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శ్రీ వినాయక పూజా విధానము
శ్రీ సిద్ధి వినాయక వ్ర తకల్పము
ముుందుగా బొ ట్టుపెట్ు టకుని, నమస్కరుంచుకుని, ఈ విధుంగా ప్ారరథ ుంచుకోవాలి.
ప్ారర్థ న:

శ్లో॥ శుకాోుంబర్ధర్ుం విష్
ణ ుం శశివ్ర్ణ ుం చత్ర్భుజుం ।

పర స్నన వ్దనుం ధాాయేతసర్వ విఘ్ననపశ్ాుంతయే ॥
అయుం ముహూర్త స్ుసముహూరతతస్ుత ॥

శ్లో॥ తద్ేవ్ల్గ్నుం, స్ుద్ధనుం తద్ేవ్, తారాబల్ుం చుందర బల్ుం తద్ేవ్ ।
విద్ాాబల్ుం ద్ైవ్బల్ుం తద్ేవ్, ల్క్ష్మీపతేతేుంఘ్రి యుగ్ుంస్ీరామి ॥
స్ుముహూరతతస్ుత ॥

శ్లో॥ ల్ాభసతత షాుం, జయసతత షాుం, కుతసతత షాుం పరాభవ్ః ।
యేషామిుంద్ీవ్ర్ శ్ాామో హృదయస్థథ జనార్దనః ॥
ఆపద్ామపహరాతర్ుం ద్ాతార్ుం స్ర్వస్ుంపద్ాుం

ల్ోకాభిరాముం శ్రీరాముం భూయోభూయో నమామాహుం ॥
స్ుమఖ శ్్చైకదుంతశై కపిల్ో గ్జకరణ కః,

ల్ుంబో దర్శై వికట్ో విఘ్నరాజో గ్ణాధధపః ।
దూమకేత్ ర్గ ణాధాక్షః ఫాల్చుంద్రర గ్జాననః,

వ్కీత్ుండ శ్శూర్పకరతణ, హేర్ుంబః స్కుంధ పూర్వజః ।
అషాువ్షటు చ నామాని యః పఠేచఛృృణుయాదపి ।
విద్ాార్ుంభే వివాహేచ పర వేశ నిర్గ మేతథా
స్ుంగాీమే స్ర్వకారేాష్ విఘ్నస్త స్ానజాయతే।
అభీపిసతార్థ సిదియర్థ ుం, పూజితో యస్ుసరచర్పి,

స్ర్వవిఘ్నచ్ఛఛ ద్ేతసెైీ గ్ణాధధపతయే నమః ॥
(నమస్కరుంచుకుని ఆచమనము - ప్ారణాయామము చేసి ఈ విధుంగా స్ుంకల్పము చపపపకోవాలి)
స్ుంకల్పుం:

ఓుం ॥ మమోప్ాతత దురతక్షయద్ావరా శ్రీ పర్మేశవర్ పరరతార్థ ుం, శుభేశ్లభనే ముహూరేత అదాబర హీణః ద్ధవతీయప
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రారేథ శ్వవతవ్రాహకల్పప వైవ్స్వత మనవుంతరే, కలియుగే, పర థమప్ాద్ే, జుంబూద్ీవపత, భర్తవ్రేే, భర్తఖుండే, మేరత
ర్ద క్ష్ిణ ద్ధగాుగే, శ్రీశ్్చల్స్ా ఈశ్ానా పర ద్ేశ్వ (శ్రీశ్్చల్ానికి ఏ ద్ధకుకల్ో వ్పుంట్ే ఆ ద్ధకుక పతర్భ చపపపకోవాలి), అసిీన్ వ్ర్త
మాన వాావ్హారక చాుందర మానేన శ్రీ ఖర్ నామ స్ుంవ్తసరే, దక్ష్ిణాయనే, వ్ర్ేరత త, భాదర పదమాసత శుకో పక్ష్ే చత్
రాథయుం తిథౌ బృహస్పతివాస్ర్ యుకాతయాుం, శుభనక్షతర, శుభయోగ్, శుభకర్ణ ఏవ్ుంగ్ుణ విశ్వషణ విశిషాుయాుం,
శుభతిథౌ, శ్రీమాన్ ....గతతరః .... నామధేయః, శ్రీమతః ....గతతరస్ా ....నామధేయస్ా (పూజ చేసత వార్భ గతతరుం, పత
ర్భ చపపపకోవాలి.
పూజకు కూర్భైనన చ్ఛనానర్భల్ పతర్ో భ కూడా చప్ాపలి) ధర్ీపతీన స్మేతస్ా అస్ాీకుం స్హ కుట్టుంబానాుం క్ష్ేమ
స్థ యర్ా విజయాయు రారతగచాశవరాాభివ్ృది యర్థ ుం, ధరాీర్థ కామమోక్ష చత్రవధ ఫల్పపర్భషార్థ సిదియర్థ ుం, ఇషుకా
మాార్థ సిదియర్థ ుం, మనోవాుంఛాఫల్ సిదియర్థ ుం, స్మస్త దురతోపశ్ాుంతార్థ ుం, స్మస్త ముంగ్ళావాపత యర్థ ుం, వ్రేేవ్రేేపరయు
కత వ్ర్సిద్ధి వినాయక చత్రథథ ముద్ధద శా, శ్రీ వ్ర్సిద్ధి వినాయకద్ేవ్తా పరరతార్థ ుం కల్ోపకత పర కారేణ యావ్చఛకిత ధాానా
వాహనాద్ధ షథ డశ్లపచార్ పూజాుం కరష్తా
(అుంట్ూ కుడిచేతి మధావేలితో నీళ్ళు ముట్టుకోవాలి)

ఆద్ౌ నిరవఘ్ననన పరస్మాపత యర్థ ుం గ్ణాధధపతి పూజాుం కరష్తా ।
తదుంగ్ కల్శపూజాుం కరష్తా ॥
కల్శపూజ:

కల్శుం గ్ుంధ పపషాపక్షతైర్భార్ైయ । తస్థ ాపర హస్త ుం నిధాయ (కల్శుంల్ో గ్ుంధుం, పపషాపల్ు, అక్షతల్ు వ్పుంచ్ఛ ద్ా
నిని చేతితో తాకుతూ ఈ ముంతరుం చదవాలి)
కల్శస్ా ముఖే ర్భదర ః కుంఠే విష్
ణ స్మాశిీతః
మూల్ప తతరసిథతో బర హాీ, మధేా మాతృగ్ణాస్ీృృతాః,
కుక్ష్తత్స్ాగ్రాస్సరేవ స్పత ద్ీవప్ా వ్స్ుుంధరా
ఋగేవద్ర ధ యజురేవద స్ాసమవేద్ర హాధర్వణః
అుంగచశైస్హరతాస్సరేవ కల్శ్ాుంబు స్మాశిీతాః ॥ ఆయాుంత్ ద్ేవ్పూజార్థ ుం దురతక్షయకార్కాః (మన వ్దద వ్పనన
నీట్ిప్ాతర చుట్ూ
ు గ్ుంధుం రాసి బొ ట్ట
ో పెట్ిు అుందుల్ో తమల్ప్ాకు వ్పుంచుకోవాలి.
ఈ శ్లోకుం చదువ్పతూ ఆకును నీట్ిల్ో స్వ్ా పది తిల్ో తిప్ాపలి)
శ్లో ॥ గ్ుంగేచ యమునేచైవ్ గతద్ావ్ర స్ర్స్వతీ

నర్ీద్ే సిుంధు కావేరథ జల్పసిీన్ స్నినధధుం కుర్భ ॥
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తమల్ప్ాకుతో కల్శుంల్ోని నీట్ిని పూజాదర వ్ాముల్ మీద్ా, ద్ైవ్ము మీద్ా, తమమీద్ా కొద్ధద గా చ్ఛల్కరుంచుకోవా
లి. అనుంతర్ుం పస్ుపప గ్ణపతిని పూజిుంచాలి.

