
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



వినాయకుడి పుట్టని రోజైన 'భాద్రపర శురధ చవితి' రోజునే 

'వినాయక చవితి' పండుగను హందువులు 

జరుపుకుంటారు. వినాయక చవితి రోజున ద్ాతఃకాలమే 

లేచి ఇంట్టని శుద్రం చేయాలి. తరా్వ త తలంటు సా్న నం 

చేసి ఉతికి వస్త్సా్నలను ధరంచాలి. మామిడాకులు తోరణాలు 

కట్ట,ి ఇంట్టని అలంకరంచాలి. ఓ పీటకు పసుపు ర్వసి 

ఇంట్టకి ఈశానయ  భాగంలో లేదా ఉతరా దికుు లో ఉంచాలి. ఓ 

పళ్లంలో బియయ ంవేసి వాట్టపై తమలాకులు పెటిుకోవాలి. 

అగరువతా్తలు వెలిగంచి, దీార్వధన తరా్వ త ఈ కింది 

మంద్ానిా  ఉచఛ రసా్త పూజను ద్ారంభంచాలి. 

 

శ్ల క  ం: ‘ఓం దేవంవాచ మజనయంత దేవాసా్నం విశ్ా రూా: 

పశ్వో వరంతి.. స్ననో మంద్దేష మూరజం దుహానాధే 

నుర్వా గాసా్న నుప సుషి్టతైతా్త అయం 

ముహూరసాుు ముహూరాోసాు’ య శి్శ వో నామరూాభాయ ం యా 

దేవ సరా  మంగళా తయో సు ంసా రణా త్తు ంస్నం సరా తో 

జయమంగళం’ అని చదువుకోవాలి. 



పీటపై వినాయక ద్పతిమను ఉంచి, ాలవెలిలకి పసుపు ర్వసి, 

కుంకుమతో బొటిు పెట్ట ివిద్గహం తలపై వచేే లా దానాి  

వేలాడదీయాలి. దీనిపై పద్తి వేసి నలువైపులా మొకు జొనా  

పొతా్తలు, పళలతో అలంకరంచాలి. ఉంద్డాళ్లల, కుడుములు, 

ాయసం, గారెలు, పులిహోర, మోరకులు, 

జిల్లలడుకాయలు మొరలైన పండివంటలు సిరదం 

చేసుకోవాలి. ర్వగ లేదా ఇతడాి ాద్తను తీసుకుని పసుపు 

ర్వసి, అందులో నీళ్లలవేసి, పైన టంకాయ, జాకెటిు ఉంచి 

కలశ్ం ఏర్వా టు చేయాలి. 

 

పూజకు కావాల్సి న సామాగ్రి 

పసుపు, కుంకుమ, గంధం, అగరవతా్తలు, కరూా రం, 

తమలాకులు, పూలు, అరట్టపండుల, కొబ్బ రకాయలు, 

బెలలం, తోరం, కుందులు, నెయ్యయ , నూనె, వతలాు, 21 రకాల 

పద్తి, ఉరదరణ, నైవేదాయ లు. 

 



 

పూజా విధానం.. 

ఓం కేశ్వాయ సా్న హాః, ఓం నార్వయణాయ సా్న హాః, ఓం 

మాధవాయ సా్న హాః అని మూడుస్నరుల చేతిలో నీరు 

వేసుకొని ఆచమనం చేసుకోవాలి. అనంతరం ఈ కింది 

శ్ల లకాలను ఉచే రంచాలి. 

గోవిందాయ నమః, విషణవే నమః, మధుస్తరనాయ నమః, 

ద్తివిద్కమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్ల ధధర్వయ నమః, 

హృషీకేశాయ నమః, పరా నాభాయ నమః, దామోరర్వయ 

నమః, సంకర షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, 

ద్పదుయ మాా య నమః, అనిరుదాదయ నమః, పురుషోతమాాయ 

నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, 

అచ్యయ ాయ నమః, ఉపంద్దాయ నమః, హరయే నమః, శ్ల ధ 

కృష్ణణయ నమః, శ్ల ధకృషణ పరద్బ్హా ణే నమః 

 



ఈ కంది మంగ్రాని్న  చెబుతూ కుడి చేతితో అక్షంతలు 

దేవున్నపై చల్లక ల్స. 

ఓం శ్ల ధలమా  నార్వయణాభాయ ం నమః, ఓం 

ఉమామహేశ్ా ర్వభాయ ం నమః, ఓం వాణీ హరణయ గర్వా భాయ ం 

నమః, ఓం శ్చీపురంరర్వభాయ ం నమః, ఓం అరుంధతీ 

వశ్శషా్ణభాయ ం నమః, ఓం శ్ల ధ సిార్వమాభాయ ం నమః, 

నమసు ర్వా భ్య ం మహాజనేరయ ః అయం ముహూర ా

సుు ముహూరాోసాు. 

 

భూతోచ్చా టన 

ఉతిషాంిత్త భూతపశాచా: ఏతే భూమి భారకా: 

ఏాష్ణమవిరోధేనద్బ్హా కరా  సమారభే మంద్ానిా  

చదువుతూ అక్షతలు తలపై నుంచి వెనుక వేసుకొవాలి. 

