శరణాగతి – శ్రీ మహా గణపతి
ప్రారధ న శ్లోకం:- 1.

“ఓం వందే నిరంతర సమసత కళా కలాపం

సంపతకరం, భవహరం గిరిజా కుమారం| లంబో దరం గజముఖం
పాణవ సవరూపం లక్ష్మీ గణేశం, అఖిల ఆశ్రీత కలప భుజం”|
2. ఓం సంసరర సరగరే ఘోరే పతితం సదగ తి వరిితం దీన బంధో
దయా సంధో మాం ఉదద ర శ్రీ మహా గణాధిప్ర.
_____________________________________________
కలియుగం సంకట పాదమైనది. సంకటాలన్నీ కటట గటటటకుని మనిష
ముందుకు వచ్చి, ఎదురు నిలచ్చ సవరలు చేసత రయి. ఒక వంక ఆరిధక భారం,
వరాధులు, నష్రటలు, కష్రటలు, వివరహాలు, విభేదాలు, శతరాత్ావలు, వివరదాలు,
కుటటంబ దేవష్రలు, మితా భేదాలు, మరో వంక గీహముల పీడలు, ఇవి గరక
జనాీంతర కరీల భారరలు, వరని ప్రప పుణాాల ఫలిత్ాలు. ఇలాగ ఎననీ
ఎదురోకనవలసన వరరు మాతాం “మానవులు” ఒకకరే. పైన చెపుపకునీ వన్నీ
ఎదిరించ్చ నిలువగలిగిన సులభమైన ఉప్రయమే కలియుగంలో శ్రీ గణేశ ఆరరధన.
అందుకే “కలే చండమ వినాయకే”

సంకటాలను హరించ్చ, ఊరట నిచేి, “శ్రీ సంకటహర గణపతి వాతం ఎంత్ో
అమూలామైనది;

అననామైనది;

మరియు

సంపతకరమైనది.

సంకటాలను

త్ొలగించుకొని, సుఖంగర, సరవ శుభాలత్ో, సంసరర యాతా సరగించుటకు,
కలియుగంలో గణపతి, శ్రీ చండమ హో మములు, మాతామే, తవరగర అనుగీహంచే
దెైవరలుగర వేద శ్రసరతాలు త్ెలియచేయుచునీవి.
శ్రీ శ్రరవరి నామ సంవతసరము భాదా పద మాసము శుకో పక్షం, 22 వ త్ేది
శనివరరం ఆగష్ర
ట , నుండి సపట ంబరు 2 వ త్ేది వరకు శ్రీ గణేశ “నవరరతరాలు” శ్రీ
పనుశ్రల క్ష్ేతాం, శ్రీ మణి దీవప మహా సంసరానంలో, శ్రీ గణేశ నవరరతరాలు మహా
వైభవోపేతముగర జరుగబో వుచునీది. శ్రీ మణి దీవపం లో గత 24 సం|| శ్రీ
గణేశునికి పాతి సంవతసరము లక్ష మోదుక హో మములు జరుగుచునీవి. ఇది
25 వ సం||. ఈ సం|| పాత్ేాకంగర, శ్రీ మహా గణేశునికి “శరణాగతి – శ్రీ మహా

గణపతి” అనీ కరరాకీమము జరుగబో వుచునీది. ఆగుస్టట 22 నుండి – సపట ంబర్,
2 వ త్ేది పూరిిమ వరకు, 10 రోజులు వేదం లోని విధి విధానాల ననుసరించ్చ,
మికికలి శ్రసరా కత ముగర, ఈ సం|| తపపక శ్రీ గణేశ నవరరతిా ఉతసవములు
చెయావలస ఉనీది.
శ్రీ గణేశుని జనీము: ఒకసరరి ప్రరవతి దేవి, పరమేశవరుని వీక్ష్ించ్చ, మృదు
మధుర మందహాసము చేసంది. సరవమి వరరు ఆ మధుర దరహాసం చూచ్చ, త్ామూ

