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శ్రీ గణేశాయ నమః  

శ్ర ీగజానన్ మహారాజ్ గురువార వ్రతం 

 

షేగాం కు చాందిన శ్రీ గజానన మహారాజు మహారాష్ట్ర లో విదర్భ  

శ్రరాంతానికి చాందిన ఒక గొప్ప  యోగి. వారు షేగాం లో 23 - ఫిశ్రరవరి -

1878  లో శ్రప్కటితము అయ్యి  8 - సెప్రాంరర్ - 1910 నాడు మహా సమాధి 

చాందారు. ఈ కొదిి కాలము అయ్యన 32 సాంవతస రాలు ఆయన తన 

అద్భభ త చమతాా రాలు, లీలలు దాా రా ఎాంతో మాంది జీవితాల లో 

వెలుగు తీసుకుని వచ్చా రు. ఆయన భకుులు ఆయనను భగవానుడు 

అయ్యన గణేశుని అవతార్ము మరియు దతాు శ్రేయుని అవతార్ముగ 

నముు తారు. ఆయన మహా సమాధి అయ్యి  103 సాంవతస రాలు 

అయ్యనా కూడా వారి భకుులు , అనుయాయులు శ్రప్తి రోజు ఎకాు వ 

అవుతూనే వునాా రు. శ్రీ గజానన  మహారాజ్  భకుులు శ్రప్ప్ాంచాం 

అాంతటా విసురిాంచి ఉనాా రు.  శ్రీ గజానన మహారాజ్ ఇప్ప టికి కూడా 

తన భకుుల యొకా  బాధలు, కష్టరలు సా్వ కరిాంచి వారిని సుఖ 

సాంతోష్టల తో ఆీరా్ దిసుునాా రు. శ్రీ గజానన మహారాజ్ తన భకుుల 

యొకా  కోర్కా లు అన్నా  తీరుస్తు రు.  
 

శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి యొకా  శ్రవతము ీశ్రరముగ ఫలితాలు 

శ్రప్స్తదిాంచే ఒక గొప్ప  శ్రవతము. ఈ శ్రవతము ఎాంతో సులభ మైనది. 

దీనిని  ఎవరైనా ఆచరిాంచ వచ్చా . ఎాందరో భకుులు శ్రీ గజానన 

మహారాజ్ తమ కోర్కా లను తీరుస్తు రు అని సా యాంగ అనుభవాం 

దాా రా తెలుసు కునాా రు. శ్రీ గజానన మహారాజ్ ను సు రిాంచినాంత 

మాశ్రతాం చేత తమ జీవితాలలో కలిగే ఇరబ ాంద్భలు, అడ్డాంకులు 

తొలిగిపోతాయ్య.  
 

ఇతః పూర్ా ము వచిాంచినట్టర గ శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి 

గొప్ప తనాంకు అవధులు, అాంతు లేద్భ. ఎవరు అయ్యే పూరిు భకి ు 

శ్రరదిలతో, శ్రరదధ విశాా స్తలతో  శ్రీ మహారాజ్ వారిని ప్శ్రరరార్ధరి ధస్తు రో వారికీ 

నిరార ఎప్ప టికి కలగద్భ.  
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శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి శ్రవతాం ఎాంతో మహిమానాి తము మరియు 

ఫలశ్రప్దము అయ్యనది. శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి నామమును 

సు రిాంచి ఈ శ్రవతమును ఏ గురువార్ాం నుాంచి అయ్యన 

ప్శ్రరరార్ాంభాంచవచ్చా . ఈ శ్రవతమును 5,7,14 లేదా 21 గురువార్ములు 

ఆచరిాంచవచ్చా . పురుషులు, ష్టస్వులు లేదా పిలలలు ఎవరైనా ఈ శ్రవతానిా  

ఆచరిాంచ వచ్చా .   
 

ఉదయమున కాన్న స్తయాం కాలము కాన్న మీ  వీలు శ్రప్కార్ము శ్రీ 

గజానన మహారాజ్ ని ఈ శ్రకిాంద తెలిపిన విధాంగ పూజాంచవచా్చ :  
 

●  పూజ ప్శ్రరరార్ాంభాంచడానికి ముాంద్భగ సా్త నము ఆచరిాంచి , శ్రీ 

గజానన మహారాజ్ వారి విభూదిర్ధని నుదిటి పైన ధరిాంచి తరాా త 

శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి ప్టమునకు గని విశ్రగహమునకు గని 

పూజ చయి వలెను. ఒక వేళ శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి విభూది 

లేకపోతె శ్రీ మహారాజ్ వారి చిశ్రత ప్ఠాం ముాంద్భ ఒక అగర్బ తిు 

వెలిగిాంచి దానినుాంచి వచాి న బూడిదను   శ్రీ గజానన మహారాజ్ 

వారి నామాం సు రిస్తు  దానిని విభూదిర్ధగ ఉప్యోగిాంచ వచ్చా .    

● పూజ చేసే శ్రప్దేరము ను శుశ్రభ ప్ర్చి దాని పైన ఒక ఎశ్రర్ని 

వష్టసుమును ప్ర్చవలెను. (ఎశ్రర్ని వష్టసుము అనగ ఏదైనా కొతు 

వష్టసుము, వాడ్నిది ఏదైనా ఒక కొతు ఎశ్రర్ రుమాలు లేదా ఎశ్రర్ని 

చేతి వష్టసుము). ఈ ఎశ్రర్ని వష్టసుము పైన శ్రీ గజానన మహారాజ్ 

వారి చిశ్రత ప్టమును గని విశ్రగహమును గని ఉాంచవలెను. 

● ఈ చిశ్రతప్టమును లేదా  విశ్రగహమును ఒక శుశ్రభమైన వష్టసుముతో 

తుడిచి లేదా సా్త నము ( అభషేకము లాగ) చేయ్యాంచవలెను.  

● అ్ర గాంధము, కుాంకుమ, చాందనము మహారాజ్ వారి నుద్భట 

పైన మరియు  చర్ణ కమలములపైన సమరిప ాంచవలెను.    

