక్షోభాయయ్నమః 
ఓం్కుంజరాస్తర్భంజనాయ్నమః 
ఓం్ప్రమోద్యయ్నమః 
ఓం్మోదకప్రియాయ్నమః 
ఓం్కానిుమత్య్నమః 
ఓం్ధృతిమత్య్నమః 
ఓం్కామినే్నమః 
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ఓం్శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకసావమినే్నమః్అషోాతుర్్శతనామ్పూజ్ఞం్సమర్పయామి 
నానావిధ్పర్ణమళపత్ర్పుషాపణ్సమర్పయామి 

ధూపమ్ 
ధూర్సి్ధూర్వ్ధూర్వనుం్ధూర్వ్తం్యోఽసామన్   
ధూర్వతి్తం్ధూర్వ్యం్వయం్ధూరావమః 
 

దశాఙ్గం్గుగుగలోపేతం,్స్తగంధం్చ,్మనోహ్ర్ం 
ఉమాస్తత్నమస్తుభయం,్గృహాణ్వర్దోభవ 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకాయ్నమః్ధూపమాఘ్రాపయామి్ 

(అని్ధూపము్వేయవల్డను.్అగరువతుల్ను్వెల్లగ్వంచి్ఆ్ధూపానిన్గణపతికి్కుడిచ్చతితో్చూపించాల్ల.) 
దీపమ్ 

ఉదేీపయసవజ్ఞత్వేదోపఘ్నన్్నిర్ృతిం్మమ 
పశూగ్శే్మహ్యమావహ్్జీవనంచ్దిశో్దశ  
 

మానోహగ౦్సీ్జ్ఞితవేదో్గామశవం్పురుషమ్్జగత్ 
అబభ్రదగన్ఆగహ్శ్రియా్మా్పర్ణపాతయ 
 

సాజయం్త్రివర్ణు్సంయుకుం,్వహననాదోయతితం్మయా 
గృహాణ్మఙ్గళం్దేవ,్ఈశపుత్ర్నమోస్తుత్యee 

ఓం్కపితథపనసప్రియాయ్నమః 
ఓం్బ్రహ్మచార్ణణే్నమః 
ఓం్బ్రహ్మరూపిణే్నమః 
ఓం్బ్రహ్మవిద్యయదిద్యనభువే్నమః 
ఓం్జషివే్నమః 
ఓం్విషిుప్రియాయ్నమః 
ఓం్భకుజీవితాయ్నమః 
ఓం్జతమనమథాయ్నమః 
ఓం్ఐశవర్యకార్ణాయ్నమః 
ఓం్జ్ఞయయస్త్నమః 
ఓం్యక్షకిననర్స్తవితాయ్నమః 
ఓం్గంగాస్తతాయ్నమః 
ఓం్గణాధీశాయ్నమః 
ఓం్గమీబర్నినద్యయ్నమః 

ఓం్వటవే్నమః 
ఓం్అభీషా్వర్ద్యయ్నమః 
ఓం్జ్ఞయతిష్య్నమః 
ఓం్భకునిధయే్నమః 
ఓం్భావగమాయయ్నమః 
ఓం్మఙ్గళప్రద్యయ్నమః 
ఓం్అవయకాుయ్నమః 
ఓం్అప్రకృతపరాక్రమాయ్నమః 
ఓం్సతయధర్ణమణే్నమః 
ఓం్సఖేయ్నమః 
ఓం్సర్సాముబనిధయే్నమః 
ఓం్మహేశాయ్నమః 
ఓం్దివాయంగాయ్నమః 
ఓం్మణకింకిణమేఖలయ్నమః 

ఓం్సమసు్దేవతామూర్ుయే్నమః 
ఓం్సహషివే్నమః 
ఓం్సతతోతిథతాయ్నమః 
ఓం్విఘతకార్ణణే్నమః 
ఓం్విషవగేృశ్వ్నమః 
ఓం్విశవర్క్షాకృత్య్నమః 
ఓం్కళాయణగుర్వే్నమః 
ఓం్ఉనమతువేషాయ్నమః 
ఓం్అపరాజత్య్నమః 
ఓం్సమసు్జగద్యధారాయ్నమః 
ఓం్సరెచవశవర్యప్రద్యయ్నమః 
ఓం్ఆక్రాంతచిదచిత్రపరభవే్నమః 
ఓం్శ్రీ్విఘ్ననశవరాయ్నమః 
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శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకాయ్నమః్దీపం్దర్ియామి 
(అని్త్రివర్ణు్దీపమును్అనగా్కవతులు్వెల్లగ్వంచి్కుడిచ్చతితో్చూపించాల్ల) 

ధూపదీపానంతర్ం్ఆచమన్నయం్సమర్పయామి్(అని్ఉదకమును్వదల్వల్డను) 
 

నైవేదయమ్్(ముందుగా్నేల్పై్పస్తపున్నళ్ళె్చలి్ల,్ముగుగవేసి్ద్యనిపై్గణపతికి్నివేదించాల్లసన్ఫలల్ను,్పిండివంటల్ను్ఒక్
పళ్ళెంలో్అర్టి్ఆకువేసి్పెటాి్ఉంచాల్ల) 

శోిee స్తగంధాన్్స్తకృతాం్శ్చేవ,్మోదకాన్్ఘ్ృతపాచితాన్e 
  నైవేదయం్గృహ్యతాం్దేవ,్చణముద్చగః్ప్రకల్లపతాన్ee 

 

శోిee భక్షయం్భోజయం్చ్లేహ్యం్చ,్చోషయం్పాన్నయమేవ్చe 
  ఇదం్గృహాణ్నైవేదయం,్మయాదతుం్వినాయకee 

 

 ఓం్భూరుభవస్తసవః్ తతసవితర్వర్యణయం్ భరోగదేవసయ్ ధీమహ్ ధియోయోనః్ ప్రచోదయాత్e దేవ్
సవితః్ప్రస్తవ,్సతయం్తవర్యున్పర్ణషించామి్(అని్న్నళ్ళె్చుటూా్త్రిపపవల్డను)్అమృతమస్తు్(అని్న్నళ్ళె్పళ్ళెములో్
వదల్వల్డను)్అమృతోపసుర్ణమసి్(అని్చెపపవల్డను) 
 ఓం్ప్రణాయ్సావహా,్ఓం్అపానాయ్సావహా,్ఓం్వాయనాయ్సావహా,్ఓం్ఉద్యనాయ్సావహా,్
ఓం్సమానాయ్సావహా,్ఓం్బ్రహ్మణే్సావహా,్ఓం్మహాగణాధిపతయే్నమఃee నివేదయామి్(అని్నైవేదయ్
ద్రవయమును్ సావమికి్ నివేదన్ చూపవల్డను)్ మధేయ్ మధేయ్ పాన్నయం్ సమర్పయామి.్ అమృతాపిధానమసి,్
ఉతురాపోశనం్ సమర్పయామి,్ హ్సౌు్ ప్రక్షాళయామి,్ శుద్యధచమన్నయం్ సమర్పయామి్ (అని్ ప్రతి్
మంత్రమునకు్న్నళ్ళె్వదల్వల్డను) 
 

తాంబూల్మ్్ (మూడు్తమల్పాకులు,్వకకలు,్అక్షతలు,్పుషపం,్ ఫల్ం,్స్తగంధ్ద్రవాయలు,్దక్షిణతో్కల్లపి్గణపతివదే్
ఉంచాల్ల) 

శోిee ఫూగీఫల్్సమాయుకుం,్నాగవలిీ్దళైరుయతమ్e 
 కరూపర్చూర్ి్సంయుకుం,్తాంబూల్ం్ప్రతిగృహ్యతామ్ee 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకాయ్నమః్తాంబూల్ం్సమర్పయామి్ 

(అని్తాంబూల్ం్యివవవల్డను) 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకాయ్నమః్తాంబూల్ం్చర్వణానంతర్మ్్శుదధ్ఆచమన్నయం్సమర్పయామి 

 

హర్ణయపాత్రం్ మధోఃపూర్ిం్ దధాతి్ మధవోయసాన్నతి్ ఏకధా్ బ్రహ్మణ్ ఉపహ్ర్తి్ ఏకధైవ్ యజమాన్
ఆయుస్తు్జ్ఞ్దధాతిee 

శోిee ఘ్ృతవర్ణు్సహ్స్చాశే్కరూపర్్శకలైసుథా 
 న్నరాజనం్మయాదతుం్గృహాణ్వర్దోభవee 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకాయ్నమః్న్నరాజనం్సమర్పయామి్ 
(హార్తి్కరూపరానిన్వెల్లగ్వంచి్ఆ్దీపానిన్తిపుపతూ్గణపతికి్చూపించుతూ్కరూపర్హార్తి్ఇవవవల్డను) 
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మంగళహార్తి 
శ్రీ్శంభు్తనయునకు్సిదిధ్గణనాథునకు్వాసిగల్్దేవతా్వందుయనకునుe 
ఆసర్స్విదయల్కు్ఆదిగురువైనటాి్భూస్తరోతుమ్లోకపూజుయనకునుee 

     ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

నేర్యడు్మార్యడు్నెల్వంక్మామిడి్దూరావర్్చెంగల్వ్ఉతుర్యణుe 
వేఱువేఱుగద్చిే్వేడకతో్పూజంత్పర్వమున్దేవ్గణపతికి్నిపుడుee 

     ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

పానకము్వడపపుప్పనసమామిడిపండుి్ద్యనిమమ్ఖరూిర్్ద్రాక్షపండుిe 
త్యనెతోమాగ్వన్తియయమామిడిపండుి్మాకు్బుదిధనిచుే్గణపతికినిపుడుee 

     ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

ఓ్బొజి్గణపయయ్న్న్బంటునేనయయ్ఉండ్రాళెమీదికి్దండుపంపుe 
కమమని్నెయియయు్కడుముదే్పపుపను్బొజినిండగ్దినుచు్పొర్లుకొనుచుee 

     ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

వెండి్పళ్ళెములోన్వేవేల్్ముతాయలు్కొండలుగ్న్నల్ములు్కల్యబోసిe 
మెండుగను్హార్ములు్మెడనిండ్వేసికొని్దండిగా్న్నకితు్ధవళార్తిee 

     ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

పువువల్ను్నినుగొలుు్పుషాపల్్నినుగొలుు్గంధాల్్నినుగొలుు్కసూుర్ణన్నe 
ఎపపడూ్నినుగొలుు్ఏకచితుముమన్పర్వమున్దేవగణపతికినిపుడుee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

ఏకదంతంబును్ఎల్ిగజవదనంబు్బాగయిన్తొండంబు్వల్పుకడుపుe 
జ్ఞకయిన్మూషికము్పర్కనెకాకడుచు్భవుయడగు్దేవగణపతికినిపుడుee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

మంగళము్మంగళము్మారాుండ్త్యజునకు్మంగళము్సర్వజా్వందితనకుe 
మంగళము్ములోిక్మహతసంచారునకు్మంగళము్దేవగణపతికినిపుడుee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

సిదిధవిఘ్ననశవరా్ప్రసిదిధగా్పూజంత్ఒనర్ఁగ్నిరువది్యొకక్పత్రిe 
ద్యనిమమ్మరువముమ్దర్భవిషిుక్రాంతయుమెమతు్దూరావర్యుతుర్యణee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
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కలువలు్మార్యడు్గనేనరు్జలేిడు్దేవకాంచన్ర్యగు్దేవద్యరుe 
జ్ఞజ్బలుర్కకసి్జమిమద్యసనపువువ్గర్ణకి్మాచిపత్రి్మంచిమొల్కee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
అగరు్గంధాక్షత్ధూప్దీపనైవేదయ్తాంబూల్్పుషోపపహార్ములునుe 
భాద్రపద్శుదధ్చవితిని్కుడుమలు్నానుబాలు్ఉండ్రాళ్ళె్పపుపee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
పాయసము్జునున్త్యనెయు్భకిుమీర్e 
కోర్ణ్పూజంత్నినెనపుడు్కోరెకల్ల్ర్ee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
బంగారు్చెంబుతో్గంగోదకముద్చిే్సంగతిగ్శిశువునకు్జల్కమార్ణేe 
మల్డిపువువలు్ద్చిే్ముర్హ్ర్ణని్పూజంత్ర్ంగైన్నా్ప్రణల్లంగమునకుee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

పటుాచీర్లు్మంచి్పాడిపంటలు్గల్లగ్ఘ్నముగా్కనకములు్కరులు్హ్రులుe 
యిషా్సంపదల్లచిే్యేల్లన్సావమికి్పటాభద్రుని్దేవగణపతికి్నిపుడుee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

మలి్డల్మొల్ిల్మంచి్సంపెంగల్చల్ినైనా్గంధసార్ముల్నుe 
ఉల్ిమల్ర్గ్మంచి్ఉతుమపు్పూజలు్కొల్ిలుగ్నేజేత్కోర్ణ్విఘ్ననశee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

దేవాదిదేవునకు్దేవతారాధుయనకు్దేవేంద్రవందుయనకు్దేవునకునుe 
దేవతలు్మిముగొల్లే్తెల్లసి్పూజంతరు్భవుయడగు్దేవ్గణపతికినిపుడుee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
 

చెంగల్వ్చ్చమంతి్చెల్ర్యగ్వ్గనేనరు్తామర్లు్తంగ్వడు్తర్చుగానుe 
పుషపజ్ఞతలు్తెచిే్పూజంత్నేనిపుడు్బహుబుదిధ్గణపతికి్బాగుగానుee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
మార్యడు్మామిడి్మాదీఫల్ంబులు్ఖరూిర్్పనసలును్కదళికములుe 
నేర్యడు్నెల్వంది్ట్టంకాయ్త్యనియ్చాల్గా్నిచెేదరు్చనువుతోడee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
ఓ్బొజి్గణపతీ్ఓరుపతో్ర్క్షించి్కాచి్మమేమలు్మీ్కరుణతోనుe 
మాపాల్్గల్వని్మహమీదనెల్ిపుడు్కొనియాడుచుందుము్కోరెకదీర్ee 

      ...జయమఙ్గళం్నితయశుభమఙ్గళం 
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మంత్రపుషపమ్ 
ఓంee ధాతా్పుర్సాుదయముద్యజహార్,్శక్రః్ప్ర్విద్యవన్్ప్రదిశశేతస్రఃe 

 త్మేవం్విద్యవ్నమృత్ఇహ్్భవతిe్నానయః్పంథా్అయనాయ్విదయత్యee 
 

 సహ్స్రశీర్షం్దేవం్విశావక్షం్విశవశముభవమ్e 
 విశవం్నారాయణం్దేవ్మక్షర్ం్పర్మం్పదమ్ee 
  

 విశవతః్పర్మానినతయం్విశవం్నారాయణగ౦్హ్ర్ణమ్e 
 విశవ్మే్వేదం్పురుష్సు్దివశవ్ముపజీవతిee 
 పతిం్విశవసాయత్యమశవర్గ౦్శాశవతగ౦్శివ్మచుయతమ్e 
 నారాయణం్మహాజేాయం్విశావతామనం్పరాయణమ్ee 
 