మందహాసం చేశ్రరట. వీరు ఇరువురు చేసత ునీ మందహాసములలో వలుగు
ఉదభవించ్చనది; ఆ వలుగులు రండూ కలిసరయి. ఒకక వలుగైనది. ఈ వలుగు
అదుభత అరుణరరగరంజిత బంగరరపు దగదదాదయ మాన కరంతరలు వదజలిో నది.ఆ
త్ేజము నుండి అపురూప స ందరాంత్ో, బంగరరు కరంతిత్ో మరిసప్ర యిే ఒక
అందాల బాలుడు ఉదభవించాడు. అతడే మన గణపతి. వీరి మందహాస త్ేజము
నుండి ఉదభవించ్చన ఆ బాలుని వదనం నిండా ఉజి వల మందహాసమే! ఈ బాల
గణపతి బహు సుందర రూపుడు. ఇతని నవువ జగతర
త కు, పరమానంద భాసమైన
శకితన్న అపూరవ త్ేజసుసను పాసరదించునది. ఇదీ శ్రీ గణేశ జనన వృత్ాతంతము.
భాదా పద శుదధ చవితి, శ్రీ గణేశుని జనీ దినము. ఈ మాసంలో పూరిిమ
నాడు, పూరరవ భాదా నక్షతాం ఉదయిసుతంది. కనుకే ఈ మాసరనికి, భాదా
పదమాసమని పేరు వచ్చింది. శ్రీ మహా విష్ర
ి అవత్ారరలలో, ఒకటైన వరమన
అవత్ారం ఈ భూమికి అరుదెంచ్చనది ఈ భాదా పద మాసం లోనే. ఊరూ, వరడా,
సంబరరలు జరుపుకొనే 40 దినముల గణేశ మండల పూజలు జరుపుతూ ఈ
మాసమంత్ా, దేశమంత్ా ఎకకడ చూచ్చనా, వీధి, వీధికి శ్రీ గణేశుని సరతపంచ్చ
పూజిసుతంటారు.

శ్రీ గణేశ నవరరతరాలలో – 10 రోజులు వాతము:
1. మొదటి రోజు – శ్రీ బాల గణపతి:- ప్రరవతి ఒడిలో ఆడుకునే వరడు,
ఈశవరుని వీపుపైన అధిరోహంచ్చ, ఊయల ఊగే వరడు, శ్రీ బాల గణపతి.
మొదటి రోజు, నవ ధానాాలు, 9 గంటలు గోవు ప్రలలో నానబెటిట, నవగీహ
వృక్ష్ాల సమిధలత్ో కలస, 9 గీహాల నుండి, పాసరించే కరంతి నుండి,
ప్రజిటివ్ ఆరరని ఆకరిిసత ుంది. ఈ హో మంలో చేసే సంకలపము ఈ బాల
గణపతి పూజలో “పాతి రోజు హో మములో 1000 గణేశునికి పాయమైన
మోదుకలు, మరియు ఏ రోజు ఏ హో మమునకు ఆ విధమైన సమిధలు,
హవిసుసలు పాత్ేాక మైనవి. సవచిమైన ఆవు నేయి త్ో కలిప హో మము
చేయుట వలన ఎననీ ఉపదావములు, నవగీహములు ఇచేి, అనేక
దో ష్ముల నుండి పరిహారము కలిగి, గొపప రక్షణ కలుగును. మొదటి రోజు
1.

శ్రీ బాల గణపతి పూజ 2. పై హో మాలు 3. శ్రీ గణపతికి పాతి రొజూ

పంచామృత్ాభిషేకములు మికికలి పాత్ేాకముగర జరగబో వుచునీది. 2 వ
రోజు

వేకువ

జామున

శ్రీ

గణేశ

పంచామృత్ాభిషేకము,

దూరరవ

యుగీములత్ో, బిలవ పతాములు, జసుంతీ పుష్రపలత్ో పూజలు జరుగును.
1. 5.గం|| - 6 గం|| అభిషేకం పాతి రొజూ పంచామృత్ాలత్ో
2. 6 గం|| - 7.30 గం|| పాత్ేాక 1. పుష్రపలంకరణ
హారతి 4. నైవేదా సమరపణ

2. పుష్రపరిన 3.

3. 9.గం|| - 1.గం|| హో మము పాతిరోజూ 10 రోజులు జరుగును.
మరల సరయం సంధా పాదో ష్ పూజ, నైవేదాం, మహా మంగళ పాత్ేాక
హారతరలు జరుగును. ఇలాగే పాతి రొజూ జరుగును.
2. వ దినము. శ్రీ భకత గణపతి: పూజా దినము.
భకుతలంటే పంచ ప్రాణాల త్ో పేామించు వరడు శ్రీ మహా భకత గణపతి. ఈ
దినము పాత్ేాకత ఏమనగర, 4 వ కరల సరప దో ష్ం సమయం కనుక, పూరి
ఆయుష్ కోసం, “శ్రంతి” హో మం, ఈ ఆయుష్ శ్రంతి హో మము వలన,
యాకిసడెంటల్ అన్ టైం డెత్ నుంచ్చ తపపంచుకొనవచుిను. all most 27
నక్షత్ాాల వరరికి, ఈ హో మము చాలా మేలు చేసత ుంది. ఈ దినం 1001
మోదుగలత్ో శ్రీ గణేశ హో మం మరియు 1001 దూరరవయుగరీలత్ో శ్రీ గణేశ
హో మము వలన, ముఖంలో బాహీ త్ేజసుస పరిగి, తరిగి ప్ర యునీ
ఆయువును శ్రీ గణేశుని అనుగీహంత్ో ఆయువు extention జరుగుతరంది.
3 వ దినము- ఉదయం పాతి రొజూ, వేకువనే శ్రీ గణేశ పంచాముుత్ాభిషేకము,
దూరరవయుగరీల పూజ, బిలవ పతాములు, పుష్పములత్ో, శ్రసరా కత రీతిని
పూజలు పాతి రొజూ జరుగును. అలాగే, అరికులు, నైవేదాాలు యధావిధిగర
జరుగును. 9 గం|| నుండి – 1 గం|| వరకు జరిగే గణపతి హో మం.