విఘ్ననశవర్ పూజ
గ్ణానాుంతావుం గ్ణపతిగుం హవామహే, కవిుం కవీనా ముపమశీవ్స్త ముం
జేాషఠరాజుం బర హీణాుం బర హీణాస్పతాః ఆనశృణవనూనతిభిసరసద స్ాదనుం॥
శ్రీ మహాగ్ణాధధపతయే నమః ॥

ధాానావాహనాద్ధ షథ డశ్లపచార్ పూజాుం కరష్తా (మధా వేలితో నీట్ిని తాకాలి)
ధాానుం :
శుకాోుంబర్ధర్ుం విష్
ణ ుం శశివ్ర్ణ ుం చత్ర్భుజుం
పర స్నన వ్దనుం ధాాయేత్ స్ర్వ విఘ్ననప శ్ాుంతయే
అనే శ్లోకుం చదువ్పతూ పూవ్పల్ూ అక్షతల్ూ కలిపి పస్ుపప గ్ణపతి ప్ాద్ాల్ చుంత వ్పుంచాలి. పూజను ద్ేవ్పని
ప్ాద్ాల్ వ్దద మాతరమే చేయాలి. శిర్స్ుపెైన పూల్ు కానీ అక్షతల్ు కానీ చల్ో రాదు)
ధాాయామి ధాానుం స్మర్పయామి. ఆవాహయామి ఆవాహనుం స్మర్పయామి. హస్త యోః అర్్యుం స్మర్పయా
మి. ప్ాదయోః ప్ాదాుం స్మర్పయామి (అని చబుతూ ఉది రణతో నీట్ిని పస్ుపప గ్ణపతికి చూపిుంచ్ఛ ఆ నీట్ిని
చ్ఛనన పళ్ుుం ల్పద్ా ప్ాతరల్ో వేయాలి. పస్ుపప గ్ణపతిని గ్ుంధుం, అక్షతల్ు, పస్ుపప, కుుంకుమ, పూల్తో పూజిుం
చాలి. అగ్ర్భ వ్త్
ే ాుం పెట్ిు శ్లడశ్లపచార్ పూజ చేయాలి. యధాభాగ్ుం గ్ు
త ల్ు వలిగుంచ్ఛ, బెల్ోుం ల్పద్ా పుండు నైవద
డుం నివేదయామి ॥ శ్రీ మహాగ్ణాధధపతి స్ుసపర స్నోన, స్ుపరత
ర ో, వ్ర్ద్ర భవ్త్ ॥ శ్రీ గ్ణాధధపతి పర స్ాదుం శిర్స్ాగ్ృ
హాణమి అుంట్ూ పూజ చేసన
ి అక్షతల్ు రుండు తీస్ుకొని తల్పెై వ్పుంచుకోవాలి.
మర్ల్ా ఆచమనుం చేసి పెైన స్ూచ్ఛుంచ్ఛన విధుంగా స్ుంకల్పుం చపపపకోవాలి.
అథ శ్రీ వ్ర్సిద్ధి వినాయక పూజాుం కరష్తా. తదుంగ్ ప్ారణపరతిషాఠపనుం కరష్తాఅుంట్ూ కుడిచేతి మధా వేలితో నీట్ిని తాకాలి.
శ్రీ వ్ర్సిద్ధి వినాయక ప్ారణపర తిషఠ :
(విగ్ీహుంపెై పపవ్పవతో కొుంచుం పుంచామృతాల్ను చ్ఛల్కరుంచ్ఛ) ఓుం ఆుంహ్రుంకోీుం యుంర్ుంల్ుంవ్ుం శుంషుంస్ుంహుం ఇతాాద్ేాన ప్ారణపర తిషాఠపనుం కృతావ, నమస్క-
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ృృతావ (నమస్ాకర్ుం చేస్త ూ) ॥ ఓుం శ్రీ వ్ర్సిద్ధి వినాయకాయ నమః
శ్లో ॥ స్ావమిన్ స్ర్వజగ్నానథ యావ్తూపజావ్స్ానకుం
తావ్తవుం పరరతిభావేన బుంబేసిీన్ స్నినధధుం కుర్భ॥
అవాహరతోభవ్, స్ాథపితోభవ్, స్ుపర స్నోనభవ్, అవ్కుుంఠతోభవ్, వ్ర్ద్ర భవ్, పర సరద, పర సద
ర , పర సరద (అుంట్ూ వినా
యకుడి విగ్ీహుం ప్ాద్ాల్ వ్దద అక్షతల్ు ల్పక పూల్ు వేయాలి)
షథ డశ్లపచార్ పూజ :
భవ్స్ుంచ్ఛత ప్ాప్టఘ్ విధవుంస్న విచక్షణమ్

విఘ్ానుంధకార్ భాస్వుంతుం విఘ్నరాజమహుం భజే ॥
ఏకదుంతుం శ్శర్పకర్ణ ుం గ్జవ్కత రుం చత్ర్భుజుం

ప్ాశ్ాుంకుశధర్ుం ద్ేవ్ుం ధాాయే తిసద్ధి వినాయకమ్ ॥
ఉతత ముం గ్ణనాథస్ా వ్ర తుం స్ుంపతకర్ుం శుభుం

భకాతభీషుపరదుం తస్ాీత్ ధాాయేతతుం విఘ్ననాయకుం ॥
ద్ాాయే దగ జాననుం ద్ేవ్ుం తపత కాుంచన స్నినభుం

చత్ర్భుజుం మహాకాయుం స్రావభర్ణ భూష్ితుం ॥
శ్రీ గ్ణాధధపతయే నమః ధాాయామి॥ (వినాయకుడి
విగ్ీహుం ప్ాద్ాల్ వ్దద పూల్ు, అక్షతల్ు వేసి నమస్కరుంచాలి)
అతారగ్చఛ జగ్దవనద య స్ుర్రాజారైతేశవర్
అనాథనాథ స్ర్వజఞ గతరథగ్ర్ుస్ముదువ్.
ఆవాహయామి॥ (మర్ల్ అక్షతల్ు వేయాలి)
మౌకితకచః పపషారాగచశై నానార్తన
ై రవరాజితమ్
ర్తనసిుంహాస్నుం చార్భ పరరతార్థ ుం పర తిగ్ృహాతామ్

ఆస్నుం స్మర్పయామి ॥ (అక్షతల్ు ల్పద్ా పూల్ు వేయాలి)
గతరథపపతర నమసతత స్ుత శుంకర్పిరయనుందన
గ్ృహాణార్్యుం మయాదతత ుం గ్ని పపషాపక్షతైర్భాతమ్
అర్్యుం స్మర్పయామి॥ (ఉది రణతో నీర్భను స్ావమికి చూపిుంచ్ఛ పకకన వ్పుంచుకునన ప్ాతరల్ో వేయాలి)
గ్జవ్కత ర నమసతత స్ుత స్రావభీషుపరద్ాయక
www.manamanthani.com powered by Chakragari Arun Kumar

