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శీర్ వినాయక వర్తం
శోల్కం:
శుకాల్ంబరధరం విషుణ్ం శశివరణ్ం చతురుభ్జం పర్సనన్ వదనం ధాయ్యేతస్రవ్ విఘోన్పశాంతయే
ఆచమనం::
ఆచమనం
ఓం కేశవాయ సావ్హాః
నారాయణాయ సావ్హాః
మాధవాయ సావ్హాః
(అని మూడుసారుల్ చేతిలో నీరు వేసుకొని తార్గవలెను)
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గోవిందాయ నమః
విషణ్వే నమః

మధుసూదనాయ నమః
తిర్వికర్మాయ నమః
వామనాయ నమః
శీర్ధరాయ నమః
హృషీకేశాయ నమః
పదమ్నాభాయ నమః
దామోదరాయ నమః
సంకరష్ణాయ నమః
వాసుదేవాయ నమః
పర్దుయ్మాన్య నమః
అనిరుదాద్య నమః
పురుషోతత్మాయ నమః
అధోక్షజాయ నమః
నారసింహాయ నమః

అచుయ్తాయ నమః
ఉపేందార్య నమః
హరయే నమః
శీర్ కృషాణ్య నమః
శీర్కృషణ్ పరబర్హమ్ణే నమః
సంకలప్ం
శుకాల్ంబరధరం విషుణ్ం శశివరణ్ం చతురుభ్జం
పర్సనన్ వదనం ధాయ్యేతస్రవ్ విఘోన్పశాంతయే
ఓం అపవితర్ః పవితోర్వా సరావ్ వసాథ్ం గతోపివా
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యసస్మ్రేతుప్ండరీ కాక్షం సబాహాయ్భయ్ంతరం శుచిః
శీర్ గోవింద గోవింద

ఉతిత్షట్ంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషాం అవిరోధేన బర్హమ్కరమ్ సమారభే. ఓంభూః
ఓం భువః ఓగ ◌ం శివః ఓం మహః ఓంజనః ఓంతపః ఓ గం సతయ్ం ఓంతతస్ వితురవ్రేణయ్ం భరోగ్
దేవసయ్ ధీమహి ధియోయోనః పర్చోదయాత ఓం ఆపోజోయ్ తీరసోమృతం బర్హమ్ భూరుభ్వసుస్వరోం.
పార్ణాయామం (మూడు సారుల్ లోపలికి గాలి పీలిచ్ నెమమ్దిగా వదలడం) చేసి దేశకాలములను
సమ్రించి సంకలప్ం చేయవలెను. మమోపాతత్ దురితక్షయదావ్రా శీర్పరమేశవ్ర పీర్తయ్రథ్ం శుభే శోభనే
ముహూరేత్ శీర్మహావిషోణ్రాజఞ్యా పర్వరత్మానసయ్ ఆదయ్బర్హమ్ణః దివ్తీయ పరారేథ్ శేవ్త వరాహ కలేప్
వైవసవ్త మనవ్ంతరే కలియుగే పర్థమపాదే జంబూదీవ్పే భరత వరేష్ భరతఖండే అసిమ్న వరత్మాన
వాయ్వహారిక చాందర్మానేన సరవ్జినాన్మ సంవతస్రే దకిష్ణాయనే వరష్రౌత్ భాదర్పద మాసే శుకల్పకేష్
చతురాద్య్ ం వాసరః సిథ్రవాసర యుకాత్యాం శుభనక్షతేర్ శుభయోగే శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ,
విశిషాట్యాం అసాయ్ం శుభతిథౌ శీర్మాన ... గోతర్ః ...నామధేయః (ధరమ్ పతీన్ సమేతః) మమ
ధరామ్రథ్ కామమోక్ష చతురివ్ధ ఫల పురుషారథ్ సిధయ్రథ్ం పుతర్పౌతార్భివృదధ్య్రథ్ం సరావ్భీషట్ సిదధ్య్రథ్ం సిదిద్
వినాయక పీర్తయ్రథ్ం ధాయ్నావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిషేయ్

భవసంచిత పాపౌఘ విధవ్ంసన విచక్షణమ విఘాన్ంధకార భాసవ్ంతం విఘన్రాజ
మహంభజే
ఏకదంతం శూరప్కరణ్ం గజవకత్ర్ం చతురుభ్జం పాశాంకుశధరం దేవమ ధాయ్యేతిస్దిధ్
వినాయకమ
ఉతత్మం గణనాథసయ్ వర్తం సంపతక్రం శుభం భకాత్భీషట్పర్దం తసామ్త ధాయ్యేతత్ం
విఘన్నాయకం
షోడశోపచారపూజ
దాయ్యేదగ్జాననం దేవం తపత్కాంచనసనిన్భం, చతురుభ్జం మహాకాయం సరావ్భరణ భూషితం॥
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శీర్ మహా గణాధిపతయే నమః ధాయ్యామి