 నారాయణ్పరో్జ్ఞయతి్రాతామ్నారాయణః్పర్ఃe 
 నారాయణ్పర్ం్బ్రహ్మ్తతువం్నారాయణః్పర్ఃee 
 నారాయణ్పరో్ధాయతా్ధాయనం్నారాయణః్పర్ఃe 
 యచే్కించి్జిగ్తసర్వం్దృశయత్య్శ్రూయత్యఽపి్వాee 
 అను్ర్బహశే్త్తసర్వం్వాయపయ్నారాయణ్సిథితఃe 
 అనను్మవయయం్కవిగ౦్సముద్రేఽ్నుం్విశవశముభవమ్ee 
 పదమకోశ్ప్రతీకాశగ౦్హ్ృదయం్చాపయధోముఖమ్e 
 అధో్నిషాాయ్వితసాుయనేు్నాభాయ్ముపర్ణ్తిషాతిee 
 జ్ఞవల్మాల్కుల్ం్భాతీ్విశవసాయయతనం్మహ్త్e 
 సనుతగ౦్శిలభిస్తు్ల్మబ్తాయకోశసనినభమ్ee 
 తసాయనేు్స్తషిర్గ౦్సూక్షమం్తసిమ్నుిర్వం్ప్రతిషిాతమ్e 
 తసయ్మధేయ్మహా్నగ్వన్ర్ణవశావర్ణే్ర్ణవశవతో్ముఖఃee 
 స్ఽగ్రభు్గ్వవభజ్నిుషా్నానహార్్మజర్ః్కవిఃe 
 తిర్య్గూర్థవ్మధశాియీ్ర్శమ్య్సునయ్సనుతాee 
 సనాుపయతి్సవందేహ్్మాపాద్తల్మసుగఃe 
 తసయ్మధేయ్వహన్శిఖ్య్అణయోరాధవ్వయపసిథతఃee 
 న్నల్తోయదమధయసాథ్దివదుయలేిఖేవ్భాసవరాe 
 న్నవార్శూకవ్తున్నవ్పీతా్భాసవ్తయణూపమాee 
 తసాయ్శిిఖ్యయా్మధేయ్పర్మాతామ్వయవసిథతఃe 
 స్బ్రహ్మ్స్శివ్సస్హ్ర్ణ్స్తసన్దేర్స్సఽక్షర్ః్పర్మ్ససవరాటee 
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రాజ్ఞధిరాజ్ఞయ,్ ప్రసహ్యసాహనే,్ నమోవయంవైశ్రవణాయ్ కుర్మహే,్ సమేకామాన్,్ కామకామాయ్
మహ్యం,్కామేశవరో్వైశ్రవణో్దద్యత,్కుబేరాయ్వైశ్రవణాయ,్మహారాజ్ఞయ్నమఃee్ఓం్తద్రబరహ్మ,్
ఓం్తద్యవయుః,్ఓం్తద్యతామ,్ఓం్తతసతయం,్ఓం్తతసర్వం,్ఓం్తతపరోర్నమఃee్అనుశేర్తి,్భూత్యషు్
గుహాయాం్ విశవమూర్ణుషు,్ తవం్యజాసువం్ వషటాకర్సువ్ మిన్దేరసువగ౦్ రుద్రసువం్ విషిుసువం్ బ్రహ్మతవం్
ప్రజ్ఞపతిఃee్ తవం్ తద్యప్ ఆపో్ జ్ఞయతీ్ ర్స్మృతం్ బ్రహ్మ్ భూరుభవస్తసవరోమ్ee్ ఈశానససర్వ్
విద్యయనామీశవర్్ససర్వభూతానాం్బ్రహామధిపతిర్్బ్రహ్మణోధిఽపతిర్,్బ్రహామ,్శివోమే,్అస్తు,్సద్యశివోమ్ee్
ఏకదంతాయ్విదమహే్వక్రతండాయ్ధీమహ్తనోన్దన్ను్ప్రచోదయాత్ee 
 
 శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకాయ్నమః్వేదోకు్స్తవర్ి్దివయ్మంత్రపుషపం్సమర్పయామి్(అని్అక్షతలు,్
పుషపములు,్కానుకలు్సావమి్దగగర్్ఉంచవల్డను) 
ఆతమప్రదక్షిణ్నమసాకర్మ్్ 

(పువువలు,్అక్షతలు్తీస్తకుని్లేచి్నిల్బడి్నమసాకర్ం్చ్చయాల్ల.్అంత్యగాని్తనచుటాూ్తాను్తిర్గకూడదు) 
 

యానికానిచ్పాపాని్జనామంతర్్కృతానిచ   అనయథా్శర్ణం్నాసిు్తవమేవ్శర్ణం్మమ 
తాని్తాని్ప్రణశయంతి్ప్రదక్షిణ్పదేపదే   తసామతాకరుణయభావేన్ర్క్షర్క్ష్గజ్ఞనన 
పాపోహ్ం్పాపకరామహ్ం్పాపాతామ్పాపసంభవః  ప్రదక్షిణం్కర్ణషాయమి్సతతం్మోదకప్రియ 
త్రాహమాం్కృపయాదేవ్శర్ణాగత్వతసల్  నమస్తు్విఘ్నరాజ్ఞయ్నమస్తు్విఘ్ననాశన 

 

శ్రీ్సిదిధ్బుదిధ్సమేత్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః 
ఆతమప్రదక్షిణ్నమసాకరాన్్సమర్పయామి 
 

ప్రర్థన   నమస్తుభయం్గణేశాయ్నమస్తు్విఘ్ననాశన 
 ఈపిసతం్మేవర్ం్దేహ్పర్త్ర్చ్పరాంగతిమ్ 

వినాయక్నమస్తుభయం్సతతం్మోదకప్రియ 
నిర్ణవఘ్నం్కురుమేదేవ్సర్వకార్యయషు్సర్వద్య 

శ్రీ్సిదిధ్బుదిధ్సమేత్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్ప్రర్థన్నమసాకరాన్్సమర్పయామి 
 

సాషాంాగ్నమసాకర్మ్్(భుజం్మీది్కండువాను్నడుముకు్చుటుాకుని్సాషాాంగ్నమసాకర్ం్చ్చయాల్ల) 
ఉర్సా్శిర్సా్దృషాాయ్మనసా్వచసా్తథా 
పద్యభయం్కరాభాయం్కరాిభాయం్ప్రణామోషాాంగ్ఉచయత్య 

శ్రీ్సిదిధ్బుదిధ్సమేత్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్సాషాాంగ్నమసాకరాన్్సమర్పయామి 
 

పునర్ర్య్ం  శోిee అర్్యం్గృహాణ్హేర్ంబ్సర్వభద్ర్ప్రద్యయక 
    గంధపుషాపక్షతైరుయకుం్పాత్రసథం్పాపనాశనమ్ 

శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకాయ్నమః్అర్్యం్సమర్పయామి 
(ఈ్శిోకమును్మూడు్పరాయయములు్చెపిప్అక్షతలు,్న్నళ్ళె్పళ్ళెములో్వదల్వల్డను) 
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 శ్రీ్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్ఛత్రమాచాాదయామి్చామర్ం్వీజయామి్నృతయం్దర్ియామి్
గానం్ శ్రావయామి్ అశావనారోహ్యామి్ గజ్ఞరోహ్యామి్ సమసు్ రాజ్ఞపచార్,్ మంత్రోపచార్,్
భకోుయపచార్,్శకోుయపచార్్పూజ్ఞం్సమర్పయామి్(పుషపముల్ను/అక్షతల్ను్ఉంచవల్డను) 
 

  శోిee యం్బ్రహ్మ్వేద్యంత్విదోవదంతి్పర్ం్ప్రధానం్పురుషంతథానేయ 
  విశోవదగత్యః్కార్ణమీశవర్ం్వా్తస్చమ్నమో్విఘ్నవినాయాకాయ 
 

  శోిee నమస్తుభయం్గణేశాయ్నమస్తు్విఘ్ననాయక 
  ఈపిసతం్మే్వర్ం్దేహ్పర్ంతప్పరాంగతిం 

(అని్వినాయకుని్ప్రర్థనా్నమసాకర్ము్చ్చయవల్డను) 
 
అపరాధ్ప్రర్థన్(రెండు్చ్చతలు్జ్ఞడించి్గణపతికి్నమసకర్ణసూు,్చెంపలు్వేస్తకోవాల్ల)్ 

అపరాధ్సహ్స్రాణ్క్రయం్త్యహ్ం్అహ్ర్ణనశమ్ 
పుత్రోయమితి్మాంమతావ్క్షమసవ్గణనాయక 
ఆవాహ్నం్నజ్ఞనామి్నజ్ఞనామి్విసర్ినం 
పూజ్ఞంచైవ్నజ్ఞనామి్క్షమయతాం్గణనాయక 

శ్రీ్సిదిధ్బుదిధ్సమేత్వర్సిదిధ్వినాయక్సావమినే్నమః్అపరాధ్నమసాకరాన్్సమర్పయామి 
 

వాయన్ద్యనము్(వాయన్ద్యనం్ఇచ్చేటపుపడు్ఈ్క్రంది్శిోకమును్ఉచేర్ణంపవల్డను) 
 శోిee గణేశః్ప్రతిగృహాిత్గణేశో్వై్దద్యతి్చ 
  గణేశసాుర్కోద్యవభాయం్గణేశాయ్నమోనమః 

(ఈ్వాకయమును్చెపిప్వాయనద్యనం్ఇవవవల్డను.్కుడుములు,్ఉండ్రాళ్ళె్16్లేక్21్ఇవవవల్డను) 
 దేవసయతావ్సవితః్ప్రసవే 
 అశివనోరాభహుభాయం్పూషోి్హ్సాుభాయం్ప్రతిగృహాిమి 

(అని్వాయనము్పుచుేకొనువారు్చెపపవల్డను) 
ప్రతిమా్ద్యన్మంత్రం్్శోeిe వినాయకసయ్ప్రతిమాం్వస్త్రయుగమ్సమనివతాం 

  తభయం్ద్యసాయమి్విపేంద్రయథోకు్ఫల్దోభవ 
  ప్రసీద్దేవదేవేశ్ప్రసీద్గణనాయక 
  ప్రదక్షిణం్కరోమితావం్ఈశపుత్ర్నమోఽస్తుత్య 
(ఈ్ద్యనము్ఉద్యవసన్చ్చసిన్తరువాత్బయయం,్వస్త్రం్మొదల్గునవి్యివవవల్డను) 

క్షమార్పణ   యసయసమృతాయచనామోకాుయతపః్పూజ్ఞ్క్రయాదిషు 
 నూయనం్సంపూర్ితాం్యాతి్సదోయవందే్గణాధిపమ్ 
 మంత్రహీనం,్క్రయాహీనం,్భకిుహీనం,్గణాధిప 
 యతూపజతం,్మయాదేవ,్పర్ణపూర్ిం్తదస్తుత్య 
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శోిee అనయథా్శర్ణం్నాసిు,్తవమేవ్శర్ణం్మమ 
 తసామతాకరుణయభావేన్ర్క్షర్క్ష్వినాయక 
 అనయాపూజయా్మహానైవేదేయన్భగవాన్్సరావతమకః 
 వినాయకః్స్తప్రీతస్తసప్రసనోన్వర్దోభవత 

 సర్వం్శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్దేవతార్ణపతమస్తు 
(అని్ఉదకమును్పళ్ళెములో్వదల్వల్డను) 

గణేశ్ప్రసాదం్యజమాన్శిిర్సాగృహాిత 
(అని్అక్షతలు,్పుషపం్శిర్స్తసన్ఉంచుకోవల్యును.్తరువాత్కథ్చెపుపకోవల్డను.్కథానంతర్ం్కేశవాది్నామముల్తో్ల్ఘువుగా్పునః్

పూజ్చ్చయవల్డను.్ఆ్రోజు్రాత్రి,్మరునాడు్ఉదయం్పూజచ్చసి,్ఉద్యవసన్చ్చయవల్డను) 
శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయక్పూజ్ఞవిధి్సమాపుం 