www.manamanthani.com
భకాతయప్ాదాుం మయాదతత ుం గ్ృహాణ ద్ధవర్ద్ానన
ప్ాదాుం స్మర్పయామి॥ (మర్ల్ా కొుంచ నీట్ిని స్ావమికి చూపిుంచ్ఛ స్ావమి ప్ాద్ాల్ ముుందుుంచాలి)
అనాథనాథ స్ర్వజఞ గథరావణ గ్ణపూజిత
గ్ృహాణాచమనుంద్ేవ్ త్భాుందతత ుం మయా పర భో
ఆచమనీయుం స్మర్పయామి॥ (కొుంచ నీట్ిని స్ావమికి చూపిుంచ్ఛ ప్ాతరల్ో వేయాలి)
దధధక్ష్మర్స్మాయుకత ుం మధావజేాన స్మనివతమ్
మధుపర్కుం గ్ృహాణేదుం గ్జవ్కత ర నమోస్ుతతేమధుపర్కుం స్మర్పయామి॥ (స్ావమికి మధుపరాకనిన స్మరపుంచాలి.
స్ాననుం
పుంచామృతైరద వ్
ే గ్ృహాణ గ్ణనాయక
అనాథనాథ స్ర్వజఞ గథరావణగ్ణపూజిత
పుంచామృత స్ాననుం స్మర్పయామి॥ (ఆవ్పప్ాల్ు, పెర్భగ్ు, నయా, పుంచద్ార్, తేనల్ు స్ావమి విగ్ీహుంపెై చల్ాో
లి. కొబబరకాయ కొట్ిు ఆ నీట్ిని స్ావమిపెై చల్ాోలి)
గ్ుంగాద్ధ స్ర్వతీరేథభాః ఆహృతైర్మల్ ైర్జల్ ైః
స్ాననుం కుర్భషవభగ్వ్నువమాపపతర నమోస్ుతతే
శుద్రి దక స్ాననుం స్మర్పయామి॥ (కొుంచుం నీట్ిని స్ావమిపెై చల్ాోలి)
ర్కత వ్స్త రదవయుంచార్భ ద్ేవ్యోగ్ాుంచ ముంగ్ళ్ుం
శుభపర ద గ్ృహాణతవుం ల్మోబదర్ హరాతీజ
వ్స్త రయుగ్ీుం స్మర్పయామి॥ (స్ావమికి వ్స్ాతాల్ు ల్పద్ా ఇుంట్ోో పూజ చేస్ుకొనేట్ోయతే పతిత కి పస్ుపప, కుుంకుమ
రాసి ద్ానిని వ్స్త రుంగా ఇవ్వవ్చుై)
రాజితుం బర హీస్ూతరుంచ కాుంచనుం చతతత రథయకమ్
గ్ృహాణద్ేవ్ స్ర్వజఞ భకాతనామిషుద్ాయక
ఉపవీతుం స్మర్పయామి॥ (యజోఞపవీతానిన స్మరపుంచాలి)
చుందనాగ్ర్భ కర్పపర్ కస్ూ
త రథ కుుంకుమానివతుం
విల్పపనుం స్ుర్శ్వష
ీ ు పరరతార్థ ుం పర తిగ్ృహాతామ్
గ్ుంధుం స్మర్పయామి॥ (కొుంచుం గ్ుంధానిన స్ావమికి అల్ుంకరుంచాలి)
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అక్షతాన్ ధవ్ళాన్ ద్ధవాాన్ శ్ాలీయాన్ తుండుల్ాన్
శుభాన్ గ్ృహాణ పర్మానుంద శుంభుపపతర నమోస్ుతతే
అక్షతాన్ స్మర్పయామి॥ (స్ావమికి అక్షతల్ు స్మరపుంచాలి)
స్ుగ్నాిని చ పపషాపణి జాతీకుుంద ముఖాని చ
యేకవిుంశతి పతారణి, స్ుంగ్ృహాణ నమోస్ుతతే
పపషాపణి పూజయామి॥ (స్ావమిని పూల్తో పూజిుంచాలి)
అథ అుంగ్పూజ
గ్ణేశ్ాయ నమః ప్ాద్ౌపూజయామి॥ ఏకదుంతాయ నమః గ్ుల్ఫౌపూజయామి, శ్శర్పకరాణయ నమః జానునీ
పూజయామి, విఘ్నరాజాయ నమః జుంఫట పూజయామి, ఆఖువాహనాయ నమః ఊర్పుం పూజయామి, హేర్ుం
బాయ నమః కట్ిుం పూజయామి, ల్ుంబో దరాయ నమః ఉదర్ుం పూజయామి, గ్ణనాథాయనమః నాభిుం పూజ
యామి, గ్ణేశ్ాయ నమః హృదయుం పూజయామి, స్ూ
థ ల్కుంఠాయ నమః కుంఠుం పూజయామి, స్కుంద్ాగ్ీజాయ
నమః స్కుంద్ౌపూజయామి, ప్ాశహస్ాతయ నమః హస్టతపూజయామి, గ్జవ్కాతరయ నమః వ్కత రుంపూజయామి, వి
ఘ్నహుంతేర నమః నేతర ే పూజయామి, శ్శర్పకరాణయ నమః కరతణ పూజయామి, ఫాల్చుంద్ారయ నమః ల్ల్ాట్ుం
పూజయామి, స్రేవశవరాయ నమః శిర్ఃపూజయామి, విఘ్నరాజాయ నమః స్రావణాుంగాని పూజయామి॥
అథ ఏకవిుంశతి పతర పూజ
(ఒకొకకక నాముం చదువ్పతూ బారకట్ల్ో పతరకకనన పతారల్ు తీస్ుకుని స్ావమిని పూజిుంచాలి)
ఓుం స్ుముఖాయ నమః మాచీపతరుం పూజయామి (మాచ్ఛపతిర)
ఓుం గ్ణాధధప్ాయ నమః బృహతీపతరుం పూజయామి (వాకుడాకు)
ఓుం ఉమాపపతారయ నమః బల్వపతరుం పూజయామి (మారేడు)
ఓుం గ్జాననాయ నమః దూరావయుగ్ీుం పూజయామి (గ్రక)
ఓుం హర్స్ూనవే నమః దతూ
త ర్పతరుం పూజయామి (ఉమమీతత )
ఓుం ల్ుంబో దరాయ నమః బదరథపతరుం పూజయామి (రేగ)
ఓుం గ్ుహాగ్ీజాయ నమః అప్ామార్గ పతరుం పూజయామి (ఉతత రేణు)
ఓుం గ్జకరాణయ నమః త్ల్సరపతరుం పూజయామి (త్ల్సి)
ఓుం ఏకదుంతాయ నమః చూతపతరుం పూజయామి (మామిడి)
ఓుం వికట్ాయ నమః కర్వీర్పతరుం పూజయామి (గ్నేనర్భ)
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ఓుం భిననదుంతాయ నమః విష్
ణ కాీుంతపతరుం పూజయామి (విష్
ణ కాీుంతుం)
ఓుం వ్ట్వే నమః ద్ాడిమీపతరుం పూజయామి (ద్ానిమీ)
ఓుం స్రేవశవరాయ నమః ద్ేవ్ద్ార్భపతరుం పూజయామి (ద్ేవ్ద్ార్భ)
ఓుం ఫాల్చుంద్ారయ నమః మర్భవ్కపతరుం పూజయామి (మర్భవ్ుం)
ఓుం హేర్ుంబాయ నమః సిుంధువార్పతరుం పూజయామి (వావిలి)
ఓుం శ్శర్పకరాణయ నమః జాజీపతరుం పూజయామి (జాజి)
ఓుం స్ురాగ్ీజాయ నమః గ్ుండకీపతరుం పూజయామి (గ్ుండకీ)
ఓుం ఇభవ్కాతరయ నమః శమీపతరుం పూజయామి (జమిీ)
ఓుం వినాయకాయ నమః అశవతథ పతరుం పూజయామి (రావి)
ఓుం స్ుర్సతవితాయ నమః అర్భజనపతరుం పూజయామి (మద్ధద )
ఓుం కపిల్ాయ నమః అర్కపతరుం పూజయామి (తల్ో జిల్పో డు)
ఓుం శ్రీ గ్ణేశవరాయ నమః ఏకవిుంశతపతారణి పూజయామి.
పూజకు కావ్ల్సిన స్ామగీ
పస్ుపప, కుుంకుమ, గ్ుంధుం, అగ్ర్భవ్త్
త ల్ు, కర్పపర్ుం, తమల్ప్ాకుల్ు, వ్కకల్ు, పూల్ు, పూల్దుండల్ు, అర్ట్ి
పుండుో, కొబబర కాయల్ు, బెల్ోుం ల్పద్ా పుంచద్ార్, పుంచామృతాల్ు, తోర్ము, ద్ీప్ారాధన కుుందుల్ు, నయాల్పక
నూన, ద్ీప్ారాధన వ్త్
త ల్ు. వినాయకుడి పర తిమ, 21 ర్కాల్ ఆకుల్ు, ఉుండారళ్ళు, ప్ాయస్ుం, భక్ష్యాల్ు.
చ్ఛనానర ద్ేవ్పళ్ు పుండుగ్
వినాయక పూజా విధానుం చ్ఛనానర్భల్ను అమితుంగా ఆకరేస్త ుుంద్ధ. వారకి పూజా విధానుం, మన ఆచార్ స్ుంపర ద్ా
యాల్ు నేరేపుందుకు ఇద్ధ చకకని అవ్కాశుం. వివిధ ర్కాల్ ఆకుల్తో ద్ేవ్పడిన పూజిుంచడుం ద్ావరా వారకి పర కృతి
ప్ారధానాతను వివ్రుంచే వీల్ుుంద్ధ. చ్ఛనానర్భల్కు వీల్ుుంట్ే రతజూ వేస్ుకొనే దుస్ుతల్కు భిననమమైన బట్ు ల్ు వేసతత వార
కి వినాయకచవితి పట్ో మరుంత ఆస్కిత పెర్భగ్ుత్ుంద్ధ. ఒకట్ి, మూడు, ఐదు ల్పక తొమిీద్ధ ముడుల్తో తోరానిన
తయార్భ చేస,ి పూజల్ో వ్పుంచ్ఛ ద్ానిని పిల్ోల్ు, పెదదల్ు అుందర్ప ధరుంచవ్చుై.
పూజా స్నానహుం
వినాయక చవితి రతజు ఉదయానేన ఇుంట్ిని శుభర ుం చేస్ుకొని మామిడి ఆకుల్ తోర్ణుం కట్టుకోవాలి. వాకిళ్ును అ
ల్ుంకరుంచు కోవాలి. కుట్టుంబ స్భుాల్ుంతా తల్ుంట్టకొని స్ాననుం చేయాలి. ద్ేవ్పని గ్ద్ధ వ్పుంట్ే అుందుల్ో ల్పద్ా ప
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రశుభర మమైన పర ద్ేశుంల్ో ఒక పరట్వేస,ి ద్ానిపెై మనుం తచుైకునన వినాయకుడి విగ్ీహానిన వ్పుంచాలి. తచ్ఛైన పూ
జా స్ామాగని
ీ కూడా అుందుబాట్టల్ో వ్పుంచుకోవాలి. వినాయకుడికి ఉుండారళ్ళు చాల్ా ఇషుుం. మిగలిన భక్ష్యాల్ు
నాన ల్పకునాన వీట్ిని తపపని స్రగా తయార్భ చేస్ుకోవాలి.
వినాయకుడి విగ్ీహుం ఎదుట్ పరట్పెై కొుంచుం బయాుం ప్థ సి ద్ానిపెై రాగ ల్పద్ా వుండి ల్పద్ా మట్ిు ప్ాతరను వ్పుంచాలి.
ద్ానికి పస్ుపప రాసి బొ ట్ట
ో పెట్ు ాలి. ద్ానిల్ో కొనిన అక్షతల్ు, పూల్ు వేసి ద్ానిపెై మామిడి ఆకుల్ు వ్పుంచ్ఛ ఆపెై
కొబబరకాయతో కల్శుం ఏరాపట్ట చేస్ుకోవాలి. ఆ తర్భవాత పస్ుపప ముదద తో చ్ఛట్ిు పస్ుపప గ్ణపతిని తయార్భ
చేస్ుకోవాలి. పూజకు ముుందు ఒక గాోస్ుల్ో చుంచా ల్పద్ా ఉది రణ వ్పుంచుకొని పకకన మరత చ్ఛనన పతో ట్ట పెట్ు టకో
వాలి. పూజ చేస్త ుననపపపడు చేతికి పస్ుపప, కుుంకుమల్ు అవ్పతాయ కాబట్ిు చేతికిుంద ఒక శుభర మమైన గ్ుడడ ను
వ్పుంచుకుుంట్ే బాగ్ుుంట్టుంద్ధ.
శ్రీ వినాయక అషథు తత ర్ శతనామావ్ళి
(ఈ కిుం
ీ ద్ధ నామాల్ు చదువ్పతూ స్ావమిని పూల్తోగాని, అక్షతల్తో గాని పూజిుంచాలి. ఒకర్భ నామాల్ు చదువ్పత్ుండగా

మిగలిన వార్భ ఓుం అనుకుుంట్ూ పూజ చేయాలి.)