3. 3 వ దినము గణపతి- శ్రీ శకిత గణపతి హో మము. జనిీంచ్చన జనీ
నక్షతాము తగినంత బలము ఇవవజాలనపుడు ఈ శకిత గణపతి హో మము
చేసత రరు. దీని వలన జనీ నక్షతామునకు నక్షతా బలము చేకూరును. 1001
మోదుకలత్ో పాతి రొజూ గణపతి హో మము జరుగును.నక్షతా బలం కోసం,
పాత్ేాకంగర, దరభ గడిి త్ో మరియు దూరరవ యుగరీలు 1001 త్ో హో మము
జరుగును. దీని వలన ఎంత బలహీనంగర ఉనీ నక్షతాముల వరరికైనా, శ్రీ
గణేశుడు నక్షతా గణములకు అధిపతి కనుక, బలశకుతలను పాసరదించును.
ఈ నక్షతా హో మము, అనిీ నక్షతాముల వరరికీ చేసుకోవలసనదే! దీని వలన
జనీ నక్షతాములో బలం కలిగి, వరరు జనిీంచ్చన జనీ నక్షతాం వరరికీ
త్ేజసుసను, విజయమును, బలము త్ేజో శకుతలను పాసరదించును.
ఇలాగ పాతి రొజూ, మరలా, సరయంకరల పాదో ష్ పూజ, “విశ్ేష్”
పూజలు జరుగును. పమీట నక్షతా నైవేదా నివేదన, మహా మంగళ హారతి
జరుగును.
4. 4 వ దినము. శ్రీ సంకష్ట హర గణపతి: పాతి రొజూ వలె, ఉదయం,
సరయంకరలం, వేశ్ేష్ అభిషేకరలు, అలంకరరరలు, విశ్ేష్ పాదో ష్ సరయంకరల
అరినలు, నైవేదాాలు నివేదన మరియు అదుభత హారతరల సేవలు
జరుగును. ఇందులో ప్రలగగనీ వరరికి, పాతి సరరీ పూజ జరుగునపుడు ఒకక

దినంలో, 4 సరరుో|| సంకలపము వరరి పేరు మీద జరుగును. జీవితములో
ఎదురొకంటటనీ కష్రటలు, అనేక సమసాలు, అనారోగరాల విమోచనం
కొరుతూ, శ్రీ సంకష్ట హర గణపతికి, భకుతలకు విమోచనం పాసరదించమని
కొరుతూ హో మం జరుగుతరంది. ఈ హో మము 1001 ష్రగర్ కేన్ (చెరకు)
ముకకలత్ో హో మం జరుగుతరంది. మరియు 1001మోదుకలత్ో అతి పదద
హో మం మహా సంకష్ట హర గణపతి సంకలపం సపష్ల్ గ చేసత రరు. ఇందులో
అనేక సరరుో, మా కష్రటలు కరిగించమని కొరుతూ, పదే పదే ప్రారిదచటం
జరుగుతరంది. చెరుకు ముకకలు సమరిపంచుట వలన జీవిత్ానిీ, శ్రీ సంకష్ట
హర గణేశుడు చెరకు రసం వలె మికికలి మాధురాంత్ో, నింప వేయాలని పదే
పదే ప్రారిధంచటం ఉంటటంది. ఇది చాలా అదుభతమైన రీతిలో సరగునటిట
హో మము.

5. శ్రీ విదాా గణపతి పూజ – హో మము – 5 వ దినము
సకల విదాలు – గణపతి నుండి ప్ ందవలసందే. అందుకే, నాటా
కళాకరరులకు, గరయకులకు, చ్చతాకళాకరరులకు, సంగీత వరదా నిపుణులకు,
కవులు, గీంధ రచనలు చేసేవరరికి, రీసర్ి చేయు వరరికి, విదాారుధలందరికీ
ఈ విదాా గణపతి వాతము ఉదయం అభిషేకము, మదాాహీ హో మము,
రరతిా జరిగే పాదో ష్ సంధా పూజ, అదుభత హారతరల సేవలు చాలా
ఉతత మోతత మ ఫలిత్ాలు పాసరదించును. అంత్ేగరక, ఈ దినము జరిగే