ద్ాణాయామం: ఓం భూః, ఓం భువః, ఓగ్ సువః, ఓం మహాః, 

ఓం జనః, ఓం తపః, ఓగ్ సతయ ం, ఓం తతు విత్తరా ర్వణయ ం 



రరోోదేవసయ  ధీమహ ధియోయోనః ద్పచోరయాత్|, |ఓమా 

పోజ్యయ తీరసోమృతం ద్బ్హా భూరాు వసుు వరోమ్ 

అపవిద్తః పవిద్తోవా సరా్వ వస్నథ ంగతోపనా యః సా ర్వదా్వ  

విరూాక్షంస బాహాయ రయ ంతరశుి చిః అని నాలుగు దికుు లా 

ఉరధరనితో నీళ్లల  చలిల శుదిధచేయాలి. 

 

సం ల్ప ం: 

మమ ఉాత ాసమస ాదురతక్షయ దాా ర్వ శ్ల ధ పరమేశా్ ర 

ద్పీతయ ర ధం శుభేోరనే ముహూర్వ,ా శ్ల ధ మహావిషోణర్వజాణయా 

ద్పవరమాానసయ  అరయ  ద్బాహా ణ: దిా తీయపర్వర్వధ, 

శ్వా తవర్వహకలేా , వైవసా త మనా ంతర్వ, కలియుగే, 

ద్పథమాదే, జంబూ దాీ ప, రరతవర్వ ష, రరతఖండే, 

మేరోరధక్షిణదిగాా గే, ……... నదీ సమీప……… ( శ్ల ధ శైలసయ ) 

నివాసిత గృహే అసిా న్ వరమాాన వాయ వహారక, 

చాంద్రమానేన శ్ల ధ…శారా ర………….నామ సంవతు ర్వ, …………… 

(రక్షిణాయనే), …….. (వర ష) ఋతౌ, ……… (భాద్రపర) మాసే, 



……… (శుక ల) పక్షే,..…... (చత్తర్వథ య ం) తిథి ……శ్లసిథర…………. వాసర్వ, 

శుర నక్షద్తే, శురయోగే శురకరణే, ఏవంగుణ విశ్వషేణ 

విశ్శషి్ణయాం, శురతిధౌ శ్ల ధమాన్………… గోద్త: 

……….నామధేయ: ధరా పతాీ ……………… సమేతోహం 

సకుటుంబ్సయ  క్షేమస్ధధరయ  విజయ అరయ ఆయుర్వరోగయ  

ఐశ్ా ర్వయ భ వృధ్య ర ధం, ధర్వా ర ధ కామ మోక్ష చత్తరా ధ ఫల 

పురుష్ణరధ సిరదయ ర ధం, పుద్తపౌద్ాభవృరధయ ర ధం సకలకార్వయ ష్ట 

సరా దా దిగా జయసిరధయ ర ధం, శ్ల ధ వరసిదిధ వినాయక దేవా 

ముదిధసయ  శ్ల ధ వరసిదిధ వినాయక దేవాపూజాం కరషేయ  అదౌ 

నిరా ఘ్ా  పరసమాపాయ ర ధం శ్ల ధ మహాగణాధిపతి పూజాం కరషేయ  

అంటూ కుడిచేయ్య ఉంగరం వేలితో నీళ్లల ముటిుకోవాలి. 

రవసంచిత ాపౌఘ్ విధా ంసన విచక్షణమ్ విఘ్ా ంధకార 

భాసా ంతం విఘ్ా ర్వజ మహంరజే 

ఏకరంతం శూరా కర ణం గజవస్త్కంా చత్తరుా జం 

ాశాంకుశ్ధరం దేవమ్ ధ్యయ యేతిు దిధ వినాయకమ్ 

ఉతమాం గణనాథసయ  ద్వతం సంపతు రం శురం 

రకాాభీషది్పరం తసా్న త్ ధ్యయ యేతంా విఘా్ నాయకం 



షోడోపచ్చర పూజ 

ధ్యయ యేతజోాననం దేవం తశ్లపకాాంచనసనాి రం, 

చత్తరాు జం మహాకాయం సర్వా రరణ భూషితం. 

శ్ల ధ మహా గణాధిపతయే నమః ధ్యయ యామి అద్ాగచే  

జగరా ంరయ  సురర్వజారే తేశ్ా ర అనాథనాథ సరా జఞ 

గౌరీగరా  సమురబ వ 

ఆవాహయామి: 

మౌకికాః పుషయ ర్వగైశ్ే  నానారతాై రా ర్వజితం 

రతా సింహాసనంచారు ద్పీతయ ర థం ద్పతి గృహాయ ాం. ఆసనం 

సమరా యామి: 

 

గౌరీపుద్త నమసేసాాు శ్ంకర ద్పయనంరన గృహాణార్య ం 

మయారతంా గంధ పుష్ణా క్షతైరుయ తం. ఆర్య ం 

సమరా యామి: 

గజవస్త్క ానమసేసాాు సర్వా భీష ిద్పదాయక రకాాయ ారయ ం 

మయారతంా గృహాణ దిా రదానన. ారయ ం సమరా యామి: 