అతార్గచచ్ జగదవ్ందయ్ సురరాజారిచ్తేశవ్ర అనాథనాథ సరవ్జఞ్ గౌరీగరభ్ సముదబ్వ
ఆవాహయామి
మౌకిత్కైః పుషయ్రాగైశచ్ నానారతైన్రివ్రాజితం రతన్సింహాసనంచారు పీర్తయ్రథ్ం పర్తి గృహాయ్తాం॥
ఆసనం సమరప్యామి
గౌరీపుతర్ నమసేత్సుత్ శంకర పిర్యనందన గృహాణారఘ్య్ం మయాదతత్ం గంధ పుషాప్క్షతైరుయ్తం ॥
ఆరఘ్య్ం సమరప్యామి
గజవకత్ర్ నమసేత్~సుత్ సరావ్భీషట్ పర్దాయక భకాత్య్పాదయ్ం మయాదతత్ం గృహాణ దివ్రదానన॥
పాదయ్ం సమరప్యామి
అనాథనాథ సరవ్జఞ్ గీరావ్ణ వరపూజిత గృహాణాచమనం దేవ, తుభయ్ం దతత్ంమయా పర్భో ॥

ఆచమనీయం సమరప్యామి.
దధికీష్ర సమాయుకత్ం థామదావ్జేయ్న సమనివ్తం మధుపరక్ం గృహాణేదం గజవకత్ర్ం నమోసుత్తే ॥
మధుపరక్ం సమరప్యామి.
సాన్నం పంచామృతైరేద్వ గృహాణ గణనాయక అనాథనాథ సరవ్జఞ్ గీరావ్ణ గణపూజిత ॥
పంచామృత సాన్నం సమరప్యామి.
గంగాదిసరవ్తీరేథ్భయ్ః ఆహృతైరమలిరణ్లై ః సాన్నం కురుషవ్భగవానుమాపుతర్ నమోసుత్తే॥
శుదోద్దక సాన్నం సమరప్యామి.
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రకత్వసత్రదవ్యం చారు దేవయోగయ్ంచ మంగళం శుభపర్దం గృహాణతవ్ం లంబోదరహరాతమ్జ ॥
వసత్రయుగమ్ం సమరప్యామి.
రాజితం బహమ్సూతర్ం చ కాంచనం చో తత్రీయకం గృహాణ సరవ్దేవజఞ్ భకాత్నామిషట్దాయక॥
ఉపవీతం సమరప్యామి.
చంద నాగరు కరూప్ర కసూత్రీ కుంకుమానివ్తం విలేపనం సురశేర్షఠ్ పీర్తయ్రథ్ం పర్తిగృహాయ్తాం॥
గంధాన సమరప్యామి.
అక్షతాన ధవళాన దివాయ్న శాలీయాంసత్ం డులాన శుభాన, గృహాణ పరమానంద ఈశపుతర్
నమోసుత్తే॥
అక్షతాన సమరప్యామి.
సుగంధాని సుపుషాప్ణి జాజీకుంద ముఖానిచ ఏక వింశతి పతార్ణి సంగృహాణ నమోసుత్తే॥

పుషాప్ణి పూజయామి.
అథాంగ పూజ
(పుషప్ములతో పూజించవలెను)
గణేశాయ నమః పాదౌ పూజయామి ఏకదంతాయ నమః గులౌఫ్ పూజయామి శూరప్కరాణ్య నమః జానునీ పూజయామి విఘన్రాజాయ నమః జంఘే పూజయామి -
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అఖువాహనాయ నమః ఊరూ పూజయామి -

హేరంబాయ నమః కటిం పూజయామి -

లంబోదరాయ నమః ఉదరం పూజయామి గణనాథాయ నమః నాభిం పూజయామి గణేశాయ నమః హృదయం పూజయామి సూథ్లకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి గజవకాత్ర్య నమః వకత్ర్ం పూజయామి విఘన్హంతేర్ నమః నేతర్ం పూజయామి శూరప్కరాణ్య నమః కరౌణ్ పూజయామి ఫాలచందార్య నమః లలాటం పూజయామి సరేవ్శవ్రాయ నమః శిరః పూజయామి -

విఘన్రాజాయ నమః సరావ్ణయ్ంగాని పూజయామి ఏకవింశతి పతర్పూజ
(21 విధముల పతర్ములతో పూజింపవలెను)
సుముఖాయనమః - మాచీపతర్ం పూజయామి।
గణాధిపాయ నమః - బృహతీపతర్ం పూజయామి।
ఉమాపుతార్య నమః - బిలవ్పతర్ం పూజయామి।
గజాననాయ నమః - దురావ్యుగమ్ం పూజయామి
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హరసూనవేనమః - దతూత్రపతర్ం పూజయామి।