హో మము పరమ శకితవంతమైనది. బాగర పండిన బిలవ ఫలాలు సేకరించ్చ,
వరని గుజుి తీస, అందులో సవచిమైన ఆవు నేయి, అంత పామాణములో,
అతి ప్రతదెైన త్ేనే కలిప దానిత్ో హో మము చేయబడుతరంది. హో మ
సమయములో వచేి సుగంధం వరి నాతీతము. ఈ హో మము వలన,
సంకలపము చేసుకునీ వరరికి అప్రరమైన మేధో శకిత, శ్ేష్
ీ ట మైన బుదిద శకిత,
జాాపక శకిత, ఏకరగీత, చ్చతత శుదిధ, ప్రజిటివ్ థింకింగ్ పవర్, ఇవనిీయు
సదిధంచును. బిలవ ఫలాలు అంత సులభముగర లభాం కరవు. ఇది చాలా
rare గ జరిగే హో మము.సంవతసరంలో ఒకక సరరి మాతామే చేయుటకు వీలు
కలిగినది. శ్రీ విదాా గణపతి పరిపూరి కృప పాసరదించును.
6. శ్రీ ఋణ విమోచన గణపతి హో మము – 6 వ దినము:
ఋణం అంటే కేవలం ధనం “లోను” అని అరధ ం కరదు. జీవితంలో మానవులు,
ఎందరికో, ఎననీ రీతరల ఋణ పడుతరంటారు. పడి ఉంటారు కూడా.
ఋష్రలు ఎంత్ో జాానం ఇచాిరు. ఋష్రలకు ఋణ పడాిము. భూమి దేవి
ఎంత్ో ఇబబంది, శ్రీ భూమి దేవికి ఋణపడి ఉనాీరు మానవులు.
తలిో దండుాలకు, తమ గృహంలో పదద వయసుసలో వరరికి, వేద మాతకు
ఇలాగ ఎందరికో ఋణపడి ఉనాీము.ఆ అందరి ఋణం ఎలా తీరుికోవరలి?
దేవ ఋణం, ఋష ఋణం, మాతరా పతృ, గురు, రుణాలు తీరుినటిట అతాంత
ప్రాధానాత గలది. శ్రీ ఋణ విమోచన ఈ గణపతి హో మం వలన అపుపల

బాధ తగుగటకు ధన యోగం సదిదంచేందుకు ఈ ఋణ విమోచన గణపతి
హో మం ఎంత్ో మేలు కలిగించును. బిలవ పత్ాాలత్ో ఈ హో మం జరుగును.
అదియును 11 ఆకులు గల పాత్ేాక ఏకరదశ బిలావలత్ో 108 సరరుో, మంతా
జపంత్ో జరిగే ఈ హో మం జనీలో ఒకకసరరి దరిశంచ్చనా ధనుాలగుదురు.
మాతృ, పతృ, గురు, దేవత రుణాల నుంచ్చ విమోచనము చేయునవి ఏకరదశ
(11) 11 ఆకులు గల పాత్ేాక బిలవ పతాము. కలి యుగంలో rare గ
దొ రుకును. శ్రీ గణేశ నవరరతరాలలో 6 వ దినంలో ఈ పత్ాాలత్ో హో మం చేసేత
మనకే త్ెలియక ఉనీ ఎననీ జనీ జనీల రుణాల నుంచ్చ పరిహారం
కలుగును. బిలవ పతాములత్ో చేయుట వలన ధన యోగం కలుగను.
7. శ్రీ విఘ్నీశవర గణపతి హో మము – 7 వ దినము:
కొందరి జీవిత్ాలలో, ఆటంకరలకు, అంత్ే లేదా అనీటట
ో ంది. నితా జీవితంలో,
ఎదురయిేా సమసత ఆటంకరల నివరరణకై, వరాప్రరములు, గొపప ఆశయాలు
నరవేరుికొనుటకు, సకల దో ష్రల నివృతిత కి, సకల బాధా పరిహారరరధ ము శ్రీ
మహా విఘ్నీశవర గణపతి పూజ, హో మము, 1001 మోదుకల త్ో పాతి రొజూ
జరిగినటేో హో మం జరుగును. లాజలు త్ో హో మము జరుగుట వలన, అప్రర
శకీత, కీరత ి పాతిష్టలు కలుగను.సకల ఆటంకరలు నశ్రంచ్చ కీరత ి యోగము, ధన
యోగము కలుగును. ఆటంకరలు, దో ష్రలు పరిహారముమగును. లాజలు
అనగర (వడుో త్ో చేయబడిన వరరి పేలాలు) వేదములకు నిలయమైనవరడు.

