మె రువ

షయ

• ావ ప వష ాదపద ాసద గెౕశ చతు!యను#
ఆచ%సు&ె'ౕ(ె.
• )ెౕ*ె )ెౕ*ె ాతద గణపయ గహవను# మ-.ంద
ాడు&ె'ౕ(ె. మెయ 1ాగూ 3ావజక స6ళగళ
ప8ా9:సు&ె'ౕ(ె. అెౕక వసు'గళ <ెూ&ెయ ౧౦
నగళవ*ెగూ ప?<ెయను# ాడు&ె'ౕ(ె.
• ఎల గహగళను# ఒంCెౕ న ౕ%న ముళDEసు&ె'ౕ(ె అథవ
౧౦ నగGాదHంత ముళDEసు&ె'ౕ(ె

మె CెIౕ?
• మ-.ంద ాKద LకM గహగGెN ంె, గణపయ CెూడP CెూడQ
గహగళను# ెూౕడబహుదు.
• గణపయ CెూడP గహగె 3ాానH(ాE హులు, బTెU, Vాగద, మర,
థమVెూౕW, XాసUY ఆZ XాH%[, 3ెణబు, అంటు వసు'గళD 1ాగూ
సం]ౕ^త బణ.గంద ాKరు&ా'*ె. ఈ వసు'గళను# ఉప]Eసaాగుత'Cె.
• థమVెూౕW పకృయ సcయం కరగువల.
• సం]ౕ^త బణ.గళ అXాయVా% ార aెూౕహగGాద Vెూౕdయం, eౕస,
కW, VాHKfయం, సతు ముం&ాదవ ఇరుత'(ె.
• XాసUY ఆZ XాH%ehన ఖLత(ాE VాHనhY-Vారక ఎందు దుబంరువ
అ[)ె3ాU[ ఇరుత'Cె.

మె CెIౕ?
•
•
•
•
•
•
•

ఈ షVా%ౕ *ా3ాయకగళD, ససH-Xా--మనుషHర ఆ*ెూౕగHద jౕaె
దుషk%ామవను# lౕరుత'(ె.
నమf Cెౕశద గణపయను# &ె*ెద )ా , Vె*ె, కుంTె, న, స*ెూౕవర, సముదగళ
ముళDEసు&ె'ౕ(ె.
ఆగ ఇవగళ గహ కరE, బణ.గళరువ ష ౕ%న )ె*ెయుత'Cె.
గెౕశనను# 3ావజక(ాE ప8ా9:సువ స6ళగళ XాeUకMను# ాా రూపద
బళeరు&ా'*ె. ఇదను# స%mాద %ౕయ aెౕ(ా% ాడువల.
గణప గహVెM హచుnవ ఆoW Xెౕoంpనరువ ష *ా3ాయకగళD, గణప
గహవను# స^eదjౕaె, అవ ౕ%న 1ాగూ మ-.న )ె*ెయుత'(ె.
ఇCెౕ షమయ ౕరను# కుKయువదVెM, బTెU ఒెయువదVెM, Xా&ె &ెూGెయువదVెM,
కృqె 1ాగూ ాా Vెలసగె బళసు&ె'ౕ(ె.
ౕ%న కరEరువ షవసు'గళD rాన(ాE మ-.న )ె*ెయుత'(ె. ఈ షవసు'గళD
ప%సర 1ాగూ ఆ*ెూగHద jౕaె అలkVాక మతు' ౕఘVాక దుషk%ామగళను#
ాడుత'(ె.

భూXాW, )ెంగళN%న నuెద
అధHయనగళD
Parameter

Pre-immersion

During immersion

Post-immersion

pH

8.1-8.3

8.5-8.7 ↑

8.7-8.9 ↑

Turbidity

19-29

18-21

38-45 ↑

D.O.

8-14.2
96-114

9.6-17.6 ↑
86-114

2.8-13.6 ↓

Alkalinity
Chloride

15.7-16.9

9.4-10.2 ↓

18.5-16.1

Total solids

144-167

156-172 ↑

137-144

BOD

13.2-28.8

13.2-36.4 ↑

COD

10-80

20.4-34.4 ↑
20-80

Heavy Metal

Pre-immersion
Surface

Ni (Nickel)

102-130 ↑

120-180 ↑

During immersion

Bottom

Surface

౨ Vె.
Vె.^. తూకద,
తూకద, థళథసువ
బణ.ద గణప గహ
స^eCాగ,
స^eCాగ, కష9 ౨
ాx eౕస ౕర
3ెౕరుత'Cె,ె, ఇదలCె,ె, )ెౕ*ె
ార aెూౕహగళN సహ
ౕరను# 3ెౕరబహుదు.
3ెౕరబహుదు.
Post-immersion

Bottom

Surface

Bottom

BDL

BDL

BDL

4

BDL

4

4

6

5

8

8

18

Mn (Magnesium)

102

240

112

326

116

340

Pb (Lead)

246

526

340

704

460

648

Cr (Chromium)

•BDL= Below detectable limit.
•BOD – Biological Oxygen Demand
•COD – Chemical Oxygen Demand

•*All units except pH and turbidity are in mg/I.