లంబోదరాయనమః - బదరీపతర్ం పూజయామి।

గుహాగర్జాయనమః - అపామారగ్పతర్ం పూజయామి।
గజకరాణ్యనమః - తులసీపతర్ం పూజయామి,
ఏకదంతాయ నమః - చూతపతర్ం పూజయామి,
వికటాయ నమః - కరవీరపతర్ం పూజయామి।
భినన్దంతాయ నమః - విషుణ్కార్ంతపతర్ం పూజయామి,
వటవేనమః - దాడిమీపతర్ం పూజయామి,
సరేవ్శవ్రాయనమః - దేవదారుపతర్ం పూజయామి,
ఫాలచందార్య నమః - మరువకపతర్ం పూజయామి,
హేరంబాయనమః - సింధువారపతర్ం పూజయామి

శూరప్కరాణ్యనమః - జాజీపతర్ం పూజయామి,
సురాగర్జాయనమః - గండకీపతర్ం పూజయామి,
ఇభవకాత్ర్యనమః - శమీపతర్ం పూజయామి,
వినాయకాయ నమః - అశవ్తథ్పతర్ం పూజయామి,
సురసేవితాయ నమః - అరుజ్నపతర్ం పూజయామి।
కపిలాయ నమః - అరక్పతర్ం పూజయామి।
శీర్ గణేశవ్రాయనమః .ఏకవింశతి పతార్ణి పూజయామి -
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శీర్ వినాయక అషోట్తత్ర శత నామ పూజా
ఓం గజాననాయ నమః

ఓం గణాధయ్కాష్య నమః
ఓం విఘన్రాజాయ నమః
ఓం వినాయకాయ నమః
ఓం దైవ్మాతురాయ నమః
ఓం దివ్ముఖాయ నమః
ఓం పర్ముఖాయ నమః
ఓం సుముఖాయ నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం సుపర్దీపాత్య నమః

ఓం సుఖనిధయే నమః
ఓం సురాధయ్కాష్య నమః
ఓం సురారిఘాన్య నమః
ఓం మహాగణపతయే నమః
ఓం మానాయ్య నమః
ఓం మహాకాలాయ నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
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ఓం హేరంబాయ నమః

ఓం లంబజఠరాయ నమః
ఓం హయగీర్వాయ నమః
ఓం పర్థమాయ నమః
ఓం పార్జాఞ్య నమః
ఓం పర్మోదాయ నమః

ఓం మోదకపిర్యాయ నమః
ఓం విఘన్కరేత్ర్ నమః
ఓం విఘన్హంతేర్ నమః
ఓం విశవ్నేతేర్ నమః
ఓం విరాటప్తయే నమః

ఓం శీర్పతయే నమః
ఓం వాకప్తయే నమః
ఓం శృంగారిణే నమః
ఓం ఆశిర్తవతస్లాయ నమః
ఓం శివపిర్యాయ నమః
ఓం శీఘర్కారిణే నమః
ఓం శాశవ్తాయ నమః
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ఓం బలావ్నివ్తాయ నమః
ఓం బలోదద్తాయ నమః
ఓం భకత్నిధయే నమః
ఓం భావగమాయ్య నమః
ఓం భావాతమ్జాయ నమః
ఓం అగర్గామినే నమః
ఓం మంతర్కృతే నమః
ఓం చామీకర పర్భాయ నమః
ఓం సరావ్య నమః
ఓం సరోవ్పాసాయ్య నమః
ఓం సరవ్కరేత్ర్ నమః

ఓం సరవ్ నేతేర్ నమః
ఓం నరవ్సిదిద్పర్దాయ నమః
ఓం పంచహసాత్య నమః
ఓం పారవ్తీనందనాయ నమః
ఓం పర్భవే నమః
ఓం కుమార గురవే నమః
ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః
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ఓం కాంతిమతే నమః
ఓం ధృతిమతే నమః
ఓం కామినే నమః
ఓం కపితథ్ఫలపిర్యాయ నమః
ఓం బర్హమ్చారిణే నమః
ఓం బర్హమ్రూపిణే నమః
ఓం మహోదరాయ నమః
ఓం మదోతక్టాయ నమః
ఓం మహావీరాయ నమః
ఓం మంతిర్ణే నమః
ఓం మంగళసుసవ్రాయ నమః

ఓం పర్మదాయ నమః
ఓం జాయ్యసే నమః
ఓం యకిష్కినన్రసేవితాయ నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం గణాధీశాయ నమః
ఓం గంభీరనినదాయ నమః
ఓం వటవే నమః
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ఓం జోయ్తిషే నమః

ఓం అకార్ంతపదచితర్ప్భవే నమః
ఓం అభీషట్వరదాయ నమః
ఓం మంగళపర్దాయ నమః
ఓం అవయ్కత్ రూపాయ నమః
ఓం పురాణపురుషాయ నమః
ఓం పూషేణ్ నమః

ఓం పుషక్రోత కిష్పత్హరణాయ నమః ?
ఓం అగర్గణాయ్య నమః
ఓం అగర్పూజాయ్య నమః
ఓం అపాకృతపరాకర్మాయ నమః