దారిదాయం త్ో బాధపడే వరరి ఆరితని ప్ర గొటటటవరడు. పరమేశవరుని గరరరల
పుతరాడు. రరక్షసుల గరవము అనుచువరడు. శ్రీ విఘ్నీశవర గణపతి ని శ్రీ
విఘ్ీ రరజ గణపతిని యు అంటారు. సరవ పాతి బందకములు త్ొలగించ్చ,
సమసత

భాధలు,

బంధనములు,

కష్టముల

నుండి

విమోచనము

పాసరదించును. ఈ నవరరతరాలలో 7 వ దినము చాలా ప్రాధానాత గల
దినము.

ఈ

దినము

గణేశ

ఆరరధన,

సకల

దిగివజయములను

పాసరదించును.
8. 8 వ దినము – శ్రీ విజయ గణపతి హో మము:
తనకు మరియొక నాయకుడు లేని ఏకైక నాయకుడు – వినాయకుడు.
తనను పూజించ్చన వరరి సకల అశుభములను, అతి శ్ర గీముగర నశ్రంప
చేయువరడు శ్రీ విజయ గణపతి. ఈ నామం సీరిసేత చాలు భకుతల
అపజయము లనిీయు ప్రరిప్ర వును.కృపకు, క్షమకు నిలయమైన శ్రీ
విజయ గణపతి హో మము 8 వ దినము అష్ట దారిదాయ, నాశనమును
చేయును. నాశ రహతరడు, యోగులకు ధాానము నందు విజయ సదిధ
యోగమును పాసరదించువరడు. జీవితంలో గొపప ఆశయాలు, పదద లక్షాములు
నేరవేరుటకు, సరవ కరరాములందు, విజయము లను సరధించుటకు, ఆ
విజయ గణపతి హో మం సంకలపము అదుభత కరరా సదిధని పాసరదించును.
దీనిని అష్ట దావాములత్ో చేయుదురు.అష్ట దావాములనగర

1. అటటకులు 2. త్ేనే 3. బెలోం 4. ఆవు ప్రలు 5. ఆవు నేయి 6. అరటి
పండుో 7. (నాన బెటిటన బియాం దంచ్చన పండిని) సతర
త పండి 8. చెరుకు
ముకకలు. ఇవన్నీ కలప చేసే హో మం అష్ట దావా హో మం. దీని వలన
విజయ సదిహి యోగము కలుగును. తన భకుతల సరవ కరరాములందు,
గణేశుడు, దిగివజయ యోగము పాసరదించును.
9. శ్రీ మహా సదిధ గణపతి – 9 వ రోజున: ఏ శుభ కరరాం తలపటిట నా అది
విఘ్నీశవర పూజత్ో ప్రారా నత్ో మొదలు పటట బడుతరంది. అలాగర చేయుట
వలన తలపటిట న సరవ విఘ్ాీలను త్ొలగించ్చ తన భకుతల సరవ
కరరాములను సఫలం చేసే దయారదర హృదయం గల దేవ దేవుడు శ్రీ మహా
“సదిధ గణపతి”. కేవలము “సదిధ గణపతి” కరదు, “శ్రీ మహా సదిధ” గణపతి.
సరవ కళలను తనలో ఇదుడుికొనీ రూపం శ్రీ మహా సదిధ గణపతి
రూపము.
సరవ కరరాములందు పరిపూరి తవము కలుగుటకు, తలచ్చన సరవ
కరరాములు పూరిత చేయుట సదిధ యోగము. ఈ రూపమున శ్రీ
గణపతిని పూజించ్చ ఎవరు శ్రీ గణపతికి హో మమును, వలగ పండో
గుజుిత్ోను, బిలవ పతాములత్ొనూ హో మము చేయుదురో, వరరికి శ్రీ
మహా సదిధ గణపతి, సతవరమే సదిధ యోగమును పాసరదించ్చ, సరవ
కరరా సదిధ ని అనుగీహంచును. ఆ సురేశవరుడు, నిదీశవరుడు,

గజేశవరుడు పామద గణేశవరుడు, పరరతపరుడు, పర బాహీము,
పరరతపరుడెైన శ్రీ గణే శవరుని ప్రాతః కరలమున పాతి నితాము ఎవరు
పూజింతరరో, ఎవరు సేవింతరరో, ధాానింతరరో వరరికి సంపూరి ప్రప
రరహతాము కలుగును.వరరికి యోగా మైన లలిత కళలను (all arts)
యోగా సంతతిని, పూరరీయువును, అషట శవరరా భోగ భాగాములు శ్రీ
మహా సదిధ గణపతి పాసరదించును.
10.