అనాథనాథ సరా జఞ గీర్వా ణ వరపూజిత గృహాణాచమనం 

దేవ, త్తరయ ం రతంామయా ద్పభ్. ఆచమనీయం 

సమరా యామి: 

రధిమర సమాయుకంా థామదాా జేయ న సమనిా తం 

మధుపరు ం గృహాణేరం గజవస్త్కంా నమోసాుతే. మధుపరు ం 

సమరా యామి: 

సా్న నం పంచామృతైర్వ దవ గృహాణ గణనాయక అనాథనాథ 

సరా జఞ గీర్వా ణ గణపూజిత. పంచామృత సా్న నం 

సమరా యామి: 

గంగాదిసరా తీర్వ థరయ ః ఆహృతైరమలిర ణలైః సా్న నం 

కురుషా రగవానుమాపుద్త నమోసాుతే.శుద్దదరక సా్న నం 

సమరా యామి: 

రకవాస్త్సరాా యం చారు దేవయోగయ ంచ మంగళం శురద్పరం 

గృహాణతా ం లంబోరరహర్వతా జ. వస్త్సయాుగా ం 

సమరా యామి: 



 

ర్వజితం బ్హా స్తద్తంచ కాంచనం చో శ్లతరాీయకం గృహాణ 

సరా దేవజఞ రకాానామిషదిాయక. ఉపవతం సమరా యామి: 

చంర నాగరు కరూా ర కసా్తరీ కుంకుమానాి తం విలేపనం 

సురద్శ్వష ాద్పీతయ ర థం ద్పతిగృహాయ ాం. గంధ్యన్ 

సమరా యామి: 

అక్షాన్ ధవళాన్ దివాయ న్ శాలీయాంసంాడులాన్ శుభాన్, 

గృహాణ పరమానంర ఈశ్పుద్త నమోసాుతే. అక్షాన్ 

సమరా యామి: 

సుగంధ్యని సుపుష్ణా ణి జాజీకుంర ముఖానిచ ఏక వింశ్తి 

పద్ాణి సంగృహాణ నమోసాుతే. 

 

 

 



పుష్పప ణి పూజయామి: అథంగ పూజ పుష్పప ల్తో 

పూజంచ్చల్స. 

గణేశాయ నమః - ాదౌ పూజయామి 

ఏకరంాయ నమః - గుల్ఫౌ  పూజయామి 

శూరా కర్వణయ నమః - జానునీ పూజయామి 

విఘ్ా ర్వజాయ నమః - జంఘే పూజయామి 

 

అఖువాహనాయ నమః - ఊరూ పూజయామి 

హేరంబాయ నమః - కట్టం పూజయామి 

లంబోరర్వయ నమః - ఉరరం పూజయామి 

గణనాథాయ నమః - నాభం పూజయామి 

గణేశాయ నమః - హృరయం పూజయామి 

శ్లస్తథ లకంయయ నమః - కంఠం పూజయామి 

గజవస్త్కాాయ నమః - వస్త్కంా పూజయామి 

విఘ్ా హంద్తే నమః - నేద్తం పూజయామి 

శూరా కర్వణయ నమః - కర్ణణ  పూజయామి 

ఫాలచంద్దాయ నమః - లలాటం పూజయామి 



సర్వా శా్ ర్వయ నమః - శ్శరః పూజయామి 

విఘ్ా ర్వజాయ నమః - సర్వా ణయ ంగాని పూజయామి 

ఏకవింశ్తి పద్తపూజ 

 

ఏ వింశతి పగ్రతపూజ: 21 రకాల్ పగ్రాల్తో 

పూజంచ్చల్స. 

సుముఖాయనమః - మాచీపద్తం పూజయామి। 

గణాధిాయ నమః - బ్ృహతీపద్తం పూజయామి। 

ఉమాపుద్ాయ నమః - బిలా పద్తం పూజయామి। 

గజాననాయ నమః - దుర్వా యుగా ం పూజయామి 

హరస్తనవేనమః - రతాూరపద్తం పూజయామి। 

లంబోరర్వయనమః - బ్రరీపద్తం పూజయామి। 

గుహాద్గజాయనమః - అామారపోద్తం పూజయామి। 

గజకర్వణయనమః - త్తలసీపద్తం పూజయామి, 

ఏకరంాయ నమః - చూతపద్తం పూజయామి, 

వికటాయ నమః - కరవరపద్తం పూజయామి। 



భనా రంాయ నమః - విష్టణ ద్కాంతపద్తం పూజయామి, 

వటవేనమః - దాడిమీపద్తం పూజయామి, 

సర్వా శ్ా ర్వయనమః - దేవదారుపద్తం పూజయామి, 

ఫాలచంద్దాయ నమః - మరువకపద్తం పూజయామి, 

హేరంబాయనమః - సింధువారపద్తం పూజయామి 

శూరా కర్వణయనమః - జాజీపద్తం పూజయామి, 

సుర్వద్గజాయనమః - గండకీపద్తం పూజయామి, 

ఇరవస్త్కాాయనమః - శ్మీపద్తం పూజయామి, 

వినాయకాయ నమః - అశా్ తథపద్తం పూజయామి, 

సురసేవిాయ నమః - అరుజనపద్తం పూజయామి। 

కపలాయ నమః - అరు పద్తం పూజయామి। 

శ్ల ధ గణేశ్ా ర్వయనమః - ఏకవింశ్తి పద్ాణి పూజయామి. 