● ఎశ్రర్ని గులాబీల హార్ాం లేదా ఏదైనా సుగాంధ భరితమైన 

పు్ప హారానిా  శ్రీ గజానన మహారాజ్ కు సమరిప ాంచాండి. వీలు 

అయ్యనచో ద్భర్ా ములు సమరిప ాంచాండి  (గరిక, కన్నసాం 21 

ద్భర్ా ములు సమరిప ాంచిన ఉతుమాం.) 
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● అగర్బ తిు లేదా ధూప్ాం సమరిప ాంచి , దీప్ాం లేదా కొవా్వ తుు 

వెలిగిాంచి శ్రీ గజానన మహారాజ్ ముాంద్భ సమరిప ాంచి 

శ్రరర్ధరి ధాంచాండి.  

● చ్చన్-భాకర్ (సెనగ పిాండి కూర్/ప్చా డి మరియు జావర్ / జొనా  

రొటిర ), ప్ళ్ళు , ఫలములు, తీపి ప్దార్ధములు, బెలలము, ప్టిక 

బెలలము,  ఖిచిడీ లేదా ఇాంటి వది తయారు చేసిన ఏదైనా 

ప్దార్ధమును శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారికి   నైవేది ముగ 

(శ్రప్స్తదము ) సమరిప ాంచాండి. 

●  శ్రీ గజానన అష్టరతుర్ాం, శ్రీ గజానన బావని లేదా  శ్రీ గజానన 

చ్చలీస్త,  శ్రీ గజానన అ్రకాం, శ్రీ గజానన విజయ్ శ్రగాంథము (మీ 

కోరికను అనుసరిాంచి 3/7/13/14 అధి్య యములు లేదా 

అధ్యి యము  21 ) ప్ఠాంచాండి.   

■  అధ్యి యాం 3 - ఆరోగి  సమసి ల నివార్ణకు 

■ అధ్యి యాం 7 - సాంతాన శ్రరర్ధపిుకి  

■ అధ్యి యాం 13 - ఏదైనా సమసి కు ( ఉది్య గము, 

ఆరోగి ము, వివాహము, మొదలగునవి ) 

■ అధ్యి యాం 14 - ఆరిధక ప్ర్మైన సమసి ల నివార్ణకు  

(శ్రీ గజానన విజయ్ ప్ఠాంచ్చట మీ ఇ్రము,  నియమాం 

లేద్భ)  
 

● శ్రవతానిా  శ్రరర్ాంభాంచే ముాంద్భగ 5/7/14/21 రూరయలు 

లేదా డాలర్ లు సమరిప ాంచాండి. 

● శ్రీ గజానన మహారాజ్ హార్తి శ్రప్తి గురువార్ాం పూజ 

అయాి క సమరిప ాంచాండి.  

● మీరు ఏ కోరికతో  శ్రీ గజానన మహారాజ్  శ్రవతాం 

ఆచరిసుునాా రో ఆ కోరికను మహారాజ్ వారికీ నివేదిాంచి ఆ 

కోరిక తీర్ా మని శ్రరర్ధరి ధాంచాండి. 

● ఈ శ్రవతమును ఏమి తినకుాండా చయి రాద్భ. రలు, ప్ళ్ళు , 

తీపి ప్దార్ధములు రోజు అాంతా తీసుకోవచ్చా  లేదా ఒక 

పూట భోజనాం చేసి కూడా ఈ శ్రవతానిా  ఆచరిాంచ వచ్చా .  

● శ్రప్స్తదమును మీ సాే హితులు, కుట్టాంర సభ్యి లకు ప్ాంచి 

మీరు కూడా తినవలెను.  
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● ఏ గురు వార్ాం ఐనా ష్టస్వులు మైలప్డిే లేదా ఇాంకా ఏదైనా 

కార్ణాం చేత పూజను ఆచరిాంచనిచో ఆ గురువార్ాం వదిలి 

వేయవచ్చా ను. ఈ వదిలివేయరడిన గురువార్ాం లెకాి ాంచ 

రాద్భ. మరియు రాబోవు గురువార్ాం ఈ పూజను 

ఆచరిాంచవలెను.  

● ఇతర్  శ్రవతములు వలె ఈ శ్రవతమును ఆచరిాంచినపుప డు 

అరదిధాం చప్ప రాద్భ, ఎవరిని ద్భరాభ ్లు ఆడ్రాద్భ, 

అసభి కర్మైన భా్ వాడ్రాద్భ, ఎవరిని దేా షాంచరాద్భ, 

ఎవరిని బాధిాంచరాద్భ.   

● ఇతర్ శ్రవతముల  వలె ఈ శ్రవతమును ఆచరిసుునా పుడు 

మాాంస్తహార్ము సా్వ కరిాంచరాద్భ, మది ము సేవిాంచరాద్భ, 

జూదము ఆడ్రాద్భ.  

● వీలు అయ్యే శ్రవతాం చేసిన గురువార్ాం శ్రీగజానన 

మహారాజ్ గుడి కి వెళ్లల దర్శ నాం చేసుకోవాలి, లేదా 

స్తయ్యనాథుని మాందిరానికి కూడా వెళ్లల దర్శ నాం 

చేసుకోవచ్చా  . ఒక వేళ మాందిర్ాం ఇాంటి కి దగ గర్ లేని 

ప్క్షాంలో ఆన్ల లన్ మాందిర్ాం దరిశ ాంచవచ్చా . మాందిరానికి వెళ్లల 

దర్శ నాం చేసుకోడ్ాం ఎాంతో శుభశ్రప్దము.  
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శ్ర ీగజానన మహారాజ్ వ్రత్ 

 

ఆఖరి గురువార్ాం నాడు ప్ాంచ ఉప్చ్చర్ పూజ సమరిప ాంచి శ్రీ గజానన 

మహారాజ్ వారిని మీ  పూజ అాంగీకరిాంచి మీ కోరిక న్ర్వేర్ా మని 

శ్రరర్ధరి ధాంచాండి. శ్రవతాం చివరి గురువార్ాం రోజున (అాంటే ఉదిా ప్న 

రోజున), పేదవారికి అనా దానాం చేయాండి. 
 

శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారి భకుులు విదేీయులు పేద వారికీ భోజనాం 

ప్ట్టర అవకారాం లేని ప్క్షాంలో పిలలలకు లేదా సాే హితులకు లేదా ఇాంటి 

దగ గర్ ఏదైనా మాందిర్ాంలో భకుులకు స్వా ట్సస  ప్ాంచవచా్చ . పిలలలకు 

ఏవైనా పుసుకాలూ, బొము లు, స్వా ట్సస  ప్ాంచి ప్టరడ్ాం ఉతుమాం. ఈ 

విధాం గ చేయడ్ాం వలన మీరు ఒక మాంచిప్ని చేసినవారు అవుతారు. 
 

ఈ శ్రవతానిా  మరియు శ్రీ మహారాజ్ వారి కృప్ ని అాందరికి ప్ాంచడానికి 

ఈ శ్రవతాం పుసుకములు 5/7/14/21 మీ సాే హితులకు లేదా భకుులకు 

ప్ాంచాండి. ఈ శ్రవతాం పుసుకములను ఈ-మెయ్యల్ దాా రా కూడా 

ప్ాంప్వచ్చా .  
 

ఈ కలియుగాం లో ఈ గజానన శ్రవతాం ఎాంతో ఉతుమము మరియు 

శ్రే్ఠము అయ్యనది. ఈ శ్రవతము మీరు కోరిన ఫలమును ఇవా గలద్భ 

కాన్న భకుునికి శ్రప్గఢ విరా ము ఉాండ్వలెను.  
 

శ్రీ కృ్ణ భగవానుడు చపిప న విధాంగ "స్తధు సతుప రుషులు, యోగులు 

ఈ కలియుగాం లో నా అవతార్ములు". 

శ్రీ కృ్ణ భగవానుడు ఇాంకను ఈ విధముగ చపిప  ఉనాా రు : " ప్శ్రతము, 

పు్ప ము, ఫలము, తోయము ఏదైనా భకి ుతో సమప రిప సేు అది నేను 

స్వా కరిస్తు ను." 

 

కనుక శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారు మీరు ఏ విధమైన భకి ు ని చూపిాంచి 

నా సా్వ కరిస్తు రు.  
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ll అనాంత కోటి శ్రరహాు ాండ్ నాయక మహారాజాధిరాజ్ యోగి రాజ్ 

ప్ర్శ్రరహు  సచిా దానాంద భక ుశ్రప్తిరలక షెగాం నివాసి 

సమర్థసద్భగరునాథ్ శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జై   ll 
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శ్ర ీగజానన్ మహారాజ్ 108 నామాలు (అషో్టతతరం) 

 

1. ఓాం అక్షయసుఖాయ నమః 

2. ఓాం అయోనిసాంభవాయ నమః 

3. ఓాం అఖిలేశాయ నమః 

4. ఓాం అచ్చి తాయ నమః 

5. ఓాం అభయాయ నమః 

6. ఓాం అభేదయాయ నమః  

7. ఓాం అనాంతాయ నమః 

8. ఓాం అభ్యి దయాయ నమః   

9. ఓాం అశ్రతిపుశ్రతాయ నమః 

10. ఓాం అఖాండాయ నమః 

11. ఓాం అవినాశాయ నమః 

12. ఓాం అమర్తాా య నమః 

13. ఓాం అగుా ి తప తిుకర్యా నమః 

14. ఓాం అగిా రమనాయ నమః 

15. ఓాం అథరా్ వేదాయ నమః 

16. ఓాం అధర్ు నారకాయ నమః 

17. ఓాం ఆతు ఐకి యా నమః 

18. ఓాం ఆశుతోశాయ నమః 

19. ఓాం అదైా తాయా నమః 

20. ఓాం ఉ్నిియప్ర్జని య్ నమః 

21. ఓాం ఉరధిర్హితాయ నమః 

22. ఓాం ఏకదాంతాయ నమః 

23. ఓాం ఐాం  వాకి శ్రప్దాయ్య నమః  

24. ఓాం ఐరా ర్ి యా నమః 

25. ఓాం ఓాంకారేరా రాయ నమః  

26. ఓాం ఔద్భాంరర్కలప వృక్షాయ నమః 

27. ఓాం ఋ్యే నమః 

28. ఓాం ఋగేా దాయ నమః    

29. ఓాం ఋణమోచనాయ నమః 
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30. ఓాం కలిమలదహనాయ నమః  

31. ఓాం కరూప ర్గౌరాయ నమః  

32. ఓాం కాలాాంతకాయ నమః 

33. ఓాం ర్ధకీ లాం  కృష్టణయ నమః  

34. ఓాం  కృతర్ధజాాయ నమః 

35. ఓాం కేరవయా నమః 

36. ఓాం కైవలి ధ్యమాయ నమః 

37. ఓాం ఖాం శ్రరహాు య నమః  

38. ఓాం గాం గణప్తయే నమః  

39. ఓాం గణాధి క్షాయ నమః  

40. ఓాం గజాననాయ నమః  

41. ఓాం గుణాతీతాయా నమః 

42. ఓాం గోవిాందాయ నమః  

43. ఓాం గృషేణరా రాయ నమః  

44. ఓాం చిర్ాంజీవినే నమః  

45. ఓాం చైతనిా య నమః  

46. ఓాం జగదీశాయ నమః  

47. ఓాం జగనాా థాయ నమః  

48. ఓాం జనార్ధనాయ నమః  

49. ఓాం జగదిధతాయా నమః  

50. ఓాం జేాంశ్రదియాయ నమః  

51. ఓాం జీవనుు కాుయ నమః  

52. ఓాం ేజోమయాయ నమః  

53. ఓాం తిమిర్నారకాయ నమః  

54. ఓాం తతుప రుష్టయ నమః  

55. ఓాం తురిా తీతాయా నమః  

56. ఓాం దయానిధయే నమః  

57. ఓాం శ్రదాాం దతాు శ్రేయాయ నమః  

58. ఓాం దివాి య నమః  

59. ఓాం దిగాంరరాయ నమః  

60. ఓాం ద్భఃఖభాంజానాయ నమః  

61. ఓాం దేవాదిదేవాయ నమః  
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62. ఓాం ధర్ు  ర్క్షకాయ నమః  