***** 
వినాయక్వ్రత్కథ 

(చ్చతిలో్అక్షతలు్ఉంచుకొని్వ్రతకథ్చదవాల్ల/వినాల్ల) 
 సూతమహాముని్ శౌనకాది్ మునుల్కు్ విఘ్ననశవరోతపతిుయు్ చంద్రదర్ిన్ దోష్ కార్ణంబును్
తనినవార్ణమును్చెపపసాగెను. 
 పూర్వము్గజరూపముగల్్రాక్షస్తడు్శివుని్గూర్ణే్ఘ్నర్్తపము్చ్చస్ను.్అతని్తపస్తసకు్మెచిే్
పర్మశివుడు్ప్రతయక్షమై్ఏదేని్వర్ము్కోరుకొమమనెను.్గజ్ఞస్తరుడంత్పర్మేశవరుని్స్తుతించి్“సావమీ!్
న్నవు్ఎల్ిపుపడు్నా్యుదర్మునందే్నివసించి్ఉండుమని్కోరెను.్భకుస్తల్భుండగు్పర్మశివుడు్అతని్
కోరెక్తీరుేటక్ఆతని్యుదర్మున్ప్రవేశించి్స్తఖముగా్ఉండెను. 
 కలసమున్పార్వతీదేవి్ పతిజ్ఞడ్ తెల్లయక్ పలుతెఱంగుల్్ అనేవషించి్కొంత్కాల్మునకు్ తన్
పతి్ గజ్ఞస్తర్్ గర్భస్తథడగుట్ తెల్లసికొని్ విషిుమూర్ణుని్ స్తుతించి్ తన్ పతి్ వృతాుంతమును్ తెల్లపి్ “ఓ్
మహానుభావా!్పూర్వము్నా్పతిని్భసామస్తరుని్బార్ణ్నుండి్ర్క్షించి్నా్కొసంగ్వనటుల్నే్ఇపుడు్కూడా్
ఏదేని్ఉపాయంబుచ్చ్ర్క్షింపుమని్వేడుకొనెను.్అంతట్శ్రీహ్ర్ణ్పార్వతిని్ఊర్డించి్పంపివైచెను.్పిదప్
శ్రీహ్ర్ణ,్బ్రహామదుల్ను్పిల్లపించి్గజ్ఞస్తర్్సంహార్మునక్గంగ్వరెదేుల్్మేళమే్సర్ణయగునటాి్మార్గమని్
నిశేయించి్ నందిని్ గంగ్వరెదేుగా్ అల్ంకర్ణంచి,్ బ్రహామది్ దేవతల్ందర్ణచ్చ్ తల్ ఒక్ వాయిదయమును్
ధర్ణంపచ్చసి్ తానునూ్ చిఱుగంటలు,్ సనానయియు్ ద్యల్లే్ గజ్ఞస్తర్పుర్మునకేగ్వ్ మనోహ్ర్ముగా్
ఆడించసాగెను.్ అంత్ గజ్ఞస్తరుడు్ అది్ విని్ వార్ణని్ పిల్లపించి్ తన్ భవనమునందు్ ఆడించ్
నియమించెను.్ బ్రహామది్ దేవతలు్ వాయిదయ్ విశ్వషముల్ను్ వాయింపగ్ జగనానటక్ సూత్రధార్ణయగు్
శ్రీహ్ర్ణ్గంగ్వరెదేును్చిత్రవిచిత్రముగా్ఆడించసాగెను.్గజ్ఞస్తరుడు్అది్చూసి్పర్మసంతషాుడై్“మీకేమి్
కావల్యునో్కోరుకొనుడు్ఇచెేద”ననెను.్శ్రీహ్ర్ణ్అంత్“ఇది్పర్మశివుని్వాహ్నమగు్నంది,్శివుని్
కనుగొనుటక్ వచెేను్ కావున్ శివునొసంగు”మనెను.్ గజ్ఞస్తరుడా్ మాటకు్ నివెవర్పడి్ అతనిని్
రాక్షసాంతకుడగు్ శ్రీహ్ర్ణయని్ తల్చి్ నా్ శిర్మును్ త్రిలోకపూజయ్ మెనర్ణంచి్ నా్ చర్మమును్ న్నవే్
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ధర్ణంపుమనెను”. అల్ ప్రర్ణథంచి్ హ్ర్ణకి్ తన్ అంగీకార్మును్ తెల్డపను.్ అంత్ విషిుమూర్ణు్ నందిని్
ప్రేర్యపించెను.్ నంది్ తన్ శృంగముల్చ్చ్ గజ్ఞస్తరుని్ ఉదర్మును్ చీల్లే్ సంహ్ర్ణంచ్ మహేశవరుడు్
గజ్ఞస్తర్్ గర్భము్ నుండి్ బహర్గతడై్ విషిుమూర్ణుని్ స్తుతించెను.్ అంత్ విషిువు–“దుషాాతమల్కిటిా్
వర్ములీయవల్దు.్ ఇచిేనచో్ పాముల్కు్ పాలు్ పోసినటుల్యగును” అని్ ఉపదేశించి్ బ్రహామది్
దేవతల్ను్ వీడ్కకల్లపి్తాను్ వైకుంఠమునకేగెను.్ అంత్ పర్మేశవరుడునూ్నందివాహ్నుడై్ తవర్ణతగతిన్
కలసమున్జనెను. 
వినాయకోతపతిు 
 కలసమున్ పార్వతీదేవి్ దేవాదుల్్ వల్న్ భర్ు్ రాకను్ విని్ సంతోషమున్ అభయంగన్
సాననమాచర్ణంచుచూ్ నలుగుపిండితో్ ఒక్ బాలుని్ చ్చసి్ ప్రణముపోసి్ సింహ్ద్యవర్మున్ కాపుంచెను.్
సాననానంతర్ము్పార్వతీదేవి్ సరావభర్ణభూషితరాలై్ పతి్ ఆగమనమునక్ నిరీక్షించుచుండెను.్ అంత్
పర్మశివుడు్ వచిే్ నందినారోహంచి్ లోనికి్ పోబోవ్ సింహ్ద్యవర్మునందునన్ బాల్కుడు్ అడెగ్వంప్
రోషావేశమున్ఆ్బాలునిని్తన్త్రిశూల్ముచ్చ్కంఠము్దునిమి్లోనికి్వెళ్ళెను. 
్్్అంత్ పార్వతీదేవి్ భర్ును్ గాంచి్ ఎదుర్యగ్వ్ అర్్యపాద్యయదుల్తో్ పూజంచెను.్ వార్ణఱువురు్
పర్మానందమున్ప్రియసంభాషణలు్సార్ణంచుచుండ్ద్యవర్మందల్ల్బాలుని్ప్రసంగము్వచెేను.్అంత్
పర్మేశవరుడు్ తానొనర్ణంచిన్ పనికి్ చింతించి్ తాను్ తెచిేన్ గజ్ఞస్తర్శిర్ంబును్ ఆ్ బాలుని్
మొండెమునకు్ అతికించి్ ప్రణము్ ఒసంగ్వ్ “గజ్ఞననుడు” అని్ నామం్ ఒసగెను.్ అతనిని్ పుత్ర్
ప్రేమంబున్ ఉమామహేశవరులు్ పెంచుకొనుచుండిర్ణ.్ గజ్ఞననుడు్ తల్లితండ్రుల్ను్ పర్మభకిుతో్
స్తవించుచుండెను.్ ఇతడు్ స్తల్భముగా్ ఎకిక్ తిరుగుటకు్ అనిందుయడు్ అను్ ఒక్ మూషికమును్
వాహ్నముగా్ చ్చసికొనెను.్ కొంత్ కాల్మునకు్ పార్వతీపర్మేశవరుల్కు్ కుమార్సావమి్ జనియించెను.్
అతడు్మహాబల్శాల్ల.్అతని్వాహ్నము్నెమల్ల.్అతడు్దేవతల్్స్తనానాయకుడై్ప్రఖ్యయతి్గాంచెను. 
విఘ్ననశవరాధిపతయము 
్్్ఒకనాడు్ దేవతలు,్ మునులు,్ మానవులు్ పర్మేశవరుని్ స్తవించి్ తమకు్ విఘ్నముల్కు్ అధిపతని్
ఇమమని్ కోర్ణర్ణ.్ గజ్ఞననుడు్ తాను్ జేయషాుడు్ కావున్ తనకు్ ఆధిపతయమును్ ఒసంగుమన్న్ గజ్ఞననుడు్
మఱుగుజుిడు,్ అనరుుడు,్ అసమరుథడు్కావున్ ఆధిపతయమును్ తనకు్ ఒసంగుమని్కుమార్సావమియూ్
తండ్రిని్వేడుకొనిర్ణ. 
్్్అంత్ మహేశవరుడు్ కుమారుల్ను్ ఉదేేశించి్ మీలో్ ఎవరు్ములోికముల్ందల్ల్ పుణయతీర్థముల్ందు్
సాననమాచర్ణంచి్ ముందుగా్ ననున్ చ్చరుదురో్ వార్ణకి్ ఆధిపతయమును్ ఇచెేదను్ అనెను.్ అంత్
కుమార్సావమి్తన్నెమల్ల్వాహ్నమును్అధిరోహంచి్వాయువేగమున్బయలు్వెడల్డను.్ద్యనిని్చూచి్
గజ్ఞననుడు్ఖిననవదనుడై్తండ్రిని్సమీపించి్ప్రణమిల్లి్“అయాయ!్తమరు్నా్అసమర్థతను్ఎఱింగ్వ్ఉండి్
కూడా్ఇటుి్ఆనతీయ్తగునా?్మీ్పాద్స్తవకుడును,్నాయందు్అనుగ్రహంచి్తగు్ఉపాయమును్తెల్లప్
ర్క్షించండి” అని్ప్రర్ణథంచెను.్ అంత్మహేశవరుడు్ దయాళ్ళడై్ “సకృనానరాయణే్తయకాువ్ పుమానకల్ప్
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శతత్రయం్ గంగాది్ సర్వతీర్యథషు్ సానతోభవతి్ పుత్రక,్ కుమారా!్ ఒకకసార్ణ్ నారాయణ్ మంత్రమును్
జపించిన్మాత్రమున్మూడు్వందల్్కల్పంబులు్పుణయనదుల్లో్సాననమాచర్ణంచిన్వాడగుదువు” అని్
సక్రమముగా్నారాయణ్మంత్రమును్ఉపదేశించెను.్ద్యనిని్గజ్ఞననుడు్అతయంత్భకిుతో్జపించుచు్
కలసమునందే్వసించెను. 
్్్ఆ్ మహా్ మంత్ర్ ప్రభావమున్ అంతకు్ పూర్వము్ గంగానదికి్ సాననమాడనేగ్వన్ కుమార్సావమికి్
గజ్ఞననుడు్నదియందు్సాననమాచర్ణంచి్ఎదురుగా్వచుేచుననటుి్కనిపంప్అతడు్మూడు్కోటి్ఏబది్
ల్క్షల్్ నదుల్లోనుకూడా్ఇటుల్నే్చూచి్ఆశేర్యపడుచూ్కలసమునకేగ్వ్ తండ్రికి్ నమసకర్ణంచి్అచట్
గజ్ఞననుని్గావించి్తన్బల్ము్నిందించుకొని్“తండ్రీ!్అననగార్ణ్మహమ్తెల్లయక్అటుల్ంటిని్ననున్
క్షమింపుము.్ఈ్ఆధిపతయమును్అననగార్ణకే్ఇమమని్ప్రర్ణథంచెను”. 
్్్మహేశవరుడు్అంత్భాద్రపద్శుదధ్చవితి్తిథ్వయందు్గజ్ఞననునకు్విఘనధిపతయమును్ఒసంగెను.్
ఆ్ దినమున్ సర్వదేశీయులు్ విఘ్ననశవరునకు్ తమ్ శకిు్ కొల్ది్ కుడుములు,్ అపూపములు్ముననగు్
పిండివంటలు,్ ట్టంకాయలు,్పాలు,్ త్యనె,్ అర్టిపండుి,్పానకము,్ వడపపుప్ముననగునవి్ సమర్ణపంచి్
పూజంప్విఘ్ననశవరుడు,్సంతషిాతో్వానిని్తాను్ఆర్గ్వంచి,్కొనిన్వాహ్నమునకు్ఇచిే్మర్ణకొనిన్చ్చత్
ధర్ణంచి్ మెల్ిగ్ సూరాయసుసమయమునకు్ కలసమునకేగ్వ్ తల్లిదండ్రుల్కు్ ప్రణమిల్ిబోవ్ ఉదర్ము్
భూమికానిన్చ్చతలు్అందవయ్యయ.్బల్వంతముగా్చ్చతలనింప్చర్ణములకాశము్చూచె,్ఇటుి్దండ్
ప్రణామము్చ్చయగడుంగడు్శ్రమ్చెందుచుండ్పర్మశివుని్శిర్మునందల్ల్చంద్రుడు్గణపతిని్చూచి్
వికటముగా్ నవెవను.్ అంత్ రాజదృషిా్ స్కిన్ రాళ్ళి్ కూడా్ నుగుగనను్ సామెత్ నిజమై్ విఘ్ననశవరుని్
ఉదర్ము్పగ్వల్ల్అందల్ల్కుడుములు్అచట్ఎలి్డడల్ను్ద్రొల్డిను.్అతడు్మృతడయ్యయను. 
్్్్అంత్ పార్వతీదేవి్ శోకించుచూ్ చంద్రుని్ చూచి్ “పాపాతామ!్ న్న్ దృషిా్ తగ్వల్ల్ నా్ కుమారుడు్
మర్ణంచెను్గాన్నిను్చూచినవారు్పాపాతమలై్న్నలపనిందలు్పొందుదురుగాక” అని్శపించెను. 
ఋషిపతనల్కు్న్నలపనింద్కలుగుట 
్్్ఆ్ సమయమున్ సపుమహ్రుషలు్ యజాము్ చ్చయుచూ్ తమ్ భార్యల్తో్ అగ్వనకి్ ప్రదక్షిణము్
చ్చయుచుండిర్ణ.్ అగ్వనదేవుడు్ఋషిపతనల్ను్మోహంచి్ శాపభయమున్ అశకిుతో్ క్షీణంచుచుండ్ అది్
అగ్వనభార్య్అగు్సావహాదేవి్గ్రహంచి్అరుంధతి్రూపముదకక్మిగ్వల్లన్ఋషిపతనల్్రూపములు్తానే్
ద్యల్లే్పతికి్ప్రియము్చ్చస్ను.్ఇది్గమనించిన్మహ్రుషలు్అగ్వనదేవునితో్ఉననవారు్తమ్భార్యలే్అని్
శంకించి్వార్ణని్పర్ణతయజంచిర్ణ.్పార్వతీదేవి్శాపానంతర్ము్ఋషిపతనలు్చంద్రుని్చూచుట్వల్ననే్
వార్ణకిటాి్న్నలపనింద్కల్లగ్వనది. 
్్్మునులు,్ దేవతలు,్ ఋషిపతనల్్ ఆపదల్ను్ పర్మేషిాకి్ తెల్పగా్ అతండు్ సర్వజాడగుట్ చ్చత్
అగ్వనహోత్రుని్ భార్య్ సావహాదేవియే్ ఋషిపతనల్్ రూపములు్ ధర్ణంచుటను్ తెల్లపి్ సపుఋషుల్ను్
సమాధానపర్చి్వార్ణతో్కూడి్బ్రహ్మ్ కలసమున్ కేతెంచెను.్ ఉమామహేశవరుల్ను్స్తవించి,్మృతడై్
ఉనన్ విఘ్ననశవరునిని్ బ్రతికించెను.్ అంత్ దేవాదులు్ “పార్వతీదేవీ!్ న్నవు్ ఇచిేన్ శాపవశమున్
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లోకముల్కెల్ి్ కీడు్ వాటిలి్డను.్ కావున్ ద్యనిని్ ఉపసంహ్ర్ణంపుమని్ ప్రర్ణథంచిర్ణ.్ అంత్ పార్వతీదేవి్
సంతషాాంతర్ంగ్వయై్“ఏ్రోజైత్య్విఘ్ననశవరుని్చూచి్చంద్రుడు్నవెవనో్ఆ్ఒకకరోజు్రాత్రి్చంద్రునిని్
చూడరాదు” అని్ శాపావకాశమును్ ఒసంగెను.్ బ్రహామదుల్ంత్ సంతసమున్ తమ్ గృహ్ంబుల్కేగ్వ్
భాద్రపద్ శుదధ్ చవితినాడు్ మాత్రము్ చంద్రుని్ చూడక్ జ్ఞగరూకతతో్ స్తఖంబున్ ఉండిర్ణ.్ ఇటుి్
కొంతకాల్ము్గడిచెను. 
శమంతకోపాఖ్యయనము 
్్్ద్యవపర్యుగమున్ ద్యవరాకావాసి్ శ్రీకృషిపర్మాతమనిని్ నార్దుడు్ దర్ణించి్ స్తుతించుచూ్
ప్రియసంభాషణ్ జరుపుచూ్ “సావమీ!్ సాయం్ సమయమాయ్యను.్ ఈనాడు్ విఘ్ననశవర్్ చతర్ణథగాన్
పార్వతీశాపముచ్చ్ చంద్రునిని్ చూడరాదు.్ కాన్ నిజగృహ్మునకేగెద్ శల్విం”డనెను.్ అంతట్
పూర్వవృతాుంతమంతయూ్ వినన్ శ్రీకృషిుడు్ ఆనాటి్రాత్రి్ చంద్రునెవవరూ్చూడరాదని్ద్యవర్కయందు్
చాటింపించెను.్ నాటి్ రాత్రి్ క్షీర్ప్రియుడగుటంచ్చసి్ శ్రీకృషిుడు్ గోషామునకు్ పోయి్ పాలుపిదుకుచూ్
పాల్లో్ చంద్రుని్ ప్రతిబంబమును్ గాంచి్ “ఆహా!్ ఇక్ నాకెటిా్ అపనింద్ రానుననదో్ అని్
సంశయమొంద్ను.్కొనానళెకు్ సత్రాజతు్సూర్యవర్మున్శయమంతకమణని్సంపాదించెను.్ద్యవర్కకు్
శ్రీకృషి్దర్ినార్థముబోయ్యను.్శ్రీకృషిుడు్అతిథ్వ్సతాకరానంతర్ము్ఆ్మణని్నాకిమమని్అడిగెను.్అంత్
సత్రాజతు్ ఇది్ దినమునకు్ ఎనిమిది్బారువుల్్ బంగార్ము్ఇచుేనటిాది.్ ఏ్ ఆపుునకనా్ సర్య్ ఇవవను” 
అనెను.్ పిదప్ ఒకనాడు్ సత్రాజతు్ తముమడు్ ప్రస్తనుడా్ శయమంతకమణని్ కంఠమున్ ధర్ణంచి్ వేటకు్
అడవికి్పోయ్యను.్అట్ఒక్సింహ్ము్అతని్కంఠమందల్ల్ఆ్మణని్చూచి్మాంసఖండమని్భ్రమించి్
అతనిని్ చంపి్ ఆ్ మణని్ గొనిపోవ,్ ద్యర్ణయందు్ ఒక్ భలూికము్ ఆ్ సింహ్మును్ జంపి్ మణని్
తీస్తకొనిపోయి్తాను్వసించు్కొండబల్మందు్తొటిాయందు్పరుండియునన్తన్కుమారెు్జ్ఞంబవతికి్
ఆటవస్తువుగా్ఇచెేను.్మరునాడు్సత్రాజతు,్తముమని్మర్ణవార్ు్విని్“శ్రీకృషిుడు్మణని్ఇవవనందుకు్
తన్ స్దరుని్ చంపి్ మణని్ అపహ్ర్ణంచె” అని్ చాట్టను.్ అది్ విని్ శ్రీకృషిుడు్ నాడు్ క్షీర్మున్
చంద్రబంబదర్ిన్దోషఫల్ంబని్తల్ంచి్ద్యనిని్నివార్ణంచుకొనుటకు్బంధుమిత్రాదుల్తో్అర్ణయము్చ్చర్ణ్
వెతకగా్ ఒకచోట్ ప్రస్తనుని్ కళ్యబర్ము్ కనిపించెను.్ పిదప్ సింగపు్ కాల్లజ్ఞడల్నూ్ భలూిక్
చర్ణవినాయసంబును్ గాంచెను.్ ఆ్ ద్యర్ణని్ బటిా్ పోనుపోను్ ఒక్ పర్వత్ గుహ్ద్యవర్మున్ ప్రవేశించి్
పర్ణవార్మును్ ప్రవేశ్ ద్యవర్మున్ ఉంచి్ గుహ్లోనికి్ పోయి్ శ్రీకృషిుడు్ ఆ్ శయమంతకమణని్ చూచి్
అచటనుండి్ద్యనిని్చ్చతపుచుేకొని్వచుేచుననంత్ఉయాయల్లోని్బాల్లక్రోదించసాగెను.్వింత్మనిషి్
వచెేయని్పెదేగా్కేకలు్వేయసాగెను. 
్్్్అంత్ జ్ఞంబవంతడు్ కోపావేశమున్ అచేటకేతెంచి్ శ్రీకృషుననిపై్ పడి్ అర్చుచు్ నఖంబుల్్
గ్రుచుేచూ్ క్రంద్ పడతోసి్ రాళెచ్చత,్ వృక్షముల్చ్చతను్ ముషిాఘతముల్చ్చతను్ ఎడతెర్ణపిలేకుండా్
రాత్రింబవళ్ళె్ఇరువది్ఎనిమిది్రోజులు్యుదధము్సాగ్వంచెను.్జ్ఞంబవంతడు్క్షీణబలుడై్భీతిల్డిను.్తన్
బల్మును్హ్ర్ణంప్చ్చసిన్ఇతడు్రావణ్సంహార్ణయగు్శ్రీరామచంద్రునిగా్భావించి్అంజల్ల్ఘ్టించి్
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“దేవాది్ దేవా!్ ఆర్ుజనపోషా!!్ భకుజనర్క్షా!!!్ నినున్ త్రేతాయుగమున్ రావణాది్ దుషారాక్షస్
సంహార్ణార్ేమై్అవతర్ణంచి్భకుజనుల్ను్పాల్లంచిన్శ్రీరామచంద్రునిగా్ఎఱింగ్వతిని.్అపుడు్నాయందల్ల్
వాతసల్యమున్ మీరు్ వర్ము్ కోరుమనిర్ణ.్ నా్ బుదిధమాందయముచ్చ్ మీతో్ దవందవ్ యుదధంబు్
చ్చయకోరుకొంటిని.్కాలంతర్మున్అది్జరుగునని్స్ల్విచిేతిర్ణ.్అది్మొదలు్న్న్నామసమర్ణ్చ్చయచూ్
అనేక్యుగములు్గడుపుచూ్ఇట్ఉండ్తాము్నా్నివాసమునకు్వచిే్నా్కోర్ణక్తీర్ణేర్ణ.్నా్శరీర్ము్
శిథ్వల్ంబయ్యయ.్నా్అపరాధముల్ను్మనినంచి్ననున్కాపాడుము” అనుచు్భీతిచ్చ్ప్రర్ణథంచెను.్అంతట్
శ్రీకృషిుడు్దయాళ్ళడై్జ్ఞంబవంతని్శరీర్మంతయు్తన్హ్సుముతో్నిమిర్ణ్భయమును్ఆపి్ఇటినెను.్
“భలుికేశవరా!్ శమమంతకమణని్ అపహ్ర్ణంచినటిు్ నాపై్ ఆరోపింపబడె్ నిందను్పోగొటాుకొనుటక్ ఈ్
శయమంతకమణని్సాధించుకొనుటకు్ఇదంతా్జర్ణగ్వనది”. అంతట్జ్ఞంబవంతడు్మణతో్తన్కుమారెు్
జ్ఞంబవంతిని్ శ్రీకృషిునకు్ కానుకగా్ ఇచెేను.్ తన్ ఆల్సయమునకు్ పర్ణతపించి్ బంధుమిత్రుల్తోనూ,్
కనాయర్తనముతోను,్మణతోను్శ్రీకృషిుడు్ద్యవర్క్చ్చర్ణ్యావత్్వృతాుంతమును్తెల్లపి్శమంతకమణని్
సత్రాజతునకు్ ఇచెేను.్ అంత్ సత్రాజతు్ ఇది్ విని్ అయోయ్ లేనిపోని్ నిందను్మోపినందుల్కు్ప్రీతిగా్
మణతోబాటు్ తన్ కుమారెు్ సతయభామను్ కూడా్ కానుకగా్ శ్రీకృషిునికి్ అర్ణపంచెను.్ శ్రీకృషిుడు్
సతయభామను్సీవకర్ణంచి్మణని్తిర్ణగ్వ్సత్రాజతునకు్ఇచిేవేస్ను.్ఒక్శుభ్ముహూర్ుమున్శ్రీకృషిుడు్
జ్ఞంబవతి,్ సతయభామల్లఱువుర్ణన్న్ పర్ణణయమాడెను.్ అచటికి్ వచిేన్ మునులు,్ దేవాదులు్ శ్రీకృషిుని్
స్తుతించి్“మీరు్సమరుధలు్కావున్న్నలపనిందలును్ఆపుకుంటిర్ణ.్మాకేమిగతి” అని్ప్రర్ణథంప్శ్రీకృషిుడు్
దయాళ్ళడై్భాద్రపద్శుదధ్ చవితినాడు్ గణపతిని్యథావిధి్పూజంచి్ఈ్ శయమంతకమణ్ కథను్ విని్
అక్షతలు్ శిర్మున్ ద్యలుేవారు్ ప్రమాదవశమున్ చంద్రదర్ినమయిననూ్ న్నలపనిందనొందకుందురు్
గాక” అని్ఆనతీయ,్ దేవాదులు్సంతసించి్తమ్నివాసముల్కు్పోయి,్ప్రతి్సంవతసర్ము్దేవతలు్
ముననగువారు్ తమతమ్ శకాుయనుసార్ము్ భాద్రపద్ శుదధ్ చవితినాడు్ గణపతిని్ పూజంచి్
అభీషాసిదిధగాంచుచు్ స్తఖముగా్ ఉండిర్ణ.్ శాపమోక్ష్ ప్రకార్ంబు్ ఈ్ కథ్ ఆసాంతం్ వర్కు్ శౌనకాది్
మునుల్కు్వినిపించి్వీడ్కకని్సూతడు్నిజ్ఞశ్రమమున్కర్ణగెను. 
వినాయకవ్రతమహమ 
్్్్మనస్తసన్ తల్చిన్ కార్యముల్నినయూ్ వినాయక్ వ్రతము్ చ్చయుటచ్చ్ సిదిధంచుటగావున్ గణేశుడు్
సిదిధవినాయకుడని్ ప్రసిదిధ్ నొంద్ను.్ విద్యయర్ంభకాల్మున్పూజంచిన్య్యడల్్ విదయలభము్ కలుగును.్
పుత్రార్థకాముకులు్ పుత్రార్థముల్ను్ బడయుదురు.్ కనయ్ పూజంచినచో్ చకకని్ భర్ునూ,్ ముతెచుదువ్
పూజంచినచో్ నితయసౌభాగయమునూ్ పొందుదురు.్ విధవ్ పూజంచెనేని్ ఇకముందు్ జనమల్ందునూ్
వైధవయమును్ పొందదు.్ కావున్ బ్రహ్మక్షత్రియవైశయశూద్రులు్ యథావిధిగా్ ఈ్ వ్రతం్ ఆచర్ణంచిన్ శ్రీ్
గణపతి్అనుగ్రహ్మున్సకలైశవర్యములు్పొంది్స్తఖముగా్ఉందురుగాక. 