 

అషోోతతర శత నామ పూజా 

ఓం గజాననాయ నమః 

ఓం గణాధయ క్షాయ నమః 

ఓం విఘ్ా ర్వజాయ నమః 



ఓం వినాయకాయ నమః 

ఓం దా్వ మాత్తర్వయ నమః 

ఓం దాి ముఖాయ నమః 

ఓం ద్పముఖాయ నమః 

ఓం సుముఖాయ నమః 

ఓం కృతినే నమః 

ఓం సుద్పదీాాయ నమః 

ఓం సుఖనిధయే నమః 

ఓం సుర్వధయ క్షాయ నమః 

ఓం సుర్వరఘ్ా య నమః 

ఓం మహాగణపతయే నమః 

ఓం మానాయ య నమః 

ఓం మహాకాలాయ నమః 

ఓం మహాబ్లాయ నమః 

ఓం హేరంబాయ నమః 

ఓం లంబ్జఠర్వయ నమః 

ఓం హయద్గీవాయ నమః 



ఓం ద్పథమాయ నమః 

ఓం ద్ాజాఞయ నమః 

ఓం ద్పమోదాయ నమః 

ఓం మోరకద్పయాయ నమః 

ఓం విఘ్ా కస్త్ర్వ ానమః 

ఓం విఘ్ా హంద్తే నమః 

ఓం విశా్ నేద్తే నమః 

ఓం విర్వటా తయే నమః 

ఓం శ్ల ధపతయే నమః 

ఓం వాకా తయే నమః 

ఓం శ్ృంగారణే నమః 

ఓం ఆద్శ్శతవతు లాయ నమః 

ఓం శ్శవద్పయాయ నమః 

ఓం ీద్ఘ్కారణే నమః 

ఓం శాశ్ా ాయ నమః 

ఓం బ్లాా నాి ాయ నమః 



ఓం బ్లోరదా య నమః 

ఓం రకనాిధయే నమః 

ఓం భావగమాయ య నమః 

ఓం భావాతా జాయ నమః 

ఓం అద్గగామినే నమః 

ఓం మంద్తకృతే నమః 

ఓం చామీకర ద్పభాయ నమః 

ఓం సరా్వ య నమః 

ఓం సరాో ాస్నయ య నమః 

ఓం సరా కస్త్ర్వ ానమః 

ఓం సరా  నేద్తే నమః 

ఓం నరా సిదిదద్పదాయ నమః 

ఓం పంచహసా్నయ నమః 

ఓం ారా తీనంరనాయ నమః 

ఓం ద్పరవే నమః 

ఓం కుమార గురవే నమః 

ఓం కుంజర్వసురరంజనాయ నమః 



ఓం కాంతిమతే నమః 

ఓం ధృతిమతే నమః 

ఓం కామినే నమః 

ఓం కపతథఫలద్పయాయ నమః 

ఓం ద్బ్హా చారణే నమః 

ఓం ద్బ్హా రూపణే నమః 

ఓం మహోరర్వయ నమః 

ఓం మద్దతు టాయ నమః 

ఓం మహావర్వయ నమః 

ఓం మంద్తిణే నమః 

ఓం మంగళసుసా ర్వయ నమః 

ఓం ద్పమదాయ నమః 

ఓం జాయ యసే నమః 

ఓం యక్షికినా రసేవిాయ నమః 

ఓం గంగాసుాయ నమః 

ఓం గణాధీశాయ నమః 

ఓం గంభీరనినదాయ నమః 



ఓం వటవే నమః 

ఓం జ్యయ తిషే నమః 

ఓం అద్కాంతపరచిద్తా రవే నమః 

ఓం అభీషవిరదాయ నమః 

ఓం మంగళద్పదాయ నమః 

ఓం అవయ క ారూాయ నమః 

ఓం పుర్వణపురుష్ణయ నమః 

ఓం పూషేణ నమః 

ఓం పుషు రోత్ క్షిపహారణాయ నమః ? 