ారaెూౕహ-అా*ెూౕగH
eౕస

Vెూౕdయం

VాHKfయం

ాHంగౕ[

కW

ఇదు సహజ(ాE
మనుషHన Cెౕహద
ఇరువల.

eౕdత పాణద
Cెౕహదరుత'Cె.
ౕ%న ౦.౦౫
d.ాం/ౕటY ( శc
ఆ*ెూౕగH సం3ె6)

ఇదు నమf Cెౕహద
ఇరువల.

మనుషHన
Cెౕహద ఇరుత'Cె.

మనుషHన
Cెౕహద కW
సహజ(ాEరుత'Cె.

1ెచుnవ% eౕసవ
eౕస షమ&ెె
Vారణ(ాగుత'Cె.

K.ఎz.ఎ 1ా:
VాHనhY ఉద{వ.

VాHKfయం మతు' అదర
సంయుక'గళD అతHంత
కKj
పాణదయూ
షVా%.

ాHంగౕ[
పాణ d
dౕ%Cాగ అదు
మకMళ Cై}క
1ాగూ ానeక
)ెళవ-ెయ jౕaె
దుషk%ామవను#
lౕరుత'Cె.

ా మతు'
ౕ%న కW
అంశ ౦.౦౫
d.ాం/3ెం.dౕ.౩
dౕర)ారదు.

eౕస
షమ&ెmాCాగ
నరగళD,
మూత:ండ, హృదయ
1ాగూ
జనాంగగె
ాశcత
1ాmాగుత'Cె.

రక'కణ, యకృతు',
మూత:ండగె
1ా.
చమ అల^ 1ాగూ
చమ *ెూౕగగళD

జXాన ా,
ౕరు, మ-.న
VాHKfయం 1ెాnE
ఇTాo-ఇTాo
*ెూౕగ (jదమూGె మూత:ండ
(ైఫలH)బంCె.
VాHనhY Vారక.

నరVెూౕశగళD
నe,
‘Xాzసz
*ెూౕగవను#
1ెూౕలువ
‘ాHంగసం
*ెూౕగ బరుత'Cె.

చమ అల^యను#
ఉంటుాడుత'Cె.
కW సaై
VాHనhY Vారక.

గణప ప?<ెయ 1ెస%న ావ ప%సర
ాౕనHవను# 1ెLnస)ారదు
• నమf సాతన ధమద ఎల హబగళం&ె, గణప హబవ?
మనుషH-పకృయ నడు(ె ఇరువ అ ాావ సంబంధవను#
పసుత'Cె. అదర బె <ాగృయను# మూKసుత'Cె.
• ఈ }ె#aెయ ావ ఆaెూౕLస)ెౕCె...
• గణప ప?<ెయ ఉCెQౕశ(ెౕను?
• నమf ఆచరెయ ఆశయ స%mాECెI?
• సాతన(ాE బంద ఆచరెగళD, mా(ాగ 1ెౕె తమf
ఆశయంద దూర 1ెూౕదవ..
• నమf సంపCాయద ఆశయ, పకలkె, ఆదశగGెౕను?

నమf ఇంయగళ, మనehన, బుయ
ఒuెయ గణప
•

•

పరమప?జH 3ాcd బ1ాfనంద^
•
Lనfయ dషz,
dషz, )ెంగళNరు

నమf ఉపషతు'గళ ఋqగళD పరాతfన
ప?<ెయన# మనehన పాంత&ెoంద మనehన
పాంత&ెాE అంత 1ెౕCాQ*ె. అంద*ె నమf
ఇంయగళ, మనehన, బుయ ఒuెయ గణప.
గాాం ప.
ఆ గణపయ ఒందు కలkె నమf ఋqగళD
కండుVెూండంత పరాతfన ఒందు దృqU
అప?వ(ాదదుQ. అదు 1ెూరEన రూపవల. ఇంయగళD
మనసుh బు }ంరువ గణప. గాాం ప. గణగళD
అంద*ె mావదు? నమf ఇంయగGెౕ గణగళD, నమf
మన3ెhౕ ఒందు గణ. నమf బుIౕ ఒందు గణ. గణగళD
అంద*ె సంసతద )ెళగువంత Cెౕవ&ెగళD అంత.
1ెూర పపంచవను# )ెళగు'రువ Cెౕవ&ెగGెౕ నమf కణు.,
 , మూగు, ాె, చమ ఇంయగళD. ఆ
ఇంయగళను# )ెళగువ Cెౕవ&ె మనసుh. మనసhను#
)ెళగువ Cెౕవ&ె బు. ఇ(ెలవ? ఇదQ*ెౕ ావ
పపంచవను# అనుభ సువదు.
ఆద*ె ఒందు ార ఏను ఈ ఇంయగళD, ఈ మనసుh,
ఈ బు ఎలవ? జడ. ఇవగళD Vెలస ాడువదు 1ెౕె?
ఇవగళను# ెౕతాతfక ెూసువవను mా*ెూౕ అవెౕ
జ(ాద గణప. ఎరువవను అవను? బుయ }ంCె.
అవె రూప ల. ఆ ఇంయ మనసుh బుగళ }ంCె
గుణ *ాVారాE &ెౕ<ెూరూపాE పజcసువ
ఒందు ైతనH మూ గణప.

