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�� ���ంద ���ంద
ఉ�త ్ష్టంత� భ�త�ి�ా��ః ఏ�ే భ����ర�ాః ఏ�ే�ాం అ����ేన బ్రహ్మకర్మ సమ�
ఓంభ�ః ఓం భ�వః ఓగ�ం సువః, ఓం మహః ఓంజనః ఓంతపః ఓగ�ం సతయ్ం ఓంతతస
�త�ర్వ��ణయ్ం భ��గ్ �ేవసయ్ ��మ�� ����నః ప్ర��దయ�త్ ఓమ���జ� య్ �ర
బ్రహ్మ భ�ర�భ్వసుస్వ��ం. �ా్రణ� �ే�ి �ేశ�ాలమ�లను స్మ��ం� సంకలప్
�ేయవల�ను. మ��ాతత ్ దు��తకష్య��్వ�ా ��పర��శ్వర వ� �� పర��శ్వర �ీ్రతయ్ర
��� ��భ�� మ�హ���త్ ��మ����్ణ�ాజ్ఞయ� ప్రవరత్మ�నసయ్ ఆదయ్బ్రహ్మణః ��్వ
��్వత వ�ాహ కల�ప్��ౖవస్వత మన్వంత�� క�య��� ప్రథమ�ా�ే జంబ���్వ�� భరత
భరతఖం�ే అ�ి్మన్ వరత్మ�న �ాయ్వ���క ��ంద్రమ���న సంవతస్రమ� ��ర� .....
సంవతస్�, .......ఆయ��, ....... మ���, .......ప�� ,......���, ,,,,,,,,�ాస�� �భ���
�భకరణ ఏవంగ�ణ ���షణ, ���ా్టయ�, �భ��ౌ ��మ�న్ ... ��త్రః ...��మ�ేయః (ధర
ప�న్ స��తః) మమ ధ�ా్మర్థ �ామ�కష్ చత���్వధ ఫల ప�ర��ార్థ ,
ప�త్ర����్ర�వృ దధ్�, స�ా్వ�ష్ట �ి దధ్�, �ి�ద ్ �ణ
�
యక �ీ్రతయ్ర్థం ��య్���ాహ�
�� డ��ప��ర ప�జ�ం క����య, తదంగ కల�ా�ాధనం క����య్
కలససయ్ మ�ఖ� �ష
�్ణః కంట� ర�ద్రసమ��, మ�ల� తత్ర�ి్థ�� బ్రహ్మ మ�ేయ్ మ�త�్ర గణ�
క�����స్గ�ాస��్వసపత్ ��్వ�ా వస, ఋ��్వ�ోద య���్వద �ామ���ో అధర్వనఃఅ� ��గ
�ా����స��్వ కల�ాంబ� సమ���తః
ఆకల��
��్ల గం��చ యమ��� �ైవ ����వ�� సరస్వ
నర్మ�ే � �ంద �ా���� జల��ి్మన్ స�న్��ం క||
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�ా���� త���గ్����్రచ క��ష్ణ����య్చ

|

����ర��చ ప్రఖ�య్��ః పం��గం�ాః ప్ర���త
�
ఆయ�ంట� �ేవప�జ�రధ్ం మమ (యజమ�నసయ్) దు��తకష్య�ార�ాః కల��ధ��న ప
ద్ర�ాయ్� సం��్రక (కల�ామ�ల�� �ళ్ళను ప�జ� ద్రవయ్మ�ల�, �ేవ����ౖన, తమ
�రసుస్��ౖన ����ద్�ా చల �్ల���
అసు��ే
��య్��దగ్జ�ననం �ేవం త పత్�ాంచనస�, చత�ర�భ్జం మ��ాయం స�ా్వభర
భ��ితం॥
�� మ� గణ���పత�� నమః ��య్య�
అ��్రగచ్చ జగద్వందయ్ సుర�ాజ���్చ�ేశ్వర అ��థ��థ సర్వజ్ఞ ����గర
�� మ� గణ���పత�� నమః ఆ�ాహయ��
మ���త్��ః ప�షయ్�ా���శ్చ ����ర�ైన్��్వ�ా�తం రతన్�ిం�సనం��ర� �ీ్రతయ్ర్థం ప్ర
�� మ� గణ���పత�� నమః ఆసనం సమరప్య�
����ప�త్ర నమ��త్సుత్ శంకర �ి్రయనందన గృ�ణ�ర్ఘ�ం మయ�దతత్ం గంధ ప��ాప్కష్�
�� మ� గణ���పత�� నమః ఆర్ఘ�ం సమరప్య
గజవకత ్ నమ��త ~సుత్ స�ా్వ�ష్ట ప్ర��యక భ�ాత్��ాదయ్ం మయ�దతత్ం గృ�ణ ��
�� మ� గణ���పత�� నమః �ాదయ్ం సమరప్య