63. ఓాం నగా వధూతాయా నమః  

64. ఓాం నారాయణాయ నమః  

65. ఓాం నిరిా కారాయ నమః  

66. ఓాం నిర్ాంజనాయ నమః  

67. ఓాం నితి  శుదిాయ నమః  

68. ఓాం పురుష్టతుమాయ నమః 

69. ఓాం ప్తితోదాధ ర్కాయ నమః  

70. ఓాం ప్ర్మాతు నే నమః  

71. ఓాం పుణి పురుష్టయ నమః  

72. ఓాం ప్ర్శ్రరహు సా రూపిణే నమః  

73. ఓాం ప్ర్మహాంస్తయ నమః  

74. ఓాం శ్రప్తి క్షాయ నమః  

75. ఓాం ప్రోక్షాయ నమః  

76. ఓాం ప్రాతప రాయ నమః  

77. ఓాం శ్రప్సనా వదనాయ నమః  

78. ఓాం ప్రేశాయా నమః 

79. ఓాం రప్ విమోచనాయ నమః  

80. ఓాం శ్రరహాు oడ్నాయకాయ నమః  

81. ఓాం శ్రరహు  సా రూరయ నమః  

82. ఓాం భక ువతస లాయ నమః  

83. ఓాం భక ు తార్కాయ నమః  

84. ఓాం భజన శ్రపియాయ నమః  

85. ఓాం భాగవత ధరాు య నమః  

86. ఓాం భూమాండ్లాచ్చర్ి  నమః  

87. ఓాం మహాదేవాయ నమః  

88. ఓాం మృతుి ాంజయాయ నమః  

89. ఓాం మహాసిధ్యధ య నమః  

90. ఓాం యజురాే దాయ నమః  

91. ఓాం యోగేరా రాయ నమః  

92. ఓాం ర్ాం ర్మాయ నమః  

93. ఓాం రామదాస్తయ నమః  
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94. ఓాం లాంబోదరాయ నమః  

95. ఓాం వి్ణవే నమః  

96. ఓాం విరా దేవాయ నమః  

97. ఓాం వేదపురుష్టయ నమః  

98. ఓాం వేదశ్రపియాయ నమః  

99. ఓాం శివసా రూరయ నమః  

100. ఓాం షేగoనివాసినే నమః  

101. ఓాం సు తృగమినే నమః  

102. ఓాం సు ర్ణ మాశ్రత సాంతుష్టరయ నమః  

103. ఓాం సరా్ యాంశ్రతమాంశ్రతతాంశ్రత సా రూరయ నమః  

104. ఓాం సరా్  సాంపు్రప్లలవ సా రూరయ నమః  

105. ఓాం సరా్ జాాయ నమః  

106. ఓాం సచాి దానాందాయ నమః  

107. ఓాం స్తమవేదాయ నమః  

108. ఓాం శ్రీ గురుదేవాయ నమః  

109. ఓాం హరిహరాయ నమః  

110. ఓాం ర్ధజాానేశాయ నమః  
 

ll సమర్థ సద్భగరు శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ కి జై ll 
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గజానన్ బారన్ని   

 

జై జై సద్గురు గజానన , రక్షక తూచి భక త జన l 

న్నరుుణ తు, పరమాతమ  తు , సగుణరూపత గజానన తు l 

సదేహ తు, పరి విదేహ తు , దేహ అసున్న, దేహాతీత తు  l 

మాఘ రద్య  సపతమి దిన్న , షెగావాత్ వ్పగటోనీ l 

ఉషో్ట్య  పవ్ారళి న్నమితత , విదేహతవ  తర హో వ్పగట్ l  

బంకట లాలా రరి తుఝి , కృప జాహి్ల తీ సాచి l  

గోసావాయ చా నర సా సాఠీ  గాంజా గేశి లావోన్న ఓటి l 

తర పద్ తీర్థ ేవాచవిలా , జానరార తో భక త భలా l 

జానకి రామ చించరణి , నాశవుణి సవ రూపి ఆణి l 

ముకిన్ చంద్గ కె కణా్హరలె , ఖావోన్న కృార ేాయ  కేలే  

విహ్లరి మాఝి జలవిహ్లన , కేలే దేవా జల భరణ l 

మధ మాశ్యయ oచే డంక తువా, సహన సుఖే కేలే దేవా  l 

ాయ ంచే కాటే యోగ బలే , కాడున్న  సహజి దాఖ విలే l 

కుస్తత హరిషీ ఖేళోనీ ,  శకి త ద్రశ న ఘడవోన్న l 

వేద్ హమ ణోన్న దాఖవిల , చకిత వ్ద్విడ వ్బాహమ ణ జాల l 

జళాయ    పరయ కా రరతి , వ్బహమ గిరి లాయే  వ్పచితి l 

టాకలీకర్ హరిదాసా చ , అశవ శ్యంత్ ఖేళా సాఛా l 

బాలకృష్ణ బాళాపుర చ , సమర ేభక త చి జో హోా l 

రామదాస రూపే ాయ ల , ద్రశ న దేవోన్న తోశ విల l 

సుఖలాలా చి గోమాత, దావ డ్ బహు హోతి ాా l 

కృపా తుఝి హోాచ క్షణి , శ్యంత జాహలి తీ జనన్న l 

ఘుడే లక్షమ ణ షేగావి, ఏా వాయ ధి  తూ న్నరవి l 

డంభికా పరితి యా చి , తూణ చాలావుణి ఘే సాయ చి l 

భాసక రపాటిల తర భక త , ఉదాారిలా సి తూ తవ రిత l 

ఆజాా తర శిరసా రందాయ  , కాకహ్ల మానతి  తుఝ రందాయ  l 

విహ్లరి మాఝి రక్షియలా, దేవా తూ గణూజరరాయ  ల  l 

పీాంబర రరి కరవి లీల , రటలా ఆంబ పలవిిలా l 

సుబుది ాదేశి జోష్ట్య  లా , మాఫకరి తో ద్ండలా l 

సరడద్ యేతిలా గంగా భారతి, థుoకున్న వారిలి రక తపీతి l 
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పుండలీ కాంచె గండoతర, న్నషో్ట్ జాణూణి కేలే దూరా l 