శ్రీవర్సిదిధ్వినాయక్వ్రత్కథ్సమాపుం 
మఙ్గళ్మహ్త్ 

(చ్చతిలోని్అక్షతలు్కొనిన్వర్సిదిధ్వినాయకుడి్మీద్వేసి,్మిగతా్తమతమ్శిర్స్తసల్మీద్వేస్తకోవాల్ల) 
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 వినాయక్చవితి్రోజున్చంద్రదర్ిన్దోషమును్పోగొటుాకొనుటకు్ఈ్క్రంది్శోికమును్జపించవల్డనని్
“ధర్మసింధువు” నందు్ఆదేశము్కల్దు. 

శిోee సింహ్ః్ప్రస్తన్మవధీత్్సింహో్జ్ఞంబవతాహ్తః 
 స్తకుమార్క్మరోదీః్తవ్హేయష్శమంతకః 

 

కంee సత్రాజతు్నిశాచర్ 
 శత్రునకుంగీడు్స్తసి్సదివనయముతోఁ 
 బుత్రి్శమంతకమణయును 
 మైత్రిం్గొని్తెచిేయిచెే,్మనుజ్ఞధీశా 

 

కంee ఘ్నుఁడు్భగవంతడీశవరుఁ 
 డనఘుఁడు్మణద్చిేయిచిేనటిా్కథనమున్ 
 వినినఁ్బఠంచినఁదల్చినఁ్జనుల్కు 
 దుర్యశముఁబాప్సంఘ్ము్దల్ఁగున్   (భాగవతము) 

 

ఉద్యవసన్చెపిప్కదిల్లంచ్చ్మంత్రం 
యజేనా్యజ్ామయజంత్దేవాః్తాని్ధరామణ్ప్రథమానాయసన్ 
త్యహ్నాకం,్మహమానససచంత్య,్యత్రపూర్యవ్సాధాయససంతిదేవాఃee 

 శ్రీ్వర్సిదిధ్వినాయకాయ్నమః,్యథాసాథనం్ప్రవేశయామి,్పునరాగమనాయచee 
హ్ర్ణః్ఓం్తతసత్్శ్రీకృషాిర్పణమస్తు,్శ్రీ్పర్బ్రహామర్పణమస్తు 

(అని్సావమిని్కదిల్లంచి్సావమిపైన్ఉనన్పుషపముల్ను్వాసన్చూచి్సావమి్హ్ృదయములో్ప్రవేశించినటుి్భావించవల్డను) 
 

సవసిుప్రజ్ఞభయః్పర్ణపాల్యనాుం్నాయయేయన్మార్యగణ్మహీం్మహీశాఃe 
గో్బ్రాహ్మణేభయః్శుభమస్తు్నితయం్లోకాససమసాుః్స్తఖినోభవనుుee 

ఓం్తత్్సత్ 
 

పదయములు 
చee తొండమునేకదంతమున్దోర్పు్బొజియు్వామహ్సుమున్ 
 మెండుగ్మ్రోయు్గజ్జిలును్మెల్ిని్చూపులు్మందహాసమున్ 
 కొండ్కక్గుజుిరూపమున్కోర్ణన్విదయల్కెల్ి్నొజియై 
 యుండెడి్పార్వతీ్తనయ్యోయి్గణాధిప్న్నకు్మ్రొకెకదన్ee 
 

చee తొలుతన్విఘ్నమసునుచు్ధూర్ిటి్నందన్న్నకు్మ్రొకెకదన్ 
 ఫల్లతము్స్తయుమయయ్నిను్ప్రర్థన్చ్చస్ద్నేకదంత్నా 
 వల్వల్ల్చ్చతి్ఘ్ంటమున్వాకుకన్నెపుపడు్బాయకుండు్మీ 
 తల్పున్నినున్వెడెదను్దైవగణాధిప!్లోకనాయకా! 
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కంee తల్చితినే్గణనాథుని!్తల్చితినే్విఘ్నపతిని్దల్చిన్పనిగా 
 దల్చితినే్హేర్ంబుని!్దల్చిన్పనిగా్నా్విఘ్నములు్తొల్గుట్కొఱకున్ 
 

కం అటుకులు్కొబబర్ణ్పలుకులు!్చిటిబెల్ిము్నానుబ్రాలు్చెఱకుర్సంబున్ 
 నిటలక్ష్నగ్రస్తతనకు!్పటుతర్ముగ్విందు్చ్చత్ప్రర్ణథంత్మదిన్ 

 
శ్రీ్గణేశ్పంచర్తన స్ుత్రమ్ 

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విర్చితం గణేశ పంచర్తనం సంపూర్ిం. 
 

షోడశ్గణపతలు 
బ్రహ్మ్గణపతి మహాగణపతి   త్రిముఖి్గణపతి  ఉచిాషా్గణపతి 
విఘ్న్గణపతి  తాండవ్గణపతి  యోగ్గణపతి  వీర్్గణపతి 
హేర్ంబ్గణపతి డుంఢీ్గణపతి  వల్ిభ్గణపతి   విజయ్గణపతి 
ల్క్ష్మీ్గణపతి  దివముఖి్గణపతి  హ్ర్ణద్రా్గణపతి  సిదధ్గణపతి 

 

ముద్యకరాతుమోదకం సద్యవిముకిు సాధకం   
కళాధరావతంసకం విలసిలోక ర్క్షకమ్్e   

అనాయకక నాయకం వినాశిత్యభదైతయకం   
నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ee  

 

నత్యతరాతి భీకర్ం నవోదితార్క భాసవర్ం   
నమతసరార్ణ నిర్ిర్ం నతాధికాపదుదధర్మ్e   

స్తర్యశవర్ం నిధీశవర్ం గజేశవర్ం గణేశవర్ం  
మహేశవర్ం తమాశ్రయే పరాతపర్ం నిర్నుర్మ్ee  

 

సమసులోకశంకర్ం నిర్సుదైతయకుంజర్ం 
దర్యతరోదర్ం వర్ం వర్యభవకా మక్షర్మ్e 
కృపాకర్ం క్షమాకర్ం ముద్యకర్ం యశసకర్ం 
మనసకర్ం నమసకృతం నమసకరోమి భాసవర్మ్ee 

అకించనార్ణుమార్ినం చిర్ంతనోకిు భాజనం 
పురార్ణపూర్వనందనం స్తరార్ణగర్వచర్వణమ్e 
ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాది భూషణం 
కపోల్ద్యనవార్ణం భజే పురాణ వార్ణమ్ee 

 

నితాను్కానిు్దను్కానిుమనుకాను్కాతమజం 
అచినుయ్రూపమంత్హీనమంతరాయ కృనునమ్e 

హ్ృదనుర్య నిర్నుర్ం వనసుమేవ యోగ్వనాం 
తమేకదను్మేవ తం విచినుయామి సంతతమ్ee 
ఫల్శ్రుతి: 
మహాగణేశ పంచర్తనమాదర్యణ యోఽనవహ్ం 
ప్రజల్పతి ప్రదోషతకే హ్ృదిసమర్న్ గణేశర్మ్e 
అరోగతామదోషతాం స్తసాహతీం స్తపుత్రతాం 
సమాహతాయు్ర్షాభూతి్మభుయపైతిస్ఽచిరాత్ee 
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సంకటనాశన గణేశస్ుత్రమ్ 
నార్ద్ఉవాచ: 
ప్రణమయ శిర్సా దేవం, గౌరీపుత్రం వినాయకమ్e  
భకాువాసం సమర్యనినతయం, ఆయుషాకమార్థసిదధయేee   
 

ప్రథమం వక్రతణెం చ, ఏకదనుం దివతీయకమ్e  
తృతీయం కృషిపింగాక్షం, గజవకాం చతర్థకమ్ee   
 

ల్ంబోదర్ం పంచమం చ, షషాం వికటమేవ చe  
సపుమం విఘ్నరాజం చ, ధూమ్రవర్ిం తథాషామమ్ee 
 

నవమం ఫాల్చంద్రఞ్ే, దశమం త వినాయకమ్e  
ఏకాదశం గణపతిం, ద్యవదశం త గజ్ఞననమ్ee  

 

ద్యవదశైతాని నామాని, త్రిసంధయం యః పఠేననర్ఃe  
న చ విఘ్నభయం తసయ, సర్వసిదిధకర్ం్పర్మ్ee  
 

విద్యయరీథ ల్భత్య విద్యయం, ధనారీథ ల్భత్య ధనమ్e 
పుత్రారీథ ల్భత్య పుత్రాన్, మోక్షారీథ ల్భత్య గతిమ్ee 
 

జపేత్ గణపతిస్ుత్రం, షడిభరామసైః ఫల్ం ల్భేత్e 
సంవతసర్యణ సిదిధం చ, ల్భత్య నాత్ర సంశయఃee 
 

అషాభోయ బ్రాహ్మణేభయశే, ల్లఖితావ యః సమర్పయేత్e 
తసయ విద్యయ భవేతసరావ, గణేశసయ ప్రసాదతఃee 
 

ఇతి శ్రీ నార్దపురాణే సంకటనాశన గణేశస్ుత్రం సంపూర్ిమ్. 
 