ఓం అద్గగణాయ య నమః 

ఓం అద్గపూజాయ య నమః 

ఓం అాకృతపర్వద్కమాయ నమః 

ఓం సతయ ధరా ణే నమః 

ఓం సఖ్యయ  నమః 

ఓం స్నర్వయ నమః 

ఓం సరస్నంబునిధయే నమః 

ఓం మహేశాయ నమః 



ఓం విశ్దాంగాయ నమః 

ఓం మణికింకిణీ మేఖలాయ నమః 

ఓం సమసదాేవామూరయాే నమః 

ఓం సహషణవే నమః 

ఓం ద్బ్హా విదాయ ది దానభువే నమః 

ఓం విష్టణవే నమః 

ఓం విష్టణ ద్పయాయ నమః 

ఓం రకజాీవిాయ నమః 

ఓం ఐశ్ా రయ కారణాయ నమః 

ఓం సతతోతిథా య నమః 

ఓం విషా గ దృశ్వనమః 

ఓం విశా్ రక్షావిధ్యనకృతే నమః 

ఓం కళాయ ణగురవే నమః 

ఓం ఉనా తవాేష్ణయ నమః 

ఓం పరజయ్యనే నమః 

ఓం సమస ాజగదాధ్యర్వయ నమః 

ఓం సరా్వ శ్ా రయ ద్పదాయ నమః 



ఓం శ్ల ధ విఘాే శ్ా ర్వయ నమః 

అగజానన పదాా రు ం గజాననమహరా శ్మ్ 

అనేక రంతం రకాానాం ఏకరంతముాసాహే 

రశాంగం గుగలోోపతం సుగంధం, సుమనోహరం, 

ఉమాసుత నమసాురయ ం గృహాణ వరద్దరవ.. 

ధూపమాద్ఘ్పయామి 

స్నజయ ం ద్తివరసాంయుకంా వహా నాద్దయ జితం మయా, 

గృహాణ మంగళం దీపం ఈశ్పుద్త నమోసాుతే.. 

దీపంరరి యామి। 

సుగంధ్యసుకృాంశైే వమోరకాన్ ఘ్ృతాచిాన్, 

నైవేరయ ం గృహయ ాంచణముదేదః ద్పకలాి ాన్, రక్షయ ం చ 

లేహయ ంచ చోషయ ం ానీయమేవచ, ఇరం గృహాణ నైవేరయ ం 

మయారతంా వినాయక.. నైవేరయ ం సమరా యామి. 

సచిే దానంర విఘేా శ్ పుషు ర్వని ధనానిచ, భూమాయ ం 

శ్లసిథా ని రగవాన్ సీా కురుషా  వినాయక.. సువరణపుషా ం 

సమరా యామి. 



పూగీఫల సమాయుకంా నాగవలీల రళైరుయ తం, కరూా ర 

చూరణసంయుకంా ాబూలం ద్పతిగృహయ ాం.. ాంబూలం 

సమరా యామి. 

ఘ్ృతవర ాసహస్త్ైశే్  శ్కలైసిథతం నీర్వజనం మయారతంా 

గృహాణవరద్దరవ.. నీర్వజనం సమరా యామి. 

అథ దూర్వా యుగా  పూజా.. గణాధిాయ నమః 

దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

ఉమాపుద్ాయ నమః దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

అఖువాహనాయ నమః దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

వినాయకాయ నమః దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

ఈశ్పుద్ాయ నమః దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

సరా సిదిద ద్పదాయకాయ నమః దూర్వా యుగా ం 

పూజయామి. 

 



ఏకరంాయ నమః దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

ఇరవస్త్కాాయ నమః దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

మూషిక వాహనాయ నమః దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

 

కుమారగురవే నమః దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

ఏకరంతైకవరన తథామూషిక వాహనాయ నమః 

దూర్వా యుగా ం పూజయామి. 

కుమారగురవే త్తరయ ం అరా యామి సుమాంజలిం 

మంద్తపుషా ం సమరా యామి. 

 

నమసాా రము, గ్రారథన 

ద్పరక్షిణం కరష్ణయ మి సతతం మోరకద్పయ నమసే ా

విఘ్ా నాశ్న.. ద్పరక్షిణ నమస్ను ర్వన్ సమరా యామి, 

అర్య ం గృహాణ హేరంబ్ సరా  రద్ర ద్పదాయక గంధ 



పుష్ణా క్షతైరుయ కంా ాద్తసథం ాపనాశ్న.. పునరర ్య ం 

సమరా యామి, 

ఓం ద్బ్హా వినాయకాయ నమః 

నమసాురయ ం గణేశాయ నమసే ావిఘ్ా నాశ్న, ఈపు తంమే 

వరం దేహ వరద్తచ పర్వంగతిమ్. 

 

వినాయక నమసాురయ ం సంతతం మోరక ద్పయ.. 

నిరా ఘ్ా ం కురుమే దేవ సరా  కార్వయ ష్ట సరా దా. 

 