నమf ఇంయగళ, మనehన, బుయ
ఒuెయ గణప
•

•

•

పరమప?జH 3ాcd బ1ాfనంద^
Lనfయ dషz,
dషz, )ెంగళNరు •

అ మనసుh బు 1ెూౕగ)ెౕకు. ఇదు జ(ాద గణపయ
ప?<ె. అా నమf ఇంయ మనసుh బుయన# ావ
హ&ెూౕpయటుUVెూండు అవగళన#
అంతముఖ(ాEటుUVెూండు ఒళె పాంత(ాE ం&ాగ
ావ గణపయ దశనవను# ాడువదు.
ఇదు ఉపష'న 1ెౕరువ %ౕ. ఆద*ె ఈగ ఆ %ౕయ
ఆ*ాధె ఎను#వంతహదQన# మ*ెతు ఆడంబరVెM బంCెQౕ(ె.
1ెూరEన గణప. ఆ ఒందు రూపవన# VెూpUCెQ(ె
సుంద*ాVార, సం&ెూష. CెూడP తaె, ఆెయ తaె,
అవెూందు CెూడP 1ెూTెU, అ అవగ ఒGె %ౕయ ప?<ె
ఎల స%... ఆ ప?<ెయను# ాడు(ాగ జ(ాE
1ెౕళ)ెౕVెంద*ె నమf మనసుh బు అంతముఖ(ాగ)ెౕకు.
పాంత(ాE అదు ఒళె ఆతfన లువ 3ాధెయను#
ాడ)ెౕకు, అదను# lటుU ఇవ'ె నమf ప?<ె
ఆడంబర(ాECె డంబెmాECె.
1ెస%ాE ఒందు మూయ#డు&ె'ౕ(ె, ఆjౕaె ఆVెౕషTా
అం&ె, ఆjౕaె గaాTెయం&ె, ఆjౕaె ఏెౕెూౕ uాHzh
గళం&ె. ఆ జ(ాద Cా%యను# lటుU ఎaెూౕ 1ెూE' . నమf
యువ :ౕగ }ౕాగ)ారదు. నమf యువ:ౕె ఋగళ
ఏను ఒందు 3ాధె ఇCె , ఋqగళD 1ెౕద Cా%యను#
మ%య)ారదు.
ప?<ె, భజె Xాథె అను#వంతహదు నమf ెౕయehె,
నమf అదః పతనకMల. ఇదను# ఎచnర(ాEటుUVెూండు ఆ
గణపయ ఆరధెయలూ కూడ గహవను# ాడువద%ంద
}Kదు, ఆ ప?<ె ాడువంత మంతగంద }Kదు, అదను#
సజె ాడువ తనకవ? ఎ8ెూUందు ఎచnర వ}స)ెౕకు
ావ.

నమf ఇంయగళ, మనehన, బుయ
ఒuెయ గణప
•

•

•

పరమప?జH 3ాcd బ1ాfనంద^
Lనfయ dషz,
dషz, )ెంగళNరు
•

ావ ాడువ ప?<ెoంద, భజెoంద
హ'రదవ%ె, ప%సరVెM, నమf హ'రదరువరు
mా%గూ ఘ#గళD బర)ారదు, &ెూంద*ె
ఆగ)ారదు. ఇెూ#బ%ె &ెూంద*ె ఆగువ 1ాె అవర
మనehె అాం ఆగువ 1ాె నమf ప?<ె భజె
ఇర)ారదు.
ఆ గహవను# తmారు ాడువవను కూడ ఎచnర
వ}స)ెౕకు. మ-.న గహగళD అను#వంతహదను#
ాK ాా తరహద Xైం గళను# బళసువదన#
e అవగళను# సజె ాడు(ాగలూ కూడ
శుద ౕర ావ మెయaెౕ ాడువCాద*ె
ఇెూ#బ%ె mా%గూ &ెూంద*ె ఆగ)ారదు.
నమf ప?<ె, భజె మ&ెూ'బ%ె mావCెౕ %ౕయ
అKP ఆతంకగళను# తర)ారదు, ప%సరవను# మన
ాడ)ారదు ఎను#వ ఎచn%Vెoంద ావ ాKద*ె
ఎషుU సుందర(ాద ఒందు 3ాధె. ఇదను#
మనసhటుUVెూండు ాడువCాద*ె గణపగూ
ఆనంద, ప%సరకూM ఆనంద నమf ఒందు ప?<ె
భజె సాజVెM ెౕయ3ాhగ)ెౕకు.
అంతహ ఒందు ప%కలkెoంద ఒందు భగవంతన,
గణపయ ఒందు ఆ*ాధె, ప?<ె ఉతhవ నuెయ
ఎను#వ %ౕ ావ ఎలరన# హృతూkరవక(ాE మన
ాuెూMGె'ౕె.