ఓం సతయ్ధరిమ్ణే నమః
ఓం సఖైయ్ నమః
ఓం సారాయ నమః
ఓం సరసాంబునిధయే నమః
ఓం మహేశాయ నమః
ఓం విశదాంగాయ నమః
ఓం మణికింకిణీ మేఖలాయ నమః
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ఓం సమసత్దేవతామూరత్యే నమః
ఓం సహిషణ్వే నమః

ఓం బర్హమ్విదాయ్ది దానభువే నమః
ఓం విషుణ్వే నమః
ఓం విషుణ్పిర్యాయ నమః
ఓం భకత్జీవితాయ నమః
ఓం ఐశవ్రయ్కారణాయ నమః
ఓం సతతోతిథ్తాయ నమః
ఓం విషవ్గద్ృశేనమః
ఓం విశవ్రకాష్విధానకృతే నమః
ఓం కళాయ్ణగురవే నమః

ఓం ఉనమ్తత్వేషాయ నమః
ఓం పరజయినే నమః
ఓం సమసత్ జగదాధారాయ నమః
ఓం సరైవ్శవ్రయ్పర్దాయ నమః
ఓం శీర్ విఘేన్శవ్రాయ నమః
అగజానన పదామ్రక్ం గజాననమహరిన్శమ
అనేక దంతం భకాత్నాం ఏకదంతముపాసమ్హే
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దశాంగం గుగగ్లోపేతం సుగంధం, సుమనోహరం, ఉమాసుత నమసుత్భయ్ం గృహాణ వరదోభవ॥
ధూపమాఘార్పయామి॥
సాజయ్ం తిర్వరిత్సంయుకత్ం వహిన్నాదోయ్జితం మయా, గృహాణ మంగళం దీపం ఈశపుతర్ నమోసుత్తే
దీపందరశ్యామి।
సుగంధాసుకృతాంశైచ్వమోదకాన ఘృతపాచితాన, నైవేదయ్ం గృహయ్తాంచణముదేద్ః పర్కలిప్తాన,
భక్షయ్ం చ లేహయ్ంచ చోషయ్ం పానీయమేవచ, ఇదం గృహాణ నైవేదయ్ం మయాదతత్ం వినాయక,
నైవేదయ్ం సమరప్యామి।
సచిచ్దానంద విఘేన్శ పుషక్రాని ధనానిచ, భూమాయ్ం సిథ్తాని భగవాన సీవ్కురుషవ్ వినాయక
సువరణ్పుషప్ం సమరప్యామి.
పూగీఫల సమాయుకత్ం నాగవలీల్ దళైరుయ్తం, కరూప్ర చూరణ్సంయుకత్ం తాబూలం పర్తిగృహయ్తాం

తాంబూలం సమరప్యామి।
ఘృతవరిత్ సహసైరశచ్ శకలైసిథ్తం నీరాజనం మయాదతత్ం గృహాణవరదోభవ
నీరాజనం సమరప్యామి।
అథ దూరావ్యుగమ్
దూరావ్యుగమ్ పూజా
గణాధిపాయ నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
ఉమాపుతార్య నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
అఖువాహనాయ నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
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వినాయకాయ నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
ఈశపుతార్య నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।

సరవ్సిదిద్ పర్దాయకాయ నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
ఏకదంతాయ నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
ఇభవకాత్ర్య నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
మూషిక వాహనాయ నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
కుమారగురవే నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
ఏకదంతైకవదన తథామూషిక వాహనాయ నమః దూరావ్యుగమ్ం పూజయామి।
కుమారగురవే తుభయ్ం అరప్యామి సుమాంజలిం మంతర్పుషప్ం సమరప్యామి।

నమసాక్రము,
నమసాక్రము, పార్రథ్న
పర్దకిష్ణం కరిషాయ్మి సతతం మోదకపిర్య నమసేత్ విఘన్నాశన,
పర్దకిష్ణ నమసాక్రాన సమరప్యామి,
అరఘ్య్ం గృహాణ హేరంబ సరవ్ భదర్ పర్దాయక గంధ పుషాప్క్షతైరుయ్కత్ం పాతర్సథ్ం పాపనాశన,
పునరరఘ్య్ం సమరప్యామి,
ఓం బర్హమ్వినాయకాయ నమః
నమసుత్భయ్ం గణేశాయ నమసేత్ విఘన్నాశన,
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ఈపిస్తంమే వరం దేహి వరతర్చ పరాంగతిమ