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అ��థ��థ సర్వజ్ఞ ���ా్వణ వరప��త గృ�ణ�చమనం , త�భయ్ం దత త్ంమయ� ప్ర�
ఆచమ�యం సమరప్య��
ద����ర సమ�య�కత ్ం ��మ��్వజ�య్న సమ�్వతం మధు గృ�ణ�దం గజవకత ్�ం
న�సుత్�ే 
మధుపర్కం సమరప్య�
�ాన్నం పం��మృ�ై��ద్వ గృ�ణ గణ��యక అ��థ��థ సర్వజ్ఞ ���ా్వణ గణప
పం��మృత �ాన్నం సమరప్య�
గం�ా��సర్వ���్థభయ్ః ఆహృ�ైరమ�ర్ణల�ౖః �ాన్నం క�ర�ష్వభగ�ానుమ�ప�త్ర న
��ోద ్దక �ాన్నం సమరప్య
రకత ్వస త్�ద్వయం ��ర� �ేవ�గయ్ంచ మంగళం �భప్రదం గృ�ణత్వ ం లంబ�దరహ�
వసత ్�య�గ్మం సమరప్య
�ా�తం బహ్మసూత్రం చ �ాంచనం �� తత్��యకం గృ�ణ సర్వ�ేవజ్ఞ భ�ాత్���ష
ఉప�తం సమరప్య��
చంద ��గర� కర�ప్ర కసూత్�� క�ంక�మ��్వతం �ల�పనం సుర���ష్ఠ �ీ్ర ప్ర�గృ�య్��
గం��న్ సమరప్య�
అకష్��న్ ధవ��న్ ���ాయ్న్ �ా�య�ంసత్ండ�ల, గృ�ణ పరమ�నంద ఈశప�త్ర
న�సుత్�ే
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అకష్��న్ సమరప్
సుగం��� సుప��ాప్ణ� జ��క�ంద మ�ఖ��చ ఏక �ంశ� ప��్రణ� సంగృ�ణ న�సుత్
ప��ాప్ణ� ప�జయ��
అ��ంగ ప�జ
(ప�షప్మ�ల�� ప�ంచవల�ను)
గణ��ాయ నమః - �ా�ౌ ప�జయ��
ఏకదం��య నమః - గ�ల�్ఫ ప�జయ�
�రప్క�ా్ణయ నమ- జ�ను� ప�జయ��
�ఘన్�ాజ�య నమః- జం�� ప�జయ��
అఖు�ాహ��య నమః - ఊర� ప�జయ��
��రంబ�య నమః - కట�ం ప�జయ��
లంబ� ద�ాయ నమః - ఉదరం ప�జయ��
గణ����య నమః - ���ం ప�జయ��
గణ��ాయ నమః - హృదయం ప�జయ��
సూ
్థలకం�ాయ నమః- కంఠం ప�జయ��
గజవ�ాత్�య నమః- వకత �ం ప�జయ�
్
�ఘన్హం�ే్ర నమ- ��త్రం ప�జయ�
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�రప్క�ా్ణయ నమ- క��్ణ ప�జయ�
�ాలచం��్రయ నమః- లల�టం ప�జయ��
స��్వశ్వ�ాయ నమ- �రః ప�జయ��
�ఘన్�ాజ�య నమః- స�ా్వణయ్ం�ా� ప�జయ
ఏక�ంశ� పత్రప�
(21 �ధమ�ల పత్రమ�ల� ప��ంపవల�ను)
సుమ�ఖ�యనమః -మ��పత్ర ప�జయ��। గణ����ాయ నమః - బృహ�పత్రం
ప�జయ��। ఉమ�ప���్రయ నమః- �ల్వపత్రం ప�జయ� గజ�న��య నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ| హరసూన��నమః - దత�
త ్రపత్రం ప�జయ�
లంబ� ద�ాయనమః - బద��పత్రం ప�జయ�� గ��గ�జ�యనమః -అ�ామ�రగ్పత్ర
ప�జయ��। గజక�ా్ణయనమః- త�ల�ీపత్రం ప�జయ�| ఏకదం��య నమః చూతపత్ర ప�జయ��| �కట�య నమః -కర�రపత్రం ప�జయ�� �నన్దం��య
నమః -�ష�
్ ణ�ా�ంతపత్ ప�జయ��| వట��నమః - �����పత్రం ప�జయ�|
స��్వశ్వ�ాయనమ- �ేవ��ర�పత్రం ప�జయ�| �ాలచం��్య నమః - మర�వకపత్రం
ప�జయ��| ��రంబ�యనమః - �ింధు�ారపత్రం ప�జయ�| �రప్క�ా్ణయనమజ��పత్రం ప�జయ�| సు�ాగ�జ�యనమః - గండ��పత్రం ప�జయ�| ఇభవ�ాత్�యనమః