హబగళను# 3ాంసక }న#aె,ప%సర
రెయ }న#aెయ#టుUVెూండు
ఆచ%స)ెౕకు
•

•

ారతVెM ఒందు భవH పరంప*ె ఇCె.అంతహ భవH
పరంప*ెయను# అవలంle నమf Cెౕశ, ావ
ముందువ%యు&ా' ఇQౕ . ఎలMంత ముఖH(ాE
ఒందు 3ాంసక(ాద }న#aెయన# గమసVెM
3ాధH&ె ఇCె. ఈ ఒందు 3ాంసక(ాద }న#aెయ
హబగళ ఆచరెయన# ావ ెూౕడుత' ఇQౕ , నమf
జన అవగళన# ఆచ%సు&ా' ఇCాQ*ె.

ఆద*ె, ావ ఇవతు' హబగళన# 3ాంసక
}న#aె]ంె ప%సర రెయ
}న#aెయ#టుUVెూండు ఆచరె ాKద*ె, అదు
బహళ ఖుqయను# Vెూడుత'Cె. ఇ'ౕెె
ఏాECెIంద*ె హబ హ%నగళయూ,
కృత(ాEరువ సంధభవను# ెూౕడVెM
eగుత'Cె.అంతహ కృత(ాద సంధభవన# కKj
ాKVెూండు, ఒందు 3ాంసక(ాద సంధభవను#
1ెచుn ాKVెూండు 1ెూౕద*ె, హబగళD జ(ాEయూ
3ావజక ^ౕవనద, అథవ (ైయ'క ^ౕవనద
ఖుqయన#, సం&ెూౕశవన# ౕడువ సంధభగCాQ(ె.

పరమప?జH uా|
uా| ౕ వమూ మురుఘ శరణరు
ౕ మురుఘ మఠ
Video, Transcript of the full message is available at http://parisaraganapati.net

హబగళను# 3ాంసక }న#aె,ప%సర
రెయ }న#aెయ#టుUVెూండు
ఆచ%స)ెౕకు
•

•

పరమప?జH uా|
uా| ౕ వమూ మురుఘ
శరణరు
ౕ మురుఘ మఠ

mాVె ఇదQె#aా ఇ 1ెౕళ)ెౕVెంద*ె, ఇె#ౕను
ావణ ాస ముE&ా' ఇదQ 1ాె, మ&ెూ'ందు హబ
బరుత'Cె .. అదు గణప హబ. అంతహ ఒందు గణప
హబద ఆచరెయ, Vెూెయ &ావ ఇటUంతహ ఆ
గణపయన# ౕ%న స^సు&ా'*ె, అదు
కుKయువ ౕ%న మూలగె, ఉCాహరెె
)ా య, Vె*ె, న, సముద ౕర పCెౕశద
స^సు&ా'*ె.అCెౕ ౕరు ా గళ,)ెూౕరళ
 
మ&ె' ెౕఖరె ఆగువంతహదుQ,
ఈ ఎaా }న#aెయన# గమeCాగ, నమfవరు ఆ
గణపయన# ాడువంతహCాగౕ, అథవ
సజెాడువంతహ సమయదaాగౕ, అదు
తుం)ా కaాతf(ాE ఇదQ*ె తుంబ ెా#Eరుత'Cె.
ఆదరూ అద%ంద mావCెౕ %ౕయ ానHVెM
అవVాశ(ాగ)ారదు. ఈ %ౕ హబగళ ఆచరెయ
నమf ప%సర, నమf ెల, జల,ఇవ mావవ? సహ
ానHVెM ఒళగuెmాగద %ౕయ ఆచరె
ాKద*ె, నమf ఆ*ెూౕగH ెా#Eరుత'Cె, జల
ెా#Eరుత'Cె, ెల ెా#Eరుత'Cె, ావ
ెా#Eరు' . ఇ(ెలవన# గమనదటుUVెూండు, ఈ
హబవన# బహళ సూ(ాE ఆచరెయన# ాడువ
సంధభవను# తందుVెూళ )ెౕకగుత'Cె.

హబగళను# 3ాంసక }న#aె,ప%సర
రెయ }న#aెయ#టుUVెూండు
ఆచ%స)ెౕకు
•

•

ఇలCె1ెూౕద*ె, యాపVార(ాE eదపKeద
గణపయన# 1ెLnన %ౕయ బణ. ఇ&ాH
గణపగళన#, ా ఇ&ాH ౕ%న మూలగళ
సజె ాడువద%ంద జల ానH(ాగువ
3ాధH&ెoCె. ఆ జల ానHద మూలక(ాE,
ానవన ఆ*ెూౕగHద jౕaె దుషk%ామ(ాగువ
3ాధH&ె ఇరువద%ంద,అదర బె ఎలరు
Vాళ^య#టుU బహళ (ైాక(ాE ఈ హబవన#
ఆచరె ాKద*ె సం&ెూౕష అంత ా సు&ె'ౕ(ె.
నమf ౕమఠద, ప%సరవన# కXాడువ }న#aెయ,
నమf CాH!గళN కూడ , Vెలవరు ఆ న(ె మ-.న
గణపయను#, తmా%e, ప?<ె ాK, భూdయ
హూతు1ా lడు&ా'*ె. మ-.న గహ భూdయ
హూళDవద%ంద సమ3ెH ఆగువల. కుKయువదVెM
ౕరు ఇరువల, ఇను#, ఎ )ా హుడుVెూండు
1ెూౕగువదు అం 1ెౕ.ఇదు Vెలవ%ె తాె
ఆగబహుదు, ఆదరూ, ప%సరవను# ఉసువ pUన
ఈ %ౕmాEరువ పయత#గళను# ాడ)ెౕVాECె
అంత ాను 3ావజక%ె ఒందు సంCెౕశవను# ఇ
ర(ాసు&ా' ఇQౕ.

