
 

శ్రీ గణేశాయ నమః  

శీ్ర గజానన్ మహారాజ్ గురువార వ్రతం 

 

 

షేగాాం కు చ ాందిన శ్రీ గజానన మహారాజు మహారాష్్టర లో విదర్భ పరా ాంతానికి చ ాందని ఒక గొప్ప 
యోగి. వార్ు షేగాాం లో 23 - ఫిబ్రవరి -1878  లో ప్రకటితము అయ్యి 8 - సపెె్ాంబ్ర్ - 1910 
నాడు మహా సమాధి చ ాందార్ు. ఈ కొదిి  కాలము అయ్యన 32 సాంవతసరాలు ఆయన తన 
అదభభత చమతాారాలు, లీలలు దాారా ఎాంతో మాంది జీవితాల లో వెలుగు తీసభకుని 
వచాార్ు. ఆయన భకుు లు ఆయననభ భగవానభడు అయ్యన గణేశుని అవతార్ము మరియు 
దతాు తరరయుని అవతార్ముగా నముుతార్ు. ఆయన మహా సమాధి అయ్యి 103 
సాంవతసరాలు అయ్యనా కూడా వార ిభకుు లు , అనభయాయులు ప్రతి రోజు ఎకుావ 
అవుతూనే వునాార్ు. శ్రీ గజానన  మహారాజ్  భకుు లు ప్రప్ాంచాం అాంతటా విసు రిాంచి 
ఉనాార్ు.  శ్రీ గజానన మహారాజ్ ఇప్పటికి కూడా తన భకుు ల యొకా బ్ాధలు, కష్ా్ లు 
సవాకరిాంచి వారిని సభఖ సాంతోష్ాల తో ఆశ్రర్ాదిసభు నాార్ు. శ్రీ గజానన మహారాజ్ తన భకుు ల 
యొకా కోరకాలు అన్నా తీర్ుస్ాు ర్ు.  
 

శ్రీ గజానన మహారాజ్ వార ియొకా వరతము శ్రఘ్రముగా ఫలితాలు ప్రస్ాదిాంచర ఒక గొప్ప 
వరతము. ఈ వరతము ఎాంతో సభలభ మ ైనది. దీనిని  ఎవరకైనా ఆచరిాంచ వచభా. ఎాందరో 
భకుు లు శ్ర ీగజానన మహారాజ్ తమ కోరకాలనభ తీర్ుస్ాు ర్ు అని సాయాంగా అనభభవాం దాారా 
త లుసభ కునాార్ు. శ్రీ గజానన మహారాజ్ నభ సురిాంచినాంత మాతరాం చరత తమ జీవితాలలో 
కలిగే ఇబ్బాందభలు, అడడాంకులు తొలిగిపో తాయ్య.  
 

ఇతః ప్ూర్ాము వచిాంచినటట్  గా శ్రీ గజానన మహారాజ్ వార ిగొప్పతనాంకు అవధభలు, 
అాంతు లేదభ. ఎవర్ు అయ్యతర ప్ూరిు భకిు శ్ీదిలతో, శ్దీధ  విశాాస్ాలతో  శ్రీ మహారాజ్ వారిని 
పరా రిధస్ాు రో వారికీ నిరాశ్ ఎప్పటికి కలగదభ.  



 

 

శ్రీ గజానన మహారాజ్ వార ివరతాం ఎాంతో మహిమానిాతము మరియు ఫలప్రదము 
అయ్యనది. శ్రీ గజానన మహారాజ్ వార ినామమునభ సురిాంచి ఈ వరతమునభ ఏ గుర్ువార్ాం 
నభాంచి అయ్యన పరా ర్ాంభాంచవచభా. ఈ వరతమునభ 5,7, 14, లేదా 21 గుర్ువార్ములు 
ఆచరిాంచవచభా. ప్ుర్ుష్టులు, సవు ీలు లేదా పలిలలు ఎవరకైనా ఈ వరతానిా ఆచరిాంచ వచభా.   
 

 

 

ఉదయమున కాన్న స్ాయాం కాలము కాన్న మీ  వీలు ప్రకార్ము శ్రీ గజానన మహారాజ్ ని ఈ 
విధాంగ ప్ూజాంచవచభా:  
 

●  ప్ూజ పరా ర్ాంభాంచడానికి ముాందభగ స్ాానము ఆచరిాంచి , శ్రీ గజానన మహారాజ్ 
వార ిఊదీని నభదిటి పెనై ధరిాంచి తరాాత శ్రీ గజానన మహారాజ్ వార ిప్టమునకు 
గాని విగీహమునకు గాని ప్ూజ చ యివలెనభ. ఒక వేళ శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి 
ఊది లేకపో త  శ్రీ మహారాజ్ వార ిచితర పాఠాం ముాందభ ఒక అగర్బతిు  వెలిగిాంచి 
దానినభాంచి వచిాన బ్ూడదినభ   శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి నామాం సురిసతు  దానిని 
ఊదీగా ఉప్యోగిాంచ వచభా.    

● ప్ూజ చరసే ప్రదరశ్ము నభ శుభర ప్ర్చి దాని పెైన ఒక ఎరీ్ని వసు ీమునభ ప్ర్చవలెనభ. 
(ఎరీ్ని వసు ీము అనగా ఏద ైనా కొతు  వసు ీము, వాడనిది ఏద ైనా ఒక కొతు  ఎరీ్ ర్ుమాలు 
లేదా ఎరీ్ని చరతి వసు ీము). ఈ ఎరీ్ని వసు ీము పెైన శ్రీ గజానన మహారాజ్ వార ిచితర 
ప్టమునభ గాని విగీహమునభ గాని ఉాంచవలెనభ. 

● ఈ చితరప్టమునభ లేదా  విగీహమునభ ఒక శుభరమ ైన వసు ీముతో తుడిచి లేదా 
స్ాానము ( అభషేకము లాగా) చరయ్యాంచవలెనభ.  

● అష్్ట గాంధము, కుాంకుమ, చాందనము మహారాజ్ వారి నభదభట పెైన మరియు  చర్ణ 
కమలములపెైన సమరిపాంచవలెనభ.    