- శ�పత్రం ప�జయ�| ���య�ాయ నమః -అశ్వద ద్పత్రం ప�జ| సుర�����య
నమః - అర�జ్నపత్రం ప�జయ� క�ిల�య నమః - అర్కపత్రం ప�జయ�
�� గణ�శ్వ�ాయనమః- ఏక�ంశ� ప��్రణ� ప�జయ��
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�� ���యక అ��్టతత్ర శత ��మ ప�

ఓం గజ�న��య నమః
ఓం గణ�ధయ్��య నమ
ఓం �ఘన్�ాజ�య నమ
ఓం ���య�ాయ నమః
ఓం �ై్వమ�త��ాయ నమ
ఓం ��్వమ�ఖ�య నమ
ఓం ప్రమ�ఖయ నమః
ఓం సుమ�ఖ�య నమః
ఓం కృ��� నమః
ఓం సుప్ర���ాత్య న
ఓం సుఖ�ధ�� నమః
ఓం సు�ాధయ్��య నమ
ఓం సు�ా��ఘ�న్య నమ
ఓం మ�గణపత�� నమః
ఓం మ���య్య నమ
7

ఓం మ��ాల�య నమః
ఓం మ�బల�య నమః
ఓం ��రంబ�య నమః
ఓం లంబజఠ�ాయ నమః
ఓం హయ����ాయ నమః
ఓం ప్రథమ�య నమ
ఓం �ా్రజ�్ఞయ న
ఓం ప్ర���య నమ
ఓం �దక�ి్రయ�య నమ
ఓం �ఘన్క��త్� న
ఓం �ఘన్హం�ే్ర న
ఓం �శ్వ��ే్ర న
�
ఓం ��ాటప్త�� నమ
ఓం ��పత�� నమః
ఓం �ాకప్త�� నమ
ఓం శృం�ా��ణ� నమః
ఓం ఆ��తవతస్ల�య నమ
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ఓం �వ�ి్రయ�య నమ
ఓం �ఘ��ా��ణ� నమః
ఓం �ాశ్వ��య నమ
ఓం బల�్వ�్వ��య న
ఓం బల�దద ్��య నమ
ఓం భకత ్�ధ�� నమ
ఓం ��వగమ�య్య నమ
ఓం ���ాత్మజ�య నమ
ఓం అగ��ా��� నమః
ఓం మంత్రకృ�ే నమ
ఓం ���కర ప్ర��య నమ
ఓం స�ా్వయ నమ
ఓం స��్వ�ా�ాయ్య న
ఓం సర్వక��త్� న
ఓం సర్వ ��ే్ర న
�
ఓం నర్వ�ి��ద్ప్ర��య 
ఓం పంచహ�ాత్య నమ
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ఓం �ార్వ�నంద��య నమ
ఓం ప్రభ�� నమ
ఓం క�మ�ర గ�ర�� నమః
ఓం క�ంజ�ాసురభంజ��య నమః
ఓం �ాం�మ�ే నమః
ఓం ధృ�మ�ే నమః
ఓం �ా��� నమః
ఓం క�ిత్థఫల�ి్రయ�య న
ఓం బ్రహ్మ����ణ� న
ఓం బ్రహ్మర��ిణ� న
ఓం మహ� ద�ాయ నమః
ఓం మ�ో త్కట�య నమ
ఓం మ���ాయ నమః
ఓం మం�్రణ� నమ
ఓం మంగళసుస్వ�ాయ నమ
ఓం ప్రమ��య నమ
ఓం జ�య్య�� నమ
10

ఓం య����నన్ర�����య నమ
ఓం గం�ాసు��య నమః
ఓం గణ����ాయ నమః
ఓం గం�ర�న��య నమః
ఓం వట�� నమః
ఓం జ�య్��� నమ
ఓం అ�ా�ంతపద�త��భ�� నమః
ఓం అ�ష్టవర��య నమ
ఓం మంగళప్ర��య నమ
ఓం అవయ్కత్ ర��ాయ న
ఓం ప��ాణప�ర��ాయ నమః
ఓం ప���్ణ నమ
ఓం ప�ష్క��త్ ��పత్హరణ�య 
ఓం అగ�గణ�య్య నమ
ఓం అగ�ప�జ�య్య నమ
ఓం అ�ాకృతప�ాకమ
� �య నమః
ఓం సతయ్ధ��్మణ� న
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ఓం సఖ��య్ నమ
ఓం �ా�ాయ నమః
ఓం సర�ాంబ��ధ�� నమః
ఓం మ���ాయ నమః
ఓం �శ��ం�ాయ నమః
ఓం మణ���ం��ణ� ��ఖల�య నమః
ఓం సమసత ్�ేవ��మ�రత్�� న
ఓం స��ష్ణ�� నమ
ఓం బ్రహ్మ���య్�� ��నభ��� 
ఓం �ష�
్ ణ�� నమ
ఓం �ష�
్ ణ�ి్రయ�య న
ఓం భకత ్����య నమ
ఓం ఐశ్వరయ్�ారణ�య న
ఓం సత���్థ��య నమ