పరమప?జH uా|
uా| ౕ వమూ మురుఘ శరణరు
ౕ మురుఘ మఠ

గురు}%యరు &ెూౕ%eద ెౕష9 1ాయ
గణప ప?<ె
•

•

•

•

•

పరమప?జH 3ాcd హ8ానంద^
ౕ *ామకృష. మఠ,
మఠ, )ెంగళNరు•

ౕ )ాలగంాధY లకర పmాసంద గణప హబVెM
ఒందు 3ాా^క ఆmామద jరుగు బంCె. ఈ హబవ
ాKన ఎaా ాగగళ అదరలూ దణ ారతద 1ెచుn
ఆచ%సaాగు'Cె.
నమf సంపCాయద పVార,Vె*ె ముం&ాద ౕ%న
మూలగళరువ మృ'Vెoంద గణపయ గహవను#
తmా%స)ెౕకు.
ఇ'ౕLన నగళ, గణపయ గహగె హచుnవ
బణ.గళరువ ారక వసు'గంద , ప%సరVెM
1ాmాగు'Cె.
ఈ %ౕయ కృతక బణ.గళ ఉప]ౕగ e, ైసEక(ాE
Cెూ*ెయువ బణ.గళన# ఉప]ౕEస )ెౕకు, ఇల(ాద*ె,
బణ.గలద గహగళను# ఉప]ౕEస)ెౕకు.
గణప ఉతhవద ెపద, నమf సంపCాయVెM, సంసె
రుద(ాద చటువpVెగళD నuెయు'రువదను# ావ
ెూౕడబహుదు. ఇంతహ చటువpVెగళను# e, నమf యువ
:ౕెె నమf సంస, సంపCాయగళ, ఆచరెగళ బె
స%mాద అ%వను# మూKస)ెౕకు.
నమf గురు}%యరు &ెూౕ%eద ెౕష9 1ాయ గణప
హబవను# ావ ఆచ%స)ెౕకు. ఈ హబవను# ఆచ%సువవ%ె
ాం, ెౕయసుh, ెమf eకుMవ %ౕయ , ప%సరVెM
1ాmాగద %ౕయ ఈ హబ ఆచ%e)ెౕకు.

Video, Transcript of the full message is available at http://parisaraganapati.net

ావ Cెౕవర ెపద ప%సరవను#
1ాళDాడువదు 3ాధు అల
•

•

•

•

పరమజH ౕ ౕ ౕ )ాలగంాధరాథ
3ాcdౕ^
ౕ ఆచుంచనE% మ1ాసం3ా6న మఠ

యూ ాY 3ెౕ(ా సం3ె6యవరు ప%సర గణపయ
బె <ాగృయన# మూKసత'కంతహ
Vాయకమ.ఇవ'న VాలVెM బహళ అగతH 1ాగూ
అ(ాయ(ాECె.
దలు, గణపయన# ఊ%ెూందు ఇడు&ా' ఇదQరు
అథవ Vెలువ ఊరుగళ ఇడ&ాె ఇరల. 1ాాE
Vెల(ెౕ Vెలవ గణపగళన# ాడు&ా' ఇQదQ%ంద
అంతహ &ెూంద*ెగళD ఆగు&ా' ఇరల.
ఈగ పటUణద ెూౕKద*ె ఒంCెూందు ర3ె'యలూ
సహ 3ా *ారు బణ.ద గణపగళన# ావ
ెూౕడు&ా' ఇQౕ , 1ాగూ బృహCాVార(ాE ఎషుU
3ాధHౕ అషుU CెూడPCాE ాడువంతహ పవృ'గూ
సహ Vై 1ాMCాQ*ె.
ఇవతు' అదర jౕన బణ. మతు' అదను# తmారు
ాడలు ఉప]ౕEసువంతహ 3ామEగళD
&ెెదుVెూండు 1ెూౕE హళVెూళగళ lTాUగ అ
ౕరు ానH ఆగ'Cె. 1ాె ప%సరద jౕలూ సహ,
(ాయు jౕలూను సహ ానH(ాగువద%ంద, ఈ
జలానH, (ాయుానH ఏరడు సహ మనుషHన
ఆ*ెూౕగHదjౕaె బహళ &ెూంద*ెయను#ంటు
ాడుత'Cె.
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ావ Cెౕవర ెపద ప%సరవను#
1ాళDాడువదు 3ాధు అల
•