 

● ఎరీ్ని గులాబీల హార్ాం లేదా ఏద ైనా సభగాంధ భరితమ ైన ప్ుష్టపహారానిా శ్రీ గజానన 
మహారాజ్ కు సమరిపాంచాండి. వీలు అయ్యనచ  ోదభర్ాములు సమరిపాంచాండి  
(బ్ెర్ుుడ గాీ స్ , కన్నసాం 21 దభర్ాములు సమరిపాంచిన ఉతుమాం.) 

● అగర్బతిు  లేదా ధతప్ాం సమరిపాంచి , దీప్ాం లేదా కొవవాతుు  వెలిగిాంచి శ్రీ గజానన 
మహారాజ్ ముాందభ సమరిపాంచి పరా రిధాంచాండి.  

● చభన్-భాకర్ (సెనగ పిాండి కూర్/ప్చాడి మరియు జావర్ / జొనా రొట్ి ), ప్ళళు, 
ఫలములు, తీపి ప్దార్ధములు, బ్ెలలము, ప్టిక బ్ెలలము,  ఖిచిడీ లేదా ఇాంటి వది 
తయార్ు చరసిన ఏద ైనా ప్దార్ధమునభ శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారికి   నెైవదేిముగా 
(ప్రస్ాదము ) సమరిపాంచాండి. 

●  శ్రీ గజానన అష్ో్ తుర్ాం, శ్రీ గజానన బ్ావని లేదా  శ్రీ గజానన చాలీస్ా,  శ్ర ీగజానన 
అష్్టకాం, శ్రీ గజానన విజయ్ గీాంథము (మీ కోరికనభ అనభసరిాంచి ఆ అధియము 
లేదా అధాియము  21 ) ప్ఠిాంచాండి.   

■  అధియము 3 - ఆరోగి సమసిల నివార్ణకు 
■ అధాియాం 7 - సాంతాన పరా పిు కి  
■ అధాియాం 13 - ఏద ైనా సమసికు ( ఉదయిగము, ఆరోగిము, 

వివాహము, మొదలగునవి ) 
■ అధాియాం 14 - ఆరిధక ప్ర్మ ైన సమసిల నివార్ణకు  

(శ్రీ గజానన విజయ్ ప్ఠిాంచభట మీ ఇష్్టము,  నియమాం లేదభ)  
 

● వరతానిా పరా ర్ాంభాంచర ముాందభగా 5/7/14/21 ర్ూపాయలు లేదా డాలర్ లు 
సమరిపాంచాండి. 

● శ్రీ గజానన మహారాజ్ హార్తి ప్రతి గుర్ువార్ాం ప్ూజ అయాిక సమరిపాంచాండి.  
● మీర్ు ఏ కోరికతో  శ్రీ గజానన మహారాజ్  వరతాం ఆచరిసభు నాారో ఆ కోరికనభ 

మహారాజ్ వారికీ నివేదిాంచి ఆ కోరిక తీర్ామని పరా రిధాంచాండి. 



 

● ఈ వరతమునభ ఏమి తినకుాండా చ యిరాదభ. పాలు, ప్ళళు, తీపి 
ప్దార్ధములు రోజు అాంతా తీసభకోవచభా లేదా ఒక ప్ూట భోజనాం చరసి కూడా 
ఈ వరతానిా ఆచరిాంచ వచభా.  

● ప్రస్ాదమునభ మీ సేాహితులు, కుటటాంబ్ సభుిలకు ప్ాంచి మీర్ు కూడా 
తినవలెనభ.  

● ఈ తొమిుది గుర్ువారాలు సవు లీు మ ైలప్డితర లేదా ఇాంకా ఏద ైనా కార్ణాం చరత 
ప్ూజనభ ఆచరిాంచనిచో ఆ గుర్ువార్ాం వదలిి వేయవచభానభ. ఈ 
వదిలివయేబ్డని గుర్ువార్ాం లెకిాాంచ రాదభ. మరియు రాబ్ో వు గుర్ువార్ాం 
ఈ ప్ూజనభ ఆచరిాంచవలెనభ.  

● ఇతర్  వరతములు వలె ఈ వరతమునభ ఆచరిాంచినప్ుపడు అబ్ద్ధాం చ ప్పరాదభ, 
ఎవరిని దభరాభష్టలు ఆడరాదభ, అసభికర్మ ైన భాష్ట వాడరాదభ, ఎవరిని 
దరాషిాంచరాదభ, ఎవరిని బ్ాధిాంచరాదభ.   

● ఇతర్ వరతముల  వలె ఈ వరతమునభ ఆచరిసభు నాప్ుడు మాాంస్ాహార్ము 
సవాకరిాంచరాదభ, మదిము సేవిాంచరాదభ, జూదము ఆడరాదభ.  

● వీలు అయ్యతర వరతాం చరసని గుర్ువార్ాం శ్రీగజానన మహారాజ్ గుడి వెళ్లల 
దర్శనాం చరసభకోవాలి, లేదా స్ాయ్యనాథభని మాందిరానికి కూడా వళె్లల దర్శనాం 
చరసభకోవచభా . ఒక వేళ మాందిర్ాం ఇాంటి దగగర్ లేని ప్క్షాంలో ఆనెలల న్ మాందిర్ాం 
దరిశాంచవచభా. మాందిరానికి వెళ్లల దర్శనాం చరసభకోడాం ఎాంతో శుభప్రదము.  

 

  



 

శీ్ర గజానన మహారాజ్ వ్రత్ 

(Sri Gajanan Maharaj Guruvar Vratam) 
 

 

ఆఖరి గుర్ువార్ాం నాడు ప్ాంచ ఉప్చార్ ప్ూజ సమరిపాంచి శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారిని మీ  
ప్ూజ అాంగీకరిాంచి మీ కోరిక నెర్వేర్ామని పరా రిధాంచాండి.  
 

శ్రీ గజానన మహారాజ్ వార ిభకుు లు విదరశ్రయులు పదే వారికీ భోజనాం పెటట్  అవకాశ్ాం లేని 
ప్క్షాంలో పలిలలకు లేదా సేాహితులకు లేదా ఇాంటి దగగర్ ఏద ైనా మాందిర్ాంలో భకుు లకు 
సవాట్సస ప్ాంచవచభా. పిలలలకు ఏవెైనా ప్ుసుకాలూ, బొ్ ములు, సవాట్సస ప్ాంచి పెట్డాం ఉతుమాం. 
ఈ విధాం గా చరయడాం వలన మీర్ు ఒక మాంచిప్ని చరసినవార్ు అవుతార్ు. 
 