ఓం �ష్వగద్ృ��న
ఓం �శ్వర�����నకృ�ే నమ
ఓం క��య్ణగ�ర�� నమ
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ఓం ఉన్మత త్���ాయ న
ఓం పరజ��� నమః
ఓం సమసత ్ జగ�����ాయ నమ
ఓం స���్వశ్వరయ్ప్ర��య
ఓం �� ���న్శ్వ�ాయ న
ద�ాంగం గ�గగ్ల���తం సుగంధ, సుమ��హరం, ఉమ�సుత నమసుత్భయ్ం గృ�ణ వర�ోభ
ధూపమ�ఘ��పయ��॥
�ాజయ్ం �్రవ��త్సంయ�కత్ం వ��న్���ోయ్�, గృ�ణ మంగళం ��పం ఈశప�త్ర
న�సుత్�
��పందర్శయ��
సుగం��సుకృ��ం���్చవ�ద�ా ఘృత�ా���న, ��ౖ��దయ్ం గృహయ్��ంచణమ��ేద
ప్రక�ప్�,
భకష్య్ం చ ల�హయ్ంచ ��షయ్ం �ా�, ఇదం గృ�ణ ��ౖ��దయ్ం మయ�దత త్ం ���,
��ౖ��దయ్ం సమరప్య�
స�్చ��నంద ���న్శ ప�ష్క�ా� ధ�, భ�మ�య్ం �ి్థ��� భగ�ాన్ �ీ్వక�ర
���యక
సువర్ణప�షప్ం సమరప్య

13

ప���ఫల సమ�య�కత ్ం ��గవ�్ల ద���ర�య, కర�ప్ర చూర్ణసంయ�కత్ం ��బ�
ప్ర�గృహయ్�
��ంబ�లం సమరప్య��
ఘృతవ��త్ సహౖ�శ్చ శకల
�
�ౖ�ి్థతం ��ాజనం మయ�దతత్ం గృ�ణవర
��ాజనం సమరప్య��
అథ దూ�ా్వయ�గ్మ ప�
గణ����ాయ నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ�
ఉమ�ప���్రయ నమః దూ�ా్వయ�గ్మంజయ��।
అఖు�ాహ��య నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ�
���య�ాయ నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ�
ఈశప���్రయ నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ
సర్వ�ి��ద్ ప్ర��య�ాయ నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�
ఏకదం��య నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ�
ఇభవ�ాత్�య నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ
మ��ిక �ాహ��య నమః దూ�ా్వయగ్మం ప�జయ��
క�మ�రగ�ర�� నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ�
ఏకదం�ైకవదన త��మ��ిక �ాహ��య నమః దూ�ా్వయ�గ్మం ప�జయ�
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క�మ�రగ�ర�� త�భయ్ం అరప్య�� సుమ�ంజ�ం మంత్రప�షప్ం సమరప

ప్రద��ణం క���ాయ్� సతతం �దక�ి్రయ నమ��త్ �ఘన,
ప్రద��ణ నమ�ా్క�ాన్ సమరప,
అర్ఘ�ం గృ�ణ ��రంబ సర్వ భద్ర ప్ర��యక గంధ ప��ాప్కష్�ైర�య్కత్ం �ాత్రస,
ప�నరర్ఘ�ం సమరప్య,
ఓం బ్రహ్మ���య�ాయ న
నమసుత్భయ్ం గణ��ాయ నమ��త్ �ఘన్,
ఈ�ిస్తం�� వరం �ే�� వరత్రచ ప�ాంగ
���యక నమసుత్భయ్ం సంతతం �దక �ి
���్వఘన్ం క�ర��� �ేవ స �ా��య్ష� సర్వ�
�� ���యక వ్రత క
గణప� జననమ�:
సూతమహ��ష్ ��న�ా�� మ�నులక� ఇ�్ల �ె��ప్ను। గజమ�ఖుడ�న అసుర
ట
��ొకడ�
తపసుస్�ే శంకర�� ���ిప్ం� ��ర�ా� వరమ� ������డ�। తనను ఎవర� వ��ంచజ�ల