•

•

H.H. Sri Sri Sri Balagangadharanatha Swamiji

Sri Adichunchanagiri Mahasamsthana Math

ఆ దృq9oంద నమf బదున సుత', ఒGె ా
ఇర)ెౕకు, ఒGె )ెళర)ెౕకు, ఒGె (ాతవరణ
ఇర)ెౕకు. ఇదQVాME అరeVెూండు అెౕక
Vాడుగళ 1ెూౕE అaెaా అuాPK బరువంతహ
ప%e6 ఇవతు' 1ెాnగు&ా'oCె.
ఆ దృq9oంద ావ Cెౕవర ెపద ప%సరవను#
1ాళDాడువదు 3ాధు అల. Cెౕవరు
ాuెూౕణ,ఆద*ె జ(ాద బణ. ఏను ఇరుత'Cెూౕ
మ-.ె.. అCెౕ బణ.ద ాKద*ె,Cెౕవ*ెౕను )ెౕడ
అెూ#ల. అదు సుందర(ాE Vాణుత'Cె, అదను#
ఇను# భ'1ెచుn ాడVెM ఆగుత'Cె. ఆ మణు.
మ-.న )ె*ె&ాగ నమె ఏను &ెూంద*ె ఆెూల.
ఆదQ%ంద శుద(ాద మ-.ంద ాKద
గణపయను# ాత ఉప]ౕEe, బణ.
1ాదంతహ గణపoంద జన^ౕవనVెM
ారక(ాగువద%ంద mావCెౕ VారణVెM
అదను# ఉప]ౕEస)ారCెందు, ఈ మూలక
మf ావ VెౕVెూళD&ె'ౕ(ె.

Video, Transcript of the full message is available at http://parisaraganapati.net

ప%సర సంరె నjలర 1ెూె
•

•

•

పరమప?జH ౕ ెcౕష ౕథ 3ాcdౕ^
ౕ Xెౕ<ావర అrెూౕజ మఠ

•

ావ నమf తH^ౕవనద, Cైనంన వHవ1ారద
అనుస%స)ెౕVాద Vెలవ దృq9Vెూౕన అదన# ావ
)ెeVెూళ)ెౕVాగుత'Cె; Cెౕశభ', పరాతfన భ'
ఇ&ాH అెౕక. *ాq ౕయదృq9 rాdక దృq9య
<ెూ&ెె ప%సరసంరెయ ఒందు ావె, అదనూ#
కూడ ావ )ెeVెూళ)ెౕకు.
నమf }ంన ఎలరూ కూడ అదర కuెె 8ెౕశ
Vాళ^ వ}eCాQ*ె. ౕకృష.నంతూ తన# అెౕక
&ాHగగళ ఇదQను# &ెూౕ%eCాQె.
ఉతhవగళ గెౕె¡ౕతhవ పrాన(ాదుదు . గణప
ఉతhవవను# ాడు(ాగ 3ాంసక దృq9యె#ౕ
మ*ెతు Vెౕవల మెూౕరంజెయె#ౕ
మనదటుUVెూండు సుత'న ప%సరవను# కూడ
ఒందు %ౕయ ెూందలమయవా#E ావ
ాడు&ా' ఇQౕ .
గణపయ ఉతhవవను# బహళ ాంత 3ాంసక
దృq9య ఆ ఉతhవవన# ాడ)ెౕVాద ఒందు CెూడP
ఆంCెూౕలన నమf ాKన నuెయ)ెౕకు. గణప
ఉతhవంద నమf సుత'ముత'న జన%ె mావCెౕ
%ౕ &ెూంద*ెmాగ)ారదు.
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ప%సర సంరె నjలర 1ెూె
•

•

పరమప?జH ౕ ెcౕష ౕథ 3ాcdౕ^
ౕ Xెౕ<ావర అrెూౕజ మఠ

గణపయ ఉతhవద 3ాంసక పరంప*ెె
రుద(ాద Vాయకమవను# నuెస)ారదు
...ముం&ాద దృq9Vెూౕనద <ెూ&ెె-గణపయ
మూయ ాణద బెయూకూడ, ప%సరVెM
మరువస అదర సజె ాడు(ాగ ౕ%న
ానH బర)ారదు.
CెూడPపాణద CెూడP CెూడP పjగళను#
de అదను# సజెాడువంత ప%Xాఠ
)ెGెయు&ా'oCె.ౕ%న సcచ£&ెయను# కూడ
VాXాKVెూళ)ెౕVాదదుQ అతHగతH, అదVాME
గణపె బణ.వను# 1ాకు(ాగ, అదర బె
అెౕకతరద సంె¡ౕధెగళD నuెయు&ా' ఇCె,
అదా#ధ%e mావద%ంద ప%సరVెM, ౕ%ె
1ాmాగువలౕ అంతహ బణ.గళె#ౕ బళe.
బణ.బణ.ద హూవ? మతు' హణు.గంద
అలంVారగళె#aాాడబహుదు; బణ.దకuెె
8ెౕశగమన VెూటుU బణ.వన# 1ాక)ెౕకు .
గణపయ సజెయ సమయద
ఆగువ ప%సరానHవను# గమనద%e
3ాధH(ాదషుU ప%సర3ె#ౕ}mాద పCాథగళ
బళVె]ంె ఉతh(ాచరె నuెదు, ఉతhవగళను#
అథప?ణ(ాE నuెసలు జనగళ సహVార అతHవషH
(ాE )ెౕVెందు ావ అXెౕసు'CెQౕ(ె.