ఈ వరతానిా మరియు శ్రీ మహారాజ్ వార ికృప్ ని అాందరికి ప్ాంచడానికి ఈ వరతాం 
ప్ుసుకములు 5/7/14/21 మీ సేాహితులకు లేదా భకుు లకు ప్ాంచాండి. ఈ వరతాం 
ప్ుసుకములనభ ఏ-మ య్యల్ దాారా కూడా ప్ాంప్వచభా.  
 

ఈ కలియుగాం లో ఈ గజానన వరతాం ఎాంతో ఉతుమము మరియు శరీష్్టము అయ్యనది. ఈ 
వరతము మీర్ు కోరిన ఫలమునభ ఇవాగలదభ కాన్న భకుు నికి ప్రగాఢ విశ్ాము ఉాండవలెనభ.  
 

శ్రీ కృష్టణ  భగవానభడు చ పిపన విధాంగా "స్ాధభ సతుపర్ుష్టులు, యోగులు ఈ కలియుగాం లో 
నా అవతార్ములు". 
శ్రీ కృష్టణ  భగవానభడు ఇాంకనభ ఈ విధముగా చ పిప ఉనాార్ు : " ప్తరము, ప్ుష్టపము, 
ఫలము, తోయము ఏద ైనా భకిుతో సమపరిపసేు  అది నేనభ సవాకరిస్ాు నభ." 
 

కనభక శ్ర ీగజానన మహారాజ్ వార్ు మీర్ు ఏ విధమ నై భకిు ని చతపిాంచిన సవా కరిస్ాు ర్ు.  
 



 

ll అనాంత కోటి బ్రహాుాండ నాయక మహారాజాధిరాజా యోగిరాజ ప్ర్బ్రహు సచిాదానాంద 
భకుప్రతిపాలక షెగాాం నివాసి సమర్థసదభగ ర్ునాథ్  
శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జకై   ll 
  



 

శీ్ర గజానన్ మహారాజ్ 108 నామాలు (అష్టో తతరం) 
Gajanan Maharaj Ashottar 108 names 

1. ఓాం అక్షయసభఖాయ నమః 
2. ఓాం అయోనిసాంభవాయ నమః 
3. ఓాం అఖిలేశాయ నమః 
4. ఓాం అచభితాయ నమః 
5. ఓాం అభయాయ నమః 
6. ఓాం అభేదయాయ నమః  
7. ఓాం అనాంతాయ నమః 
8. ఓాం అభుిదయాయ నమః   
9. ఓాం అతిరప్ుతార య నమః 
10. ఓాం అఖాండాయ నమః 
11. ఓాం అవినాశాయ నమః 
12. ఓాం అమర్తాయా నమః 
13. ఓాం అగుాుతపతిుకర్యా నమః 
14. ఓాం అగిాశ్మనాయ నమః 
15. ఓాం అథర్ావేదాయ నమః 
16. ఓాం అధర్ునాశ్కాయ నమః 
17. ఓాం ఆతుఐకియా నమః 
18. ఓాం ఆశుతోశాయ నమః 
19. ఓాం అద ైాతాయా నమః 
20. ఓాం ఉష్టనిియప్ర్జనియ్ నమః 
21. ఓాం ఉపాధిర్హితాయ నమః 
22. ఓాం ఏకదాంతాయ నమః 



 

23. ఓాం ఐాం  వాకిప్రదాయ్య నమః  
24. ఓాం ఐశ్ార్ియా నమః 
25. ఓాం ఓాంకారేశ్ారాయ్ నమః  
26. ఓాం ఔదభాంబ్ర్కలపవృక్షాయ నమః 
27. ఓాం ఋష్టయ్య ేనమః 
28. ఓాం ఋగేాదాయ నమః    
29. ఓాం ఋణమోచనాయ నమః 
30. ఓాం కలిమలదహనాయ నమః  
31. ఓాం కర్ూపర్గౌర్వే నమః  
32. ఓాం కాలాాంతకాయ నమః 
33. ఓాం కీలాం  కృష్ాణ య నమః  
34. ఓాం  కృతజఞయా  నమః 
35. ఓాం కేశ్వయా నమః 
36. ఓాం కకైవలిధామాయ నమః 
37. ఓాం ఖాం బ్రహాుయ నమః  
38. ఓాం గాం గణప్తయ్యే నమః  
39. ఓాం గణాధిక్షాయ నమః  
40. ఓాం గజాననాయ నమః  
41. ఓాం గుణాతీతాయా నమః 
42. ఓాం గోవిాందాయ నమః  
43. ఓాం గృషేణశ్ారాయ నమః  
44. ఓాం చిర్ాంజీవినే నమః  
45. ఓాం చ ైతనాియ నమః  
46. ఓాం జగదీశాయ నమః  



 

47. ఓాం జగనాాథాయ నమః  
48. ఓాం జనార్ధనాయ నమః  
49. ఓాం జగదిధతాయా నమః  
50. ఓాం జతరాందిరయాయ నమః  
51. ఓాం జీవనభుకాు య నమః  
52. ఓాం తరజోమయాయ నమః  
53. ఓాం తిమిర్నాశ్కాయ నమః  
54. ఓాం తతుపర్ుష్ాయ నమః  
55. ఓాం తురాితీతాయా నమః  
56. ఓాం దయానిధయ్యే నమః  
57. ఓాం దార ాం దతాు తరరయాయ నమః  
58. ఓాం దివాియ నమః  
59. ఓాం దిగాంబ్రాయ నమః  
60. ఓాం దభఃఖభాంజానాయ నమః  
61. ఓాం దరవాదిదరవాయ నమః  
62. ఓాం ధర్ు ర్క్షకాయ నమః  
63. ఓాం నగాావధతతాయా నమః  
64. ఓాం నారాయణాయ నమః  
65. ఓాం నిరిాకారాయ నమః  
66. ఓాం నిర్ాంజనాయ నమః  
67. ఓాం నితాి శుదాి య నమః  
68. ఓాం ప్ుర్ుష్ో తుమాయ నమః 
69. ఓాం ప్తితోదాధ ర్కాయ నమః  
70. ఓాం ప్ర్మాతునే నమః  



 