గణనాయకాషకామ్ 
ఏకదంతం్మహాకాయం,్తపుకాంచనసనినభమ్  
ల్ంబోదర్ం్విశాలక్షం,్వందేహ్ం్గణనాయకమ్  
 

మౌంజీ్కృషాిజనధర్ం,్నాగయజా్ఞపవీతినమ్  
బాలేందుశకల్ం్మౌళౌ,్వందేహ్ం్గణనాయకమ్ 
 

చిత్రర్తన్విచిత్రాంగం,్చిత్రమాల్విభూషితమ్  
కామరూపధర్ం్దేవం,్వందేహ్ం్గణనాయకమ్  
 

గజవకాం్స్తర్శ్రేషాం,్కర్ిచామర్్భూషితమ్   
పాశాంకుశధర్ం్దేవం,్వందేహ్ం్గణనాయకమ్  
 

మూషికోతుమమారుహ్య్దేవాస్తర్మహాహ్వే 
యోదుధకామం్మహావీర్ం్వందేహ్ం్గణనాయకమ్ 
 

యక్షకిననర్్గంధర్వ,్సిదధ్విద్యయధరైససద్య 

సూుయమానం్మహాబాహుం్వందేహ్ం్గణనాయకమ్ 
 

అంబకాహ్ృదయానందం,్మాతృభిఃపర్ణవేషాితమ్ 
భకుప్రియం్మదోనమతుం,్వందేహ్ం్గణనాయకమ్ 
 

సర్వవిఘ్నహ్ర్ం్దేవం,్సర్వవిఘ్నవివర్ణితమ్ 
సర్వసిదిధ్ప్రద్యతార్ం,్వందేహ్ం్గణనాయకమ్ 
 

గణాషాకమిదం్పుణయం,్యః్పఠేత్్సతతం్నర్ః 
సిదధయంతి్సర్వకారాయణీ్విద్యయవాన్్ధనవాన్్భవేత్ 

ఇతి్శ్రీ్గణనాయకాషాకమ్ 
 

శ్రీ్విఘ్ననశవర్్అషోతాుర్్శతనామ్స్ుత్రమ్ 
 

శిోee వినాయకో్విఘ్నరాజ్ఞ్గౌరీపుత్రో్గణేశవర్ః  
 సకనాధగ్రజ్ఞ్వయయః్పూతో్దక్షో్ధయక్షో్దివజప్రియః  
 

శిోee అగ్వన్గర్భచిేదినే్దర్శ్రీప్రదో్వాణీప్రదో్వయయః  
 సర్వసిదిధ్ప్రదశిర్వ్తనయ్శిర్వరీప్రియః  
 

శిోee సరావతమక్సృషాికరాు్దేవో్నేకార్ణేతశిివః  
 శుదోధ్బుదిధప్రియశాినోు్బ్రహ్మచారీ్గజ్ఞననః  
 

శిోee ద్చవమాత్రేయో్మునిస్తుతోయ్భకువిఘ్న్వినాశనః  
 ఏకదను్శేతరాబహుశేతర్శికిు్సంయుతః  
 

శిోee ల్మోబదర్్శూర్పకరిో్హ్ర్ణర్బబరహ్మ్విదుతుమః  
 కాలోగ్రహ్పతిః్కామీ్స్మసూరాయగ్వనలోచనః  
 

శిోee పాశాంకుశధర్శేణోె్గుణాతీతో్నిర్ంజనః  
 అకల్మషససయయం్సిదధః్సిద్యధర్ణేత్పద్యంబుజ  
 

శిోee బీజపూర్్ఫలసకోు్వర్దశాిశవతః్కృతీ  
 దివజప్రియో్వీతభయోగదీ్చక్రీక్షచాపధృత్  
 

శిోee శ్రీదోజ్ఉతపల్కర్ః్శ్రీపతి్స్తుతి్హ్ర్ణషతః   
 కులద్రిభేతాు్జటిల్ః్కల్లకల్ుష్నాశనః   
 

శిోee చంద్ర్చూడామణః్కానుః్పాపహారీ్సమాహతః 
 ఆశ్రిత్శ్రీ్కర్సౌసమోయ్భకు్వాంఛిత్ద్యయకః 
 

శిోee శానుః్కవల్యసఖదః్సచిేద్యననే్విగ్రహ్ః 
 జ్ఞాన్న్దయాయుతో్ద్యనోు్బ్రహ్మదేవష్వివర్ణితం 
 

శిోee ప్రమతు్దైతయభయదః్శ్రీకంఠో్విబుధేశవర్ః 
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  ర్మార్ణేతో్విధిరానగరాజ్యజా్ఞపవీతవాన్ 
 

శిోee సూథల్కంఠః్సవయంకరాు్సామఘ్నషప్రియః్పర్ః 
 సూథల్తణోె్గ్రణీరీధరో్వాగీశసిసదిధద్యయకః 
 

శిోee దూరావ్బల్వప్రియో్వయకుమూర్ణు్ర్దుభతమూర్ణు్మాన్ 
 శైలేంద్ర్తనుజ్ఞతసంగ్ఖేల్నోతసకమానసః 
 

శిోee సవలవణయ్స్తధాసార్్జతమనమథ్విగ్రహ్ః 
 సమసు్జగద్యధారో్మాయీ్మూషికవాహ్నః 
 

శిోee హ్ృషాస్తుషాః్ప్రసనానతామ్సర్వసిదిధ్ప్రద్యయకః 
 అషోాతుర్్శత్యనైవం్నామానం్విఘ్ననశవర్ం్విభుమ్ 
 

శిోee తషాావ్శంకర్ః్పుత్రం్త్రిపుర్ం్హ్నుుముదయతః 
  యః్పూజయేదనేనైవ్భకాుయ్సిదిధ్వినాయకమ్ 
 

శిోee దూరావదళైః్బల్వపత్రః్పుష్చపరావ్చనేనాక్షతైః 
 సరావనాకమానవాపోనతి్సర్వవిఘచనః్ప్రముచయత్య 
 

శిోee చంద్ర్చూడామణః్కానుః్పాపహారీ్సమాహతః 
 ఆశ్రిత్శ్రీ్కర్సౌసమోయ్భకు్వాంఛిత్ద్యయకః 

ఇతి్శ్రీ్భవిషోయతుర్పురాణే్ 
శ్రీ్విఘ్నశవర్్అషోాతుర్్శతనామ్స్ుత్రమ్్సంపూరి్ం 

 

గణపతి్మఙ్గళ్స్ుత్ర 
గజ్ఞననాయ్గాంగ్వయ్సహ్జ్ఞయ్సద్యతమనే 
గౌరీప్రియ్తనూజ్ఞయ్గణేశాయాస్తు్మఙ్గళమ్  
 

నాగయజా్ఞపవీతాయ్నతవిఘ్న్వినాశినే   
నంద్యయది్గణనాథాయ్నాయకాయాస్తు్మఙ్గళమ్  

 

ఇభవకాాయ్చంద్రాది్వందితాయ్చిద్యతమనే   
ఈశాన్ప్రేమపాత్రాయ్చ్చషాద్యయాస్తు్మఙ్గళమ్  
 

స్తముఖ్యయ్స్తశుండాగ్రాత్్క్షిపాుమృత్ఘ్టాయ్చ  
స్తర్బృంద్నిష్యవాయయ్స్తఖద్యయాస్తు్మఙ్గళమ్  
 

చతరుభజ్ఞయ్చంద్రార్ధవిల్సన్్మసుకాయ్చ 
చర్ణావనతానంత-తార్ణాయాస్తు్మఙ్గళమ్ 
 

వక్రతండాయ్వటవే్వనాయయ్వర్ద్యయ్చ 
విరూపాక్ష్స్తతాయాస్తు్విఘ్ననాశాయ్మఙ్గళమ్ 
 

ప్రమోద్య్మోదరూపాయ్సిదేి్విజ్ఞాన్రూపిణే  

ప్రకృషా్పాపనాశాయ్ఫల్ద్యయాస్తు్మఙ్గళమ్ 
 

మంగళం్గణనాథాయ,్మంగళం్హ్ర్సూనవే 
మంగళం్విఘ్నరాజ్ఞయ్విఘ్నహ్ర్యాస్తు్మఙ్గళమ్ 
 

శిోకాషాకమిదం్పుణయం్మంగళప్రద్మాదరాత్ 
పఠతవయం్ప్రయత్యనన్సర్వవిఘ్న్నివృతుయే 
 

గణేశ్కవచమ్ 
ఏషోతి్చపలో్దైతాయన్్బాలేయపి్నాశయతయహోe 
అగ్రే్కిం్కర్మ్కర్యుతి్న్జ్ఞనే్మునిసతుమee 
 

దైతాయ్నానావిధా్దుషాాసాసధు్దేవద్రుహ్్ఖలఃe 
అతోసయ్కంఠే్కించితువం్ర్క్షాం్సంబదుధమర్ుసిee 
 
ధాయయేత్్సింహ్గతం్వినాయకమముం్దిగాబహు్మాదేయ్యుగ్వ 
త్రేతాయాం్త్మయూర్్వాహ్నమముం్షడాబహుకం్సిదిధదమ్e 

ద్యవపర్యత్గజ్ఞననం్యుగభుజం్ర్కాుంగరాగం్విభుమ్్తర్యయ 
త్దివభుజం్సితాంగరుచిర్ం్సరావర్థదం్సర్వద్యee 
 

వినాయక్శిిఖ్యంపాత్పర్మాతామ్పరాతపర్ః 
అతిస్తందర్్కాయస్తు్మసుకం్స్తమహోతకటఃee 
 

ల్లటం్కశయపః్పాత్భ్రూయుగం్త్మహోదర్ః 
నయనే్బాల్చంద్రస్తు్గజ్ఞసయసువషా్పల్ివౌee 
 

జహావం్పాత్గజక్రీడశుేబుకం్గ్వర్ణజ్ఞస్తతః 
వాచం్వినాయకః్పాత్దంతాన్్ర్క్షత్దురుమఖఃee 
 

శ్రవణౌ్పాశపాణస్తు్నాసికాం్చింతితార్థదః 
గణేశస్తు్ముఖం్పాత్కంఠం్పాత్గణాధిపఃee 
 

సకంధౌ్పాత్గజసకంధః్సునే్విఘ్న్వినాశనః 
హ్ృదయం్గణనాథస్తు్హేర్ంబో్జఠర్ం్మహాన్ee 
 

ధరాధర్ః్పాత్పార్ణివ్పృషాం్విఘ్న్హ్ర్శుిభః్ 
ల్లంగం్గుహ్యం్సద్య్పాత్వక్రతండో్మహాబల్ఃee 
 

గజక్రీడో్జ్ఞను్జంఘ్న్ఊరూ్మంగళకీర్ణుమాన్  
ఏకదంతో్మహాబుదిధః్పాదౌ్గుల్ఫూ్సద్యవతee 
 

క్షిప్ర్ప్రసాదనో్బాహూ్పాణీ్ఆశాప్రపూర్కః   
అంగుళీశే్నఖ్యన్్పాత్పదమహ్స్ు్ర్ణనాశనఃee 
 

సరావంగాని్మయూర్యశో్విశవవాయపీ్సద్యవత   
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అనుకుమపి్యత్్సాథనం్ధూమకేతః్సద్యవతee 
 

ఆమోదసువగ్రతః్పాత్ప్రమోదః్పృషాతోవత   
ప్రచాయం్ర్క్షత్బుదీధశ్ఆగ్వనయాయం్సిదిధద్యయకఃee 
 

దక్షిణసాయముమాపుత్రో్నైఋతాయం్త్గణేశవర్ః  
ప్రతీచాయం్విఘ్నహ్రాు్వాయవాయం్గజకర్ికఃee 
 

కౌబేరాయం్నిధిపః్పాయాదీశానాయమీశనందనః  
దివావాయదేకదంత్స్తు్రాత్రౌ్సంధాయస్త్విఘ్నహ్ృత్e 
 

రాక్షసాస్తర్్బేతాళ్గ్రహ్్భూత్పిశాచతః   
పాశాంకుశధర్ః్పాత్ర్జససతువతమససమృతీఃee 
 

జ్ఞానం్ధర్మం్చ్ల్క్ష్మీంచ్ల్జ్ఞంి్కీర్ణుం్తథా్కుల్మ్  
వపుర్ధనం్చ్ధానయం్చ్గృహ్ం్ద్యరాస్తసతానసఖీన్ee 
 

సరావయుధ్ధర్ః్పౌత్రాన్్మయూర్యశో్వతాత్్సద్య 
కపిలో్జ్ఞనుకం్పాత్గశాశావన్్వికటోవతee 
 

భూర్ిపత్రే్ల్లఖిత్యవదం్యః్కంఠే్ధార్యేత్్స్తధీః  
న్భయం్జ్ఞయత్య్తసయ్యక్ష్ర్క్షః్పిశాచతఃee 
 

త్రిసంధయం్జపత్య్యస్తు్వజ్రసార్్తనుర్భవేత్  
యాత్రాకాలే్పఠేదయస్తు్నిర్ణవఘ్ననన్ఫల్ం్ల్భేత్ee 
 

యుదధకాలే్పఠేదయస్తు్విజయం్చాపునయాద్రుధరవమ్  
మార్ణోచాేటనాకర్ష్సుంభ్మోహ్న్కర్మణee 
 

సపువార్ం్జపేదేతదిేనానామేకవింశతిః  
తతుతూల్మవాపోనతి్సాధకో్నాత్ర్సంశయఃee 
 

ఏకవింశతివార్ం్చ్పఠేతాువదిేనాని్యః  
కారాగృహ్గతం్సదోయ్రాజ్ఞావధయం్చ్మోచయేయత్ee 
 

రాజదర్ిన్వేళాయాం్పఠేదేతత్్త్రివార్తః 
స్రాజ్ఞనం్వశం్న్నతావ్ప్రకృతీశే్సభాం్జయేత్ee 
 

ఇదం్గణేశకవచం్కశయపేన్సమీర్ణతమ్e 
ముదగలయ్చ్త్య్నాథ్మాండవాయయ్మహ్ర్షయేee 
 

మహ్యం్స్ప్రహ్్కృపయా్కవచం్సర్వ్సిదిధదమ్e  

న్దేయం్భకిుహీనాయ్దేయం్శ్రద్యధవత్య్శుభమ్ee 
 

అనేనాసయ్కృతా్ర్క్షా్న్బాధాసయ్భవేత్్కవచిత్e  
రాక్షసాస్తర్్బేతాళ్దైతయ్ద్యనవ్సంభవాee 

eeఇతి్శ్రీ్గణేశపురాణే్శ్రీ్గణేశ్కవచం్సంపూర్ిమ్ee 

 
ఋణహ్ర్్గణేశ్స్ుత్రమ్ 

సిందూర్వరి్ం్దివభుజం్గణేశం్ల్ంబోదర్ం్పదమదళ్య్నివిషాం 
బ్రహామది్దేవైః్పర్ణస్తవయమానం్సిద్చధరుయతం్తం్ప్రణమామి్దేవం 
 

సృషాాయదౌ్బ్రహ్మణాసమయక్్పూజతః్ఫల్సిదధయే  
సదైవ్పార్వతీపుత్రః్ఋణనాశం్కరోతమే  
 

త్రిపుర్సయ్వధాతూపర్వం్శంభునాసమయ్గర్ణేతః  
సదైవ్పార్వతీపుత్రః్ఋణనాశం్కరోతమే   
 

మహషసయ్వధేదేవాయగణనాథః్ప్రపూజతః   
సదైవ్పార్వతీపుత్రః్ఋణనాశం్కరోతమే   
 

తార్కసయ్వధాతూపర్వం్కుమార్యణ్ప్రపూజతః  
సదైవ్పార్వతీపుత్రః్ఋణనాశం్కరోతమే   
 

భాసకర్యణ్గణేశోహ్పూజతశే్విశుదధయే 
సదైవ్పార్వతీపుత్రః్ఋణనాశం్కరోతమే 
 

శశినా్కాంతి్వృదధయర్థం్పూజతో్గణనాయకః 
సదైవ్పార్వతీపుత్రః్ఋణనాశం్కరోతమే 
 

పాల్నాయ్చతపసాం్విశావమిత్రేణ్పూజతః 
సదైవ్పార్వతీపుత్రః్ఋణనాశం్కరోతమే 
 

ఇదం్తవృణహ్ర్ం్స్ుత్రం్తీవ్ర్ద్యర్ణద్రయనాశనం 
ఏకవార్ం్పఠేనినతయం్వర్షమేకం్సమాహతః 

ద్యర్ణద్రయం్ద్యరుణం్తయ్కాువ్కుబేర్్సమతాం్వ్రజేత్ 
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గణేశాషకాం 
  

యతో నంతశకేు ర్నంతాశే జీవా యతో నిరుగణా దప్రమేయా గుణాస్తు e 
యతో భాతిసర్వం త్రిధా బేధ భిననం సద్య తం గణేశం నమామో భజ్ఞమః   ee1ee 
 