శ్రీ మహా లక్ష్మీ గణపతి – చ్చవరి 10 వ రోజు :

దెైవ పాయతవములు ఏవి అని పాశీకు, సమాధానంగర,
1. సూరుాడు – నమసరకర పాయుడు
2. విష్ర
ి డు – అలంకరర పాయుడు
3. శ్రవుడు – అభిషేక, సరత తా పాయుడు. అయిత్ే,
4. గణపతి – తరపణ పాయుడు
ఏ శ్రీ మహా లక్ష్మీ గణపతి దేవుని అనుగీహం వలన ధరరీరధ కరమాాలు
అతాంత సులభంగర లభించునన, ష్ర డశ కళాతీకుడెైన శ్రీ మహా లక్ష్మీ
గణపతి, హో మం. ఈ దినం ప్ రి మి, అదుభతమైన విఘ్ీ రరజు యొకక
సరత తాం

శ్లో|

ఓం గణేశం పామదాధీశం
నిరుగణం, సగుణం విభుం
యోగిననయతపదం యాంతి,
తం గౌరీ నందనం భజే ||

అని సుతతించ్చనచో భకుతల “భకిత

అమృత ధారలత్ో పరశులెైన శ్రీ మహా లక్ష్మీ గణేశుడు అప్రర మహాదెైశవ
రా ప్రాపత ని, అనుగీహంచును. ఈ దినం 1001 త్ామర పువువలు , 1001
మోదుకలత్ో శ్రీ మహా లక్ష్మీ గణేశ హో మము జరుగును. దీని వలన శ్రీ
మహా లక్ష్మీ యోగము సదిధంచును. శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దయ వలన శ్రీ
మహాలకీశీ దేవి ధన లక్ష్మీ యోగము సదిధంచును. శ్రీ గణపతి
నవరరతరాలలో ఈ హో మము త్ో కరరాకీమములు సంపూరి ముగర పరి
సమాపత అగును.

నమామి శ్రీ విఘ్నీశవర ప్రద పంకజం
శ్లో|

“గజాననం భూత గణాది సేవితం
కపతధ జంబూ ఫల సరర భక్షణం,
ఉమా సుతం శ్లక వినాశ కరరకం,
నమామి విఘ్నీశవర పదా పంకజం”

విఘ్ాీలను త్ొలగించ్చ, శుభములను కలిగించు శుభ దాయకుడు
గణపతి. సరవ కరరరారంభములలో, సకల శుభ కరరాములలో, శ్రీ

విఘ్నీశవరునికే

పాపాధమ సరానము. తన బొ జి నిండా ఎననీ విశ్రష్ట

విష్యాలు దాచుకునీ శ్ేష్
ీ ఠ పాధమ వందన్నయుడు గణపతి. ఈ సకల
చరరచర సృషట లో, గణేశ తతత వం నిండి ఉండనిది అంటూ ఏదీ లేనే లేదు. ఆ
గణేశుడు, బాహీ, విష్ర
ి వు, ఈశవరుడు, సదిధన్న, బుదిధన్న పాసరదించు
వరడు. ఓంకరరము ఆ గణేశుడే. ఆహాోదానిీ, ఆరోగరాన్నీ శకితన్న భకితన్న
అనుగీహంచువరడు శ్రీ గణేశుడే. అటటవంటి శ్రీ గణేశుని రూపం వనుక
ఉనీ తతత వం త్ెలుసుకోవటం అతాంతవశాకము.
శ్లో|

ఓం గణాధిప నమసేత సుత ఉమాపుత్ాా అఘ్నాశన
వినాయక ఈశతనయ సరవ సదిధ పాదాయక||

సరవ కళలూ తనలో గల సవరూపం శ్రీ గణేశ సవరూపం :
1. ఓం కరరరనికి – (గురుతగర)చ్చహీము – శ్రీ వినాయకుని త్ొండము
2. ఏనుగు తల – యోగరనికీ, జాానానికీ చ్చహీము
3. వినాయకుని – మనిష శరీరము – మాయకు, పాకృతికి
4. వినాయకుని చేతిలో పరశువు – అజాానానిీ ఖండించే చ్చహీము
5. మరొక చేతిలో ప్రశము – విఘ్ాీలు కటిట అవతల ప్రరవేయు సరధనము
6. విరిగిన దంతము – త్ాాగరనికి చ్చహీము
7. మాల – జాాన సముప్రరి న

8. పదద చెవులు – భకుతల మొకుకలు వినే కరుణామయుడు
9. ప్ టట పై నాగ బంధము – శకితకీ, కుండలినికి సంకేతము
10.

ఎలుక వరహనము – ఉతత మ జాానికి, జీవులందరి పటో సమభావము,

ఆదరణ ఉండాలని సంకేతము.
శ్లో|

ఉతత మం గణనాధాసా వాతం సంపతకరం శుభం|
భకరత భీష్ట పాదం, తసరీత్ ధాాయిేత్ తం విఘ్ీ నాయకం|

శ్లో|

ఎకైదంత్ెైక వదన తదా మూష్కవరహన|
కుమార గురవే తరభాం అరపయామి సుమాంజలిం|

శ్లో|

తత్ పురుష్రయ విదీహే, వకీతరండాయ ధీమహీ,
తననీ దంతిః పాచ ోదయాత్ “
“సతతం నమామి తం వినాయకం”

11.