71. ఓాం ప్ుణిప్ుర్ుష్ాయ నమః  
72. ఓాం ప్ర్బ్రహుసార్ూపణిే నమః  
73. ఓాం ప్ర్మహాంస్ాయ నమః  
74. ఓాం ప్రతిక్షాయ నమః  
75. ఓాం ప్రోక్షాయ నమః  
76. ఓాం ప్రాతపరాయ నమః  
77. ఓాం ప్రసనావదనాయ నమః  
78. ఓాం ప్రేశాయా నమః 
79. ఓాం పాప్ విమోచనాయ నమః  
80. ఓాం బ్రహాుoడనాయకాయ నమః  
81. ఓాం బ్రహు సార్ూపాయ నమః  
82. ఓాం భకువతసలాయ నమః  
83. ఓాం భకు తార్కాయ నమః  
84. ఓాం భజన పిరయాయ నమః  
85. ఓాం భాగవత ధరాుయ నమః  
86. ఓాం భూమాండలాచార్ి నమః  
87. ఓాం మహాదరవాయ నమః  
88. ఓాం మృతుిాంజయాయ నమః  
89. ఓాం మహాసిధ్ాధ య నమః  
90. ఓాం యజురేాదాయ నమః  
91. ఓాం యోగేశ్ారాయ నమః  
92. ఓాం రాాం రామాయ నమః  
93. ఓాం రామదాస్ాయ నమః  
94. ఓాం లాంబ్ో దరాయ నమః  



 

95. ఓాం విష్టణవే నమః  
96. ఓాం విశ్ాదరవాయ నమః  
97. ఓాం వేదప్ుర్ుష్ాయ నమః  
98. ఓాం వేదపిరయాయ నమః  
99. ఓాం శివసార్ూపాయ నమః  
100. ఓాం షేగాoనివాసినే నమః  
101. ఓాం సుతృగామినే నమః  
102. ఓాం సుర్ణ మాతర సాంతుష్ా్ య నమః  
103. ఓాం సర్ాయాంతరమాంతరతాంతర సార్ూపాయ నమః  
104. ఓాం సర్ా సాంప్ుష్్టప్లలవ సార్ూపాయ నమః  
105. ఓాం సర్ాజాఞ య నమః  
106. ఓాం సచిాదానాందాయ నమః  
107. ఓాం స్ామవేదాయ నమః  
108. ఓాం శ్రీ గుర్ుదరవాయ నమః  
109. ఓాం హరిహరాయ నమః  
110. ఓాం జాఞ నేశాయ నమః  

 

ll సమర్థ సదభగ ర్ు శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ కి జకై ll 
 

 

  



 

గజానన్ భావ్న్ని   

Gajanan Bavanni 
 

జ ై జ  ైసద్గు రు గజానన ,\n  రక్షక తూచి భకత జన l\n 

న్నరుు ణ తు, పరమాతమ తు , \nసగుణరూపత గజానన తు l\n 

సదేహ తు, పర ివిదేహ తు ,\n దేహ అసగన్న, దహేాతీత తు  l\n 

మాఘ వ్ద్య సపతమి దిన్న ,\n షెగావాత్ పరగటోనీ l\n 

ఉష్ాో ా పత్రా వ్ళి న్నమితత ,\n విదహేతవ తవ్ హో  పరగట్ l \n 

బంకట లాలా వ్రి తుఝి ,\n కృప జాహ్లి  తీ సాచి l \n 

గోసావాయచా నవ్ సా సాఠ ీ\n గాంజా గేశి లావోన్న ఓటి l\n 

తవ్ పద్ తీరేే వాచవిలా ,\n జానరావ్ త్ో భకత భలా l\n 

జానక ిరామ చించవ్ణ ి,\n నాశవ్ుణి సవరూప ిఆణి l\n 

ముకిన్ చంద్గ క  కణాా వ్లె ,\n ఖావోన్న కృత్ారే త్ాయ కేలే \n 

విహ్లరి మాఝి జలవిహ్లన ,\n కేలే దవేా జల భరణ l\n 

మధ మాశ్ాయoచ ేడంక తువా,\n సహన సగఖే కలేే దేవా  l\n 

త్ాయంచ ేకాట ేయోగ బలే ,\n కాడున్న  సహజి దాఖ విలే l\n 

కుస్తత  హరిషత ఖేళోనీ , \n శకిత ద్రశన ఘడవోన్న l\n 

వేద్ హమణోన్న దాఖవిల , \nచకతి ద్రవిడ బరా హమణ జాల l\n 

జళత్ాయ   పరయకా వ్రతి ,\n బరహమగిరి లాయే  పరచితి l\n 

టాకలీకర్ హరదిాసా చ ,\n అశవశ్ాంత్ ఖేళా సాఛా l\n 

బాలకృష్ణ బాళాపుర చ ,\n సమరే భకత చి జో హో త్ా l\n 

రామదాస రూప ేత్ాయల , \nద్రశన దేవోన్న త్ోశ విల l\n 

సగఖలాలా చి గోమాత,\n దావడ్ బహు హో తి త్ాత్ా l\n 

కృపా తుఝి హో త్ాచ క్షణి , \nశ్ాంత జాహలి తీ జనన్న l\n 

ఘుడే లక్షమణ షేగావి, \nఏత్ా వాయధ ి తూ న్నరవి l\n 



 