ఓుం గ్జాననాయ నమః



ఓుం గ్ణాధాక్ష్యయ నమః



ఓుం విఘ్నరాజాయ నమః



ఓుం వినాయకాయ నమః



ఓుం ద్ైవ్మాత్రాయ నమః



ఓుం ద్ధవముఖాయ నమః



ఓుం పర ముఖాయ నమః



ఓుం స్ుముఖాయ నమః



ఓుం కృతినే నమః



ఓుం స్ుపర ద్ప్
ీ ాయ నమః



ఓుం స్ుఖనిథయే నమః



ఓుం స్ురాధాక్ష్యయ నమః



ఓుం స్ురారఘ్ానయ నమః



ఓుం మహాగ్ణపతయే నమః



ఓుం మానాాయ నమః
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ఓుం మహాకాల్ాయ నమః



ఓుం మహాబల్ాయ నమః



ఓుం హేర్ుంబాయ నమః,



ఓుం ల్ుంబజఠరాయ నమః,



ఓుం హర స్వగథీవాయ నమః,



ఓుం మహో దరాయ నమః,



ఓుం మద్ర తకట్ాయ నమః,



ఓుం మహావీరాయ నమః,



ఓుం ముంతిరణే నమః,



ఓుం ముంగ్ళ్స్వరాయ నమః,



ఓుం పర మధాయ నమః,



ఓుం పర థమాయ నమః,



ఓుం ప్ారజాఞయ నమః,



ఓుం విఘ్నకరేతర నమః,



ఓుం విఘ్నహుంతేర నమః,



ఓుం విశవనేతర ే నమః,



ఓుం విరాట్పతయే నమః,



ఓుం శ్రీపతయే నమః,



ఓుంవాకపతయే నమః,



ఓుం శృుంగారణే నమః,



ఓుం ఆశిీతవ్తసల్ాయ నమః,



ఓుం శివ్పిరయాయ నమః,



ఓుం శ్రఘ్ికారణే నమః,



ఓుం శ్ాశవతాయ నమః,



ఓుం బల్ాయ నమః,



ఓుం బల్ోతిథ తాయ నమః,



ఓుం భవాతీజాయ నమః,



ఓుం పపరాణపపర్భషాయ నమః,
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ఓుం పూష్తణ నమః,



ఓుం పపషకరతతిే పతవారణే నమః,



ఓుం అగ్ీగ్ణాాయ నమః,



ఓుం అగ్ీపూజాాయ నమః,



ఓుం అగ్ీగామినే నమః,



ఓుం ముంతరకృతే నమః,



ఓుం చామీకర్పరభాయ నమః,



ఓుం స్ర్వసెైీ నమః,



ఓుం స్రతవప్ాస్ాాయ నమః,



ఓుం స్ర్వకరేతర నమః,



ఓుం స్ర్వనేతర ే నమః,



ఓుం స్ర్వసిద్పర
ధి ద్ాయ నమః,



ఓుం స్ర్వసిద్యే
ధి
నమః,



ఓుం పుంచహస్ాతయ నమః,



ఓుం ప్ార్వతీనుందనాయ నమః,



ఓుం పర భవే నమః,



ఓుం కుమార్గ్ుర్వే నమః,



ఓుం అక్ష్యాభాాయ నమః,



ఓుం కుుంజరాస్ుర్ భుంజనాయ నమః,



ఓుం పర మోద్ాయ నమః,



ఓుం మోదకపిరయాయ నమః,



ఓుం కాుంతిమతే నమః,



ఓుం ధృతిమతే నమః,



ఓుం కామినే నమః,



ఓుం కపితథవ్నపిరయాయ నమః,



ఓుం బర హీచారణే నమః,



ఓుం బర హీర్పపిణే నమః,



ఓుం బర హీవిద్ాాద్ధద్ానభువే నమః,
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ఓుం జిషణవే నమః,



ఓుం విష్
ణ పిరయాయ నమః,



ఓుం భకత జీవితాయ నమః,



ఓుం జితమనీథాయ నమః,



ఓుం ఐశవర్ాకార్ణాయ నమః,



ఓుం జాాయసత నమః,



ఓుం యక్షకిననర్ సతవితాయ నమః,



ఓుం గ్ుంగాస్ుతాయ నమః,



ఓుం గ్ణాధీశ్ాయ నమః,



ఓుం గ్ుంభీర్నినద్ాయ నమః,



ఓుం వ్ట్వే నమః,



ఓుం అభీషువ్ర్ద్ాయ నమః,



ఓుం జోాతిష్త నమః,



ఓుం భకత నిథయే నమః,



ఓుం భావ్గ్మాాయ నమః,



ఓుం ముంగ్ళ్పర ద్ాయ నమః,



ఓుం అవ్ాకాతయ నమః,



ఓుం అప్ారకృత పరాకీమాయ నమః,



ఓుం స్తాధరీణే నమః,



ఓుం స్ఖయే నమః,



ఓుం స్ర్స్ాుంబునిథయే నమః,



ఓుం మహేశ్ాయ నమః,



ఓుం ద్ధవాాుంగాయ నమః,



ఓుం మణికిుంకిణీ మేఖల్ాయ నమః,



ఓుం స్మస్త ద్ేవ్తామూర్త యే నమః,



ఓుం స్హరషణవే నమః,



ఓుం స్తతోతిథ తాయ నమః,



ఓుం విఘ్ాతకారణే నమః,
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ఓుం విశవగ్ి ృృశ్వ నమః,



ఓుం విశవర్క్ష్యకృతే నమః,



ఓుం కళాాణగ్ుర్వే నమః,



ఓుం ఉనీతత వేషాయ నమః,



ఓుం పరాజితే నమః,



ఓుం స్మస్త జగ్ద్ాధారాయ నమః,



ఓుం స్రచవశవర్ాపరద్ాయ నమః,



ఓుం ఆకాీుంత చ్ఛదచ్ఛత్రభవే నమః,



ఓుం విఘ్ననశవరాయ నమః,



ఓుం శ్రీ వ్ర్సిద్ధి వినాయకస్ావమినే నమః
అషథు తత ర్ శతనామార్ైనుం
స్మర్పయామి.

ధూపుం
శ్లో॥ దశ్ాుంగ్ుం గ్ుగ్ుగల్ోపతతుం స్ుగ్నిి ుం స్ుమనోహర్మ్
ఉమాస్ుత నమస్ుతభాుం గ్ృహాణవ్ర్ద్ర భవ్
ధూపమాఘ్ిపయామి॥
(అగ్ర్బతిత వలిగుంచ్ఛ ఆ ధూప్ానిన స్ావమికి చూపిుంచ్ఛ పకకన వ్పనన స్ాుుండుల్ో కాని, అర్ట్ి పుండుకు కానీ గ్ు
చాైలి.)
ద్ీపుం
స్ాజాుం తిరవ్రత స్ుంయుకత ుం వ్హరననాద్ర ాతితుం మయా
గ్ృహాణ ముంగ్ళ్ుం ద్ీపుం ఈశపపతర నమోస్ుతతే
ద్ీపుం దర్ూయామి॥ (ద్ీప్ానిన స్ావమికి చూపిుంచాలి)
నైవేదాుం
(కొబబర కాయల్ు ఇుంకా వ్పుంట్ే వాట్ిని తల్ా ఒకట్ి కొట్ిు నవ
ై ేదాుం పెట్ు ాలి. అుంతకు ముుందు స్ాననుం స్మయుం
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ల్ో కొట్ిు న కొబబరకాయను, పిుండి వ్ుంట్ల్ు, ప్ానకుం, వ్డపపపప, కుడుముల్ు, ఉుండారళ్ళు, అర్ట్ిపుండుో మొదల్ ై
న వాట్ిని స్ావమి ముుందుుంచాలి)
స్ుగ్ుంధాన్ స్ుకృతాుం శ్్చైవ్ మోదకాన్ ఘ్ృతప్ాచ్ఛతాన్,
నైవేదాుం గ్ృహాతాుం ద్ేవ్ చణముద్గగ యః పర కలిపతాన్।
భక్షాుం, భోజాుంచ ల్పహాుం చ చతషాుం ప్ానీయ
మేవ్చ ఇదుం గ్ృహాణ నైవేదాుం మయాదతత ుం వినాయకమహానైవేదాుం స్మర్పయామి॥ అుంట్ూ ఆకుతో ఆ పద్ారాథల్నినుంట్ిపెైన కొద్ధద గా నీర్భ చల్ాోలి. ఆ తర్భవాత స్ావ
మికి నైవేదాుం పెట్ు ాలి.
తాుంబూల్ుం
పూగథఫల్ స్మాయుకత ుం నాగ్వ్లీో దళ్ైర్భాతమ్,
కర్పపర్ చూర్ణ స్ుంయుకత ుం తాుంబూల్ుం పర తిగ్ృహాతామ్
తాుంబూల్ుం స్మర్పయామి.
(తమల్ప్ాకుల్ు, వ్కక, పుండు, దక్ష్ిణతో కూడిన తాుంబూల్ానిన వినాయకుడి విగ్ీహుం ముుందు వ్పుంచ్ఛ నమస్క
రుంచాలి.)
నీరాజనుం
స్ద్ానుందద విఘ్ననశ పపషకల్ాని ధనాని చ,
భూమాాుం సిథ తాని భగ్వ్న్ సరవకుర్భషవ వినాయక
స్ువ్ర్ణ ముంతరపపషపుం స్మర్పయామి॥
ఘ్ృతవ్రత స్హసెరశ
ై ై
కర్పపర్శకల్ ైస్తథా నీరాజనుం మయాదతత ుం
గ్ృహాణవ్ర్ద్ర భవ్ నీరాజనుం స్మర్పయామి॥
(కర్పపర్ుం వలిగుంచ్ఛ స్ావమికి హార్తి ఇచ్ఛై, ఆ తర్భవాత హార్తి ప్ాతరపెై కొుంచుం నీట్ిని వ్పుంచ్ఛ కళ్ుకు అదుదకోవా
లి)
ముంతరపపషపుం
(పపషపుం, అక్షతల్ు తీస్ుకొని నిల్ుచకని ఈ శ్లోకానిన పఠుంచాలి)
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స్ుముఖశ్్చైక దుంతశై కపిల్ో గ్జకరణ కః
ల్ుంబో దర్శై వికట్ో విఘ్నరాజో గ్ణాధధప్ా
ధూమకేత్ః గ్ణాధాక్ష్య ఫాల్చుంద్రర గ్జాననః
వ్కీత్ుండః మహాకాయ కోట్ిస్ూర్ా స్మపర భ
అవిఘ్నుం కుర్భమే ద్ేవా స్ర్వకారేాష్ స్ర్వద్ా
ృఙ(అక్షతల్ు, పూల్ు స్ావమి ప్ాద్ాల్ వ్దద వ్పుంచాలి)
పర దక్ష్ిణ
శ్లో॥ యానికానిచ ప్ాప్ాని జనాీనత ర్కృతానిచ।
తాని తాని పర ణశానిత పర దక్ష్ిణ పద్ేపద్ే ॥