Video, Transcript of the full message is available at http://parisaraganapati.net

పంచతతcగళను# ప%శుధ¤(ాE
ఇటుUVెూళDవCెౕ జ(ాద ప?<ె
•

•

గణప హబద ప%సరద సంరె బె
ావ rాHనవన# Vెూడ)ెౕకు. బణ. 1ాద,
Xైం 1ాద గణపయన# ప]ౕగ
ాKద*ె ... అదన# సజె
ాడ)ారదు. సజె ాడువ
1ాEదQ*ె , ైసEక(ాద బణ.గళె#ౕ
1ాద గణపయన# ాత
ఉప]ౕEస)ెౕకు.
అథవ Xైం )ెVాEల ెూౕK, ఆె
ెూౕK ఒంCెౕ బణ., ఒంCెౕ బణ.ద
ైసEక(ాద మ-.న బణ.ద
గణపయ#టుU ప?<ె ాK. mాVె
అంద*ె, ఈ XైంTెaా 1ా, గంె
భ(ాయన# పదూష ాడ)ారదు.

పరమప?జH ౕ ౕ ర శంకY గురూ^
Video, Transcript of the full message is available at http://parisaraganapati.net

పంచతతcగళను# ప%శుధ¤(ాE
ఇటుUVెూళDవCెౕ జ(ాద ప?<ె
•

•

పరమప?జH ౕ ౕ ర శంకY గురూ^

గణప సజెయ ముంె,
గంాభ(ాయను# ప?<ె ాK'ౕ ,
ఆనంతర, గణపయన# Vె*ెయaెూ,
ౕరaెూ సజె ాK'ౕ . ఆ గంె
ప?<ె ాడువ అథ(ెౕను?..అ
కసవన#, ప?<ా 3ామEగళన#, Xైం
1ాద గణప గహగళన# ౕర lటుU
కలుqత ాడ)ారదు, 1ాె ాKద*ె,
ఆ గంెె సాfన ాKద 1ాె
ఆెూల.
ఆదQ%ంద, ఈ పంచ తతcగ(ెయల...
భూd, జల, అE#, (ాయు, ఆVాశ
ఇవగళన# ప%శుధ¤(ాE
ఇటుUVెూళ)ెౕకు... అదు జ(ాద ప?<ె.
గణప ప?<ెయె#ౕ
rాHనదటుUVెూGెN ౕణ, నమf
హృదయంద ప?<ె ాuెూౕణ,
ప%సరవన# 1ాళDాడువదు )ెౕడ.

గణప కృqయ Cెౕవ&ె
•

•

•

ావ గణపయను# ప?^eCాగ ావ భూ&ాoయను#
ప?^సు&ె'ౕ(ె. గణప కృqయ Cెౕవ&ె , అవన రూపద ావ
ఇదను# ెూౕడబహుదు. ఎరడు ర - ఎరడు CెూౕడP  గళD,
ఒందు ెౕEలు - దంత, ౕరు సరబ*ా^ె - 3ెూంKలు.
గణపయ గహగళను# మృ'Vెoంద తmా%స)ెౕకు. మf
Vైoందaెౕ ాKద గహళను# ప?^eద*ె ెౕష9, అదర
mావCెౕ &ెూడకు ఇదQరూ పర(ాEల.
ఆగమగళ పVార తుం)ా CెూడP ాతద గహగళను#
dస)ారదు. ప?<ె ాKద గహద ాతద హతు'పటUషుU
ై(ెౕదHవను# ాడ)ెౕకు , ఉCాహరెె, ావ ముq9
ాతద గహVెM ప?<ె ాKCాగ, అదVెM ై(ెౕదH(ాE కష9
౧ Vె.^. అMయషుU అన#వను# ౕడ)ెౕకు. ఈ పాణగళ
ై(ెౕదH ాడదQ*ె, ప?<ె ఫలవ eగువల.

గణప హబవను# ఆడంబర, (ైయ'క 1ెచుnా%Vెగళను#
జ(ాద భ' సమపాావంద కూKద,
శ&ావrా uా|
uా| ఆY.
ఆY. గెౕ¥ lటుU,
ప%సరవను# ానH ాడరువ, నమf సంస పరంప*ెె
ప?రక(ాద %ౕయ నuెస)ెౕVెందు ఎలరలూ
బహుా8ా Cాcంసరు
Vెూౕ%VెూళD&ె'ౕె.
•
.
Video, Transcript of the full message is available at http://parisaraganapati.net
•

ప%సర గణప
ౕవ ఏను ాడబహుదు?
ాడబహుదు?..