డాంభికత్ా పరితి త్ాయచి ,\n తూణ చాలావ్ుణ ిఘే సాయచి l\n 

భాసకరపాటిల తవ్ భకత , \nఉదాా రిలా స్ి తూ తవరతి l\n 

ఆజాా  తవ్ శిరసా వ్ందాయ ,\n కాకహ్ల మానతి  తుఝ వ్ందాయ l\n 

విహ్లరి మాఝి రక్షియలా, \nదేవా తూ గణూజవ్రాయ ల  l\n 

పతత్ాంబర కరవి లీల ,\n వ్టలా ఆంబ పలివిలా l\n 

సగబుదిా  దశేి జోష్ాయ లా ,\n మాఫకర ిత్ో ద్ండాలా l\n 

సవ్డద్ యేతిలా గంగా భారతి, \nథగoకున్న వారిలి రకతపతతి l\n 

పుండలీ కాంచ ెగండాoతర,\n న్నష్ాో  జాణూణి కేలే ద్ూరా l\n 

ఓంకారేశవర ిఫుటలి నౌక ,\n త్ార ినరమదా క్షణాత ఏకా l\n 

మాధవ్నాధా సమవేత్ా , \nకేలే భోజన ఉచిచిషో్ l\n 

లోకమానయత్ాయ  తిళకానా, \nపరసాద్ తూచి పాటవిలా l\n 

కవ్రసగత్ా చీ కాందా-భాకర్ ,\n భక్షిలీస్ త్ాయ పేరమాఖాతిర్ l\n 

నగి బ సైగన్న గాడీత,  \nలీల దావిలీ విపరతీ l\n 

బాయఁజే చితీత  తవ్భకిత ,\n పుండలీకా వ్ర్ విరకత పతరతి l\n 

బాపునా మనీ  విఠలభకిత ,\n సవయే హో ష ితూ విఠలమూరిత  l\n 

కవ్త్ాయచాయ త్ాయ  వావరకరాయలా, \nమరి ాపాసగన్న వాచవిలా l\n 

వాసగదవే్ యతి తుఝ భేటేో,\n పేరమాచీ  తీ ఖూని పటటో  l\n 

ఉదా్ట ఝాలా హవాలాదార,\n భస్తమభూత ఝాలే ఘర-దారా l\n 

దేహాంతరచాయ నంతర హ్ ీ,\n కితి జన అనగభవ్ యేఈ l\n 

పడత్ాయ మజుర ఝేలియా లే ,\n భగతి జన ఆశచరయ భలే  l\n 

అంగావ్రతి ఖామబ పడ ే,\n స్తత వీాంచ ేఆశచరయ ఘడే l\n 

గజాననాచాయ  అద్గుత లీల , \nఅనగభవ్యేతి ఆజ మీఠీల l\n 

శరణ జావ్ున్న గజాననా , \nద్గుఃఖ తయా త్ ేకర ికథనా l\n 

కృపాకర ిత్ో భకాత నీీ, ధావోన్న ఏత్ో వేగేస్త l\n 

గజాననాచీ భావ్న్ని,\n న్నతయ ఆశ్ావి  ధాయన్న మనీ l\n 



 

బావ్ని గురువారీ నేమే, \n  కరా పాఠ్ బహుభకతత నే  l\n 

విఘేి సారీ  పలతి ద్ూర ,\n సరవసగఖాచ యే-ఈ పూరా l\n 

చింత్ా సారాయ ద్ూరకరీ,\n సంకటా తునీ పార్ కరీ l\n 

సదాచార్ రత సద్ భకాత  ,\n ఫల లాభే భగత్ా  భగత్ా l\n 

భకాత  బో లె జయ బో లా ,\n గజాననాచీ జయ బో లా l\n 

జయ బో లా హో   జయ బో లా,\n గజాననాచీ జయ బో లా l\n 

 

ll సమరే సద్గు రు శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ కి జ ై ll  
 
ll అనాంత కోటి బ్రహాుాండ నాయక మహారాజాధిరాజా యోగిరాజ ప్ర్బ్రహు సచిాదానాంద 
భకుప్రతిపాలక షెగాాం నివాసి సమర్థసదభగ ర్ునాథ్  
శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జకై   ll 
 

 

  

  

 

 

 

 

శీ్ర గజానన్ చాలీసా Sri Gajanan Chalisa   
 

అద్గుత్ కృతియాన్ పరకృతి గీంథ్ మే ,\n అగణిత్ వ్రిణత్ హ్ ై జిన్ క ిll \n 

కటిపయ కృతియ చాలీసా మే , వ్రణన్ కరాత  మ ై ఉన్ కత ll \n 

పరభో గజానన్ శరణ్ ఆప్ క ి, అటూట్ స్ేవ్ భకిత మిలే ll \n 

స ంప్ దియా ఎహ్ సారా జీవ్న్, చరణ్ శరణ్ తబ్ శకిత మిలే ll\n 

మాఘ్ మహ్ీనా కృష్ణ సపతమి, శఖ ేఅటాో రహ్  స  హ్ీ థా ll\n 



 