వినాయక నమసుత్భయ్ం సంతతం మోదక పిర్య
నిరివ్ఘన్ం కురుమే దేవ సరవ్ కారేయ్షు సరవ్దా.
శీర్ వినాయక వర్త కథ
గణపతి జననము
సూతమహరిష్ శౌనకాది మునులకు ఇటుల్ చెపెప్ను। గజముఖుడయిన అసురుడొకడు తన తపసుస్చే
శంకరుని మెపిప్ంచి కోరరాని వరము కోరినాడు। తనను ఎవరూ వధించజాలని శకిత్ని, శివుడు తన
ఉదరమునందే నివసించవలెనని కోరినాడు। ఆ పర్కారము శివుడు అతడి కుకిష్యందు బందీ
అయినాడు। అతడు అజేయుడైనాడు।
భరత్కు కలిగిన ఈ సిథ్తి పారవ్తీ దేవికి చాలా దుఃఖహేతువైనది, జగతుత్కు శంకరుడు లేనిసిథ్తియది,
జగనామ్తయగు పారవ్తి భరత్ను విడిపించు ఉపాయమునకై విషుణ్వు నరిథ్ంచినది, విషుణ్వు
గంగిరెదుద్వాని వేషము ధరించినాదు। నందీశవ్రుని గంగిరెదుద్గా వెంట తీసుకొని వెళిల్నాడు।
గంగిరెదుద్నాడించి గజముఖాసురుని మెపిప్ంచినాడు గజముఖాసురుడు ఆనందంతో "ఏమి

కావలయునో కోరుకో" అనాన్డు। విషుణ్దేవుని వూయ్హము ఫలించినది, నీ ఉదరమందునన్ శివుని
కొరకై ఈ నందీశవ్రుడు వచిచ్నాడు। శివుని నందీశవ్రుని వశము చేయుమనాన్డు।
గజముఖాసురునికి శీర్హరి వూయ్హమరథ్మయింది। తనకు అంతయ్కాలము దాపురించినదని
గురిత్ంచినాడు। అయినా మాట తపుప్ట కుదరదు। కుకిష్యందునన్ శివుని ఉదేద్శించి "పర్భూ శీర్హరి
పర్భావమున నా జీవితము ముగియుచునన్ది। నా యనంతరం నా శిరసుస్ తిర్లోకపూజితమగునటుల్,
నా చరమ్మును నిరంతరము నీవు ధరించునటుల్ అనుగర్హించవలసింది" అని పార్రిథ్ంచి తన
శరీరమును నందీశవ్రుని వశము చేశాడు। నందీశవ్రుడు యుదరమును చీలిచ్ శివునికి అందుండి
విముకిత్ కలిగ్ంచాడు। శివుడు గజముఖాసురుని శిరమును, చరమ్మును తీసుకొని
సవ్సాథ్నోనుమ్ఖుడైనాడు।
అకక్డ పారవ్తి భరత్ రాకను గురించి విని పరమానందముతో భరత్కు సావ్గతము పలుకుటకై
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సనాన్హమందునన్ది। తనలో తాను ఉలల్సిసూత్, సాన్నాలంకారముల పర్యతన్ములో తనకై ఉంచిన
నలుగుపిండితో ఆ ఉలాల్సముతో పరధాయ్నముగా ఒక పర్తిమను చేసినది। అది చూడముచచ్టైన
బాలుడుగా కనిపించినది। దానికీ పార్ణపర్తిషఠ్ చేయవలెననిపించినది। అంతకు పూరవ్మే ఆమె తన
తండిర్యగు పరవ్త రాజు దావ్రా గణేశ మంతర్మును పొందినది, ఆ మంతర్ముతో ఆ పర్తిమకు
పార్ణ పర్తిషట్ చేసినది। ఆ దివయ్సుందర బాలుని వాకిటనుంచి, తన పనులకై లోనికి వెళిళ్ంది।
శివుడు తిరిగి వచాచ్డు, వాకిట ఉనన్ బాలుడు అతనిని అభయ్ంతరమందిరము లోనికి పోనివవ్క
నిలువరించినాడు. తన మందిరమున తనకే అటకాయింపా! శివుడు రౌదర్ముతో ఆ బాలుని
శిరచేఛ్దము చేసి లోనికేగినాడు।
జరిగిన దానిని విని పారవ్తి విలపించింది। శివుడు చింతించి వెంటనే తన వదద్నునన్
గజముఖాసురుని శిరమును ఆ బాలుని మొండెమునకు అతికి ఆ శిరమునకు శాశవ్తతవ్మును,
తిర్లోకపూజనీయతను కలిగించినాడు। గణేశుడు గజాననిడై శివపారవ్తుల ముదుద్లపటిట్యైనాడు।
విగతజీవుడైన గజముఖాసురుడు అనిందుయ్డై మూషిక రూపమున వినాయకుని వాహనమై
శాశవ్త్తసాథ్నమును పొందాడు. గణపతిని ముందు పూజించాలి:

గణేశుడు అగర్పూజనీయుడు
ఆది దేవుడు విఘేన్శవ్రుడు కాని పర్కృత గజాననమూరిత్ మాట ఏమిటి? ఈ గజాననునికి ఆ
సాథ్నము కలుగవలసి ఉంది। శివుని రెండవ కుమారుడైన కుమారసావ్మి తనకు ఆ సాథ్నమును
కోరినాదు। శివుడు ఇరువురికీ పోటీ పెటిట్నాడు। "మీలో ఎవరు ములోల్కములలోని పవితర్నదీ
సాన్నాలు చేసి ముందుగా నావదద్కు వచెచ్దరో వారికి ఈ ఆధిపతయ్ము లభిసుత్ందనాన్డు।
కుమారసావ్మి వేగముగా సులువుగా సాగి వెళిళ్నాడు। గజాననుడుమిగిలిపోయినాడు। తిర్లోకముల
పవితర్ నదీ సాన్న ఫలదాయకమగు ఉపాయమరిథ్ంచినాడు। వినాయకుని బుదిద్ సూక్షమ్తకు
మురిసిపోయిన పరమశివుడు అటిట్ ఫలదాయకమగు నారాయణ మంతర్మును అనుగర్హించాడు।
నారములు అనగా జలములు, జలమునిన్యు నారాయణుని ఆధీనాలు। అనగా ఆ మంతర్
ఆధీనములు, మంతర్ పర్భావము చేత పర్తీ తీరథ్సాన్నమందును కుమార సావ్మి కనాన్ముందే
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వినాయకుడు పర్తయ్క్షము కాజొచాచ్డు। వినాయకునికే ఆధిపతయ్ము లభించినది।
చందుర్
చందుర్ని
దుర్ని పరిహాసం

గణేశుడు జాఞ్నసవ్రూపి, అగర్పూజనీయుడు, జగదవ్ందుయ్డూ। ఈ విషయమును విసమ్రించిన
చందుర్డు వినాయకుని వింతరూపమునకు విరగబడి నవావ్డు।
(చందుర్డుమనసుస్కు సంకేతము) ఫలితముగా లోకమునకు చందుర్డనను సరణీయుడైనాడు।
ఆతని మానయ్త నశించింది। నిందుయ్డయినాడు। ఆతడిపటల్ లోకము విముఖత వహించాలి। అనగా
అతనిని చూడరాదు చూచిన యెడల అజాఞ్నముతో నిందుయ్డయినటేల్, లోకులు కూడా అజాఞ్నులు
నిందుయ్లు అవుతారు। నిందలకు గురియగుతారు।
చందుర్నికి కలిగిన శాపము లోకమునకు కూడా శాపమైనది. లోకులు చందుర్ని చూడకుండుటెటుల్?
నీలాపనిందల మధయ్ సవయ్ముగా సాగుట ఎటుల్? చందుర్డు జరిగిన పొరపాటుకు పశాచ్తాత్పము
చెందాడు. లోకులును ఈ శాపము నుండి విముకిత్కై గణపతిదేవుని అరిథ్ంచినారు.
కరుణామయుడగు ఆ దేవుడు విముకిత్కై ఉపాయము సూచించినాడు. భాదర్పద శుదధ్ చవితినాడు
తన పూజచేసి తన కథను చెపుప్కొని అక్షతలు శిరమున ధరించిన యెడల నిషక్ళంక జీవితములు
సాధయ్మగునని అనుగర్హించినాడు.

ఇది ఎలల్రికి విధియని వకాక్ణించబడినది. దీనిలో ఏమరుపాటు ఎంతటివారికి అయినా తగదని
శయ్మంతకమణుయ్పాఖాయ్నము దావ్రా మరింత సప్షట్ము చేయబడినది.
శయ్మంతకో
శయ్మంతకోపాఖాయ్నము
కోపాఖాయ్నము
చందర్ దరశ్నం నీలాపనింద: ఒకానొక వినాయక చతురిథ్ సందరభ్మున శీర్ కృషణ్పరమాతమ్ పాలలో
చందర్బింబమును చూచుట సంభవించినది. దాని దుషఫ్లితము ఆయనకు తపప్లేదు. సతార్జితుత్
అను నాతడు సూరోయ్పాసనచే శయ్మంతకమను మణిని సంపాదించినాడు. దినమునకు ఎనిమిది
బారువుల బంగారము నీయగల మణియది. అంతటి శకిత్వంతమైన మణి పరిపాలకుని వదద్
ఉండదగినదని ధరమ్జుఞ్డగు శీర్కృషుణ్డు భావించినాడు. ఆ విషయము సతార్జితుత్నకు
సూచించినాడు. అతనికి ఆ సూచన రుచించలేదు.
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అనంతరము సతార్జితుత్ తముమ్డగు పర్సేనుడు విలాసముగా ఆ మణిని ధరించివేటకై అడవికి
వెళిళ్నాడు. అది ఆతనికి నాశనహేతువైనది. ఆ మణిని చూచి మాంసఖండమని భర్మించిన
సింహమొకటి అతడిని వెంటాడి చంపి మణిని నోటకరచుకొని పోయినది.