శ��త్, �వ�డ� తన ఉదరమ�నం�ే �వ�ించవల�న� ������డ�। ఆ ప్ర�ారమ� వ�డ� అత��
క���యందు బం�� అ���డ�। అతడ� అజ�య��ై��డ�।
భరత ్క� క���న ఈ �ి్థ� �ార్వ� �ే��� ��ల� దుఃఖ��త���ౖ, జగత�
త ్క� శంకర�డ�
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ల���ి్థ�య�, జగ��్మతయగ� �ార్వ� భరత్ను ����ించు ఉ�ాయమ�న��� �ష�్
న��్థం�న�, �ష�
్ ణవ� గం����దుద్�ా� ��షమ� ధ��ం���దు। ��శ్వర�� గం����దుద్�ా��ం
�సు��� ���్ల��డ�। గం����దుద్����ం� గజమ�ఖ�సుర�����ిప్ం���డ� గజమ�ఖ�సుర�
ఆనందం�� "ఏ� �ావలయ��� ��ర���" అ��న్డ�। �ష
�్ణ�ేవ�� వ�య్హమ� ఫ�ం�, �
ఉదరమందునన్ �వ�� ��ర��� ఈ నం��శ్వర�డ� వ�్చ��డ�। �వ�� నం��శ్వర�� వ
�ేయ�మ��న్డ�। గజమ�ఖ�సుర���� ��హ�� వ�య్హమర్థమ�ం��। తనక� అంతయ్�ా
��ప���ం�నద� గ���త్ం���డ�। అ��� మ�ట తప�ప్ట క�దరదు। క���యందునన్ �వ
ఉ�ేద్�ం� "ప్రభ� ��హ�� ప్ర��వమ�న �� ��తమ� మ���య�చునన్��। �� యనంతరం
�రసుస్ �్రల�కప��తమగ�నట , �� చర్మమను �రంతరమ� �వ� ధ��ంచునట�
్ ల
అనుగ���ంచవల�ిం��" అ� �ా్ర��్థం� తన శ��రమ�ను నం��శ్వర�� వశమ� �ే�ాడ
నం��శ్వర�డ� య�దరమ�ను ��్చ �వ���� అందుం��

�మ���త్ క�గ్ం��డ�। �వ

గజమ�ఖ�సుర�� �రమ�ను, చర్మమ�ను �సు��� స్వ�ా్థ��ను్మఖు�ై�
అక్కడ �ార్వ� భర�ాకను గ���ం� �� పరమ�నందమ��� భరత ్క� �ా్వగతమ� పల�క�ట��
స��న్హమందునన్��। తనల� ��ను ఉల్ల�ి , �ాన్��లం�ారమ�ల ప్రయతన్మ�ల� తన�
ఉం�న నల�గ��ిం���� ఆ ఉల�్లసమ��� పర��య్నమ��ా ఒక ప్ర�మను �ే�ిన��। అ
చూడమ�చ్చట�ౖన బ�ల�డ��ా క��ిం�న��। ����� �ా్రణప్ర�ష్ఠ �ేన��ిం�న��।
అంతక� ప�ర్వ�� ఆ�� తన తం�్రయగ� ప
�
ర్వత �ా� ��్వ�ా గణ�శ మంత్రమ� ను ��ం,
ఆ మంత్రమ��� ఆ ప్ర�మక� �ా్రణ ప్ర�ష్ట �ే�ిన��। ఆ ��వయ్సుందర బ�ల�� �ా�,
తన పనుల��� ల���� ���్ళం��
�వ�డ� ����� వ��్చడ, �ా��ట ఉనన్ బ�ల�డ� అత�� అభయ్ంతరమం��ర ల����
�� �వ్వక �ల�వ��ం���డ�. తన మం��రమ�న తన�� అట�ా�ం�ా! �వ�డ� ��ద్రమ���
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బ�ల�� �ర�ే్ఛదమ� �ే�ి ల��������డ�
జ����న ���� �� �ార్వ� �ల�ిం�ం��। �వ�డ� �ం�ం� ��ంట�� తన వదద్నున
గజమ�ఖ�సుర�� �రమ�ను ఆ బ�ల�� �ం�ెమ�నక� అ��� ఆ �రమ�నక�
�ాశ్తత్వమ�న, �్రల�కప�జ�యతను క���ం���డ�। గణ��డ� గజ�న��ై �వ�ార్వత�
మ�దుద్లపట�్ట�����డ�। �గత�వ��ైన గజమ�ఖ�సుర�డ� అ�ందుయ్�ై మ��ిక ర�పమ
���యక�� �ాహన��� �ాశ��త�ా్థనమ�ను � �ం��డ�. గణప�� మ�ందు ప��ం���
గణ��డ� అగ�ప�జ�య�డ�:
ఆ�� �ేవ�డ� ���న్శ్వర� �ా� ప్రకృత గజ�ననమ���త్ మ�ట ఏ�? ఈ గజ�నను��� ఆ
�ా్థనమ� కల�గవల�ి ఉం��। �వ�� ��ండవ క�మ�ర��ైన క�మ�ర�ా్వ� తనక�
�ా్థనమ�ను ������దు। �వ�డ� ఇర�వ����� � �ట� ��ట�్ట��డ�।

"�ల� ఎవర

మ�ల�్లకమ�లల�� ప�త్రన�� �ాన్��ల� �ే�ి మ�ందు�ా ��వదద్క� వ�ె్చద�� �ా��
ఆ��పతయ్మ� ల�సుత్ంద��న్డ�। క�మ�ర�ా్వ� ��గమ��ా సుల�వ��ా �ా�� ���్ళ�
గజ�ననుడ������� ���డ�। �్రల�కమ�ల ప�త్ర న�� �ాన్న ఫల��యకమ
ఉ�ాయమ��్థం���డ�। ���యక�� బ���ద్ సూకష్్మతక� మ�� ��ి���న పరమ�వ�డ�
ఫల��యకమగ� ���ాయణ మంత్రమ�ను అనుగ���ం��డ�। ��రమ�ల అన�ా జలమ�ల�,
జలమ��న్య� ���ాయణ�� ఆ����ల�। అన�ా ఆ మంత్ర ఆ��నమ�, మంత్ర ప్ర��వమ
�ేత ప్ర� �ర్థ�ాన్నమందును క�మ�ర �ా్వ� క��న్మ�ం�ే ���యక�డ� ప్ర
�ాజ���్చడ�। ���యక���� ఆ��పతయ్మ� ల�ం�న�
చందు్ర� ప���సం
గణ��డ� జ�్ఞనస్వర�, అగ�ప�జ�య�డ�, జగద్వందుయ్డూ। ఈ �షయమ�ను �స్మ��ం
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చందు్రడ� ���యక�� �ంతర�పమ�నక� �రగబ�� న�ా్వడ
(చందు్రడ�మనసుస్క� సం��తమ�) ఫ�తమ��ా ల�కమ�నక� చందు్రడన
సరణ�య��ై��డ�। ఆత� మ�నయ్త న�ం�ం��। �ందుయ్డ���డ�। ఆత��పట్ల ల�క
�మ�ఖత వ��ం���। అన�ా అత�� చూడ�ాదు చూ�న ��డల అజ�్ఞనమ���
�ందుయ్డ�నట� , ల�క�ల� క��� అజ�్ఞనుల� �ందుయ్ల� అవ���ర�। �ందలక
గ���యగ���ర�।
చందు్ర��� క���న �ాపమ� ల�కమ�నక� క��� �ాప���న��. ల�క�ల� చందు్ర
చూడక�ండ�ట�ట�
్ ? �ల�ప�ందల మధయ్ సవయ్మ��ా �ాగ�ట ఎట ? చందు్రడ� జ����న
�� ర�ాట�క� ప�ా్చ��త్పమ� �ెం��. ల�క�ల�ను ఈ �ాపమ� నుం�� �మ���త్��
గణప��ేవ�� అ��్థం���ర�. కర�ణ�మయ�డగ� ఆ �ేవ�డ� �మ���త్��� ఉ�ాయమ
సూ�ం���డ�. ��ద్రపద �దధ్ చ����డ� తన ప�జ�ే�ి తన కథను �ెప�ప్��� అకష
�రమ�న ధ��ం�న ��డల �ష్కళంక ��తమ�ల� �ాధయ్మగ�న� అనుగ���ం���డ
ఇ�� ఎల్ ల��� ���య� వ�ా్కణ�ంచబ��న��. ���ల� ఏమర��ాట� ఎంతట��ా���� అ���
తగద� శయ్మంతకమణ�య్�ాఖ�య్నమ� ��్వ�ా మ��ంత సప్ష్టమ� �ేయబ
శయ్మంత���ాఖ�య్నమ
చంద్ర దర్శనం �ల�ప�ంద: ఒ�ా��క ���యక చత���్థ సందరభ్మ�న �� కృష్ణపర
�ాలల� చంద్ర�ంబమ�ను చూచుట సంభ�ం�న��. ��� దుష్ఫ�తమ� ఆయనక
తపప్ల�దు. స�్
� ర�
త �త్ అను ��తడ� సూ��య్�ాసన�ే శయ్మంతకమను
సం�ా��ం���డ�. ��నమ�నక� ఎ���� బ�ర�వ�ల బం�ారమ� �యగల మణ�య��.
అంతట� శ��త్వంత��న మణ� ప���ాలక�� వద ద్ ఉండద��నద� ధర్మ�్ఞడగ� ��కృష�
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���ం���డ�. ఆ �షయమ� స��్ర�త�త్నక� సూ�ం���డ�. అత��� ఆ సూచ
ర��ంచల�దు.
అనంతరమ� స��్ర�త�త్ తమ�్మడగ� ప్ర��నుడ� �ల�సమ��ా ఆ మణ�� ధ��ం��ట��
�
� అడ
���్ళ��డ�. అ�� ఆత��� ��శ��త���ౖన��. ఆ మణ�� చూ� మ�ంసఖండమ� భ్ర�ం�న
�ింహ�కట� అత��� ��ంట��� చం�ి మణ�� ��టకరచు��� �� �న��.
�జమ� �ె�య� స��్ర�త�త్ మణ� ప్రల�భమ��� ��కృష�్ణ�ే తన తమ�్మ�
అపహ��ం��డ� అనుమ��ం� �ంద�ాల� �ే�ాడ�. ఆ �ంద బ�ప���నుట ��కృష�
్ ణ���
ఆవశయ్క���న��
అడ�ల� అ��్వషణ �ా��ం���డ�. ఒక��ట ప్ర��ను� క��బరమ� క��ిం�న��. అచ
క��ిం�న �ింహప� �ా�జ�డల ��ంట �ా�� ����్ళడ�. ఒక ప్ర�ేశమ�న �ింహ, భల�
్ లకం
�� �ా��న జ�డల� క��ిం���. ��కృష�
్ ణడ� భల�్లకప� �ా�జ�డల��ంట����్ళడ�. అ�
గ�హల��� ����్ళ�. గ�హల� ఒక బ��క�నన్ ఊయల ��ట�్ట�� మణ� ��ల�డగట్టబ�� ఉనన్
��కృష�
్ ణడ� ఆ మణ�� అందుక���న్డ�. ఇంతల� భయంకరమ��ా అరచుచు ఒక భల�్ల
అత���ౖ బ��ం��. �కర సమరం �ా��ం�� ఓక ��నమ� �ాదు, ��ండ� ��నమ�ల� �ాదు,
ఇర�వ�� ఎ���� ��నమ�ల�. కమ
� ం�ా ఆ భల�
్ లకమ�నక� శ��త్ ��ణ�ంచజ��్చం
అ�� �ామ�నయ్ భల�్లకమ� �ాదు. మ�భక�త్డ� శ��త్వంత��ైన జ�ంబవంత�డ�. �ామ
�ాలమ���ట� ఆ జ�ంబవంత�డ� కర్మబంధమ�ల� ���వడక ���య���న్డ�
అజ�య���తడ�. ఎవ��వల్ లను అతడ� ��ణబల�డగ� ప్ర��న్ల�దు. ఒక్క ���ామచందు్ర � వ
అ�� �ాధయ్మ�. ఈ �షయమ� �ె��ిన జ�ంబవంత�డ� ��ను ఇ� ��నమ�ల�
�� �ాడ�త�నన్�� ���ామచందు్ర�����న� గ���త్ం ��త్త్రమ
�
� �ేయ��రం�ం�
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అ�� �ే్ర��య�గప� �ాథ. ఇ�� ��్వపరయ�గమ�. ఆ యవ��రమ�ల� జ�ంబవంత�� ��వలక
���్చన ���ామచందు్రడ� ఒక వరమ� ��ర���మ్మన�ా అ���కమ��� జ�ంబవంత�
స్వయమ��ా ���ామచందు్ర��� ద్వంద్దద ్మ�ను ������డ�. అ�� ���ామ�ారయ్మ� �ాద
�ానఅప�ప్డ� ��ర��రల�దు. అ���కమ��� అతడ� ����న ����క జ�ంబవంత�నక� ��ర్ఘ�ా
కర్మబంధమ�న��. ఇప�ప్డ� కర్మ ప��పక్వమ�న��. ���� ర�పమ�న ఆ ద్
య�దద ్మ� సంఘట��్లన��. అ���కమ���ౖ�ొల��న��. అహం��వమ� న�ం�ం��. శ��రమ
���లమ�ం��. ���ేచ్ఛ న�ం�ం��. ��కృష్ణపరమ�త్మ ర�పమ�న తనను అనుగ���
వ�్చన�� ఆ ���ామచంద్ర ప్రభ���న� గ���ం� ప్రణ��్ల ఆ, ఆ మణ��� �ాట� తన
క�మ���త్ జ�ంబవ�� అపప్��ం� కర్మబంధ �మ���త్ ��ం��డ� జ�ంబవంత
��కృష�
్ ణడ� మణ�� �సుక�� నగరమ�నక� ��� ప�రజనులను �ా�ం� జ����న
య��ర్థమ�ను �వ��ం� �ందబ�ప�క���న్డ�. �జమ� �ె��ిన స� �్ర�త�త్ క
ప�ా్చ��త్పమ� �ెం�� మణ�� తన క�మ���త్యగ� సతయ్��మను ��కృష�్ణన���్చ �
�ే�ాడ�. ధర్మ�్ఞడగ� ��కృష�్ణడ� మణ�� ��ాక��ం� సతయ్��మను �ీ్వక��ం
���యక వ్తమ� �ేయక చంద్ర�ంబమ�ను చూచుట వలన జర�గ� �ప��తమ�ను
స్వయమ��ా అనుభ�ం�న ��కృష్ణపరమ�త్మ ల�క�ల ��డల పరమదయ�ళ���ౖ ��ద్
�దధ్ చ����డ� ���యక�� య��శ��త్ ప��ం� ఈ శయ్మంతకమణ� కథను అన�ా అం
��తబ� ధను �ెప�ప్��, గణ�శతత్వమ� పట్ల భ��త్ �నయమ�ల�� �రమ�న అ�ల�
ధ��ం�న ��డల ��డ� చంద్రదర్శనమ� �ే�ినను ��ా్కరణ �ం�� భయమ�ండ
ల�క�లక� వరమ� ఇ�్చ��డ�. అ�� �దల� మనక� శయ్మంతకమణ� �ాథను �ను
�ాంప్ర��యమ�న��
ప�జ�ే�ి కథనంతయ� �ను అవ�ాశమ� ల���ార�... �ింహ ప్ర��నమవ�� �ింహ�
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జ�ంబవ�� హ��ః ఇ� బ�లక మ���దః తవ ��య్షశయ్మంత
�ింహమ� ప్ర��ను� చం�ిన�. ఆ �ింహమ�ను జ�ంబవంత�డ� చం
�
��ను. కనుక ఓ ���్
ఏడ�వక�. ఈ శయ్మంతకమ� ��ే అను అర్థమ� గల ��ౖ ��్లకమ���ౖ�� ప��ంచుట ��్వ�
�షయమ� స్మ��ంచద��య�నన్ద� �ెపప్బ��న��. ఇ�� జ�ంబవంత�� గ�హల� ఊయలల
�డ్డను ల��ంచుత� �ా��న �ాట అ� �ెపప్బ��న�
���యక చ�� పదయ్మ�ల
�ా్రర్థన
��ండమ� ��కదంతమ�ను ��రప� బ� జజ ్య� �ామహసత్మ
��ండ�గ ��య� గజ�జ్ల�ను �ల్ల� చూప�ల మంద�స
�
మ.
��ం�ొ క గ��జ్ర�పమన ����న �దయ్ల��ల్ల ��జజ్
య�ం�ె�� �ార్వ� తనయ ఓ� గణ����ా �క� ����్క.
తల�ెద�� గణ��థు�
తల�ెద�� �ఘన్ప�� దల�నప��
దల�ెద�� ��రంబ��
దల�ెద �� �ఘన్మ�లను ��లగ�ట ��రక�
అట�క�ల� ��బ్బ�� పల�క�ల
�ట�బ�ల్లమ� ��నుబ�్రల� �ెరక�రసంబ
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�టల�� నగ�సుత�నక�
బట�తరమ�గ �ందు�ే�ి �ా్ర��్థంత� మ�.
���యక మంగ��చరణమ�:
ఓ బ� జజ ్గణపయయ్ � బంట� ��నయయ్ ఉం��్రళ్ళ ����� దండ�
కమ్మ���య�య� కడ�మ�దద్పప�ప్ను బ �జజ్�రగ గ��నుచు ��రల���న- జయమంగళం
�తయ్ �భమంగళ
��ం�� ప��్ళమ�ల� �����ల మ���య్ల� ��ండల�గ �లమ�ల� కలయబ�
��ండ�గను �రమ�ల� ��డ�ండ ��సు��� దం���ా ���త�
త ్ఘన�ర�- జయమంగళం
�తయ్ �భమంగళ
�� మ���త్ వయ్ందునక� �న్మయ�నందునక� ��సు��త�నక� �ాశత�
�� మ�ర్క��త�్రనక� సుంద�ా�ార�నక� �ామర�ప�నక� ��గణ��థునక- జయమంగళం
�తయ్ �భమంగళ
ఏకదంతమ�ను ఎల్ లగజవదనంబ� బ����న ��ండంబ� కడ�ప�గల�గ
బ� �ైన మ��ికమ� �� ర�����ా్కడ�చు భవయ్మ�గ �ేవగణప����ప�డ- జయమంగళం
�తయ్ �భమంగళ
�ెంగల్వ ��మం� �ెల���� గ��న్ర� ��మర తం��డ� తరచు�ా
ప�షప్జ�త� �ె�్చ ప��ంత����ప�డ� బహ�బ���ధ్ గణప బ�గ��ాను - జయమంగళం
�తయ్ �భమంగళ
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