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Bhadradri Sri Rama Temple Of USA 
 

 

 

Vinayka Chavithi Vrata Katha 

పూర్వ ం గజముఖుడైన అసురుడు పర్మేశ్వ రుని మెప్ప ంచి 

కోర్రాని వర్మకోరి, తను అజేయుడుగా, ఎవరూ వధంచరాని విధంగా! 

ఉండటానికి పర్మశివుని తన ఉదర్మందు నివశించాలని వర్ము 

పందినాడు. అది వినన  పార్వ తీదేవి కలతచంది శ్రీ మహావిష్ణు వు 

శ్రపారిధంచగా! నందీశ్వ రుని గంగిరెదుుగా, తాను గంగిరెదువానిగా వేషము 

ధరించి గంగిరెదును ఆడంచి గజాసురుని మెప్ప ంచి ఉదర్ 

కుహర్మందునన  పర్మశివుని కోరినాడు. అంత విష్ణ మాయను 

శ్రగహంచి, తనకు చేటుకాలము దాపరించినదని తలచి, శివుని శ్రపభూ! 

శ్రీహరి శ్రపభావముచే నా జీవితము ముగియనునన ది. నా యనంతర్ం నా 

శిర్సుు  శ్రిలోకములు పూజంచునటుు, నా చర్మ మును నిర్ంతర్ము నీవు 

ధరించునటుు వర్ము నిమమ ని తన శ్రీర్మును నందీశ్వ రునకు వశ్ము 

చేసి శివునకు ఉదర్ కుహర్ము నుండ విముకి ికలిగించాడు. 
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      శివుడ కోసం ఎదురు చూసి్త స్నన నానికి సిదధమంది. స్నన నానికి 

వెళుతూ దేహానికి నలుగుప్ండని అదుుకుంది. పర్ధా్య నంలో ఆ 

ప్ండతోనే ఓ శ్రపిమను తయారుచేసింది. చూడముచచ టైన ఆ బాలుడకి 

తంశ్రడ ఉపదేశించిన మంశ్రత స్నయంతో పార్వ  ిశ్రపాణం శ్రపిషఠ చేసింది. 

దివా  సుందర్మన ఆ బాలుని వాకిట కాపలా ఉంచి తాను స్నన నానికి 

వెళ్ుంది. అంతలో అకక డకి వచిచ న శివుడని ఆ బాలుడు అడుుకునాన డు. 

ఆశ్రగహావేశాలకు లోనైన రుశ్రదుడు....ఆ బాలుడ శిర్సుు ను తన 

శ్రిశూలంతో ఖండంచాడు. ఆ శ్బాు నికి బయటికి వచిచ న పార్వ తీ దేవి, 

జరిగిన ఘోర్ం చూసి కనీన ళుు  పెటుుకుంది. దీంతో శివుడు...గజముఖుడ 

శిర్సుు ను తెప్ప ంచి ఆ బాలుడకి అికించి శ్రపాణం పోసి గజాననుడు 

అనే నామకర్ణం చేశాడు.  అతడ శ్కి ి స్నమరాధ ా లను పరిీలించి 

భాశ్రదపద శుదధ చవిి నాడు గణాధపతా ం కటుబెటాు డు. ఆ రోజున తనకు 

భకితిో సమరిప ంచిన ఉంశ్రాళుు, కుడుములు, ప్ండవంటలు, పండును 

సుష్టుగా ినన  వినాయకుడ నడవటానికి ఇబబ ందిపడుతూ కైలాసం 

చేరుకునాన డు. 

 

       శివుని శిర్సుు పై ఉనన  చంశ్రదుడు గణనాధుని అవసథలు చూసి 

ఫకుక న నవావ డు. రాజ దృష్టు సోకితే రాళుు కూా నుజజవుతాయని 

విఘ్న నాధుని ఉదర్ం పగిలి అందులోని ఉంశ్రాళుు, కుడుములు 

బయటకు వచిచ  అచేతనుడయాా డు. దీంతో ఆశ్రగహంచిన పార్వ ి దేవి.. 

పాపాత్మమ  ానీ దృష్టుసోకి నా కుమారుడు అచేతనంగా పడవునాన డు.. 

కాబటిు నినున చూసివారు పాపాత్మమ లై నీలాపనిందలు పందుదురు గాక 

అని శ్ప్ంచింది. 