త్ారిఖ్ త్ేవీస్ ఫరవర ిమహ్ీన, వ్ర్్ అటోరహ్ అటోో థర్ థా ll\n 

పరగటే థె షగెావ్ గావ్ మే, అంతకాల్ తక్ వ్హ్ీన్ రహ్ే ll\n 

ఇస్ెక పెహ్లేే  కాశ్ర  మే థె , దీక్షిత్ సనాయస్ ిరహ్ ేll\n 

పరథమ్ బత్ాయా అన్ి బరహ్మ హ్  ై, పానీ ఈశవర్ కహాఁ నహ్ీ ll\n 

గణిగన్  క హ్ త్ే కారావత్ ేథ ె, రామ్ భజన భీ కహ్ీ కహ్ీ ll\n 

మహాభాగవ్త్ సగన్ ఆ సంత్ ముఖ్ , తుమేబ జల్ నే చకాీయ  ll\n 

జాన్ రావ్ు జబ మరణ్  త్ోల్ థ ె, చరణ్ తీరే్ స్ ేబచ్ పాయ ll\n 

చిలమ్ జలీ జబ్ బినా ఆగ్ స్ ే, సగనా అలౌకిక్ గుణ్ భారీ ll\n 

జన్ సముహ్ త్ో అపార్ ఉమాా , ద్రశన్ లేన ేసగఖ్ కారి ll\n 

ఇనాకర్ కియా జబ్ సగనార్ న ే, ఉస్ేి వ సైా ఫల్ పాయా ll\n 

కానహా లా కి కరి మాంగ్ జబ్ , మాహ్ పురానా భీ ఆయా ll\n 

మంతర ఉజాగర్ హ్ేతు ఆఛానక్ , విపర వేద్పాఠీ ఆయే ll\n 

ఎహ్ భీ గురు కి మహ్లమా హ్ల థీ, మానహ సవయం బులా లాయె ll\n 

ఉట్ బ ైఠా జబ్ మరా శ్ావన్ భీ , ష్ూష్కక కూప్ మే జల్ ఆయా ll\n 

ఆయా జల్ భీ అటాో హ ఉస్ేమ , జాన్ సముహ్ భీ చకాీయ ll\n 

భాగ్ గయా సారా జాన్ సముహ్ , సావమీజీ త్ో  రహ్ే అడ ేll\n 

టూట్ పడీ మధగ మఖి్ఖయాన్ , కాంటే శ్ావస్ రోక్ స్ే న్నకల్ పడ ేll\n 

మహాపురుష్క నరస్ింహదేవ్ కో, ఈష్క తతవకా జాా న్ దియా ll\n 

కరమ్ భకిత ఔర్ యోగ్ పంత్ స్ే, మిల్ త్ే పరభు  హ్ ై సమజ్ లియా ll\n 

గర్వ నా ఆవ ేన్నజ న్నజ పథ్ మే , ఆవ్శయ స్ిదిా ఉస్ే మిలతి ll\n 

కమల్ పతర సమ జగ్ మే ర హత్ ే, శ్ాంతి సంత్ కో తబ్ మిలతి ll\n 

భాసకర్ ఖండూ బడ ేభక్త త్ ే, స్ేవా సావమీకత  కర్ త్ే ll\n 

అనయ బంధగత్ో హస్త ఉడాత్ ే, హార ేపర్ సతపత్ ధరేత ll\n 

ఖండూజీ కో పుతర నహ్ ీథా , గురు పరసాద్ స్ే పుతర హువా ll\n 

 



 

  



 

జ ైల్ కషో్క థా ఖండూ జీ కో , గురు కృపాస్ే కుచ్ నా హువా ll\n 

సావమిజీ కి ముఖ్ స్ే న్నకలీ, వేద్ రుచాయే గభరాయే ll\n 

భుసూర్ భాగే ఐస్ ేభాగే, న్నజ గలీత పర్ పచాత యే ll\n 

గురూజీ కాయ రాందాస్ భీ , బాలకృష్ణ కో చకాీయ ll\n 

బాద్ దిఖాకర్ న్నజ్ సవరూప్ భీ , సమజ్  ఇస్ ేభకతన్ పాయా ll\n 

రాందాస్ కా శ్లి క శవీ్ణ్ కర్, గురు గజానన్ కి ముఖ్ స్ే ll\n 

కభీ గజానన్ రామదాస్, కే రూప్ దిఖాయే అంతర్ స్ే ll\n 

పునుః సవపి మే ఆయే సమరే్ , మరేా రూప్ గజానన్ హ్  ైll\n 

కభీ నా లానా మన్ మే సంశయ , సమరే్ రూప్ గజానన్ హ్ ై ll\n 

బాలాపూర్ మే ఏక్ గాయ్ థ ీ, సబో క థీ వ్హ్ ద్గఖ్ దేతి ll\n 

కిస్త తరహా గురూజీ తక్ లాయె , సబ్ కో చూన ేఅబ్ దతేీ ll\n 

ఇస్ ఆశీమ్ మే రహ్ల హమషే్ా , సంతతి ఉస్తక అబ్ భీ హ్ ై ll\n 

కృత్ాయ అలౌకకి యోగజిీ క ే, అమర్ సరవదా అబ్ భీ హ్ ై  ll\n 

పండిత్ జీ కే ఘోడేకత  భీ , ఛగడా ద్గషో్త్ా భీ థ ీll\n 

గురు శరణ్ మే పండిత్ ఆయే , చరణ్ వ్ంద్నా అతి కతథీ ll\n 

గురు కృపా నే భాసకర్ జీ కో,  పరా ణ్ చూట్ త్ ేమోక్ష దియా ll\n 

అనిదాన్ భీ సవయం గురూన ే, భూకోం కో భర్ పటే్ దియా ll\n 

యాద్ కియా జబ్  గ ణూ భక్త నే , రక్షా కర్ ఉపదశే్ దియా ll\n 

బచగచ గురూకో వ్సత  ీఆభూష్ణ్, దతే్ే గురూ న ేనహ్ ీలియా ll\n 

చోడ్ గయ ేసబ్ వ్సత ీ ఆభూష్ణ్ , హమ్ కో ఇస్ స్ే లాభ్ నహ్ ీll\n 

హమ్ త్ో కేవ్లం భకిత చాహత్ే , ధన్ దౌలత్ కా కామ్ నహ్ ీll\n 

బండు త్ాత్ాయ విపర నామ్ కా , కర్్ భార్ స్ే గభరాయ ll\n 

ఆత్మ హతయ కరాి సట చా, గురూ నే తబ్ ధన్ బతలాయా ll\n 

ఉస్త ద్రవ్య స్ ేకర్్ ముక్త హో  , గురూ స్ ేసచాచి జాా న్ లియా ll\n 

అనేక్ లీలా బంకట్ కే ఘర్ , కరేక సచాచి జాా న్ దయిా ll\n 



 