ప్ాప్థ హుం ప్ాపకరాీహుం ప్ాప్ాతాీ ప్ాపస్మువ్ః ।
తారహరమాుం కృపయా ద్ేవ్ శర్ణాగ్త వ్తసల్॥

అనాథా శర్ణుం నాసిత తవమేవ్ శర్ణుం మమ ।
తస్ాీతాకర్భణా భావేన ర్క్షర్క్ష గ్ణాధధప ॥
ఆతీపర దక్ష్ిణ నమస్ాకరాన్ స్మర్పయామి ॥
(పర దక్ష్ిణ చేసి నమస్కరుంచాలి. స్ాషాుుంగ్ పర ణాముం చేయడుం స్ుంపర ద్ాయుం)
ఆ తర్భవాత మర్ల్ా కూరకైని, కొనిన అక్షతల్ు చేతిల్ోకి తీస్ుకోవాలి. కొుంచుం నీట్ిని అక్షతల్పెై వేస్ుకొని ఈ శ్లో
కుం చపపపకోవాలి.
యస్ాస్ీృృతాాచ నామోఖా తపః పూజా కియ
ీ ాద్ధష్
నూానుం స్ుంపూర్ణ ుం తాుం యాతి స్ద్ర వ వ్ుంద్ే తుం గ్ణాధధపుం
ముంతరహ్నుం కియ
ీ ాహ్నుం శకితహ్నుం మహపర భో
యతూపజితుం మయాద్ేవ్ పరపూర్ణ ుం తదస్ుతతే
అనయా ధాానమావాహనాద్ధ షథ డషథ పచార్ పూజయాచ, అషథు తత ర్ నామార్ైనయాచ, అవ్స్ర్, మహా నివేదన
యాచ భగ్వాన్ స్రావతీకః స్ర్వుం శ్రీ మహాగ్ణాధధపతి ద్ేవ్తార్పణమస్ుత. శ్రీ మహాగ్ణాధధపతి ద్ేవ్తా స్ుపరరతో స్ు
పర స్నోన వ్ర్ద్ర భవ్త్ ... అుంట్ూ అక్షతల్ు, నీట్ిని పళ్ుుంల్ో వ్దల్ాలి. ఆ నీట్ిని, పుంచామృతాల్ు, కొబబర నీళ్ు
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ను కలిపి తీర్థ ుంగా తీస్ుకోవాలి. పూజ చేసిన అక్షతల్ను పిల్ోల్ శిర్స్ుసపెై వ్పుంచాలి. పెదదల్ు కూడా ఆ అక్షతల్ు
శిర్స్ుపెై ధరుంచాలి.
శ్రీ వినాయకవ్ర తకథ
(వ్ర తకథ చపపపకొనే ముుందు కొనిన అక్షతల్ు చేతిల్ో వ్పుంచుకోవాలి.్
కథ పూర్త యన తర్భవాత ఆ అక్షతల్ను శిర్స్ుపెై వేస్ుకోవాలి)
పూర్వుం చుందరవ్ుంశ్ానికి చుంద్ధన ధర్ీరాజు జాఞత్ల్ వ్ల్న సిరస్ుంపదల్నీన ప్థ గకట్టుకునానడు. భార్ాతోను, తముీల్తోనూ
వ్నవాస్ుం చేస్త ూ ఒకనాడు నైమిశ్ార్ణాానికి చేర్భకునానడు. అకకడ శ్ౌనకాద్ధ ఋష్ల్కు అనేక పపరాణ ర్హస్ాాల్ను బో
ధధస్త ునన స్ూతమహామునిని దరూుంచ్ఛ, నమస్కరుంచ్ఛ "అయాా! మేము రాజాాధధకార్ము, స్మస్త వ్స్ుత వాహనముల్ను ప్థ
గకట్టుకునానము. ఈ కషాుల్నీన తీర, పూర్వవైభవ్ము ప్ ుంద్ేల్ా ఏదయనా స్ుల్భమమైన వ్రతానిన చపపవ్ల్సిుంద్ధ'' అని ప్ార
రథ ుంచాడు. అుంత స్ూత్డు ధర్ీరాజుకు వినాయక వ్రతుం చేసతత కషాుల్ు తొల్గప్థ య, స్మస్త స్టఖాాల్ు కల్ుగ్ుతాయుంట్ూ
ఇల్ా చపపస్ాగాడు.
"ఒకస్ార కుమార్స్ావమి పర్మశివ్పణిణ దరూుంచ్ఛ-