 

ఋష్టపత్మన లకునీలాపనిందలు 

 

        పార్వ తీదేవి చంశ్రదుని శ్ప్ంచిన సమయంలో సపఋిష్ణలు 

భారా్ లతో కలసి యజఞం చేసి్త, అగిన దేవునికి శ్రపదక్షిణం చేసిునాన రు. 

అగిన దేవుడకి ఋష్టపత్మన ల మీద మోహం కలిగింది. కోరిక తీర్క, 

శ్ప్సి్నరేమో అనే భయంతో అగిన  క్షీణంపస్నగాడు. భర్ ి కోరిక 

తెలుసుకునన  స్నవ హాదేవి ఋష్ణల భారా్ ల రూపంలో అగిన దేవుడని 

చేరింది. అగిన దేవునితో ఉనన ది తమ భారా్ లేనని శ్రభాంి చందిన 

ఋష్ణలు, వారిని విడచిపెటాు రు. శాపశ్రగసుథడైన చంశ్రదుని చూడటం వలనే 

ఋష్ణల భారా్ లు నీలాపనిందలకు గుర్యాా ర్ని దేవతలు శ్రగహంచారు. 
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వీర్ందరూ శ్రబహమ దేవునితో కలసి కైలాస్ననికి వెళ్లు రు. మర్ణంచిన 

విఘ్నన శ్వ రుడని శ్రబహమ దేవుడు ిరిగి బికించాడు. తరావ త 

పార్వ  తీదేవితో ‘అమామ  నీవు చంశ్రదునికి ఇచిచ న శాపం వలన ఆపద 

కలిగింది. కావున శాపానిన  ఉపసంహరించుకో’ అని కోరాడు. అప్పప డు 

పార్వ తీదేవి ‘ఏ రోజున చంశ్రదుడు విఘ్నన శ్వ రుడని చూసి నవావ డో ఆ 

రోజు చంశ్రదుణు చూడకూడదు’ అని శాపానిన  సవరించింది. ఆ రోజునుంచి 

అందరూ భాశ్రదపద శుదధ చవిి నాడు చంశ్రదుణు చూడకుం  ాజాశ్రగతగిా 

ఉండ, సుఖంగా ఉనాన రు. ఇలా కంతకాలం గడచింది. 

 

శ్మంతకోపాఖా్య నం 

 

       దావ పర్యుగంలో దావ ర్కలో నివాసం ఉనన  శ్రీకృష్ణు డని నార్దుడు 

కలిశాడు. కాసేప్ప ప్చాచ పాటి మాటాు ాక ‘స్నవ మీ! ఈ రోజు వినాయక 

చవిి. పార్వ ి శాపం కార్ణంగా చంశ్రదుని చూడకూడదు. నేను వెళి్లను’ 

అని కృష్ణు డకి చప్ప  నార్దుడు వెళ్ుపోయాడు. ఆ రోజు రాశ్రి ఎవవ రూ 

చంశ్రదుణు చూడకూడదని పటుణంలో శ్రీకృష్ణు డు చాటింప్ప వేయంచాడు. 

శ్రీకృష్ణు డకి పాలంటే ఇషుం. ఆ రోజు రాశ్రి శ్రీకృష్ణు డు ఆవు పాలను 

తాగుత్మండగా పాశ్రతలోని పాలలో చవిి చంశ్రదుడ శ్రపిబంబానిన  

చూశాడు. దాంతో తనకెలాంటి అపనింద వసిుందో అని చింించాడు. 

కనిన  రోజులు గడచాయ. సశ్రతాజతి్మ స్తరాు ని వర్ంతో శ్మంతకమణని 

సంపాదించాడు. రోజుకు పది బారువుల బంగారానిన  ఇచేచ  ఆ మణని 

తీసుకుని దావ ర్కకు వెళ్లు డు. శ్రీకృష్ణు డు సశ్రతాజతి్మకు అిథి 

మరాా దలు చేసి ఆ మణని తనకు ఇవవ మని కోరాడు. అందుకు 

సశ్రతాజతి్మ ఒప్పప కోలేదు. తరావ త ఒక రోజు సశ్రతాజతి్మ తముమ డు 

శ్రపసేనుడు శ్మంతకమణని మెడలో వేసుకుని అడవికి వేటకు వెళ్లు డు. 