బీచ్ నరమదా నావ్ గయా , జబ్ బడే చేద్ స్ే జల్ ఆయా ll\n 

మాతు నరమదా ఇన్ హ్ ేదేఖ్ కర్ , సవయం దిఖాయ న్నజ్ మాయ ll\n 

సబ్ కో ధీరజ్ దియా సంత్ నే , ఔర్ కహాఁ రేబా చతురాయ ll\n 

జహాన్ సంత్ హ్ ై వ్హా పుణయ హ్ ై , పుణయ నా హో త్ా ద్గఖ్ దాయ ll\n 

రోటి తరయంబక్ భావ్ు భక్త స్ే బడే పేరమ్ స్ే ఖయా థీ ll\n 

ఇస్ భోజనం కి కరి పరతీక్ష , గురూజీ కో జో భాయ థీ ll\n 

తుకారాం క ిసర్ మే చచరాీ, ఉసట క బ హద్ పతడా థ ీll\n 

గురూ కృపా స్ ేగిరా కాన్ స్ ే, హట ీపురానీ పతడా థీ ll\n 

సగనా గయా హ్ ై ర ైల్ భరమణ , మే హఠ్ యోగ ిత్ే కహిాయే ll\n 

తిలక్ సభా మే సభాపతి త్ ే, రాజ్ యోగ ిభీ క హ్ లాయే ll\n 

ఆమర పేడ్ పర్ గురూజీ నే , బినా ఋతు ఫల్ బత్ లాయ ll\n 

గురూ కృపా స్ ేపతత్ాంబర్ న ేవ్ృక్ష హరా కర్ దిఖ్ాి య ll\n 

క ండోలీ మే యేహ్ల వ్ృక్ష భీ , ఆజ్ అధకి్ ఫల్ దతే్ా హ్ ై ll\n 

కుచ్ నా అసంభవ్ గురూ కృపా స్ ే, ఆశిష్క గురూ క ిలేత్ా హ్ ై ll\n 

పాహునేచ జీవ్న్ మే ముక్త స్ిేతి మే , శరీర్ కా కుచ్ భాన్ నహ్ ీll\n 

చరితర ఉనేక బడే అలౌకిక్ , భోజన్ కా భీ ధాయన్ నహ్ీ ll\n 

భాద్వ్ మహ్నీ శుకి పంచమి , శఖ ేఅటోరహ్ బతీతస్ థా ll\n 

గురువ్ర్ థా దేహ్ త్ాయగ్ కా , సన్ భీ ఉనీిస్ స  ద్స్ థా ll\n  
అస్ితతవ హమారా యాహ్ల రహ్ేగా భలే దేహ్ స్ ేచగట్ కారా ll\n 

సమాధి అంద్ర్ దేహ్ రహ్ేగా , బాహర్ ఆతమ ఉజియారా ll\n 

యోగి హ్ ీత్ే గురూ గజానన్ , అబ్ భీ వ ేద్రశన్ దతే్ే ll\n 

సమాధి కా జో ద్రశన్ కరేత, ఉన్నక అబ్  భీ సగధీ లేత్ే ll\n 

బన్న హుయ షేగావ్ గావ్ మే , సమాధ ిజో సబ్ త్ాప్ హార ేll\n 

ద్రశన్ కరన ేజో భీ జాత్ ే, ఉన్ సబ్ క ేద్గఖ్ హారన్ హార ేll\n 

జగహ్ జగహ్ పర్ గురు గజానన్ , మందిర్ బన్ త్ ేజాత్ ేహ్  ైll\n 



 

న్నతయ న్నయమ్ జో ద్రశన్ కరేత , సాథో సగఖ్ వ్హ్ పాత్ే హ్  ైll\n 

కృతయ అలౌకిక్ యోగజిీ క ే, నత్ మసతక్ స్తవకార్ కరో ll\n 

శ్రష్క ఝకా హ్  ైగురూ చరణో మే , మమ్ పరణాం స్తవకార్ కరో ll\n 

\n 

దయహా Doha\n 

 

శీవ్ణ్ కరే యా న్నతయ పడే \n 

గురు కి మహ్లమ కోయ్ \n 

ఉస్తక పూరణ కామన \n 

జోభి మన్ మే హొయ్ \n 

 

ll సమరే సద్గు రు శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ కి జ ై ll \n\n\n\n 

 
ll అనాంత కోటి బ్రహాుాండ నాయక మహారాజాధిరాజా యోగిరాజ ప్ర్బ్రహు సచిాదానాంద 
భకుప్రతిపాలక షెగాాం నివాసి సమర్థసదభగ ర్ునాథ్  
శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జకై   ll 
 

 

 

గజానన్ మహారాజ్ అషో్క్ Gajanan Maharaj Ashtak 

 

గజాననా గుణగరా పరమ్ మంగళా పావ్నా \n 

ఆశ్రచ్ అవ్ధే  హర ిద్గరతి త్ ేవి ద్గరావసన \n 

నస్ే తిరభువ్న మధే తుజహ్ వినే\n 

కరీ పద్న్ త్ావ్ర ీబహు ద్యా న రోష్ా ధరా ll\n\n 

 



 

న్నరాళి సపన ేనస్ ేఘడలి అలప స్వేా కరి \n 

తుజహ్ల పతిత పావ్న భటక్ లో వ్ృత్ా భూవ్రి\n 

విసంబత నా గాయతి అపులియా కధ ీవాసరా \n 

కరి పద్న త్ావ్ర ీబహు ద్యా న రోష్ా ధరా ll\n\n 

 

అలాస జగి లావ్ణాయ పరతున్న సగవాట ేజన \n 

సమరే గురురాజ జాయ భుష్వి నామ నారాయణ\n 

మాణున్ తుఝ పరా రేన సతత జోడున్నయా కరా \n 

 కరి పద్న త్ావ్రీ బహు ద్యా న రోష్ా ధరా ll\n\n 

 

క్షణాత్ జల్ ఆణీలే నసగన్ థేoబ త్ాయ వాపలిా \n 

క్షణాత్ గమన పరతి కరిస్ ిఇఛ్చచలేలయ సేల \n 

క్షణాత్ సవరూప ేకితి వివిధ ధారిస్ ిధీవ్ర \n 

కరి పద్న త్ావ్ర ీబహు ద్యా న రోష్ా ధరా ll\n\n 

 

అగాధ కరణి తుజిహి గురువ్ర, న లోకా కళే\n 

తులా తయజున్న వ్యరేత్ే ఆచరతి్ాత్ నానా ఖగళే\n 

కృపా ఉద్క మాగతి తయజున్న గౌతమిచాయ తీరా \n 

కరి పద్న త్ావ్ర ీబహు ద్యా న రోష్ా ధరా ll\n\n 

 

సమరే సవరూప పరతి ధరున సాచ్ బాలాపురి\n 

తుమాి పరగట్ జాహిా సగశ్రల్ బాలకృష్ణ ఘరీ\n 

హరి సవరూప్ ఘేవ్ున్న దిదిి  భేనో్  భీమతీరా \n 

కరి పద్న త్ావ్ర ీబహు ద్యా న రోష్ా ధరా ll\n\n 

 

 

 



 

 

సచిచిద్ర నౌకే పరతి తవదీయ పాహ్ే లాగత్ా\n 

జలాత్ బుడత్ా త్ార ితిజస్ి నరమదా దే హత్ా\n 

ఆశ్ా తుఝస్ి వాణనాయ న చ సమరే మాఝి గిరా \n 

కరి పద్న త్ావ్ర ీబహు ద్యా న రోష్ా ధరా ll\n\n 

 

అత్ా న బహూ బో లత్ా తవ్ పాదాంబుజా వ్ందతి్ో \n 

పడో విసర నా కదా మదీయ హ్ేచ మీ మాగత్ో \n 

తుమాి వ్రద్ ఆపులా కరధరా గణూచాయ శిర \n 

కరి పద్న త్ావ్ర ీబహు ద్యా న రోష్ా ధరా ll\n\n 

 