తుండమర! మానవ్పల్ు ఏ వ్రతుం చేయడుం వ్ల్న వ్ుంశవ్ృద్ధి ని ప్ ుంద్ధ, స్మస్త కోరకల్ూ తీర, స్కల్ శుభాల్ను, విజయాల్ను,
వైభవాల్నూ ప్ ుందగ్ల్ుగ్ుతారత అట్టవ్ుంట్ి వ్రతానిన చపపవ్ల్సిుంద్ధ అని కోరాడు. అుందుకు శివ్పడునాయనా! స్ర్వస్ుంపతకర్ము, ఉతత మము, ఆయుషాకమాార్థ సిద్ధిపరదమూ అయన వినాయక వ్రతమనేద్ొ కట్టుంద్ధ. ద్ీనిని
భాదరపద శుది చవితి నాడు ఆచరుంచాలి. ఆ రతజు ఉదయమే నిదరల్పచ్ఛ, స్ాననుం చేస,ి నితాకర్ీల్ు నర్వేర్భైకుని తమ శకిత
మేర్కు బుంగార్ుంతో గాని, వుండితోగాని, ల్పద్ా కనీస్ుం మట్ిు తో గాని విఘ్ననశవర్భడి బొ మీను చేసి, తమ ఇుంట్ికి ఉతత ర్ ద్ధ
కుకల్ో బయాానిన ప్థ సి ముండప్ానిన నిరీుంచ్ఛ, అషుదళ్ పద్ాీనిన ఏర్పర్చాలి. అుందుల్ో గ్ణేశుని పరతిమను పరతిష్ిఠ ుంచాలి.
అనుంతర్ుం శ్వవతగ్ుంధాక్షతల్ు, పపషాపల్ు, పతారల్తో పూజిుంచ్ఛ, ధూపద్ీప్ాల్ను, వల్గ్, నేరేడు, చర్కు మొదల్ ైన ఫల్ముల్
ను, ర్కమునకు ఇర్వై ఒకట్ి చకపపపన నివేద్ధుంచాలి. నృతా, గథత, వాదా పపరాణ పఠనాదుల్తో పూజను ముగుంచ్ఛ, యథాశ
కిత వేదవిదుల్ న
ై బారహీణుల్కి దక్ష్ిణ తాుంబూల్ాదుల్ను ఇవావలి. బుంధుజనుంతో కలిసి భక్షాభోజాాదుల్తో భోజనుం చేయా
లి. మర్భనాడు ఉదయుం స్ానన స్ుంధాల్ు పూరత చేస్ుకుని గ్ణపతికి పపనః పూజ చేయాలి. విపపరల్ను దక్ష్ిణ తాుంబూల్ాల్
తో తృపపతల్ను చేయాలి. ఈవిధుంగా ఎవ్రచతే వినాయక వ్రతానిన చేస్త ారత వాళ్ుకి గ్ణపతి పరస్ాదుం వ్ల్న స్కల్ కార్ాముల్ూ
సిద్ధిస్ాతయ. అనిన వ్రతముల్ల్ోకీ అత్ాతత మమమన
ై ఈ వ్రతుం తిరల్ోక పరసిదిమమై ద్ేవ్ ముని గ్ుంధరావదుల్ుందరచేతా ఆచరుంప
బడిుంద్ధ అని పర్మశివ్పడు కుమార్స్ావమికి చప్ాపడు.
కనుక ధర్ీరాజా నువ్పవ కూడా ఈ వ్రతానిన ఆచరుంచ్ఛనట్ో యతేనీ శత్రవ్పల్ను జయుంచ్ఛ స్మస్త స్ుఖాల్ను ప్ ుందుతావ్ప. గ్తుంల్ో విదర్ు యువ్రాణి దమయుంతి ఈ వ్రతుం చేయడుం వ్
ల్నే తాను పతరమిుంచ్ఛన నల్మహారాజును పెుండాోడ గ్లిగుంద్ధ. శ్రీకృష్
ణ డుంతట్ివాడు ఈ వ్రతుం చేయడుం వ్ల్ో నే శాముంతకమణి
తో బాట్టగా జాుంబవ్తీ స్తాభామల్నే ఇదద ర్భ కనాామణుల్ను కూడా ప్ ుందగ్లిగాడు. ఆ కథ చబుతాను విను అుంట్ూ ఇ
ల్ా చపపస్ాగాడు.
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పూర్వకాల్మున గ్జముఖుడయన గ్జాననుడు అనేరాక్షస్ుడు ఒకడు శివ్పని గ్ూరై తపస్ుస చేశ్ాడు. అతని తపస్ుసన
కు మమచ్ఛై పర్మేశవర్భడు పరతాక్షమమై వ్ర్ము కోర్భకొమీనానడు. అుంత గ్జాస్ుర్భడు పర్మేశవర్భని స్ుతతిుంచ్ఛ, స్ావమీ నీవ్ప
నాయుదర్ముంద్ే నివ్సిుంచాలి అని కోరాడు. ద్ాుంతో భకత స్ుల్భుడగ్ు శివ్పడు అతడి కుక్ష్ియుందుుండిప్థ యాడు. జగ్నాీత
ప్ార్వతి భర్త ను వదుకుతూ ఆయన గ్జాస్ుర్భని కడుపపల్ో వ్పనానడని తల్ుస్ుకుననద్ధ. ఆయనను దకికుంచుకొనే ఉప్ా
యుం కోస్ుం విష్
ణ వ్పను ప్ారరథ ుంచ్ఛనద్ధ. అుంత శ్రీహర బరహాీద్ధ ద్ేవ్తల్ను పిలిపిుంచ్ఛ చరైుంచాడు. గ్జాస్ుర్ స్ుంహార్మునకు
గ్ుంగరదుద మేళ్మే తగనదని నిర్ణ యుంచార్భ.
నుంద్ీశవర్భని గ్ుంగరదుదగా అల్ుంకరుంచార్భ. బరహాీద్ధద్ేవ్త ల్ుందరచే తల్కొక వాయదామును ధరుంపజేశ్ాడు. మహావిష్
ణ వ్ప
తానును చ్ఛర్భ గ్ుంట్ల్ు, స్నానయల్ు ధరుంచాడు. గ్జాస్ుర్ పపరానికి వళిు జగ్నోీహనుంబుగా గ్ుంగరదుదను ఆడిుంచుచుుం
డగా గ్జాస్ుర్భడద్ధ విని, వారని పిలిపిుంచ్ఛ తన భవ్నము ఎదుట్ గ్ుంగరదుదను ఆడిుంచమని కోరాడు. బరహాీద్ధ ద్ేవ్తల్ు ర్
స్ర్మాుంగా వాద్ాాల్ను వాయస్ుతుండగా జగ్నానట్క స్ూతధారయగ్ు నాహర చ్ఛతరవిచ్ఛతరముగా గ్ుంగరదుద నాడిుంచాడు. గ్
జాస్ుర్భడు పర్మానుందభరత్డై "ఏమి కావాల్ో కోర్భకోుండి.... ఇస్ాతను'' అనానడు. అుంతట్ శ్రీహర గ్జాస్ుర్భని స్మీపిుంచ్ఛ
"ఇద్ధ శివ్పని వాహనమగ్ు నుంద్ధ, శివ్పని కనుగకనుట్కు వ్చ్ఛైుంద్ధ, శివ్పడిన అపపగుంచు'' అని కోరాడు. ఆ మాట్ల్కు గ్జా