యతశాేవిరాసీజిగతసర్వమే తతుథా – బాిసనో విశవగో విశవగోపాుe 
తథంద్రాదయో దేవసంఘ మనుషాయః సద్య తం గణేశం నమామో భజ్ఞమః  ee2ee  
 

యతో వహనభానూ భవో భూర్ిల్ం చ యతః సాగరాశేంద్రమా వోయమ వాయుఃe  
యతః సాథవరా జంగమావృక్ష సంఘః సద్య తం గణేశం నమామో భజ్ఞమః  ee3ee  
 

యతో ద్యనవాః కిననరా యక్ష సంఘ యతశాేర్ణా వార్ణాః శావపద్యశేe  
యతః పక్షికీటా యతో వీరుధశే సద్య తం గణేశం నమామో భజ్ఞమః   ee4ee  
 

యతో బుదిధర్జ్ఞాననాశో ముముక్షోర్యతః సంపదో భకు సంతోషికాః స్తయఃe  
యతో విఘ్ననాశో యతః కార్యసిదిధః సద్య తం గణేశం నమామో భజ్ఞమః  ee5ee  
 

యతః పుత్రసంపదయతో వాంఛితారోథ యతో భకు విఘనసుథా నేకరూపాఃe  
యతః శోకమోహౌ యతః కామ ఏవ సద్య తం గణేశం నమామో భజ్ఞమః  ee6ee  
 

యతో నంతశకిు సస శ్వషో బభూవ ధరాధార్ణే నేకరూపే చ శకుఃe  
యతో నేకధా సవర్గలోకా హ నానా సద్య తం గణేశం నమామో భజ్ఞమః  ee7ee  
 

యతో వేద వాచో వికుంఠా మనోభిః సద్య నేతి నేతీతి యతాుగృణంతిe  
పర్బ్రహ్మరూపం చిద్యనంద భూతం సద్య తం గణేశం నమామో భజ్ఞమః  ee8ee 

 

శ్రీ గణేశ ఉవాచ:  
పునరూచ్చ గణాధిశః స్ుత్రమేతతప ఠేననర్ఃe  
త్రిసంధయం త్రిదినం తసయ సర్వకార్యం భవిషయతిee  
 

యో జపే దషాదివసం శోికాషాకమిదం శుభమ్e  
అషావార్ం చతరాథయం తస్ షసాిదిధ ర్వాపునయాత్e  
 

యః పఠేనామస మాత్రం త దశవార్ం దినేదినేe  
స మోచ యే దబంధగతం రాజవధయం న సంశయఃe  
 

విద్యయకామో ల్భేదివద్యయమ్ పుత్రారీథపుత్ర మాపునయాత్e  
వాంఛితాల్ిభత్య సరావనేక వింశతి వార్తఃee  
 

యో జపేతపర్యా భకాుయ గజ్ఞనన పరో నర్ఃe  
ఏవముకాువ తతో దేవశాేంతరాధనం గతః ప్రభుఃee  

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనా శ్రీ గణేశాషాకం సంపూర్మి్. 
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విఘ్ననశవర్్దండకము 
  

 శ్రీ్ పార్వతీపుత్ర,్ లోకత్రయీస్ుత్ర,్ సతపణయచార్ణత్ర,్ భద్రేభవకాా్ మహాకాయ,్ కాతాయయన్న్ నాథ్ సంజ్ఞత్ సావమీ,్
శివాసిదిధ్ విఘ్ననశ,్ న్న్ పాదపదమంబుల్న్,్ న్నదు్ కంఠంబు,్ న్న్ బొజి్ న్న్ మోము్ న్న్ మౌళి్ బాలేందు్ ఖండంబు,్ న్న్ నాలుగ్
హ్సుంబులు్ న్ననకరాళంబు,్ న్న్ పెదే్ వకాంబు,్ దంతంబు్ న్నపాద్ హ్సుంబు్ ల్ంబోదర్ంబున్్ సద్య్ మూషకాశవంబు,్ న్న్
మందహాసంబు,్ న్న్ చినన్ తొండంబు,్ న్న్ గుజుిరూపంబు,్ న్న్శూర్పకర్ింబు,్ న్న్ నాగ్యజా్ఞపవీతంబు్ న్న్ భవయ్రూపంబు్
దర్ణించి్హ్ర్ణషంచి్సంప్రీతి్మ్రొకకంగ్శ్రీగంధమున్్గుంకుమంబక్షతలిమ్రొలున్్చంపకంబుల్్తగన్్మల్డిలునొమల్ి్లునమంచి్
చ్చమంతలున్్ ద్ల్ిగనేనరుల్న్్ మంకెనల్్ పొననల్న్్ పువువల్నమంచి్ దూర్వంబుల్నెేంచి్ శాస్ాకురీతిన్్ సమర్ణపంచి్
సాషాాంగముంజేసి్విఘ్ననశవరా్న్నకు్ట్టంకాయ్పొననంటి్పండిున్్మణనమంచివౌనిక్షఖండంబులున్్ర్యగుబండిపపడాల్్వడల్్
వేయి్బూరెల్్మర్ణన్్గోధుమపపంబులునవడల్్పునుగులు్నూబరెలున్్నాగరెలున్్చొకకమౌ్చల్లమడిన్్బెల్ిమున్్దేనెయుంజునున్
బాలజయమునానను్ బయయంబు్ నామ్రంబు్ బల్వంబు్ మేల్్ బంగరున్్ బళ్ళెమందుంచి్ నైవేదయ్ ముంబంచ్ న్నరాజనంబున్్
నమసాకర్ముల్్ చ్చసి్ విఘ్ననశవరా్ నినున్బూజంపకేయనయ్ దైవంబుల్్ బ్రార్థనలేేయుటల్్ కాంచనం్ బొల్ికే్ యిను్ ద్యగోరు్
చందంబుగాదే్మహాదేవ్యోభకుమంద్యర్్యోస్తందరాకార్్యో్భాగయ్గంభీర్్యో్దేవ్చూడామణీ్లోక్ర్క్షామణీ్బంధు్
చింతామణీ్సావమీ్నినెనంచ,్నేనెంత్న్న్ద్యస్ద్యసాది్ద్యస్తండ్శ్రీ్దంత్రాజనవయుండ్రామాభిధానుండ్ననినపుడు్చ్చపటాి్
స్తశ్రేయునింజేసి్శ్రీమంతగనూేచి్హ్ృతపదమ్సింహాసనారూఢ్త్నినల్లప్కాపాడుటే్కాదు్నినెగల్లే్ప్రర్ణథంచు్భకాుళికిన్్కొంగు్
బంగార్మై్ కంటికిన్్ రెపపవై్బుదిధయు్ నివదయయునాపడియున్్బుత్రపౌత్రాభివృదిధన్్ దగనగల్్ గజేసి్పోషించు్మంటిన్్ గృపన్్
గావుమంటిన్్మహాతామయివే్వందనంబుల్్శ్రీ్గణేశా్నమస్తు్నమస్తు్నమస్తు్నమః 

***** 
 

గణేశ్మహమన్స్ుత్రమ్ 
అనిరావచయం్రూపం్సువన్నికరో్యత్ర్గళితః్తథా్వక్షేయ్స్ుత్రం్ప్రథమ్పురుషసాయత్ర్మహ్తః 
యతో్జ్ఞతం్విశవసిథతిమపి్సద్య్యత్ర్విల్యః్సకీదృగీగరావణః్స్తనిగమ్నుతః్శ్రీగణపతిః 
 

గకారో్హేర్ంబః్సగుణ్ఇతి్పుం్నిరుగణమయో్దివధాపేయకోజ్ఞతః్ప్రకృతి్పురుషో్బ్రహ్మ్హ్గణః 
స్చ్చశశోేతపతిు్సిథతి్ల్య్కరోయం్ప్రమథకో్యతోభూతం్భవయం్భవతి్పతిరీశో్గణపతిః 
 

గకార్ః్కంఠోర్ధవం్గజముఖసమో్మర్ుయసదృశో్ణకార్ః్కంఠాధో్జఠర్్సదృశాకార్్ఇత్చ 
అధోభావః్కటాయం్చర్ణ్ఇతి్హేశోసయ్చ్తనుః్విభాతీతథం్నామ్త్రిభువన్సమం్భూ్రుభవ్స్తసవః 
 

గణాధయక్షో్జేయషాః్కపిల్్అపరో్మంగళనిధిః్దయాళ్ళఃహేర్ంబో్వర్ద్ఇతి్చింతామణ్ర్జః 
వరాన్నశో్డుంఢర్గజవదన్నామా్శివస్తతో్మయూర్యశో్గౌరీతనయ్ఇతి్నామాని్పఠతి 
 

మహేశోయం్విషుిః్స్కవి్ర్విర్ణందుః్కమల్జః్క్షితి్స్ుయం్వహనః్శవసన్ఇతి్ఖం్తవద్రిరుదథ్వః 
కుజసాుర్ః్శుక్రో్పురురుడు్బుధోగుశే్ధనదో్యమః్పాశీ్కావయః్శనిర్ఖిల్్రూపో్గణపతిః 
 

ముఖం్వహనః్పాదౌ్హ్ర్ణర్పి్విధాతా్ప్రజననం్ర్విర్యనత్రే్చంద్రో్హ్ృదయ్మపి్కామోసయ్మదనః 
కర్ణ్శక్రః్కటాయమవనిరుదర్ం్భాతి్దశనం్గణేశసాయసన్్వై్క్రతమయ్వపు్శ్చేవ్సకల్మ్ 
 

సిత్య్భాద్రే్మాస్త్ప్రతిశర్ది్మధాయహ్న్సమయే్మృదో్మూర్ణుం్కృతావ్గణపతితిథౌ్డుంఢ్సదృశీమ్ 
సమర్ేతయతాసహ్ః్ప్రభవతి్మహాన్్సర్వసదనే్విలోకాయనందసాుం్ప్రభవతి్నృణాం్విసమయ్ఇతి 
గణేశదేవసయ్మాహాతమయమేతదయః్శ్రావయేద్యవపి్పఠేచే్తసయ 
కేిశా్ల్యం్యాంతి్ల్భేచా్శీఘ్రం్శ్రీపుత్ర్విద్యయర్థ్గృహ్ం్చ్ముకిుమ్ 

ఇతి్శ్రీ్గణేశ్మహమన్స్ుత్రమ్ 
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వినాయక్పూజలో్ఉపయోగ్వంచ్చ్పత్రాలు్వాటి్విశ్వషాలు 
  

జలేడిు:   చర్మవాయధులు,్కోర్ణంత్దగుగ,్స్గగడెలు,్కీళినొపుపలు,్చెవిపోటు,్దంతశూల్,్విర్యచనాలు,్తిమిమరిు,్బోదకాలు్
తగ్వగంచడానికి్ఉపయోగపడతాయి. 

ఉమెమతు:   స్గగడెలు,్సథనవాపు,్చర్మవాయధులు,్పేను్కొరుకుడు,్శరీర్్నొపుపలు,్శావసకోశ్వాయధులు,్ఋత్వాయధుల్్
నివార్ణకుపయోగపడుతంది. 

గర్ణక: గాయాలు,్చర్మవాయధులు,్దదేురిు,్మూత్రంలో్మంట,్ముకుక్ఉదర్్సంబంధ్వాయధులు,్ఆర్ిమొల్ల్్
నివార్ణకుపయోగపడుతంది. 

మరువం: జీర్ిశకిు్ఆకల్ల్పెంపొందడానికి్జుటుా్రాల్డం,్చర్మవాయధులు్తగ్వగంచ్చందుకు్ఉపయోగపడుతంది. 
వావిల్ల: జవర్ం,్తల్నొపిప,్కీళినొపుపలు,్గాయాలు,్చెవిపోటు,్చర్మవాయధులు,్మూర్ావాయధి,్ప్రసవం్తరావత్వచ్చే్

యిబబందులు్దూర్ం్చ్చస్తుంది. 
రావి్ఆకు: మల్బదధం,్కామెరిు,్వాంతలు,్మూత్రవాయధులు,్జవరాలు,్నోటిపూత,్చర్మవాయధులు్నివార్ణంచడానికి,్

జీర్ిశకిు్మర్ణయు్జ్ఞాపక్శకిు్పెంపొందడానికి్ఉపయోగ్పడుతంది.్ 
దేవకాంచనం: మూర్ావాయధి,్కఫం,్పొటా్సంబంధ్వాయధులు,్నుల్లపురుగు్నివార్ణకు్ఉపయోగపడుతంది.్్దీని్ఆకులు్

ఆహార్ంగా్కూడా్ఉపయోగ్వసాురు. 
జ్ఞజ్ఆకు: వాతనొపుపలు,్జీరాిశయ్వాయధులు,్మలశయం్వాయధులు,్నోటిపూత,్దురావసన,్కామెరిు,్చర్మవాయధులు్

తగ్వగంచడానికి్వాడతారు. 
ఉతుర్యణ: దంతధావనకు,్పిపిప్పనున,్చెవిపోటు,్ర్కుం్కార్డం,్ఆర్ిమొల్లు,్గడెలు,్అతి్ఆకల్ల,్జవర్ం,్

మూత్రపిండాల్లో్రాళ్ళి్తగ్వగంచద్యనికి్ఉపకర్ణస్తుంది. 
ద్యనిమమ: విర్యచనాలు,్అతిసార్ం,్దగుగ,్కామెరిు,్ఆర్ిమొల్లు,్ముకుక్నుంచి్ర్కుం్కార్డం,్కండికల్కలు,్

గొంతనొపిప,్చర్మవాయధులు్తగ్వగంచడానికి్ఉపయోగకర్ం 
తల్సి: దగుగ,్జలుబు,్జవర్ం్చెవిపోటు,్పనున్నొపిప,్తముమలు,్చుండ్రు,్అతిసార్ం్