 

 

ll సమరే సద్గు రు శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ కి జ ై ll  
 
ll అనాంత కోటి బ్రహాుాండ నాయక మహారాజాధిరాజా యోగిరాజ ప్ర్బ్రహు సచిాదానాంద 
భకుప్రతిపాలక షెగాాం నివాసి సమర్థసదభగ ర్ునాథ్  
శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జకై   ll 
 

 

 

 

 

శీ్ర గజానన్ మహారాజ్ ఆర్తి Sri Gajanan MAharaj Aarati 
 

జ ై జ  ైసత్-చిత్ సవరూప సావమీ గణరాయ  
అవ్తరాి స్ ిభూవ్ర్ జడ్-ముడ్ త్ారాయ 



 

జ ై దవే్ ... జ ై దేవ్  ll ధృ ll 
 

 

 

 

 

 

న్నరుు ణ బరహమ సనాతన్ అవ్యయ్ అవినాశి  
స్ిేర చర్ వాయపున్ ఉరేి జేయఁ జగత్ాస్ ి 
త్ే తూ తతవ ఖరోఖర్ న్నసీంశయ అసస్ ి

లీలా మాత్ేర ధరిలే మానవ్ దేహాస్ి  ll 1 ll ll జ  ైదేవ్ జ ై దవే్ ll 
 

హౌ న దశేి త్ాయచి జానీవ్ తూ కవ్న  
కరున్న 'గణ్ గణ్ గణాత్  బో త్ే' యా భజనా  
ధాత్ా నరహర ిగురువ్ర్ తూచీ సగఖసద్నా 
జిఖడే పహావ ేతికడ ేతూ దసిస్ ినయనా ll 2 ll ll జ ై దవే్ జ  ైదవే్ ll 
 

లీలా అనంత ఖలేా బంకట్ సద్నా స  
పేట విలేత్ాయ అగిి వాచగన్న చిలమ ేస 

శణాత్ ఆణీలే జీవ్న్ న్నర్ల్ వాపత స  
కేలా బరహమగిరచీాయ గరావ చ నాశ  ll 3 ll ll జ  ైదవే్ జ ై దవే్ ll 
 

వాయధ ివారున్ కేలే క ైకా సంపని  
కర్ వియలే భకాత లాగ ివిఠల్ ద్రశనా  
భవ్స్ింధగ హా తరణాయ నౌకా తవ్ చరణా 
సావమీ దాసగణుచ ేమానయ కర కవ్న  ll 4 ll ll జ ై దేవ్ జ ై దవే్ ll 
 



 

ll కర్ూపర్ ఆర్తి ll Karpur Aarati 
 

కరూపర గౌరం కరుణావ్త్ారం l 
సంసార సారం భుజగేంద్ర హరమ్ ll 
సదావ్సంతం హృద్యార వింద ేl 
భవ్ంభవాన్న సహ్లతం నమామి ll 
 

ll సదా సర్ాదా ll Sada Sarvada 

సదా సరవదా యోగ తూఝా ఘడావా l 
తుఝే కారణ ిదేహ మాఝా పడావా ll 
 

ఉపేక్షు నాకో గుణవ్ంత అనంత్ా l 
రఘునాయక మాగన ేహ్ ేచ ఆత ll 
 

ఉపాసనలేా ధృడ చాలవాఁవ ేl 
భూదేవ్ సంత్ాస్ి సదా నామావే ll 
 

సతకరమ యోగే వ్య ఘాలవావ ేl 
సరావముఖి మంగళ బో లవావే ll 
 

జాయ జాయ ఠికాన్న మన్ జాయ్ మాఝే l 
త్ాయ త్ాయ ఠికాన్న న్నజరూప తూఝే ll 
 

మీ థెయవత్ో మసతక జాయ ఠికాన్న l 
త్ేత్ే తుఝేయ్ సద్గు రు పాయ్ దొనా్న ll 



 

 

 

క్షమా పరా ర్థన Kshama Prarthana 

 

యాన్న కానీ చ పాపన్న జనామనతర కృత్ాన్న చ l 
త్ాన్న త్ాన్న వినశయన్నత  పరద్క్షణి పదే పదే ll 
 

ఆవాహనం న జానామి న జానామి  తవ్ అరచన l 
పూజాంచాయ ఏవ్ న జానామి  క్షమయత్ాం పరమేశవర ll 
 

మంతరహ్ీనం కిీయాహ్ీనం భకితహ్ీనం సగరేశవర l 
యత్ పూజితం మాయ దవేా పరిపూరణ తద్సగత మ ేll 
 

అనయధా శరణం నాస్ిత  తవమేవ్ శరణం మమ l 
తసామత్ కారుణయ భావనే రక్ష రక్ష పరమేశవర ll 
 

ఓం ఏకద్ంత్ాయ విద్మహ్ ేవ్క ీతుండాయ ధీమహ్ల l 
తనహి ద్ంతిుః పరచోద్యాత్ ll 
 

 

 

ఓం నారాయణాయ విద్మహ్ే వాసగదేవాయ ధీమహ్ల l 
తనహి విష్ుణ ుః పరచోద్యాత్ ll 
 

ఓం  మహాలక్షిమయైెచ విద్మహ్ే విష్ుణ పతిియెై చ ధమీహ్ల l 
తనహి లక్షిమ పరచోద్యాత్ ll 
 

 



 

ఓం భాసకరాయ విద్మహ్ ేసహసత ీయుతి కరాయ్ ధమీహ్ల l 
తనహి ఆదతియ  పరచోద్యాత్ ll 
 

 ఓం దిగంబరాయ విద్మహ్ే అతిర పుత్రా య ధీమహ్ల l 
తనహి ద్తత   పరచోద్యాత్ ll 
 

ఓం పరమ పురుష్ాయ  విద్మహ్ ేపవ్మానయా  ధీమహ్ల l 
తనహి గజానన  పరచోద్యాత్ ll 
 

 

 

ll సమరే సద్గు రు శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ కి జ ై ll  
 
ll అనాంత కోటి బ్రహాుాండ నాయక మహారాజాధిరాజా యోగిరాజ ప్ర్బ్రహు సచిాదానాంద 
భకుప్రతిపాలక షెగాాం నివాసి సమర్థసదభగ ర్ునాథ్  
శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జకై   ll 
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