స్ుర్భడు నివవర్ప్థ యాడు.
వ్చ్ఛైనవాడు రాక్షస్ాుంతకుడగ్ు శ్రీహర అని తల్ుస్ుకునానడు. తనకు మర్ణుం నిశైయమనుకునానడు. తన గ్ర్ుుంల్ో వ్ప
నన పర్మేశవర్భడిన ఉద్ేద శిుంచ్ఛ "స్ావమీ! నా శిర్స్ుస తిరల్ోక పూజాముగ్ చేస,ి నా చర్ీము నీవ్ప ధరుంచు'' అని ప్ారరథ ుంచాడు
. తన గ్ర్ుుంల్ో వ్పనన శివ్పడిన తీస్ుకోవ్చుైనని విష్
ణ మూరత కి అుంగథకార్ము తలియజేశ్ాడు. అుంత శ్రీహర నుంద్ధని పతరరేపిుం
చగా, నుంద్ధ తన కొముీల్తో గ్జాస్ుర్భని చీలిై స్ుంహరుంచాడు. మహేశవర్భడు గ్జాస్ుర్ గ్ర్ుమునుుండి బయట్కు వ్చాై
డు. విష్
ణ మూరత ని స్ుతతిుంచాడు. 'దుషాుత్ీల్కు ఇట్టవ్ుంట్ి వ్ర్మును ఇవ్వరాదు ఇచ్ఛైనచత ప్ామునకు ప్ాల్ుప్థ సినట్ో వ్పత్ుందని స్ూచ్ఛుంచాడు. బరహాీద్ధ ద్ేవ్తల్కు వీడర కల్ు చపిప శ్రీహర వైకుుంఠమున
కు వళ్ుగా, శివ్పడు నుంద్ధనకిక కచల్ాస్మునకు వళాుడు.
వినాయకోతపతిత
కచల్ాస్ుంల్ో ప్ార్వతి భర్త రాకను గ్ురుంచ్ఛ విని స్ుంతోష్ిుంచ్ఛుంద్ధ. స్ావగ్తుం చపతపుందుకు స్ాననా ల్ుంకార్ పరయతనముల్ో తనకచ
ఉుంచ్ఛన నల్ుగ్ు పిుండితో పర్ధాానముగా ఒక పరతిమను చేసినద్ధ. అద్ధ చూడముచైట్న
ై బాల్ుడుగా కనిపిుంచ్ఛుంద్ధ. ద్ానికి
ప్ారణుం ప్థ యాల్నిపిుంచ్ఛ, తన తుండిర ద్ావరా ప్ ుంద్ధన ముంతరుంతో ఆ పరతిమకు ప్ారణపరతిషఠ చేసిుంద్ధ. ఆ ద్ధవ్ాస్ుుందర్భని వాకిట్ో ో
వ్పుంచ్ఛ, ఎవ్రనీ ల్ోనికి రానివ్వరాదని చపిప ల్ోపల్కు వళిుుంద్ధ.
శివ్పడు తిరగ వ్చాైడు. వాకిట్ో ో వ్పనన బాల్ుడు పర్మశివ్పడిన అభాుంతర్ ముంద్ధర్ుంల్ోనికి ప్థ నివ్వకుుండా అడుడకునానడు
. తన ఇుంట్ోో తనకే అవ్రతధమా అని శివ్పడు కోపుంతో ర్గలిప్థ యాడు. రతదరుంతో ఆ బాల్ుని శిర్చేఛదము చేసి, ల్ోపలికి వ
ళాుడు. జరగన ద్ానిని విని ప్ార్వతి విల్పిుంచ్ఛుంద్ధ. శివ్పడు కూడా చ్ఛుంతిుంచాడు. వుంట్నే తన వ్దద నునన గ్జాస్ుర్భని శిర్
మును ఆ బాల్ుని మొుండమునకు అతికిుంచ్ఛ ఆ శిర్మునకు శ్ాశవతతవమును, తిరల్ోక పూజాతను కలిగుంచాడు. గ్ణేశుడు
గ్జాననుడ,ై శివ్ప్ార్వత్ల్ ముదుదల్ పట్ిు యైనాడు. ఆ తర్భవాత శివ్ప్ార్వత్ల్కు కుమార్స్ావమి జనిీుంచాడు.
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విఘ్ననశ్ాధధపతాుం
ఒకనాడు ద్ేవ్తల్ు, మునుల్ు, మానవ్పల్ు, పర్మేశవర్భని సతవిుంచ్ఛ విఘ్నముల్కు ఒక అధధపతిని ఇమీని కోరార్భ. గ్జా
ననుడు తాను జేాష్
ఠ డను గ్నుక ఆధధపతాము తనకు ఇమీని కోరాడు. గ్జాననుడు మర్భగ్ుజుజవాడు, అనర్భుడు, అస్మ
ర్భథడు కాబట్ిు ఆధధపతాము తనకే ఇవావల్ని కుమార్స్ావమి తుండిరని వేడుకునానడు.
అుందుకు శివ్పడు తన కుమార్భల్ నుద్ేద శిుంచ్ఛ "మీ ఇర్భవ్పరల్ో ఎవ్ర్భ ముల్ోోకముల్ల్ోని పవితర న దుల్నినుంట్ిల్ో స్ానన
ముల్ు చేసి ముుందుగా నా వ్దద కు వ్స్ాతరత వారకి ఈ ఆధధపతాుం ల్భిస్ుతుంద''ని చప్ాపడు. అుంత కుమార్స్ావమి చుర్భకుగా,
స్ుల్ువ్పగా స్ాగవళాుడు. గ్జాననుడు అచేతనుడయాాడు. ముందగ్మనుడైన తాను ముల్ోోకాల్ోోని నదుల్నినుంట్ిల్ో వే
గ్ుంగా స్ాననుం చేసి రావ్డుం కషుస్ాధామని, తర్భణోప్ాయుం చపపమని తుండిరని వేడుకునానడు. వినాయకుని బుద్ధి స్ూక్షీ
తకు మురసిప్థ యన శివ్పడు ఫల్ద్ాయకమగ్ు నారాయణ ముంతరమును అనుగ్ీహరుంచాడు. నార్ముల్ు అనగా జల్ముల్ు
.
జల్ముల్నినయూ నారాయణుని అధీనముల్ు. అనగా నారాయణ ముంతరుం అధీనుంల్ో వ్పుంట్ాయ. వినాయకుడు ఆ ముం
తరుం చదువ్పతూ తలిో దుండురల్ చుట్ూ
ు పరదక్ష్ిణుం చేయడుం ప్ారర్ుంభిుంచాడు. ఆ ముంతర పరభావ్మున పరతితీర్థ స్ాననముందును
కుమార్స్ావమికనాన ముుంద్ే వినాయకుడు పరతాక్షుం కావ్డుం ప్ారర్ుంభిుంచాడు. ఇల్ా మూడుకోట్ో యాభెై ల్క్షల్ నదుల్ల్ో
వినాయకుడే ముుందుగా స్ాననమాచరుంచడుం చూసి కుమార్స్ావమి ఆశైర్ాపడి కచల్ాస్మునకు వళాుడు. తుండిర స్మీప
మున ఉనన గ్జాననుని చూచ్ఛ నమస్కరుంచ్ఛ "తుండమర! అననగార మహరమ తలియక ఆధధపతాుం అడిగాను, క్షమిుంచుండి ఈ
ఆధధపతాుం అననగారకే ఇమీ''ని ప్ారరథ ుంచాడు.
చుందురని పరహాస్ుం
అుంత పర్మేశవర్భడు భాదరపద శుది చవితినాడు గ్జాననుకి విఘ్ననశ్ాధధపతాుం ఇచాైడు. ఆనాడు స్ర్వద్ేశస్ుథల్ు విఘ్నన
శవర్భనికి తమ శకిత కొల్ద్ధ కుడుముల్ు, అపూపముల్ు ముననగ్ు పిుండి వ్ుంట్ల్ు, ట్ుంకాయల్ు, తేన, అర్ట్ిపుండుో, ప్ాన
కుం, వ్డపపపప మొదల్గ్ునవి స్మరపుంచ్ఛ, పూజిుంచగా, విఘ్ననశవర్భడు స్ుంత్ష్
ు డై కుడుముల్ు ముననగ్ునవి కొనిన భ
క్ష్ిుంచ్ఛ, కొనిన వాహనమునకిచ్ఛై, కొనిన చేత ధరుంచ్ఛ ముందగ్మనమున స్ూరాాస్త మయ వేళ్కు కచల్ాస్ముకు వళిు తలిో దుం
డురల్కు పరణాముం చేయబో యాడు.
ఉదర్ుం భూమికానిన చేత్ల్ు భూమికానక ఇబబుంద్ధ పడుచుుండగా, శివ్పని శిర్ముందునన చుందురడు వినాయకుడి అవ్స్థ
చూసి వికట్ముగా నవావడు. అుంత రాజదృష్ిు స్థ కిన రాల్ుగ్ూడ నుగ్గ వ్పతాయ అనే స్ామమత నిజమగ్ునట్ట
ో విఘ్నద్ేవ్పని
గ్ర్ుుంబు పగలి, అుందునన కుడుముల్నీన ఆ పరద్ేశుంల్ో పడాడయ. అతడు మృతి చుంద్ాడు. అుంత ప్ార్వతి శ్లకిుంచుచూ చుం
దురని చూచ్ఛ "ప్ాప్ాత్ీడా! నీ దృష్ిు తగలి నా కుమార్భడు మర్ణిుంచాడు కాబట్ిు నినున చూసినవార్భ ప్ాప్ాత్ీల్ ై నీల్ాప
నిుందల్ ప్ ుందుదుర్భగాక'' యని శపిుంచ్ఛుంద్ధ.
ఋష్ిపత్నల్కు నీల్ాపనిుందల్ు
ఆ స్మయుంల్ో స్పత మహర్భేల్ు యజఞ ుం చేస్త ూ తమ భార్ాల్తో అగన పరదక్ష్ిణము చేస్త ునానర్భ. అగనద్ేవ్పడు ఋష్ిపత్న
ల్ను మోహరుంచ్ఛ, శ్ాప భయుంతో అశకుతడై క్ష్మణిుంచడుం ప్ారర్ుంభిుంచాడు. అగన భార్ాయైన స్ావహాద్ేవి అద్ధ గ్ీహరుంచ్ఛ అర్భుంధతి
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ర్పపము దకక మిగలిన ఋష్ిపత్నల్ ర్పపము ధరుంచ్ఛ పతికి పిరయము చేసతుందుకు పరయతినుంచ్ఛుంద్ధ. అగనద్ేవ్పనితో
నుననవార్భ తమ భార్ాల్పయని శుంకిుంచ్ఛ, ఋష్ల్ు తమ భార్ాల్ను విడనాడార్భ. ప్ార్వతీ శ్ాప్ానుంతర్ుం ఋష్ిపత్నల్ు
చుందురని చూచుట్చే వీరకి ఈ నీల్ాపనిుంద కలిగుంద్ధ.
ద్ేవ్తల్ు, మునుల్ు ఋష్ిపత్నల్కు వ్చ్ఛైన ఆపదను పర్మేశవర్భనికి తల్ుపగా, అతడు స్ర్వజుఞ ుండగ్ుట్చే అగనహో త్ర
ని భార్ాయే ఋష్ిపత్నల్ ర్పపుం ధరుంచ్ఛుందని చపిప ఋష్ల్ను స్మాధాన పరచాడు. అుంత బరహీ కచల్ాస్మునకు వ్
చాైడు. మహేశవర్భల్ సతవిుంచ్ఛ, మృత్ుండై పడి ఉనన విఘ్ననశవర్భని బరతికిుంచాడు. ప్ార్వతీపర్మేశవర్భల్ు స్ుంతోష్ిుంచార్భ.
అుంత ద్ేవాదుల్ు "ఓ ప్ార్వతీ! నీ శ్ాపము వ్ల్ో ముల్ోోకాల్కు కీడువాట్ిలిోుంద్ధ కాబట్ిు శ్ాప్ానిన ఉపస్ుంహరుంచుకోవా''ల్ని
ప్ారరథ ుంచార్భ. తనయుడు మర్ల్ బతకడుంతో ప్ార్వతి చాల్ా స్ుంతోష్ిుంచ్ఛుంద్ధ. కుమార్భని చేర్ద్ీసి ముద్ాదడిుంద్ధ.
"ఏ రతజున విఘ్ననశవర్భని చూచ్ఛ చుందురడు నవావడర ఆ రతజున చుందురని చూడరాదు'' అని శ్ాప్ానిన స్డలిుంచ్ఛుంద్ధ. అుంత బర