శ్రీ గణేశుని ఏకదంతం – అనిీంటి కనాీ వివేకం శ్ేష్
ీ ట మైనదని,

ఏకత్ావనికి పాతీకగ నిలచ్చ ఉండేది.ఏకదంతము.
12.

పదద బొ జి – అనేక శుభాల కోటో ను తన ప్ టట లో దాచుకొని, వరనిని

భకుతలకు పాసరదించునని అరధ ము. వేద విజాాన భండాగరరమంత్ా ఆ ప్ టట లోనే
ఉనీది. శ్రీ గణేశుని ఆరరధించేవరరికి, వేద విజాానం పాసరరించును.

13.

శ్రీ గణేశుని చేతిలో “మోదకం”: ఈ మోదకము తరషట ని, పుషట ని ఇచేి

ఆహారము.ఇది ఒక అదుభత సందేశ మిసుతనీది. మానవుడు, ఎంత వరకు
ఆహారం శరీరరనికి అవసరమో అంత వరకే తినాలి. ఎకుకవ గరన్న, తకుకవ
గరన్న తినరరదని, అవసరమైనంత వరకు సంతృపత గర తినమని సందేశ
మిసుతనీది.

మోదుకలు

ఇచేింత

“సకరరతీకమైన

(positive

thoughts)భావరలు మరే ఆహారము అంత గొపప సరతయిలో ఇవవలేవట.
చాలా ఉతత మోతత మైన ఆలోచనలు, పాసరదించు పాసరదము “మోదుకలు”. శ్రీ
విఘ్నీశవరుడు, కేవలం ఆటంకరలు త్ొలగించేవరడు మాతామే కరదు, పదునైన
బుదిహి వైభవరనిీ

నీత్ాానిీ, ఏకరగీతను, ఇవియు పాసరదించ్చ,జాాన శకిత

నిచ్చి, దాని దావరర మోక్ష కరరకుడు శ్రీ విఘ్ీ రరజ గణపతి.
14.

ప్ డవైన త్ొండము – దీరఘ కరలిక పాణాలికలు రచ్చంచ్చ ఆచరించాలని

సంకేతంగర ఉండగ
15.

చ్చనీ కళళు – ఏకరగీత సరధనకు

16.

కుంభ సత లం – జీవిత

17.

‘విఘ్ీ రరజ’ – అంటే, మానసక అధెైరామే ‘విఘ్ీం’. దానిని

నీత్ాానికీ సంకేతంగరను

త్ొలగించ్చ,ఆతీ విశ్రవసరనిీ చెైతనా పరచే శ్రవ శకిత సవరూపమే, వినాయకుని
విఘ్ీ రరజతవం.

18.

శ్రీ గణపతి – బాహీ విదాాది దేవుడు.శ్రీ గణపతిని సీరిసేత వరరికి బాహీ

జాాన సదిధని పాసరదించే దయారదర హృదయుడు.

శ్రీ శ్రవ పురరణంలో మరొక విఘ్నీశవరుని కధ :
కైలాసంలో ఒకనాడు, జయ, విజయ అనే చెలికత్ెత లు శ్రీ ప్రరవతి దేవిత్ో,
“మాత్ా, పరమశ్రవునికి పామద గణములునీవి. అవి ఎంత్ెైనా మనవి కరవు కదా;
కనుక మా అందరికీ అనుకూలంగర తమకు వినయ విధేయతలు కలిగి, ఉండే ఒక
గణమును సృషట ంచు జగనాీత్ా అని కోరరరు.అపుడు శ్రీ ప్రరవతి దేవి, శంకర
భగవరనుని మనసులో మికికలిగర, తలచుకొంటూ, తన శరీరరనికి నలుగు
పండి,పసుపు, కలిప పూసుకుంటూ, అందులో మిగిలిన, ఒక చ్చనీ ముదద ను
తీసుకుని,శ్రవ రూపం మదిలో భావిసూ
త , ఒక చ్చనీ బాలుని బొ మీ చేస, ఆ
బొ మీలో ప్రాణ శకితని నింపనది. ఆ బొ మీకు, వంటనే ప్రాణం వచ్చింది. “అమాీ”
అంటూ ఒక బాలుడు వచ్చి, ప్రరవతి మాత ఒడిలో కూరుినాీడు శ్రీ ప్రరవతి
మాతకి ఆ బాలుని చూడగనే, ఆమ హృదయంలో మాతరా పేామ ఉప్ పంగినది. ఆ
బాలుని పదే పదే ముదాదడి మురిస ప్ర యింది. అతనికి, మోదకలు, లడుిలు
ఇవవగర, బాలుడు, వరనిని పీాతిగర ఆరగించాడు. అపుడు ప్రరవతి దేవి, ‘కుమారర,
ఇంకను కొనిీ లడుిలు, మోదకములు ఇచెిదను. వీనిని తింటూ ఈ గుమీం
ముందే కూరొిని ఉండుము. ఈ లోపల నేను సరీనం ఆచరించ్చ వచెిదను.