అడవిలో ఒక సింహం ఆ మణని చూసి మాంసం ముకక  అనుకుని 

శ్రపసేనుణు చంప్ంది. మణని నోట కర్చుకుని పోతూనన  సింహానిన  

జాంబవంత్మడు చంపాడు. 

 

       శ్మంతకమణని కండగుహలో ఉనన  తన కూత్మరు జాంబవికి ఆట 

వసిువుగా ఇచాచ డు. మరుసటి రోజు సశ్రతాజతి్మ తముమ డ మర్ణవార్ ి

వినాన డు. శ్రీకృష్ణు డే తన తముమ డని చంప్ శ్మంతకమణని 

అపహరించాడని నిందించాడు. శ్రీకృష్ణు డు అది వినాన డు. భాశ్రదపద 
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శుదధ చవిి రోజు చంశ్రదబంబానిన  చూసిన దోషంవలు తన మీద నింద 

పడందనుకునాన డు. శ్మంతకమణని వెదుకుతూ అడవికి వెళ్లు డు. ఒక 

చోట శ్రపసేనుడ శ్వం కనిప్ంచింది. అకక డ నుంచి సింహం అడుగులు 

కనిప్ంచాయ. వెదుకుతూ వెళ్ు ఒక పర్వ త గుహలోకి శ్రపవేశించాడు. 

అందులో ఉనన  ఉయాా లకు కటిున మణని చూసి, దానిని తీసుకుని 

బయటకు రాస్నగాడు. వెంటనే జాంబవి పెదుగా ఏడవ స్నగింది. కూత్మరి 

ఏడుప్ప విని జాంబవంత్మడు కోపంతో శ్రీకృష్ణు డపై యుదాధ నికి 

తలప ుా డు. వారిదురి మధా  ఇర్వై ఎనిమిది రోజులు యుదధం జరిగింది. 

జాంబవంత్మని శ్కి ితగిపిోయంది.  

        తనతో యుదధం చేసిునన వాడు శ్రీరామచంశ్రదుడని 

తెలుసుకునాన డు. శ్రతేతాయుగంలో జాంబవంత్మడు శ్రీరాముడతో 

యుదధం చేయాలని కోరాడు. ఆ కోరికను ఇప్పప డు శ్రీకృష్ణు ని రూపంలో 

వచిచ  తీరాచ డని శ్రగహంచాడు. శ్రీకృష్ణు డకి నమసక రించి 

శ్మంతకమణతో పాటు తన కుమారె ి జాంబవిని కూా ఆయనకు 

సమరిప ంచాడు. శ్రీకృష్ణు డు శ్మంతకమణని తెచిచ  సశ్రతాజతి్మకు 

ఇచాచ డు. నిజం తెలుసుకునన  సశ్రతాజతి్మ తనను క్షమించమని 

శ్రీకృష్ణు డని వేడుకునాన డు. తన కుమారె ిసతా భామను ఇచిచ  వివాహం 

జరిప్ంచాడు. శ్మంతకమణని కూా శ్రీకృష్ణు డకి ఇచాచ డు. 

       ఆ సమయంలో అకక డకు వచిచ న మునులు శ్రీకృష్ణు డతో ‘మీరు 

సమరుథలు కనుక మీపై పడన నిందను పోగొటుుకోగలిగారు. మావంటి వారికి 

ఏదిగి?’అనాన రు.‘భాశ్రదపద శుదధ చవిినాడు యథావిధగా వినాయకుని 

పూజంచి ఈ శ్మంత కోపాఖా్య నానిన  విని అక్షతలు తలపై వేసుకునన  

వారికి, ఆరోజు చంశ్రద దర్శ నం అయనా కూా అపనిందలు కలగవు’ అని 

శ్రీకృష్ణు డు చపాప డు. ఆ నాటి నుంచి శ్రపి సంవతు ర్ం భాశ్రదపద శుదధ 

చవిి రోజు దేవతలు, మహరుులు, మనుష్ణలు తమ శ్కికిి తగినటుుగా 

గణపిని పూజంచి తమ కోరికలు తీరుచ కుంటునాన రు.ఈ కథను చదివి 

గాని, విని గాని తలపై అక్షతలను వేసుకని వినాయక శ్రవతానిన  

ముగించాలి. 

 