హాీదుల్ు భాదరపద శుది చవితి నాడు మాతరము చుందురని చూడక జాగ్ర్పకుల్ ై స్ుఖుంబుగ్ నుుండిర. ఇల్ా కొుంతకాల్ము
గ్డచ.
శముంతకోప్ాఖాానుం
ద్ావపర్యుగ్మున నార్దుడు ద్ావర్కావాసియగ్ు శ్రీకృష్
ణ ని దరూుంచ్ఛ, స్ుతతిుంచాడు. మాట్ల్ స్ుందర్ుుంగా స్ావమీ! స్ా
యుంకాల్మయుంద్ధ, నేడు వినాయక చవితి కాబట్ిు ప్ార్వతీద్ేవి శ్ాపుం కార్ణుంగా చుందురని చూడరాదు. ఇక సెల్వ్ప అని
పూర్వవ్ృతాతుంతముంతయూ శ్రీకృష్
ణ నికి చపిప నార్దుడు స్వర్గ ల్ోకమునకు వళాుడు. అుంతట్ కృష్
ణ డు ఆనాట్ి రాతిర చుం
దురడిన ఎవ్ర్ప చూడరాదని పట్ు ణుంల్ో చాట్ిుంచాడు. క్ష్మర్పిరయుడగ్ు శ్రీకృష్
ణ డు నాట్ి రాతిర తాను ఆకాశుం వ్ుంక చూడక గత
షుమునకు ప్థ య ప్ాల్ుపిదుకుతూ ప్ాల్ల్ో చుందురని పరతిబుంబమును చూశ్ాడు.
"ఆహా! ఇక నాకట్ిు అపనిుంద రానుననద్ర '' అని అనుకునానడు. కొనానళ్ుకు స్తారజిత్
త స్ూర్ా వ్ర్ముచే శముంతకమణిని

స్ుంప్ాద్ధుంచ్ఛ ద్ావర్కా పట్ు ణమునకు శ్రీకృషణ దర్ూనార్థ మమై వళాుడు. శ్రీకృష్
ణ డు మరాాద చేసి ఆ మణిని మన రాజుకిమీని
అడిగాడు.
"రతజుకు ఎనిమిద్ధ బార్భవ్పల్ బుంగార్మిచుై ద్ానిని ఏ ఆపపతనకన
చ నవ్వర్భ ఇవ్వ''ర్నిన స్తారజిత్
త తిర్స్కరుంచాడు. అుంత

ఒకనాడు స్తారజిత్
త తముీడు పరసతనుడు ఆ శముంతక మణిని కుంఠమున ధరుంచ్ఛ వేట్ాడడానికి అడవికి వళాుడు. ఒక
సిుంహుం ఆ మణిని మాుంస్ఖుండమని భరమిుంచ్ఛ అతడిని చుంపి ఆ మణిని తీస్ుకుప్థ త్ుండగా ఒక భల్ూ
ో కుం ఆ సిుంహానిన చుం
పి మణిని తన కుమారత జాుంబవ్తికి ఆట్వ్స్ుతవ్పగ్ ఇచ్ఛైుంద్ధ. మర్భనాడు స్తారజిత్
త తముీని మృతి విని, కృష్
ణ డు, మణి
ఇవ్వల్పదని నా స్థ దర్భని చుంపి ర్తనుం అపహరుంచాడని పట్ు ణమున చాట్ిుంచాడు. అద్ధ కృష్
ణ డు విని చవితి నాడు ప్ాల్ల్ోో
చుందరబుంబమును చూచ్ఛన ద్ర ష ఫల్మని అనుకునానడు. ద్ానిని బాపపకొనుట్కచ బుంధు స్మేత్డై అర్ణామునకు ప్థ య
వదుకగా ఒకచతట్ పరసతనుని కళేబర్ము, సిుంహుం కాలిజాడల్ు, పిదప ఎల్ుగ్ుబుంట్ి అడుగ్ుల్ు కనిపిుంచాయ. ఆ ద్ారన ప్థ
వ్పచుుండగా ఒక పర్వత గ్ుహ ద్ావర్ుంబును చూచ్ఛ పరవార్మును అకకడ విడిచ్ఛ కృష్
ణ డు గ్ుహల్ోపలికి వళాుడు. అచట్
బాలిక ఉయాాల్పెై కట్ిు న మణిని శ్రీకృష్
ణ డు చూశ్ాడు. ద్ానిని తీస్ుకొని వనకుక వ్స్ుతుండగా బాలిక ఏడవ్డుం ప్ారర్ుంభిుంచ్ఛుం
ద్ధ.
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అుంత జాుంబవ్ుంత్డు ఆవేశుంగా వ్చ్ఛై శ్రీకృష్
ణ ని పెైబడి అర్చుచు, గతళ్ుతో గ్ుచుైతూ, కోర్ల్తో కొర్భకుతూ ఘ్నర్ముగ్
యుది ము చేసెను. కృష్
ణ డు వానిని బడద్రర సి వ్ృక్షముల్ు, రాళ్ుతోను, త్దకు ముష్ిుఘ్ాతముల్తోను రాతిరుంబవ్ళ్ళు తలి
యక ఇర్వై ఎనిమిద్ధ రతజుల్ు యుది ము చేసెను. కీముంగా జాుంబవ్ుంత్ని బల్ుం క్ష్మణిుంచ్ఛుంద్ధ.
తననే ఓడిస్త ునన వ్ాకిత రావ్ణ హుంతకుడగ్ు శ్రీరాముడే అని తల్ుస్ుకునానడు. అుంజలి ఘ్ట్ిుంచ్ఛ "ద్ేవాధధద్వ
ే ా! ఆర్త జనప్థ
షా! భకత జనర్క్ష్య నినున శ్రీరామచుందురనిగా తలిసికొుంట్ిని. ఆ కాల్మున నాయుందలి వాతసల్ాముచే వ్ర్ుం కోర్భకొమీనగా,
నా బుద్ధి మాుందామున మీతో దవుందవ యుది ుం జేయవ్ల్ నని కోర్భకునానను. భవిషాత్
త ల్ో నీ కోరక నర్వేర్భత్ుందని మీ
ర్భ సెల్విచ్ఛైతిర. అద్ధ మొదల్ు మీ నామస్ీర్ణ చేయుచూ అనేక యుగ్ముల్ు గ్డిప్ాను, ఇపపడు తాము నా నివాస్ము
నకు దయచేసి నా కోరక నర్వేరాైర్భ. నాకు ఇక జీవితేచఛ ల్పదు.
నా అపరాధముల్ు క్షమిుంచ్ఛ కాప్ాడుము. నీ కనన వేర్భ ద్ధకుకల్పదు'' అుంట్ూ భీతిచే పరపర విధముల్ ప్ారరథ ుంప శ్రీకృష్
ణ డు
దయాళ్ళడై జాుంబవ్ుంత్ని శరథర్ముంతయూ తన హస్త ముల్చే నిమిర భయుం ప్థ గకట్ిు ఇల్ా అనానడు. శముంతకమణిని అ
పహరుంచ్ఛనట్ట
ో నాపెై ఆరతపణ వ్చ్ఛైుంద్ధ. అపనిుంద బాపపకొనుట్కు ఇట్ట వ్చాైను. కాబట్ిు మణిని ఇవ్వమని కోరాడు. జాుం
బవ్ుంత్డు శ్రీకృష్
ణ నికి మణి స్హరతముగ్ తన కుమారత నగ్ు జాుంబవ్తిని కానుకగా ఇచాైడు. అుంత తన ఆల్స్ామునకు
పరతపిుంచు బుంధుమితర సెైనాుంబుల్కు ఆనుందుం కలిగుంచ్ఛ కనాార్తనుంతోను, మణితోను శ్రీకృష్
ణ డు పపర్ుం చేర్భకునానడు.
స్తారజిత్
త ను ర్పిపుంచ్ఛ పినన పెదదల్ను ఒకచతట్ చేరై యావ్త్ వ్ృతాతుంతమును చప్ాపడు. శముంతకమణి స్తారజిత్
త కు తిర
గ ఇచేైశ్ాడు. ద్ాుంతో స్తారజిత్
త "అయోా! ల్పనిప్థ ని నిుంద మోపి ద్ర షమునకు ప్ాల్పడితి''నని విచారుంచ్ఛ "మణి స్హరతము
గ్ తన కూత్ర్గ్ు స్తాభామను భార్ాగా స్మరపుంచ్ఛ, తపపప క్షమిుంపప''మని వేడుకునానడు.
శ్రీకృష్
ణ డు స్తాభామను గచకొని మణి వ్ల్దని తిరగ ఇచాైడు. శ్రీకృష్
ణ డు శుభముహూర్త మున జాుంబవ్తీ స్తాభామల్
ను పరణయమాడాడు. అుంత ద్ేవాదుల్ు, మునుల్ు స్ుతతిుంచ్ఛ "మీర్భ స్మర్భథల్ు గ్నుక నీల్ాపనిుంద బాపపకొుంట్ిర మాకే
మి గ్తి'' యని ప్ారరథ ుంప శ్రీకృష్
ణ డు దయాళ్ళడై "భాదరపద శుది చత్రథ ని పరమాదవ్శుంబున చుందరదర్ూనమయానేని ఆనా
డు గ్ణపతిని యధావిధధ పూజిుంచ్ఛ ఈ శముంతక మణి కథను విని అక్షతల్ు శిర్ుంబున ద్ాల్ుైవార్భ నీల్ాపనిుందల్ు ప్ ుంద
కుుందుర్భగాక'' అని చప్ాపడు. అుంత ద్ేవాదుల్ు స్ుంతోష్ిుంచ్ఛ, తమ ఇళ్ుకు వళిు పరతి స్ుంవ్తసర్ుం భాదరపద శుది చత్రథ
యుందు ద్ేవ్తల్ు, మహర్భేల్ు, మానవ్పల్ు తమతమ శకిత కొల్ద్ధ గ్ణపతిని పూజిుంచ్ఛ అభీషుసిద్ధి ప్ ుందుతూ స్ుఖస్ుంతోషా
ల్తో వ్పనానర్భ.
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