వినాయ  దండ ం 

ారా తీ పుద్ా, లోకద్తయీస్త్సాోద్త, సత్తు ణయ  చరద్త, 

సర్వా ర థసంపద్తా దా! ద్పతయ బ్దసంపూజిా! నినుా  

విదాయ లయంబ్ందు విదాయ ర థసంఘ్ంబుల్ఫ మేము సరా కితాో 

శ్లస్నథ పనం జేసియునాా ర మీవేళ నీవరద బ్దాధ ంజలీయుకమాౌ 

ముద్రలందాలిే  సాాహపరయ ంత మాపైన రెనాా ళ్లల  

నితయ ంబు వేళారా యంబ్ందు ద్శ్దాధ ఢ్య తంబూని 



పూజించగా నిలిే యునాా ర మోదేవ! మునుా ందుగా 

నాచత్తరథన్ సుకలాో కరాీతిన్ విశ్వషంబులైనట్ట ి

పద్ాదిస్నమద్గనిం దెచిే , టంకాయలున్ పుషా ముల్, 

మాలలున్, ధూపముల్, దీపముల్ గూరే , సతూా జలం 

జేసి, యుంద్డాళ్లు , వడా పుా , బెలలంబు, పండలపా ముల్, 

గారెలున్, బూరెలున్ దెచేి  రుచయ ంబుగా నీకు నైవేరయ ముల్ 

చూప, విఘేా శా్ రోతా తియాు నాా శ్య మంాఖయ మై యొపుా  

నాఖాయ నమున్ ద్శ్రధతో నేకచితంాబునుంబూని 

చెపా ంచ్యకొనాా ము, మంద్తోకరాీతిన్ సుపుషా ంబు 

లందించియునాా ము, ఛద్ాదులున్, చామరంబుల్, 

సుగీతంబులునీా కెయరా ంచియునాా ర మోదేవ! 

యీదీక్షలో నితయ  మీరీతి స్తరోయ రయంబ్ందు, 

స్నయాహా కాలంబునన్ నినెా  యరే ంచ్యచ్యనాా ము, 

పూజావిధ్యనంబు, మంద్తంబులం నేరా లేమైతి 

అత్తయ తమాంబైన సదాా కయ  సంపతి ాయ్యంతేనియున్ లేని 

యజాఞన మందునా  మేమిచే టన్ జేయుచ్యనా ట్ట ి

పూజాదిసరాో పచారంబులం సీా కరంచంగ 



నినాే డుచ్యనాా ము, మాపైని కారుణయ ముంజూపుమా, 

యజాఞనమున్ ద్దుంచ్యమా, ద్దషముల్ ైచి, 

సదిా రయ లందించ్యమా, ధ్యద్తిలో మాకు సదుబ దిధ, 

విజాఞనసంపతి,ా సతీు ర,ా యారోగయ భాగయ ంబు, సతాా ంబు, 

సనాా రసోంచారధైరయ ంబు, సాా ద్తాదీపతాోడన్ జయం 

బెలలకాలంబులం గూరే , సతాౌ రులం జేయుమా, దేశ్రకినా్ 

సదానిలిా  విదాయ భవృదిధన్ ద్పస్నదించి మముా న్ 

వివేకాఢ్యయ లం జేయుమా, దేవదేవా! మహాకాయ! లంబోరర్వ! 

ఏకరంా! గజాస్నయ ! సదావిఘ్ా నాశా!మహేశాతా జాా! 

ద్పభూ! నాగయజ్యఞపవా! రవానీతనూజా!ద్తిలోకకనాథా! 

సదామంరహాస్న! సుర్వంద్దా! గజేంద్దాననా! శూరా కర్వణ ! 

నమసే ానమసే ానమసే ానమః 

 

వినాయ  గ్రరత  థ 

 

వినాయక ద్వత కథ చదివేవారు, పూజలో కూరేు నేవారు 

ముందు చేతిలో కొదిదగా అక్షింతలు వేసుకోవాలి. కథ 



పూరయా్యన తరా్వ త వాట్టని తమ శ్శరసుు పై ఉంచ్యకోవాలి. 

తన రకాుడైన గజాసురుని కోరక మేరకు అతడి ఉరరంలో 

ఉనా  పరమేశా్ రుని శ్ల ధమహావిష్టణ వు విముకి ాకలిా చడంతో 

రర ార్వకకు ారా తి కలాసంలో ఎదురుచూసాోంది. శ్శవుడి 

కోసం ఎదురు చూసా్త సా్న నానికి సిరధమైంది. సా్న నానికి 

వెళ్లతూ దేహానికి నలుగుపండిని అదుదకుంది. 

పరధ్యయ నంలో ఆ పండితోనే ఓ ద్పతిమను తయారుచేసింది. 

చూడముచే టైన ఆ బాలుడికి తంద్డి ఉపదేశ్శంచిన 

మంద్త స్నయంతో ారా తి ద్ాణం ద్పతిష ాచేసింది. 

దివయ  సుంరరమైన ఆ బాలుని వాకిట కాపలా ఉంచి ాను 

సా్న నానికి వెళ్లంది. అంతలో అకు డికి వచిే న శ్శవుడిని ఆ 

బాలుడు అడుుకునాా డు. ఆద్గహావేశాలకు లోనైన 

రుద్దుడు....ఆ బాలుడి శ్శరసుు ను తన ద్తిశూలంతో 

ఖండించాడు. ఆ శ్బాదనికి బ్యట్టకి వచిే న ారా తీ దేవి, 

జరగన ఘోరం చూసి కనీా ళ్లల  పెటిుకుంది. దీంతో 

శ్శవుడు...గజముఖుడి శ్శరసుు ను తెపా ంచి ఆ బాలుడికి 

అతికించి ద్ాణం పోసి గజాననుడు అనే నామకరణం 



చేశాడు. అతడి శ్కి ాస్నమర్వధ య లను పరీలించి భాద్రపర 

శురధ చవితి నాడు గణాధిపతయ ం కటబిెటిాడు. ఆ రోజున 

తనకు రకితాో సమరా ంచిన ఉంద్డాళ్లల, కుడుములు, 

పండివంటలు, పండలను సుషిగిా తినా  వినాయకుడి 

నడవటానికి ఇబ్బ ందిపడుతూ కలాసం చేరుకునాా డు. 