తగ్వగంచడానికుపయోగపడుతంది.్్సౌందర్య,్వాయధినిరోధకశకిు్పెంపునకు్వాడతారు. 
మామిడాకు: ర్కు్విర్యచనాలు,్చర్మవాయధులు,్ఇంటిలోకి్క్రమి్కీటకాల్్నివార్ణకు్ఉపయోగ్పడుతంది. 
గనేనరు: కణతలు,్త్యలుకాటు,్విషకీటకాల్్కాటు,్దుర్ద,్కళ్ళి్చర్మ్వాయధుల్్నియంత్రణకు్ప్రయోజనకార్ణ. 
విషుకిాంత: జవర్ం,్కఫం,్పడిశం,్దగుగ,్ఉబబశం్తగ్వగంచడానికి్జ్ఞాపక్శకిు్పెంపొందడానికి్వాడ్కచుే. 
తెల్మిది:ే చర్మ్వాయధులు,్కీళినొపుపలు,్మలశయ్దోషాలు,్గుండె్జబుబల్్నివార్ణకు్ఉపయోగపడుతంది. 
మాచి: దదేురిు,్తల్నొపిప,్వాత్నొపుపలు,్కళ్ళి్చర్మ్సంబంధ్వాయధులు్నయం్చ్చస్తుంది. 
వాకుడాకు: దగుగ,్జలుబు,్జవర్ం్అజీర్ిం్నేత్ర్మూత్ర్వాయధులు్నయం్చ్చయడానికి,్దంతధావనానికి్వాడతారు. 
మార్యడు: జగట్విర్యచనాలు,్జవర్ం,్మధుమేహ్ం,్కామెరిు,్నేత్రవాయధులు,్శరీర్్దుర్గంధం్తగ్వగంచడానికి్ఉపయోగం 
ర్యగు: జీర్ికోశ,్ర్కు్సంబంధ,్చినన్పిల్ిల్్వాయధుల్్నివార్ణకు,్రోగ్నిరోధక్శకిు్పెంపుదల్కు్ఉపయుకుం. 
దేవద్యరు: అజీర్ణు,్పొటా్సంబంధ్వాయధులు,్చర్మ్వాయధులు,్కంటి్సంబంధ్బాధల్ను్తగ్వగంచడానికి్వాడతారు. 
జమిమ్ఆకు: కఫం,్మూల్్వాయధి,్కుషుావాయధి,్అతిసార్ం,్దంత్వాయధులు్నివార్ణంచడనికి్ఎంతో్ప్రయోజనకార్ణ. 
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వినాయకుడి్కళాయణం 
 వినాయకుడి్వివాహ్ం్గుర్ణంచి్పౌరాణక్గాథ్కుపిుంగా.్ప్రళయవేళ్శ్రీ్మహావిషుివు్నాభినుంచి్వచిేన్
తామర్పువువపై్ బ్రహ్మ్ ఆవిర్బవించాడు.్ ప్రళయానంతర్ం్ విషువిు్ మేల్కకని్ జీవసృషిా్ కార్యకలపానిన్
ఆర్ంభించమని్బ్రహ్మను్ఆదేశించాడు.్బ్రహ్మ్సృషినాి్ఆర్ంభించాడు.్కాన్న్అంతా్వక్రంగా్ఉంది.్అపపటికీ్ఎనోన్
కలపల్లో్సృషులాు్చ్చసూు్వస్తునన్బ్రహ్మకు్ఈ్పర్ణణామం్ఆశేర్యం్కల్లగ్వంచింది.్ఆలోచనలో్పడెాడు.్అపుపడు్
నార్దుడు్ కారాయర్ంభానికి్ముందు్ వినాయకపూజ్ చ్చయనందువల్నే్ ఈ్ వైకల్లపకము్ వచిేనదని్ గణేశార్ేనం్
చ్చయమని్ బ్రహ్మకు్ సంబోధించాడు.్ అంతట్ బ్రహ్మ్ వినాయకునిక్ కఠోర్్ తపస్తస్ చ్చశాడు.్ ప్రతయక్షమైన్
వినాయకుడు్బ్రహ్మ్ అంతరాయనిన్ గ్రహంచి్జ్ఞానం,్ క్రయల్నే్ శకుుల్ను్ ఉపాసించమని్బోధించాడు.్ బ్రహ్మ్ ఆ్
ఉపాసన్ చ్చయగా్ ఆ్ రెండు్ శకుులు్ సిదిధ,్ బుదిధ్ అనే్ రూపాల్తో్ ప్రతయక్షమయాయయి.్ బ్రహ్మ్ కోర్ణక్ మేర్కు్
వార్ణరువురూ్ ఆయన్ కుమారెులుగా్ జనిమంచారు.్ ఆ్ తరువాత్ బ్రహ్మ్ చ్చసిన్ సృషిా్ సక్రమముగా్ కొనసాగ్వంది.్
సిదిధబుదుధలు్యౌవనవతల్యాయరు.్వార్ణ్ వివాహ్ం్ చ్చయాల్ని్బ్రహ్మ్ సంకల్లపంచారు.్ఈలోగా్నార్దుడు్ కథ్
నడిపి్ సిదిధబుదుధలు్ గణేశుని్ కోరుతనానర్ని్ ఆయనకు్ తెల్లయజేశాడు.్ వినాయకుడు్ కూడా్ అంగీకర్ణంచాడు.్
తరువాత్గణేశుడు్మిమమల్లన్కోరుతనానడని్వార్ణదరే్ణకీ్చెపాపడు.్బ్రహ్మ్సమక్షంలో్వినాయకుడికి్పెళిె్జర్ణగ్వంది.్
నూతన్ వధూవరుల్ను్ ఆశీర్వదించి్ నార్దుడు్ వినాయకునివైపు్ ఆశేర్యంగా్ చూశాడు.్ అతని్ ఆంతరాయనిన్
గ్రహంచిన్వినాయకుడు్నార్ద్య!్మా్మధయ్కల్హ్ం్వస్తుందని్న్నవు్భావించావు.్ఈ్సిదిధ్బుదిధ్ఎవరోకారు,్నా్
అంతర్ంగ్వక్ శకుులైన్ జ్ఞానం,్ క్రయ.్ అందుకే్ మేము్ మళీె్ ఒకటయాయం.్ న్న్ కల్హ్్ చింతన్ లోకోపకార్్
కార్కమైనది.్ భవిషయత్్ మానవుడు్ సిదిధ్ బుదిధ్ సమేతడైన్ ననున్ ఆరాధిస్తు్ వార్ణకి్ సమసు్ విఘనలు్ తొల్గ్వ్
స్తఖశాంతలు్పొందుతార్ని్చెపాపడు.్ఇది్వినాయకుడి్వివాహ్్కథ్ఆంతర్యం.్ఈయనకు్క్షేముడు,్లభుడు్
అని్యిరువురు్కుమారులు.్అందువల్నేమో్ఈయనని్ఆరాధించడం్వల్న్క్షేమం,్లభం్కలుగతాయని్ప్రతీతి. 

***** 
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విశవనాయక్-్వినాయక 
-్డాee బాచంపల్లి్సంతోషకుమార్్శాస్త్రి 

శృంగ్వరీ్శార్ద్య్పీఠ్ఆసాథన్పౌరాణకులు 
sastry.puranam@gmail.com 

్్్్భార్తీయ్ ధర్మంలో్ అనాదిగా్ప్రకృతిని్ ఆరాధించడం్ ఉంది.్ ప్రకృతిలో్ జర్ణగ్వ్మారుపలే్మనకు్ పండుగల్్
రూపంలో్కనిపిస్తునానయి.్భద్రమైన్పదం్భాద్రపదం.్భాద్రపద్మాసంలో్శుకిపక్ష్చతర్ధిని్గణపతి్చతర్ణధ్
అని్ విశ్వషమైన్ ఉతసవానిన్ భార్తీయులు్ దేశం్ మొతుం్ జరుపుకుంటారు.్ దేవతా్ సవరూపాల్లో్ తొల్లపూజలు్
అందుకునే్దైవం్గణపతి.్సకల్్శుభకారాయలు్గణపతి్ప్రర్థనతో్ప్రర్ంభమవుతాయి. 
్్్ఇంకా్ విశ్వషం్ ఏమిటంటే్ సంగీతం,్ శాస్త్రం,్ నాటయం,్ వాయపార్ం,్ విదయ్మొదలైనవి్మొదలుపెటిానా్ విఘ్ననశ్
ప్రర్థనతోనే్ ప్రర్ంభం్ కావటం్ సంప్రద్యయం.్ సకల్్ విఘ్న్ నివార్ణార్థం్ మహాగణపతిని్ పూజంచి్ ఆయన్
అనుగ్రంతో్కారాయలు్సిదిధంప్చ్చస్తకుంటారు.్ఆదిశంకరులు్హందూ్ధర్మంలో్ప్రతీవారు్ ‘పంచయతన్పూజ’ను్
విధిగా్ ఆచర్ణంచాల్ని్ ఆదేశించారు.్ ఈ్ పంచాయతనంలో్ ఆదితయం,్ గణేశం,్ మహేశం,్ శకిుం,్ విషుంి్ అని్
గణపతిని్కూడా్ఒక్భాగం్చ్చశారు.్ఎందుకంటే,్పంచ్భూతాల్లో్ఒకొకకక్తతాువనికి్ఒకొకకక్దేవతా్సవరూప 
ఆరాధనగా్ శ్రీ్ మహాగణపతిని్ పృధివితతువమునకు్ ప్రతీకగా్ భావిసాురు.్ సర్వజీవకోటి్ పృదివీ్ తతువం్ నుండి్
ఆవిర్భవించింది. 

‘యే్ప్రకృతాయదయో్జడా్జీవాశేగణయనేు 
సంఖ్యయయనత్్త్యషామీశ్సావమీ్పాల్కో్గణేశః’ 

    ప్రకృతిలోని్ చరాచరాతమక్ సృషిా్ యావతు్ ఉననటుి్ గణపంబడి,్ ఎవర్ణచ్చత్ పాల్లంపబడుతందో్ ఆయనిన్
‘గణపతి’ అంటారు.్భాద్రపదమాసంలో్శుకి్పక్ష్చతర్ణథ్రోజున్గణపతి్అతర్ణంచినటుి్శివపురాణంలో్ఉంది.్
ప్రకృతిలో్ఆ్రోజు్ఖగోళానిన్గమనిస్తు్మనకు్ఈ్విషయంల్్బోధపడుతంది.్భాద్రపద్మాసంలో్శుదధ్చవితి్
రోజు్సూరోయదయానికి్పూర్వం్తూరుప్దికుకలో్మూషిక్రూపంలోన,్ద్యనిపై్ఏనుగు్ఆకార్ంలోను్నక్షత్రాలు్
ఉదయిసాుయి.్ చంద్రుడు్ ఆ్ రోజు్ ‘హ్సాు’ నక్షత్రంలో్ ఉంటాడు.్ ‘హ్సు’ నక్షత్రాధిపతి్సూరుయడు.్సూర్యకాంతి్
కార్ణంగా్ ఆకాశంలో్ ఏనుగు్ ఆకార్ం్ ఏర్పడి్ గణపతిగా్ ఆరాధించం్ప్రర్ంభంమైందని,్ కాబటిా్ ఆ్ చవితికి్
‘వినాయక్చవితి’ అనే్పేరు్చవిేనటుి్ఖగోళ్శాస్త్రజుాలు్అంటారు. 
్్్మంత్ర్శాస్త్రంలో్నర్,్జంత్రూపాలు్కల్లసిన్మూర్ణు్ఉపాసనం్తొందర్గా్ఫల్లంచును్అని్ఉంది.్నర్,్గజ్
సవరూపముల్్సమేమళనమే్గణపతి్సవరూపం.్సమాధి్సిథతిలో్యోగ్వశవరులు్ఏ్పర్మాతమను్పొందుతారో్ద్యనిని్
‘గ’ అంటారు.్బంబానికి్ప్రతిబంబంలగ్కార్యకార్ణ్సవరూప్ప్రణవాతమక్ప్రపంచం్దేనిలో్ఉతపననమవుతందో్
ద్యనిని్ ‘జ’ అంటారు.్అనగా్పర్బ్రహ్మ్శబేవాచుయడిగా,్ గజముఖుడిగా్శాస్త్రం్గణపతిని్వర్ణించింది.్ ‘గ’ అనే్
అక్షరానికి్ ఆలోచన,్వాకుక్ అనే్ అరాధలునానయి.్ ‘న’ లేక్ ‘ణ’ అనే్ అక్షరాల్కు్ సంకల్ప్ క్రయాశకిు్ అనే్ అర్థం్
ఉండటం్ వల్ి్ మనలోని్ మనోవాకుక,్ కాయకర్మల్కు్ అధిపతి్ అయినాడు్ కాబటిా్ ‘గణాధిపతి’ అని్ ఆయనకు్
కీర్ణుసాుయి. 
్్్్వినాయకుడు్ అంటే్ ‘తనకంటే్ మరొకక్ విశిషా్ నాయకుడు్ లేనివాడు’ అని్ అర్థం.్ వినాయకుని్ మించిన్
నాయకుడు్ఈ్భూమండల్లో్మరొకకడు్లేడు.్మరోకక్నిఘ్ంటువులో్‘గ’ అంటే్బుదిధ్అని,్“ణ’ అంటే్విజ్ఞానం.్
బుదిధ,్జ్ఞానాల్్ప్రద్యత,్అధిపతి్కాబటిా్ఆయనను్ ‘గణపతి’ అనానరు.్పాండితయం,్జ్ఞానం్రావాల్ంటే్గణపతిని్
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తపపనిసర్ణగా్ఉపాసించాల్ల.్గణేశ్ఉపనిషతులో్ఒక్విశ్వషం్చెపాపరు.్పర్మాతమ్నుండి్‘ఓం’ అనే్ధవని్పుటిాంది.్
అది్గజ్ఞకార్మైంది.్అందువల్నిే్ముతుసావమి్దీక్షితలు్ ‘వాతాపి్గణపతిం్భజే...్ప్రణవసవరూప్వక్రతండం’ 
అని్ఓంకార్్రూప్గణపతిని్కీర్ణుంచారు.్ఓంకార్మును్బాగా్పర్ణశీల్లస్తు్గణపతి్దర్ినం్అవుతంది. 
్్్్అంతర్జ్ఞల్ంలో్శోధన్చ్చస్తు్చిత్ర్విచిత్ర్గణపతి్చిత్రాలు్మనకు్ల్భిసాుయి.్ప్రపంచ్ప్రఖ్యయతిగాంచిన్దైవం్
గణపతి్ అంటే్ అతిశయోకిు్ కాదు.్ ప్రపంచంలో్ చాల్ దేశాల్లో్ గణపతి్ ఆరాధన్ కనిపిస్తుంది.్ జ్ఞవా,్
కాంబోడియా,్ఆగ్వనయ్ఆసియా్దేశాల్లో్మనదేశంలోలగ్వ్గణపతి్ఆరాధన్ఉండటం్విశ్వషం. 
్్్్నిర్యశవర్్ వాదులైన్బౌదుధలు్కూడా్ గణపతిని్ తమ్ దేవతగా్ చ్చస్తకునానరు.్ ‘విఘనల్్ రాజు’ అని్బౌదుధలు్
ఒకపుపడు్భావించారు.్గ్రీకు్పురాణాల్ను్పర్ణశీల్లంచగా్ ‘డర్ణమనన్’ అనే్పేరుతో,్రోమనులు్‘జేనస్’ అనే్పేరుతో్
విఘ్న్ నివాకర్్ దేవతాసవరూపంగా్పూజంచారు.్ వీరు్భార్తీయ్గణపతికి్ దగగర్గా్ఉండటం్ విశ్వషం.్ఈజపు్ా
దేశంలో్ ‘గున్నస్’ అనే్ పేరుతో్ ఒక్ దేవతారాధన్ ఉంది.్ ఈ్ ‘గున్నస్’ ‘గణేష్’ అనే్ పేరుకు్ దగగర్గా్ ఉండటం్
విశ్వషం.్అమెర్ణకాలోని్మెకిసకో్ఆదివాస్తల్లో్గణపతి్పూజ్కూడా్ఉననటుి్చర్ణత్రకారులు్చెబుతారు. 
్్్మంగోల్లయన్్ చక్రవర్ణు్ కుబయిిఖ్యన్్కు్ సంతానం్ లేకపోత్య్ ఆయన్ తండ్రి్ ఆజామేర్కు్ గణపతి్ ఉపాసన్ చ్చసి్
సంతానం్ పొందినటుి్ ఒక్ ఐతిమయం,్ జ్ఞవా్ దేశంలో్ అతయంత్ పురాతనమైన్ గణపతి్ విగ్రహ్ం్ ‘డియంగ్ పిే్
బూయ’లో్ఉంది.్దీనిని్బటిా్చూస్తు్అతయంత్ప్రచీన్సంప్రద్యయంలో్ప్రపంచంలో్చాల్ప్రదేశాల్లో్గణపతి్పూజ్
విసుర్ణంచి్ఉండటం్చాల్విశ్వషం. 
్్్్గణపతి్రూపం్విల్క్షణమైనది.్ గజవకామను్నిశింతంగా్గమనిస్తు్ప్రతి్వయకిుకి్సాధనలో్వివేకంతో్కూడిన్
నిశేయ్ సామర్ధయం్ కావాల్ల.్ స్మర్ణతనం్ లేని్ ధృడదక్ష్ కావాల్ల.్ వీటనినంటిన్న్ సూచించటానికే్ ఆ్ పర్మాతమ్
‘గజవకాము’తో్కనిపించాడు. 
శూర్పకర్:ి్గణపతి్చెవులు్చ్చటల్వంటివి.్ఎందుకనగా్ప్రతివాడికి్వినటం్కంట్ట్చెపపటం్ఎకుకవ్ఇషంా్ఉంటుంది.్
కాని్వినటం్బాగా్అభయసిునే్వాడు్గొపప్పండితడవుతాడని్శాస్త్రం్చెబుతననది్విచక్షణతో్శిక్షణను్పొందటానికే్
ఈ్చెవులు.్‘శ్రావణ్భకిుని’ సూచించ్చ్సవరూపం్ఈ్విశ్వషం. 
తొండం:్దేనినయినా్తొందర్గా్గ్రహంచ్చ్నేరుపను్ఈ్తొండం్సూచిస్తుంది.్ఆశేరాయనిన్కల్లగంచ్చ్శకిున్న,్నేర్పర్ణతనం,్
వివేకంను్అల్వరుేకోవటం్మంచిదని్సూచించడమే్అంతరార్ధం. 
ల్ంబోదర్ం:్ ప్రపంచమంతా్ తన్ ఉదర్మునందే్ ఉంది.్ ఆయన్ కుక్షి్ నుండే్ సమసు్ బ్రహామండాలు్
ఉతపననమయినాయని్అర్థం.్మంచి్చెడులు్రెండింటిని్భర్ణంచ్చ్సామర్థయమును్సూచిస్తుంది. 
మూషిక్వాహ్నం:్కోర్కయే్మూషికం,్కోర్ణకను్అదుపులో్పెటుకాుంటే్ఏ్పనిలోనయినా్విజయం్సాధించవచుే. 
్్్్ఈ్ విధంగా్ సంపూర్మిైన్ జగతుకు్ సంకేతం్ మహాగణపతి.్ నిశిత్ పర్ణశీల్నకు,్ మేధా్ సంపతిుకి్ చిహ్నం్
గజ్ఞననుడు.్ ఆతమతతావనికి్ ప్రతీక్ వినాయకుడు.్ కుండల్లన్న్ శకిు్ సంపననతకు్ గురుు్ నాగాభర్ణుడైన్ బుదిధపతి.్
యోగ్శాస్త్రం్మర్ణయు్గణేశ్అధర్వ్శీర్షం్ప్రకార్ం్గణపతి్మూలధార్్చక్రంలో్ఉంటాడు.్మూల్ధార్ం్పృధివీ్
తతావనికి్సంబంధించినది.్కాబటేా్వినాయక్చతర్ణథ్రోజున్చెరువు్నుంచి్తెచిేన్మటితాో్వినాయకుని్ప్రతిమను్
చ్చసి్తిర్ణగ్వ్అకకడే్నిమజినం్చ్చసాురు. 
     ‘కల్లకతరాయిల్క్ తగాద్ లేదు.్ గర్ణక్పూజక్ తల్కాయ్నొగుగ’ అని్ కరుణశ్రీ్గారు్అంటారు.్ నిజమే్అతి్
సామానుయడు్కూడా్స్తల్భంగా్ఆరాధించ్చ్స్తల్భ్దైవం్గణపతి్మాత్రమే.్21్సంఖయ్గణపతికి్ఇషామైన్సంఖయ.్
ఏకల్లంగ్ తిపత్రముల్తో్ అనగా్ 21్ పత్రముల్్ పూజ్ ఈ్ రోజు్ చాల్ ప్రసిదధగా్ చ్చసాురు.్ ఈ్ పత్రముల్న్నన్
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ఆయుర్యవద్ఔషధగుణాలు్కల్లగ్ఉండంట్విశ్వషం. 
్్్్కాబటిా్ ఎనోన్ ఆధునిక్సాంప్రద్యయ్ విశ్వషాలు్ కల్లగన్ఈ్భాద్రపద్శుదధ్ చతర్ణధ్ రోజున్ ఆ్మహాగణపతిని్
ప్రతీవారు్తమ్యొకక్అహ్ంకార్్మమకారాల్లన్విడచిపెటిా్బుదిధకుశల్తను్శ్రద్యధ్భకుుల్ను,్విద్యయ-వివేకాల్ను్
ప్రసాదించాల్లసందిగా్వినాయకుడిని,్విఘ్ననాయకుడిని,్విశవకార్ణుడిని్వేడుకుంటే్అన్నన్శుభాలే్ప్రసాదిసాుడు. 