నిజము తెలియని సతార్జితుత్ మణి పర్లోభముతో శీర్కృషుణ్డే తన తముమ్ని చంపి అపహరించాడని
అనుమానించి నిందపాలు చేసాడు.
ఆ నింద బాపుకొనుట శీర్కృషుణ్నికి ఆవశయ్కమైనది.
అడవిలో అనేవ్షణ సాగించినాడు. ఒకచోట పర్సేనుని కళేబరము కనిపించినది. అచట కనిపించిన
సింహపు కాలిజాడల వెంట సాగి వెళాళ్డు. ఒక పర్దేశమున సింహము, భలూల్కం పోరాడిన జాడలు
కనిపించాయి. శీర్కృషుణ్డు భలూల్కపు కాలిజాడల వెంట వెళాళ్డు. అవి ఒక గుహలోకి వెళాళ్యి.
గుహలో ఒక బాలునికి ఉనన్ ఊయల తొటిట్కి మణి వేలాడగటట్బడి ఉనన్ది. శీర్కృషుణ్డు ఆ మణిని
అందుకునాన్డు. ఇంతలో భయంకరముగా అరచుచు ఒక భలూల్కం అతనిపై బడింది. భీకర
సమరం సాగింది ఓక దినము కాదు, రెండు దినములు కాదు, ఇరువది ఎనిమిది దినములు.
కర్మంగా ఆ భలూల్కమునకు శకిత్ కీష్ణించజొచిచ్ంది.

అది సామానయ్ భలూల్కము కాదు. మహాభకుత్డు శకిత్వంతుడైన జాంబవంతుడు. రామాయణ
కాలమునాటి ఆ జాంబవంతుడు కరమ్బంధములు విడివడక నిలిచియునాన్డు. అజేయుడాతడు.
ఎవరివలల్ను అతడు కీష్ణబలుడగు పర్శేన్లేదు. ఒకక్ శీర్రామచందుర్ని వలల్నే అది సాధయ్ము. ఈ
విషయము తెలిసిన జాంబవంతుడు తాను ఇనిన్ దినములు పోరాడుతునన్ది
శీర్రామచందుర్నితోనేనని గురిత్ంచి సోత్తర్ము చేయనారంభించినాడు.
అది తేర్తాయుగపు గాథ. ఇది దావ్పరయుగము. ఆ యవతారములో జాంబవంతుని సేవలకు
మెచిచ్న శీర్రామచందుర్డు ఒక వరము కోరుకొమమ్నగా అవివేకముతో జాంబవంతుడు సవ్యముగా
శీర్రామచందుర్నితో దవ్ందవ్ యుదద్మును కోరినాడు. అది శీర్రామకారయ్ము గాదు కానఅపుప్డు
నెరవేరలేదు. అవివేకముతో అతడు కోరిన కోరిక జాంబవంతునకు దీరఘ్కాల కరమ్బంధమయినది.
ఇపుప్డు కరమ్ పరిపకవ్మయినది. నేడీ రూపమున ఆ దవ్ందవ్ యుదద్ము సంఘటిలిల్నది. అవివేకము
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వైదొలగినది. అహంభావము నశించింది. శరీరము శిథిలమయింది. జీవితేచఛ్ నశించింది.

శీర్కృషణ్పరమాతమ్ రూపమున తనను అనుగర్హించ వచిచ్నది ఆ శీర్రామచందర్ పర్భువేనని గర్హించి
పర్ణమిలిల్ ఆ మణిని, ఆ మణీతో పాటు తన కుమారెత్ జాంబవతిని అపప్గించి కరమ్బంధ విముకిత్
పొందాడు జాంబవంతుడు.
శీర్కృషుణ్డు మణిని తీసుకుని నగరమునకు వెళిళ్ పురజనులను రావించి జరిగిన యదారథ్మును
వివరించి నిందబాపుకునాన్డు. నిజము తెలిసిన సతార్జితుత్ కూడా పశాచ్తాత్పము చెంది మణిని తన
కుమారెత్యగు సతయ్భామను శీర్కృషుణ్నకిచిచ్ వివాహము చేశాడు. ధరమ్జుఞ్డగు శీర్కృషుణ్డు మణిని
నిరాకరించి సతయ్భామను సీవ్కరించాడు.
వినాయక వర్తము చేయక చందర్బింబమును చూచుట వలన జరుగు విపరీతమును సవ్యముగా
అనుభచించిన శీర్కృషణ్పరమాతమ్ లోకుల యెడల పరమదయాళువై భాదర్పద శుదధ్ చవితినాడు
వినాయకుని యథాశకిత్ పూజించి ఈ శయ్మంతకమణి కథను అనగా అందలి హితబోధను
చెపుప్కొని, గణేశతతవ్ము పటల్ భకిత్ వినయములతో శిరమున అకిష్ంతలు ధరించిన యెడల నాడు
చందర్దరశ్నము చేసినను నిషాక్రణ నిందా భయముండదని లోకులకు వరము ఇచిచ్నాడు. అది
మొదలు మనకు శయ్మంతకమణి గాథను వినుట సాంపర్దాయమయినది.