శ్శవుని శ్శరసుు పై ఉనా  చంద్దుడు గణనాధుని అవసథలు 

చూసి ఫకుు న నవాా డు. ర్వజశ్లరృషి ిసోకితే ర్వళ్లల  కూడా 

నుజజవుాయని విఘ్ా నాధుని ఉరరం పగలి అందులోని 

ఉంద్డాళ్లల, కుడుములు బ్యటకు వచిే  

అచేతనుడయాయ డు. దీంతో ఆద్గహంచిన ారా తి దేవి.. 

ాాత్తా డా నీ రృషిసిోకి నా కుమారుడు అచేతనంగా 

పడివునాా డు.. కాబ్ట్ట ినినుా చూసివారు ాాత్తా లై 

నీలాపనింరలు పొందుదురు గాక అని శ్పంచింది. 

 

 



ఋషి పతి్న ల్కు నీల్లపన్నందలు 

ారా తీదేవి చంద్దుని శ్పంచిన సమయంలో సపఋాష్టలు 

భారయ లతో కలసి యజఞం చేసా్త, అగా దేవునికి ద్పరక్షిణం 

చేసాునాా రు. అగా దేవుడికి ఋషిపత్తా ల మీర మోహం 

కలిగంది. కోరక తీరక, శ్పసా్నర్వమో అనే రయంతో అగా  

మణింపస్నగాడు. రర ాకోరక తెలుసుకునా  సా్న హాదేవి 

ఋష్టల భారయ ల రూపంలో అగా దేవుడిని చేరంది. 

అగా దేవునితో ఉనా ది తమ భారయ లేనని ద్భాంతి చెందిన 

ఋష్టలు, వారని విడిచిపెటిారు. శాపద్గసుథడైన చంద్దుని 

చూడటం వలనే ఋష్టల భారయ లు నీలాపనింరలకు 

గురయాయ రని దేవతలు ద్గహంచారు. వరంరరూ 

ద్బ్హా దేవునితో కలసి కలాస్ననికి వెళాలరు. మరణించిన 

విఘేా శా్ రుడిని ద్బ్హా దేవుడు తిరగ బ్తికించాడు. తరా్వ త 

ారా శ్లతీదేవితో ‘అమాా  నీవు చంద్దునికి ఇచిే న శాపం 

వలన ఆపర కలిగంది. కావున శాానిా  ఉపసంహరంచ్యకో’ 

అని కోర్వడు. అపాు డు ారా తీదేవి ‘ఏ రోజున చంద్దుడు 

విఘేా శా్ రుడిని చూసి నవాా డో ఆ రోజు చంద్దుణిణ 



చూడకూడదు’ అని శాానాి  సవరంచింది. ఆ రోజునుంచి 

అంరరూ భాద్రపర శురధ చవితి నాడు చంద్దుశ్లణిణ 

చూడకుండా జాద్గతగాా ఉండి, సుఖంగా ఉనాా రు. ఇలా 

కొంతకాలం గడిచింది. 

 

శమంతకోాఖా్య నం 

దాా పరయుగంలో దాా రకలో నివాసం ఉనా  శ్ల ధకృష్టణ డిని 

నారదుడు కలిశాడు. కాసేపు పచేా ాట్ట మాటాలడాక ‘సా్న మీ! 

ఈ రోజు వినాయక చవితి. ారా తి శాపం కారణంగా 

చంద్దుని చూడకూడదు. నేను వెళాాను’ అని కృష్టణ డికి 

చెపా  నారదుడు వెళ్లపోయాడు. ఆ రోజు ర్వద్తి ఎవా రూ 

చంద్దుణిణ చూడకూడరని పటణింలో శ్ల ధకృష్టణడు చాట్టంపు 

వేయ్యంచాడు. శ్ల ధకృష్టణ డికి ాలంటే ఇషంి. ఆ రోజు ర్వద్తి 

శ్ల ధకృష్టణడు ఆవు ాలను ాగుత్తండగా ాద్తలోని ాలలో 

చవితి చంద్దుడి ద్పతిబింబానిా  చూశాడు. దాంతో 

తనకెలాంట్ట అపనింర వసాుంద్ద అని చింతించాడు. కొనాి  

రోజులు గడిచాయ్య. సద్ాజితా్త స్తరుయ ని వరంతో 



శ్మంతకమణిని సంాదించాడు. రోజుకు పది బారువుల 

బ్ంగార్వనిా  ఇచేే  ఆ మణిని తీసుకుని దాా రకకు వెళాలడు. 

శ్ల ధకృష్టణడు సద్ాజితా్తకు అతిథి మర్వయ రలు చేసి ఆ మణిని 

తనకు ఇవా మని కోర్వడు. అందుకు సద్ాజితా్త 

ఒపుా కోలేదు. తరా్వ త ఒక రోజు సద్ాజితా్త తముా డు 

ద్పసేనుడు శ్మంతకమణిని మెడలో వేసుకుని అడవికి 

వేటకు వెళాలడు. అడవిలో ఒక సింహం ఆ మణిని చూసి 

మాంసం ముకు  అనుకుని ద్పసేనుణిణ చంపంది. మణిని 

నోట కరచ్యకుని పోతూనా  సింహానిా  జాంబ్వంత్తడు 

చంాడు. 

శ్మంతకమణిని కొండగుహలో ఉనా  తన కూత్తరు 

జాంబ్వతికి ఆట వసాువుగా ఇచేా డు. మరుసట్ట రోజు 

సద్ాజితా్త తముా డి మరణవార ావినాా డు. శ్ల ధకృష్టణ డే తన 

తముా డిని చంప శ్మంతకమణిని అపహరంచాడని 

నిందించాడు. శ్ల ధకృష్టణడు అది వినాా డు. భాద్రపర శురధ 

చవితి రోజు చంద్రబింబానిా  చూసిన ద్దషంవలల తన మీర 

నింర పడింరనుకునాా డు. శ్మంతకమణిని వెదుకుతూ 



అడవికి వెళాలడు. ఒక చోట ద్పసేనుడి శ్వం కనిపంచింది. 

అకు డి నుంచి సింహం అడుగులు కనిపంచాయ్య. 

వెదుకుతూ వెళ్ల ఒక పరా త గుహలోకి ద్పవేశ్శంచాడు. 

అందులో ఉనా  ఉయాయ లకు కట్టని మణిని చూసి, దానిని 

తీసుకుని బ్యటకు ర్వస్నగాడు. వెంటనే జాంబ్వతి పెరదగా 

ఏడా స్నగంది. కూత్తర ఏడుపు విని జాంబ్వంత్తడు 

కోపంతో శ్ల ధకృష్టణ డిపై యుదాధనికి తలపడాుడు. వారరదర మధయ  

ఇరవై ఎనిమిది రోజులు యురధం జరగంది. జాంబ్వంత్తని 

శ్కి ాతగపోోయ్యంది. తనతో యురధం చేసాునా వాడు 

శ్ల ధర్వమచంద్దుడని తెలుసుకునాా డు. ద్తేాయుగంలో 

జాంబ్వంత్తడు శ్ల ధర్వముడితో యురధం చేయాలని కోర్వడు. 

ఆ కోరకను ఇపుా డు శ్ల ధకృష్టణ ని రూపంలో వచిే  తీరే్వ డని 

ద్గహంచాడు. శ్ల ధకృష్టణ డికి నమసు రంచి శ్మంతకమణితో 

ాటు తన కుమారె ాజాంబ్వతిని కూడా ఆయనకు 

సమరా ంచాడు. శ్ల ధకృష్టణడు శ్మంతకమణిని తెచిే  

సద్ాజితా్తకు ఇచేా డు. నిజం తెలుసుకునా  సద్ాజితా్త 

తనను క్షమించమని శ్ల ధకృష్టణ డిని వేడుకునాా డు. తన 



కుమారె ాసతయ భామను ఇచేి  వివాహం జరపంచాడు. 

శ్మంతకమణిని కూడా శ్ల ధకృష్టణ డికి ఇచేా డు. 

ఆ సమయంలో అకు డకు వచిే న మునులు శ్ల ధకృష్టణ డితో 

‘మీరు సమరుథలు కనుక మీపై పడిన నింరను 

పోగొటిుకోగలిగారు. మావంట్ట వారకి ఏది గతి?’ అనాా రు. 

‘భాద్రపర శురధ చవితినాడు యథావిధిగా వినాయకుని 

పూజించి ఈ శ్మంత కోాఖాయ నానిా  విని అక్షతలు తలపై 

వేసుకునా  వారకి, ఆరోజు చంద్ర రరి నం అయ్యనా కూడా 

అపనింరలు కలగవు’ అని శ్ల ధకృష్టణడు చెాా డు. ఆ నాట్ట 

నుంచి ద్పతి సంవతు రం భాద్రపర శురధ చవితి రోజు 

దేవతలు, మహరుషలు, మనుష్టలు తమ శ్కికాి తగనటులగా 

గణపతిని పూజించి తమ కోరకలు తీరుే కుంటునాా రు.ఈ 

కథను చదివి గాని, విని గాని తలపై అక్షతలను వేసుకొని 

వినాయక ద్వానిా  ముగంచాలి. చివరగా వినాయకుని 

ఎదుట వలైననిా  గుంజీలు తీసి, స్నషి్ణంగ నమస్ను ర్వలు 

చేయాలి. 



కథ పూరయా్యన తరా్వ త సా్న మికి మంగళహారత్తలు 

ఇవాా లి... అనంతరం ఉదాా సన మంద్తం చెపుా కోవాలి. 

 

ఉదా్వ సన మంగ్రతం 

యఙ్ఙశ్లన యఙ్ఙశ్లమయజంత దేవాసా్నని ధరా్వ ణి 

ద్పధమానాయ సన్, తేహనాకంమహమానసు చంతే యాద్త 

పూరా్వ స్నధ్యయ సు ంతిదేవా!! 