ఓంకార్థశవ రి ఫుటలి నౌక , ారి నరమ దా క్షణ్హత ఏకా l 

మాధరనాధా సమవేా , కేలే భోజన అద్ృశ్ష్ ోl 

లోకమానయ ాయ   తిళకానా, వ్పసాద్ తూచి పాఠవిలా l 

కరరసుా చీ కాందా-భాకర్ , భక్షిలీస్ ాయ  వ్పేమాఖాతిర్ l 

నగి  బైసున్న గాడీత,  లీల దావిలీ విపరీత l 

బాయఁజే చితీత తరభకి త , పుండలీకా రర్ విరక త వ్పీతి l 

బాపునా మనీ  విఠలభకి త , సవ యే హోషి తూ విఠలమూరిత  l 

కరాయ చాయ  ాయ   వావ రక రాయ లా, మరి ాపాసున్న వాచవిలా l 

వాసుదేర యతి తుఝ భేటే,ో వ్పేమాచీ  తీ ఖూని  పట్ట ో l 

ఉద్టా ఝాలా హవాలాదార, భస్తమ భూత ఝాలే ఘర-దారా l 

దేహాంతరచాయ  నంతర హీ , కితి జన అనుభర యేఈ l 

పడాయ  మజుర ఝేలియా లే , భగతి జన ఆశచ రయ  భలే  l 

అంగారరతి ఖామబ  పడే , స్త్స్తతవాంచే ఆశచ రయ  ఘడే l 

గజాననాచాయ   అద్గు త లీల , అనుభరయేతి ఆజ మీతీల l 

శరణ జావున్న గజాననా , ద్గుఃఖ తయా తే కరి కథనా l 

కృపాకరి తో భకాతనీీ , ధావోన్న ఏతో వేగేస్త l 

గజాననాచీ భారన్ని , న్నతయ  ఆశ్యవి  ధాయ న్న మనీ l 

బారని  గురువారీ నేమే,   కరా పాఠ్ బహుభక్త త నే  l 

విఘేి  సారీ  పలతి దూర , సరవ సుఖాచ యే-ఈ పూరా l 

చింా సారాయ  దూరకరీ, సంకటా తునీ పార్ కరీ l 

సదాచార్ రత సద్ భకాత  , ఫల లాభే భగా  భగా l 

భకాత  బోలె జయ బోలా , గజాననాచీ జయ బోలా l 

జయ బోలా హో  జయ బోలా, గజాననాచీ జయ బోలా l 
 

ll సమర ేసద్గురు శ్ర ీగజానన్ మహారాజ్ కి జై ll  
 

ll అనాంత కోటి శ్రరహాు ాండ్ నాయక మహారాజాధిరాజ్ యోగిరాజ్ 

ప్ర్శ్రరహు  సచిా దానాంద భక ుశ్రప్తిరలక షెగాం నివాసి 

సమర్థసద్భగరునాథ్ శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జై   ll 
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శ్ర ీగజానన్ చాలీసా  

 

అద్గు త్ కృతియాన్ వ్పకృతి వ్గంథ్ మే , అగణిత్ రరి ణత్ హై జిన్ కి ll  

కటిపయ కృతియ చాలీసా మే , రర ణన్ కరాత  మై ఉన్ క్త ll  

వ్పభో గజానన్ శరణ్ ఆప్ కి , అటూట్ సేర భకి త మిలే ll  

సంప్ దియా ఎహ్ సారా జీరన్, చరణ్ శరణ్ తబ్ శకి త మిలే ll 

మాఘ్ మహీనా కృష్ణ సపతమి, శఖే అటోారహ్  స హీ థా ll 

ారిఖ్ తేవీస్ ఫరవ రి మహీన, రర్ ్అటరోహ్ అటోోథర్ థా ll 

వ్పగటే థె షెగావ్ గావ్ మే, అంతకాల్ తక్ రహీన్ రహే ll 

ఇస్కక  పెహేలే  కార  మే థె , దీక్షిత్ సనాయ సి రహే ll 

వ్పథమ్ బాయా అన్ి  వ్బహ్మ  హై , పానీ ఈశవ ర్ కహాఁ నహీ ll 

గణిగన్  కెహెతే కారావ తే థె , రామ్ భజన భీ కహీ కహీ ll 

మహాభాగరత్ సున్ ఆ సంత్ ముఖ్ , తుమేబ  జల్ నే చవ్కాయ  ll 

జాన్ రావు జబ మరణ్  తోల్ థె , చరణ్ తీర్ ేసే బచ్ పాయ ll 

చిలమ్ జలీ జబ్ బినా ఆగ్ సే , సునా అలౌకిక్ గుణ్ భారీ ll 

జన్ సముహ్ తో అపార్ ఉమాా, ద్రశ న్ లేనే సుఖ్ కారి ll 

ఇనాక ర్ కియా జబ్ సునార్ నే , ఉసిే  వైసా ఫల్ పాయా ll 

కానా్హలా కి కరి మాంగ్ జబ్ , మాహ్ పురానా భీ ఆయా ll 

మంవ్త ఉజాగర్ హేతు ఆఛానక్ , వివ్ప వేద్పాఠీ ఆయే ll 

ఎహ్ భీ గురు కి మహ్లమా హ్ల థీ, మాన్హ సవ యం బులా లాయె ll 

ఉట్ బైఠా జబ్ మరా శ్యవ న్ భీ , షూష్కక  కూప్ మే జల్ ఆయా ll 

ఆయా జల్ భీ థా ఉసేమ  , జన్ సముహ్ భీ చవ్కాయ ll 

భాగ్ గయా సారా జన్ సముహ్ , సావ మీజీ తో  రహే అడే ll 

టూట్ పడీ మధు మఖి్ఖయాన్ , కాంటే శ్యవ స్ రోక్ సే న్నకల్ పడే ll 

మహాపురుష్క నరసింహదేవ్ కో, ఈష్క తతవ కా శ్జాాన్ దియా ll 

కరమ్ భకి త ఔర్ యోగ్ పంత్ సే, మిల్ తే వ్పభు  హై సమజ్ లియా ll 

గర్వ  నా ఆవే న్నజ న్నజ పథ్ మే , ఆరశయ  సిది ాఉసే మిలతి ll 

కమల్ పవ్త సమ జగ్ మే రెహతే , శ్యంతి సంత్ కో తబ్ మిలతి ll 

భాసక ర్ ఖండూ బడే భక్ త తే , సేవా సావ మీక్త  కర్ తే ll 

అనయ  బంధుతో హస్త ఉడతే , హార్థ పర్ సతప త్ ధర్థ త ll 

ఖండూజీ కో పువ్త నహీ థా , గురు వ్పసాద్ సే పువ్త హువా ll 
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జైల్ కష్క ోథా ఖండూ జీ కో , గురు కృపాసే కుచ్ నా హువా ll 

సావ మిజీ కి ముఖ్ సే న్నకలీ, వేద్ రుచాయే గభరాయే ll 

భుసూర్ భాగే ఐసే భాగే, న్నజ గలీత పర్ పచాతయే ll 

గురూజీ కాయ  రాందాస్ భీ , బాలకృష్ణ కో చవ్కాయ ll 

బాద్ దిఖాకర్ న్నజ్ సవ రూప్ భీ , సమజ్  ఇసే భక తన పాయా ll 

రాందాస్ కా శ్ ిక వ్శరణ్ కర్, గురు గజానన్ కి ముఖ్ సే ll 

కభీ గజానన్ రామదాస్, కే రూప్ దిఖాయే అంతర్ సే ll 

పునుః సవ పి  మే ఆయే సమర్ ే, మేరా రూప్ గజానన్ హై ll 

కభీ నా లానా మన్ మే సంశయ , సమర్ ేరూప్ గజానన్ హై ll 

బాలాపూర్ మే ఏక్ గాయ్ థీ , సబోక  థీ రహ్ ద్గఖ్ దేతి ll 

కిస్త తరహా గురూజీ తక్ లాయె , సబ్ కో చూనే అబ్ దేతీ ll 

ఇస్ ఆవ్శమ్ మే రహ్ల హమేష్ట్ , సంతతి ఉస్తక  అబ్ భీ హై ll 

కృాయ  అలౌకిక యోగిజీ కే , అమర్ సరవ దా అబ్ భీ హై  ll 

పండిత్ జీ కే ఘోడేక్త  భీ , ఛుడ ద్గష్ోా  భీ థీ ll 

గురు శరణ్ మే పండిత్ ఆయే , చరణ్ రంద్నా అతి క్తథీ ll 

గురు కృపా నే భాసక ర్ జీ కో,  వ్పాణ్ చూట్ తే మోక్ష దియా ll 

అని దాన్ భీ సవ యం గురూనే , భూకోం కో భర్ పేట్ దియా ll 

యాద్ కియా జబ్  గ ణూ భక్ త నే , రక్షా కర్ ఉపదేశ్ దియా ll 

బచ్చచ  గురూకో రస్త్సత ఆభూష్ణ్, దేతే గురూ నే నహీ లియా ll 

చోడ్ గయే సబ్ రస్త్సత ఆభూష్ణ్ , హమ్ కో ఇస్ సే లాభ్ నహీ ll 

హమ్ తో కేరల్ భకి త చాహతే , ధన్ దౌలత్ కా కామ్ నహీ ll 

బండు ాాయ  వివ్ప నామ్ కా , కర్ ్భార్ సే గభరాయ ll 

ఆత్మ  హతయ  కరాి  సోచా, గురూ నే తబ్ ధన్ బతలాయా ll 

ఉస్త వ్ద్రయ  సే కర్ ్ముక్ త హో , గురూ సే సచాచ చ  శ్జాాన్ లియా ll 

అనేక్ లీలా బంకట్ కే ఘర్ , కర్థక  సచాచ చ  శ్జాాన్ దియా ll 

బీచ్ నరమ దా నావ్ గయీ , జబ్ బడే చేద్ సే జల్ ఆయా ll 

మాతు నరమ దా ఇన్ హే దేఖ్ కర్ , సవ యం దిఖాయి న్నజ్ మాయ ll 

సబ్ కో ధీరజ్ దియా సంత్ నే , ఔర్ కహాఁ ర్థబా చతురాయి ll 

జహాన్ సంత్ హై రహా పుణయ  హై , పుణయ  నా హోా ద్గఖ్ దాయి ll 

రోటి వ్తయంబక్ భావు భక్ త సే బడే వ్పేమసే ఖయీ థీ ll 

ఇస్ భోజన్ కి కరి వ్పతీక్ష , గురూజీ కో జో భాయి థీ ll 

తుకారాం కి సర్ మే చచ వ్రా, ఉసోక  బెహద్ పీడ థీ ll 
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గురూ కృపా సే గిరా కాన్ సే , హటీ పురానీ పీడ థీ ll 

సునా గయా హై రైల్ వ్భమణ , మే హఠ్ యోగి తే కహిాయే ll 

తిలక్ సభా మే సభాపతి తే , రాజ్ యోగి భీ కెహెలాయే ll 

ఆవ్మ పేడ్ పర్ గురూజీ నే , బినా ఋతు ఫల్ బత్ లాయ ll 

గురూ కృపా సే పీాంబర్ నే రృక్ష హరా కర్ దిఖిాయ ll 

కండోలీ మే యేహ్ల రృక్ష భీ , ఆజ్ అధిక్ ఫల్ దేా హై ll 

కుచ్ నా అసంభర గురూ కృపా సే , ఆశిష్క గురూ కి లేా హై ll 

పాహునేచ  జీరన్ మే ముక్ త శ్సితేి మే , శరీర్ కా కుచ్ భాన్ నహీ ll 

చరివ్త ఉనేక  బడే అలౌకిక్ , భోజన్ కా భీ ధాయ న్ నహీ ll 

భాద్వ్ మహీన శుక ిపంచమి , శఖే అటరోహ్ బతీతస్ థా ll 

గురురర్ థా దేహ్ యా గ్ కా , సన్ భీ ఉనిీ స్ స ద్స్ థా ll  

అసితతవ  హమారా యాహ్ల రహేగా భలే దేహ్ సే చ్చట్ కారా ll 

సమాధి అంద్ర్ దేహ్ రహేగా , బాహర్ ఆతమ  ఉజియారా ll 

యోగి హీ తే గురూ గజానన్ , అబ్ భీ వే ద్రశ న్ దేతే ll 

సమాధి కా జో ద్రశ న్ కర్థ త, ఉన్నక  అబ్  భీ సుధీ లేతే ll 

బన్న హుయి షేగావ్ గావ్ మే , సమాధి జో సబ్ ాప్ హార్థ ll 

ద్రశ న్ కరనే జో భీ జాతే , ఉన్ సబ్ కే ద్గఖ్ హారన్ హార్థ ll 

జగహ్ జగహ్ పర్ గురు గజానన్ , మందిర్ బన్ తే జాతే హై ll 

న్నతయ  న్నయమ్ జో ద్రశ న్ కర్థ త , సాథో సుఖ్ రహ్ పాతే హై ll 

కృతయ  అలౌకిక్ యోగిజీ కే , నత్ మసతక్ స్తవ కార్ కరో ll 

రష్క ఝకా హై గురూ చరణో మే , మమ్ వ్పణ్హం స్తవ కార్ కరో ll 
 

ద్యహా 

 

వ్శరణ్ కర్థ యా న్నతయ  పడే  

గురు కి మహ్లమ కోయ్  

ఉస్తక  పూరణ కామన  

జోభి మన్ మే హొయ్  
 

ll సమర ేసద్గురు శ్ర ీగజానన్ మహారాజ్ కి జై ll  
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ll అనాంత కోటి శ్రరహాు ాండ్ నాయక మహారాజాధిరాజ్ యోగిరాజ్ 

ప్ర్శ్రరహు  సచిా దానాంద భక ుశ్రప్తిరలక షెగాం నివాసి 

సమర్థసద్భగరునాథ్ శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జై   ll 
 

గజానన్ మహారాజ్ అష్కో్ 

 

గజాననా గుణగరా పరమ్ మంగళ పారనా 

ఆరచ్ అరధే  హరి ద్గరిత తే వి ద్గరావ సన  

నసే వ్తిభురన మధే తుజహ్ వినేశ్ఆముః ఆసరా 

కరీ పద్న్ ారరీ బహు ద్యా న రోష్ట్ ధరా ll 
 

న్నరసిపనే నసే ఘడలి అలప  సేవా కరి  

తుజహ్ల పతిత పారన భటక్ లో రృా భూరరి 

విసంబత నా గాయతి అపులియా కధీ వాసరా  

కరి పద్న ారరీ బహు ద్యా న రోష్ట్ ధరా ll 
 

ఆలస జగి లారణ్హయ  పరుతన్న సువాటే జన  

సమర ేగురురాజ జాయ  భుష్వి నామ నారాయణ 

శ్మానన్ తుఝ వ్పారనే సతత జోడున్నయా కరా  

కరి పద్న ారరీ బహు ద్యా న రోష్ట్ ధరా ll 
 

క్షణ్హత్ జల్ ఆణీలే నసున్ థేoబ ాయ  వాపిలా  

క్షణ్హత్ గమన వ్పతి కరిసి ఇఛ్చచ లేలయ  శ్సలే  

క్షణ్హత్ సవ రూపే కితి వివిధ ధారిసి ధీరర  

కరి పద్న ారరీ బహు ద్యా న రోష్ట్ ధరా ll 
 

అగాధ కరణి తుజి్ి  గురురర, న లోకా కళే 

తులా తయ జున్న రయ రతేే ఆచరిాత్ నానా ఖుళే 

కృపా ఉద్క మాగతి తయ జున్న గౌతమిచాయ  తీరా  

కరి పద్న ారరీ బహు ద్యా న రోష్ట్ ధరా ll 
 

సమర ేసవ రూప వ్పతి ధరున సాచ్ బాలాపురి 
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తుమాి వ్పగట్ జాహిా సురల్ బాలకృష్ణ ఘరీ 

హరి సవ రూప్ ఘేవున్న దిది ిభేన్ ో భీమతీరా  

కరి పద్న ారరీ బహు ద్యా న రోష్ట్ ధరా ll 
 

సచిచ చ వ్ద్ నౌకే వ్పతి తవ దీయ పాహే లాగా 

జలాత్ బుడా తరి తిజసి నరమ దా తే హా 

ఆశ్య తుఝసి వాణనాయ  న చ సమర ేమాఝి గిరా  

కరి పద్న ారరీ బహు ద్యా న రోష్ట్ ధరా ll 
 

అా న బహూ బోలా తర పాదాంబుజ రందితో  

పడో విసర నా కదా మదీయ హేచ మీ మాగతో  

తుమాి రరద్ ఆపులా కరధరా గణూచాయ  శిర  

కరి పద్న ారరీ బహు ద్యా న రోష్ట్ ధరా ll 
 

 

ll సమర ేసద్గురు శ్ర ీగజానన్ మహారాజ్ కి జై ll  
 

ll అనాంత కోటి శ్రరహాు ాండ్ నాయక మహారాజాధిరాజ్ యోగిరాజ్ 

ప్ర్శ్రరహు  సచిా దానాంద భక ుశ్రప్తిరలక షెగాం నివాసి 

సమర్థసద్భగరునాథ్ శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జై   ll 
 

 

 

 

 

శ్రీ గజానన్ మహారాజ్ ఆర్తి  

 

జై జై సత్-చిత్ సవ రూప సావ మీ గణరాయ  

అరతరిాసి భూరర్ జడ్-ముడ్ ారాయ 

జై దేవ్ ... జై దేవ్  ll ధృ ll 
 

న్నరుుణ వ్బహమ  సనాతన్ అరయ య్ అవినాశి  

శ్సిరే చర్ వాయ పున్ ఉర్థ ిజేయఁ జగాసి  

తే తూ తతవ  ఖరోఖర్ న్నసీ ంశయ అససి 
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లీలా మావ్త ధరిలే మానర దేహాసి  ll 1 ll ll జై దేవ్ జై దేవ్ ll 
 

హౌ న దేశి ాయ చి జానీవ్ తూ కరన  

కరున్న 'గణ్ గణ్ గణ్హత్  బోతే' యా భజనా  

ధాా హరిహర గురురర్ తూచీ సుఖసద్నా 

జిఖడే పహావే తికడే తూ దిససి నయనా ll 2 ll ll జై దేవ్ జై దేవ్ ll 
 

లీలా అనంత కేలాయ  బంకట్ సద్నా స  

పేట విలేాయ  అగిి  వాచ్చన్న చిలమే స 

శణ్హత్ ఆణీలే జీరన్ న్నరల్్ వాపీ స  

కేలా వ్బహమ గిరీచాయ  గరావ  చ నాశ  ll 3 ll ll జై దేవ్ జై దేవ్ ll 
 

వాయ ధి వారున్ కేలే కైకా సంపని   

కర్ వియలే భకాతలాగి విఠల్ ద్రశ నా  

భరసింధు హా తరణ్హయ  నౌకా తర చరణ్హ 

సావ మీ దాసగనచే మానయ  కర కరన  ll 4 ll ll జై దేవ్ జై దేవ్ ll 
 

ll కరూప ర్ ఆర్తి ll 

 

కరూప ర గౌరం కరుణ్హరారం l 

సంసార సారం భుజగేంవ్ద్ హరమ్ ll 

సదారసంతం హృద్యార విందే l 

భరంభవాన్న సహ్లతం నమామి ll 

ll సదా సరా్ దా ll 

సదా సరవ దా యోగ తూఝా ఘడవా l 

తుఝే కారణి దేహ మాఝా పడవా ll 
 

ఉపేక్షు నాకో గుణరంత అనంా l 

రఘునాయక మాగనే హే చ ఆత ll 
 

ఉపాసనేలా ధృడ చాలవాఁవే l 
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భూదేర సంాసి సదా నామావే ll 
 

సతక రమ  యోగే రయ ఘాలవావే l 

సరావ ముఖ్ఖ మంగళ బోలవావే ll 
 

జాయ  జాయ  ఠికాన్న మన్ జాయ్ మాఝే l 

ాయ  ాయ  ఠికాన్న న్నజరూప తూఝే ll 
 

మీ ఠెవితో మసతక జాయ  ఠికాన్న l 

తేతే తుఝేయ్ సద్గురు పాయ్ దొన్న ాll 

క్షమా శ్రరర్ధర్ థన  

 

యాన్న కాన్న చ పాపన్న జనామ నతర కృాన్న చ l 

ాన్న ాన్న వినశయ న్నత వ్పద్క్షిణ పదే పదే ll 
 

ఆవాహనం న జానామి న జానామి  తర అరచ న l 

పూజాంచాయ  ఏర న జానామి  క్షమయ ాం పరమేశవ ర ll 
 

మంవ్తహీనం వ్కియాహీనం భకి తహీనం సుర్థశవ ర l 

యత్ పూజితం మయ దేవా పరిపూరణ తద్సుతమే ll 
 

అనయ ధా శరణం నాసిత తవ మేర శరణం మమ l 

తసామ త్ కారుణయ  భావేన రక్ష రక్ష పరమేశవ ర ll 
 

ఓం ఏకద్ంాయ విద్మ హే రవ్క తుండయ ధీమహ్ల l 

తన్హి  ద్ంతిుః వ్పచోద్యాత్ ll 
 

ఓం నారాయణ్హయ విద్మ హే వాసుదేవాయ ధీమహ్ల l 

తన్హి  విష్ణ ుః వ్పచోద్యాత్ ll 
 

ఓం  మహాలక్షిమ యైచ విద్మ హే విష్ణ పతిి యై చ ధీమహ్ల l 

తన్హి  లక్షిమ  వ్పచోద్యాత్ ll 
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ఓం భాసక రాయ విద్మ హే సహస్త్సతయుతి కరాయ్ ధీమహ్ల l 

తన్హి  ఆదితయ   వ్పచోద్యాత్ ll 
 

 ఓం దిగంబరాయ విద్మ హే అవ్తి పువ్ాయ ధీమహ్ల l 

తన్హి  ద్తత  వ్పచోద్యాత్ ll 
 

ఓం పరమ పురుష్ట్య  విద్మ హే పరమానయా  ధీమహ్ల l 

తన్హి  గజానన  వ్పచోద్యాత్ ll 
 

 

ll సమర ేసద్గురు శ్ర ీగజానన్ మహారాజ్ కి జై ll  
 

ll అనాంత కోటి శ్రరహాు ాండ్ నాయక మహారాజాధిరాజ్ యోగిరాజ్ 

ప్ర్శ్రరహు  సచిా దానాంద భక ుశ్రప్తిరలక షెగాం నివాసి 

సమర్థసద్భగరునాథ్ శ్రీ గజానన మహారాజ్ కి జై   ll  
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