పూజచేసి కథనంతయు విను అవకాశము లేనివారు... సింహ పర్సేనమవధీత సింహో జాంబవతా
హతాః ఇతి బాలక మారోదః తవ హేయ్షశయ్మంతకః
సింహము పర్సేనుని చంపినది. ఆ సింహమును జాంబవంతుడు చంపెను. కనుక ఓ బిడాడ్ ఏడువకు.
ఈ శయ్మంతకము నీదే అను అరథ్ము గల పై శోల్కమునైనా పఠించుట దావ్రా ఆ విషయము
సమ్రించదగియునన్దని చెపప్బడినది. ఇది జాంబవంతుని గుహలో ఊయలలోని బిడడ్ను
లాలించుతూ పాడిన పాట అని చెపప్బడినది.
సరేవ్జనాః సుఖినో
సుఖినో భవంతు.
భవంతు.
విఘేన్శవ్ర చవితి పదయ్ములు
పదయ్ములు
పార్రథ్న :

Mulugu.com
తొండము నేకదంతమును తోరపు బొజజ్యు వామహసత్మున

మెండుగ మోర్యు గజెజ్లును మెలల్ని చూపుల మందహాసమున.
కొండొక గుజుజ్రూపమున కోరిన విదయ్లకెలల్ నొజజ్యై
యుండెడి పారవ్తీ తనయ ఓయి గణాధిపా నీకు మొర్కెక్దన.

తలచెదనే గణనాథుని
తలచెదనే విఘన్పతిని దలచినపనిగా
దలచెదనే హేరంబుని
దలచెద నా విఘన్ములను తొలగుట కొరకున

అటుకులు కొబబ్రి పలుకులు
చిటిబెలల్ము నానుబార్లు చెరకురసంబున
నిటలాకుష్ నగర్సుతునకు
బటుతరముగ విందుచేసి పార్రిథ్ంతు మదిన.
వినాయక మంగళాచరణము
ఓ బొజజ్గణపయయ్ నీ బంటు నేనయయ్ ఉండార్ళళ్ మీదికి దండు పంపు
కమమ్నినేయుయు కడుముదద్పపుప్ను బొజజ్విరగ గదినుచు పొరలుకొనుచు - జయమంగళం నితయ్
శుభమంగళం
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వెండి పళెళ్ములో వేయివేల ముతాయ్లు కొండలుగ నీలములు కలయబోసి

మెండుగను హారములు మెడనిండ వేసుకొని దండిగా నీకితుత్ఘనహారతి - జయమంగళం నితయ్
శుభమంగళం
శీర్ మూరిత్ వయ్ందునకు చినమ్యానందునకు భాసురోతునకు శాశతునకు
సోమారక్నేతుర్నకు సుందరాకారునకు కామరూపునకు శీర్గణనాథునకు - జయమంగళం నితయ్
శుభమంగళం
ఏకదంతమును ఎలల్గజవదనంబు బాగైన తొండంబు కడుపుగలుగు
బోడైన మూషికము సొరదినెకాక్డుచు భవయ్ముగ దేవగణపతికినిపుడు - జయమంగళం నితయ్
శుభమంగళం
చెంగలవ్ చామంతి చెలరేగి గనేన్రు తామర తంగేడు తరచుగాను
పుషప్జాతూ దెచిచ్ పూజింతు నేనిపుడు బహుబుదీధ్ గణపతికి బాగుగాను - జయమంగళం నితయ్
శుభమంగళం

తొండము నేకదంతమును తోరపు బొజజ్యు వామహసత్మున
మెండుగ మోర్యు గజెజ్లును మెలల్ని చూపుల మందహాసమున.
కొండొక గుజుజ్రూపమున కోరిన విదయ్లకెలల్ నొజజ్యై
యుండెడి పారవ్తీ తనయ ఓయి గణాధిప నీకు మొకెక్దన.

మరొక పదయ్ం కూడా విదాయ్రుధ్లకు ఉచితమైనది.
తొలుత నవిఘన్మసత్నుచు ధూరజ్టీ నందన నీకు మొర్కెక్దన
ఫలితము సేయవయయ్ నిని పార్రధ్న సేసెద నేకదంత నా
వలపటి చేతి ఘంటమున వాకుక్న నెపుడు బాయకుండుమీ
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తలపున నినున్ వేడెదను దైవగణాధిప లోక నాయకా!

ఇక వినాయకుని 16 పేరల్తో కూడిన పార్రధ్నా శోల్కము
సుముఖశైచ్కదంతశచ్ కపిలో గజకరిణ్కః
లంబోదరశచ్ వికటో విఘన్రాజో గణాధిపః
ధూమకేతురగ్ణాధయ్క్షః ఫాలచందోర్ గజాననః
వకర్తుండ శూశ్రప్కరోణ్ హేరంబః సక్ందపూరవ్జః
షోడశైతాని నామాని యః పఠే చఛ్ృణుయాదపి