(‘ఆంధ్రప్రదేశ్’ పత్రిక్సౌజనయంతో) 
***** 

షిర్ణడీలో్వెల్సిన్శ్రీ్పంచముఖ్విషిుగణపతి్విశిషతా-వివరాలు 
శిో షిరీెపురీ్రాజత్ర్మయమూర్ణుమ్ 
  భకెచుససద్య్పూజత్భద్రమూర్ణుమ్ 
  శ్రీ్విషుి్పంచాతమ్గణేశమూర్ణుమ్ 
  స్తవేముద్య్సంతత్దివయమూర్ణుమ్ 

-్ప్రోఫెసర్్అపపల్ి్స్మేశవర్్శర్మ 
విశాఖపటాణము 

మందిర్్వివరాలు 
 షిర్ణడీలో్శ్రీ్సాయిబాబా్మందిరానికి్2్కి.మీ.్దూర్ంలో,్పడమర్్దికుకగా్(పాతనాసిక్్రోడెు)్కంకూర్ణ్
గ్రామానికి్ వెళ్యెద్యర్ణలో,్ ఎడమవైపు్ శ్రీ్ పంచముఖ్ విషుగిణపతి్ మందిర్్ నిరామణం్ జర్ణగ్వంది.్ ద్యద్యపు్ ఎకర్ం్
సథల్ంలో్ఉతుర్ం్వైపు్వునన్పంటకాలువ్గటుాన్ ‘సాయి్విహార్’ ప్రంగణంలో్ఈ్మందిర్ం్నిర్ణమంచబడింది.్శ్రీ్
విషుగిణపతి్మందిర్ం,్ఇతర్్నిరామణాలు్అన్నన,్శ్రీ్షిర్ణడి్సాయిబాబా్పేరున్స్తవా్కార్యక్రమాల్కు్అంకితమైన్
ఒక్ చార్ణటబుల్్ ట్రస్తా్ (జ్ఞాన్ సాయి్ కేంద్రం),్ హైదరాబాద్్ వార్ణ్ చ్చత్ నిర్వహంచబడుతనానయి.్ ఈ్ ట్రస్త్ా
యజమాని్శ్రీ్షిర్ణె్సాయిబాబా. 

పంచముఖ్విషుగిణపతి్-్విగ్రహ్్విశిషతా 
కుండల్లన్న్ శకిుకి్ ప్రతీకయైన్ ఆదిశ్వషునిపై్ పంచముఖ్యల్తో్ గణనాధుడు్ ఆశీనుడైవునానడు.్ శ్రీమహావిషువిు్
శయనము్కూడా్ఆదిశ్వషుడే.్సిదిధ,్బుదిధ్సంయుకు్శకిుగా్శ్రీల్క్ష్మి,్సావమి్వార్ణ్ఎడమ్తొడపై్ఆశీనురాలైంది.్ఈ్
విశిషా్ గణపతి్ హేర్ంబగణపతి,్ ల్క్ష్మీగణపతి్ సంయుకు్ రూపంగా్ విషుగిణపతి్ పేరుతో్ పిలువబడుచునానడు.్్
తమిళనాడులోని్మహాబల్లపుర్ంలో్తయారైన్ఈ్నల్ిరాతి్ఏకశిల్విగ్రహ్ం్7½్అడుగుల్్ఎతు,్3½్ ్టనునల్్
బరువు్గల్లగ్వ్అతిస్తందర్ంగా్చైతనయం్ఉర్కలు్వేసూు్విషుిగణపతిగా్షిర్ణడీలో్అందర్ణన్న్అనుగ్రహస్తునానడు. 

నాడీశాస్త్ర్పండితల్్అభిప్రయము 
 ఈ్విషుిగణపతి్విగ్రహ్ం్మహాబల్లపుర్ంలో్రూపుదిదుేకోవటానికి్ముందు,్శ్రీ్జ్ఞానసాయి్కేంద్రం్వారు్
కోయంబతూురులోని్ ప్రముఖ్ నాడీశాస్త్ర్ కోవిదులు్ శ్రీ్ స్తబ్రమణయంగార్ణని్ సంప్రదించారు.్ నాడీశాస్త్రం్ చెపిపన్
విధంగా్ ఈ్ విషుిగణపతి్ 400్ సంవతసరాలు్ షిర్ణడీలో్ క్షేత్రపాల్కుడిగా్ భకుుల్ను్ ర్క్షిసాుడని,్ భవిషయతులో్
అనూహ్యమైన్శకిు్సవరూపం్సంతర్ణంచుకొని,్దర్ినమాత్రాన్భకుుల్ను్అనుగ్రహంచి,్వార్ణ్కషాాల్లన్తొల్గ్వంచి,్
కోర్ణకలు్ తీరుసాుడని్ వివర్ణంచారు.్ అలగ్వ్ విషుిగణపతి్ మందిర్ం్ అతి్ ప్రసిదధ్ క్షేత్రంగా్ విరాజలుితందని,్
భవిషయతులో్అతిశకిువంతమై్నాలుగు్ఏనుగులు,్నాలుగు్దికుకలు్రాత్రి్సమయంలో్ఈ్విషుిగణపతికి్పహ్రాగ్
వుండి,్సావమిని్స్తవిసాుయని్కూడా్నాడీ్శాస్త్రజుాలు్ఈ్మందిర్్భవిషయతును్ఆవిషకర్ణంచారు.్భకుులు్సవయంగా్
ఈ్విషుిగణపతిని్దర్ణించి,్ఆరాధించి,్ఎనలేని్శాంతి్సౌఖ్యయలు్పొందుతనానరు. 



 

42 బ్రాహ్మణబంధుడాట్కామ్్సమర్పణ్ వినాయక్వ్రత్కల్పం-2013 

ఇకకడ్ఇదో్విశ్వషం 
    శ్రీ్షిర్ణడీ్సాయినాథుని్ప్రేర్ణతో,్ఆహావనంతో్విషుగిణపతిగా్పిలువబడి,్షిర్ణడీలో్తను్వెల్లశానని,్తనను్
దర్ణించుకొనే్వార్ణకి్మంచి్ జరుగుతందని్ ఎందరో్ భకుుల్కు్ ఆ్సావమియే్ధాయనంలో్చెపపటం్ జర్ణగ్వంది.్ శ్రీ్
సాయిబాబాను,్ సమాధిమందిర్ంలో్ దర్ణించుకొనే్ సమయంలో,్ శ్రీ్ ర్యణుకామాత్ మందిరానికి్ వెళ్యె్ భకుుల్కు,్
చాల్ మంది్ నిషాపారుల్కు్ ధాయనప్రపిు్ కల్లగ్వంచి్ ఆ్ సావమియే్ భకుుల్లన్ పిల్లపించుకునన్ సందరాభలు్ ఎనోన్
వునానయి.్ఈ్మందిర్ంలో్వునన్రాజమూషిక్వాహ్నానికి్చెవిలో్భకుులు్వార్ణవార్ణ్కషాాల్ను్చెపిత్య,్మండల్ం్
రోజులిో్ (40్రోజులిో)్ అవి్ నెర్వేరుతనానయని్ అనేకమంది్ భకుుల్్ అనుభవాలు్వెల్ిడిస్తునానయి.్మహల్లు్
మూషికానికి్ఎడమ్చెవిలోనూ,్పురుషులు్కుడి్చెవిలోనూ్తమ్కోర్ణకల్ను్వయకుం్చ్చయటం్సంప్రద్యయం.్ 

శాస్త్రపర్ంగా్కొనిన్వివర్ణలు 
“ఉపాసకానాం్హతారాథయ్బ్రహ్మణోరూపకల్పనా” 

అని్ఋషుల్్వాకయం.్ అనగా్ ఆయాదేవతాతతావలు్ ఆయా్మూరుుల్లో్ వయకుమయేటటుి,్ ఉపాసకుల్్సౌకర్యం్
కొఱకు్రూపాలు్ కల్లపంచబడినాయి.్ ఈ్ పంచముఖ్ విగ్రహ్ములో్ 5్ముఖ్యలు్ పంచప్రణవాల్కు్ సంకేతము.్
గణపతి్ప్రణవ్సవరూపుడు.్సావమి్బ్రహ్మ్విషురిుద్రేంద్యది్దేవతాగణముల్కు్అధిపతి.్అలగ్వ్36్తతవముల్కు్
‘గణము’ అని్వయవహార్ము.్అలంటి్గణముల్కు్అధిపతియగుట్వల్న,్సంపూర్ి్పర్తతవమే్గణపతి్తతవము.్
ఉపనిషతులు,్ పురాణాలు్ ధృవపర్చిన్ తతవము్ ఆధార్ంగా్ “వాయపకతావత్్ విషుిః” అనగా్ వాయపకతవం్ వల్న్
గణనాధునికి్ “విషుిగణపతి” నామము్ఉచితమని్నాడీ్శాస్త్రజులాు్ నిర్యిించారు.్ ఇపుపడు్ గణపతి్ విషుివులో్
లీనమయాయడని్నాడీశాస్త్రజులాు్చెపాపరు. 
 “తవం్ మూలధార్య్ సిథతోఽసి్ నితయం” అను్ ఉపనిషధావకయము్ ప్రమాణంగా,్ గణపతి్ సాథనము్
మూలధార్ము.్ పరావాకుక,్ గణపతికి్ సాథనమైన్ మూలధార్మున్ ఉతపననమైన్ వైఖరీ్ వాకుకగా్
అభివయకుమవుతంది.్గనుక్గణపతి్వాకుకల్కు్అధిపతి. 
 శ్రీ్ల్క్ష్మీగణపతి్ధాయనశోికమునకు్అదుభత,్స్తందర్్ప్రతిరూపము్ఈ్పంచముఖ్విషుిగణపతి్విగ్రహ్ము.్
అనగా్మాదీ్ ఫల్ము,్ గద,్ చెఱకు్ విలు,ి్ త్రిశూల్ము,్ చక్రము,్ శంఖము,్ పాశము,్ కలువపువువ,్ వడికంకి,్
తనదంతకము,్ పదిచ్చతల్లో్ ధర్ణంచినటువంటినిన్ తండముతో్ (కుడివైపు్ వంగ్వన)్ ర్తనకల్శమును్
ధర్ణంచినటువంటినిన,్ చ్చతిలో్ పదమము్ ధర్ణంచిన్ వల్ిభను్ (శ్రీల్క్ష్మిని)్ ఆల్లంగనము్ చ్చస్తకొని్ సావమి్ తన్
ఎడమతొడపై్కూరుేండబెటుకాుననటువంటి,్ విశవఉతపతిు,్ సిథతి్ ల్యకారుడగు్శ్రీ్ విషుిగణపతి్ “సర్వఇషాప్రద్యత” 
శకిు్ సవరూపుడు.్ ఓంకార్్ ముఖుడైన్ వేదపురుషడగుటవల్న్ ల్ంబోదరుడనియు,్ శబేరూపుడైన్ గణపతికి్
మూషికము్వాహ్నమని్శాస్త్రము్ప్రమాణము.్విషయలల్స్నిరూమల్నకు్సంకేతమే్సావమి్ఎలుకను్వాహ్నంగా్
చ్చస్తకొనుటలోని్ ఆంతర్యం.్ విషుగిణపతి్ వీరాసనంలో్కూరుేండుటవల్న్యోగసాధన్ ల్క్షాయనిన్సూచిస్తుంది.్
క్షేత్రము,్ఆకార్ము,్ఆకర్షణ,్చైతనయము్కల్లగ్వన్ఈ్విషుగిణపతి్శ్రీ్సాయినాథుడు్ఎంపికచ్చసిన్శకిుసవరూపుడు,్
మనదేశంలోని్విశిషా్మందిర్ంగా్విరాజలుతిోంది.్ 
(శాస్త్రపర్మైన్ పై్ వివర్ణములు్యిచిేనవారు్ కీర్ణుశ్వషులు్ శ్రీ్పూడిపెదేి్ ల్క్షమణభర్ద్యవజ్ (విశాఖపటాణం).్ వీరు్ శ్రీ్ గణేశ్
పురాణానిన్సంసకృతం్నుండి్తెలుగుస్తత్చ్చశారు.్ఈ్గ్రంథానిన్శ్రీ్జ్ఞానసాయి్కేంద్రం్వారు్ముద్రించి,్షిర్ణడీలో్వెల్సిన్శ్రీ్
పంచముఖ్ విషుిగణపతి్ విగ్రహ్ప్రతిషా,్ అనగా్ 13-6-2002వ్ త్యదీన్ ప్రచుర్ణంచి్ విడుదల్్ చ్చశారు.్ శ్రీ్ గణేశ్ పురాణం్
హైదరాబాదు్(040-27642459),్షిర్ణడీ్ఆఫీస్త్సాయి్విహార్్లో్(02423)256510ను్సంప్రదించి్పొందవచుేను.) 
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