ఎటటవంటి సత తిలో ఎవరిన్న, నా అనుమతి లేనిదే లోనికి రరనివవకుము.” అని చెపప
లోనికి వళ్ళునది. ఆ బాలుడు, ఒక పలిో రములో ఉనీ మోదుకములు, లడుిలు
ఆరగిసత ూ, ఆ దావరం వదద ,అటట ఇటట తిరుగుతూ కరపలా కరయుచుండెను. ఇంతలో
శ్రీ పరమేశవరులు లోనికి వళు భోగర, ఈ బాలుడు నిరోధించెను. ‘నాత్ొ యుదధ ం
చేయి,ననుీ జయించగలిగిత్ే తపప, మీరు లోనికి వళుటం అసంభవం. ఇది మా
మాత ఆజా . అని బాలుడు పరమేశవరునిత్ో పలికను. వరరిదదరిమధా పదద యుదధ ం
సరగింది. ఆ యుదధ ంలో, బాలుని తలను, శ్రవుని తిాశూలం, ఖండించ్చ ఎకకడో
దూరంగర పడవేయగర,ఇది త్ెలిస ప్రరవతి మికికలి విష్రదము న ందినది. అపుడు
ప్రరవతి దుఃఖం దరిశంచలేని పరమేశవరులు, ఒక ఏనుగు తల త్ెచ్చి, ఈ బాలుని
మొండెమునకు సరియోజనం (అంటించబడినది) చేయ బడినది. అపుడు, ఆ
బాలుడు మరలా, సజీవుదయాాడు. ఈ బాలుడు ఎరుపు పసుపు మిళ్ళతమైన
రంగుత్ో మికికలి పాసనీత గల వదనం త్ో ఉండగర త్ేజోమయ శరీరం గల ఆ
బాలుని చూస, శ్రీ ప్రరవతి దేవి బాలుడు సజీవుడెైనందుకు, ఎంత్ో సంత్ోషంచ్చనది.
“కుమారర, ఇంత చ్చనీ వరడివి,న్నకు ఇనిీ కష్రటలా? అని ఎతర
త కొని
ముదాదడినది. “ఇక నుంచ్చ న్నకు ఒక వరం ఇసుతనాీను.”ఈ క్షణం నుండి న్నవు 3
కోటో దేవతల చేత అగీ పూజలు అందుకుంటావు. ఎవరు నినుీ నితాం శీదధత్ో
పూజిసరతరో వరరిక,ి “సకల సదుదలు, న్న రక్షణ ప్రాపత సుతంది. వరరి సకల విఘ్ాీలు
త్ొలగించే శకితని న్నకు పాసరదిసత ునాీను. అంటూ శ్రీ ప్రరవతి దేవి, గణేశుని, తన

ఒడిలో

ఉంచుకునీది.

అలా

పరరశకిత,

శ్రీ

గణేశునికి

అనేక

శకుతలు

పాసరదించ్చనది.పరమేశవరు సైతము, బాలుని, తిామూరుతల కంటే ముందుగర
“పాపాధమ పూజ” జరగరలని ఆదేశ్రంచారు.అపుపడు ముకోకటి దేవతలు శ్రీ
గణేశునికి పాపాధమ పూజలు ఆచరించారు.ఆనాటి నుండి, ఈనాటి వరకు శ్రీ గణేశ
పూజలు అలాగే కొనసరగుచునీది.
శ్రీ గణేశ నవరరతరాల సందరభంగర, భకుతలందరికీ శుభాకరంక్షలు అంద
చేయుచూ, శ్రీ గణపతిని శరణాగతి ని వేడిత్ే, యావత్ పాజాన్నకరనికి మరింత
సంపనీమైన, ఆరోగాకరమైన, అరధ వంతమైన, ఆహాోదకర మైన జీవితం అందరికీ
పాసరదించవలేనని, పాతి ఒకకరి మానవ జనీకి, అరధ ం, పరమారధ ం, సరరధ కత
కలుగచేయాలని వేడుకుంటూ, ఓం శ్రంతిః శ్రంతిః శ్రంతిః.

శ్రీ మణిదీవప మహా సంసరానము
తిాశకిత శ్రీ చకీ పీటము,
శ్రీ పనుశ్రల క్ష్ేతాము,
దక్ష్ిణ భారత దేశం.