• ఈగ మf అ% ె బందం&ె, ఇదు నమf ఉCెQౕత 3ాధెయ
Xారంభ ాత.
• ఈ CెూడP పాణద Vాయవ 3ాVారెూళలు సంబంత ఎaా
వగగళ(హూKVెCారరు,కరకుశల కdగళD, మధHవగళD
1ాగూ Vెూెె ాహకరు) ౕవ Vాళ^ మతు' సహVారంద ాత
3ాధH.
• ముఖH(ాE, ఈ ప%సర 3ె#ౕ} సంCెౕశవను# మూగళ
తmా%సువ కరకుశల కdగె మనవ%Vె ాడ)ెౕVాECె.
ైసEక బణ.గళను# ౕడువ వసు'గళ ా}య <ెూ&ెె, అదర
)ెౕKVెయను# ప?*ైసలు అనువ ాKVెూడ)ెౕVాగుత'Cె.
• ౕ(ెౕ ఈ చటువpVెయ Vెౕంద lందు. మf (ైయ'క
ాలెoంద ాహకర, ా*ాటారర 1ాగు తmారకర
మనెలువ ప త Vాయద ౕవ &ెూడగు *ా?

ప%సర గణప
ౕవ ఏను ాడబహుదు?
ాడబహుదు?..
• మ-.ంద ాKద LకM గహగళను# బళe.
• బణ. లద మూగళD ెౕష9. ప?<ె, అలంVారగళను# ాKద
నంతర మె వH&ాHస Vాణువల. థళథసువ
బణ.గళరువ ారaెూౕహగళD ప%సరVెM ారక.

• ౕవ CెూడP గహగళను# ఇpUదQ*ె, అవను# ౕ%న
ముళDEస)ెౕK. ముంన వష మరుబళe. 3ాంVెౕక(ాE
పటU మ-.న, బణ. లద గహవను# ౕ%న ముళDEe.
• )ా , Vె*ె, కుంTె, నగళ బణ. హLnరువ గహగళను# 1ాగూ
XాeU¨ ముం&ాద వసు'గళను# 1ాక)ెౕK.
• ఈ ా}యను# ఎల*ెూడె హంLVెూ 1ాగూ జన
<ాగృయను# 1ెLne.

ప%సర గణప
ౕవ ఏను ాడబహుదు?
ాడబహుదు?..
parisaraganapati.net అంత<ాల &ాణVెM ెౕp ౕK. ఈ
&ాణద ఇCె:
• ప%సర 3ె#ౕ} గణప గహగళను# తmా%సువవర,
ారువవర వరగళD.
• ప%సర 3ె#ౕ} గణప గహగళను# ాడువ ా},
K]ౕ.
• ైసEక వసు'గంద బణ. తmా%సువ బె
ా}, K]ౕ.
• ప%సర సంబంత అధHయనగళ ా}.
• ధమ గురుగళ సంCెౕశగళD 1ాగూ K]గళD.
• జన<ాగృయను# ఉ&ె'ౕ^సలు అను(ాగువ (ెౕVె.

ఇవర సహVారCెూంె…
సంె¡ౕధె మతు'

షయ సంగహ

•

శ&ావrా uా|
uా| ఆY.
ఆY. గెౕ¥

•

uా|
uా| హ%ౕ¥ భ

•

uా|
uా| ా 3ెూౕjౕశcర

•

•

(ాEf, బహు ా8ా

Cాcంసరు

సదసHరు, ^ౕవ (ై ధH వహణ సd
llఎం:,)ెంగళNరు
www.asima.org.in
(ైదHరు, aెౕఖకరు
www.yakshaprashne.org

ౕ.
ౕ ఎz.
ఎz శధర

సంాలకరు, ఇVెూ-గెౕశ ]ౕజె
Crafts Council of Karnataka, NRCLPI

%ౕజనW K3ైz అం Tె#కW
uె(ెలపjం 3ెంటY (Tె#కW ంª)
ంª),
ారత సరVార
)ెంగళNరు
techwing@vsnl.net

•

ౕ.
ౕ. చకవ సూ)ెaె
(ాEf, aెౕఖకరు
www.vivekabharata.net

సంEౕత

Lౕకరణ

ఆత «Tెూ అం

K]ౕ

knvasudeva@gmail.com

Lత సంకలన
K^

K]

dv_tape@hotmail.com

An ]ౕజె Xారంభ…
Xారంభ

సహాEతc

అ(ెౕదమehrెQౕషు 3ా&ెౕషcనహంకృx |
అాలసHం చ 3ాrెHౕషు కృ&ెHౕషcనుగృ1ాణ నః||
నః||
-*ాళప అనంతకృష. శమ

3ాసaాEదుQదVెM )ెౕస%సదం&ెయూ, 3ాeరువదర బెె
అహంVార )ారదం&ెయూ,
3ాసు'రువదర బెె ఆలసH )ారదం&ెయూ నన#ను#
అనుగ}సు.

अिनवदमःसधॆषु सािधतॆंवनहं कृितम ् ।
अनालःयं च सायॆषु कृ यॆंवनुगह
ृ ाण नः॥
-रा$लप&ल अनंतकृ ंण शम(

Grant me the fortitude to not get dejected when I fail in
my efforts, deflate my bloated ego when I succeed, and
remove laziness and indifference towards my current and
future efforts.
-Rallapalli Anantakrishna Sharma

*Shri.NaickJi, Koramangala, Bangalore, May 2007
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ాం:

