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వౄీగణేవ భుజఙగ మ్
Meaning

రణతక్షుద్రఘణటాతునటదటబురహమం
చలత్టాణడ వోద్ద ణద పత్పద్మత్టళమ్|
లషత్త
ా తుద లాఙగ పరివహాలహారం
గణటధీవమీశహనషఽన఼ం త్మీడే||1
ధ్వతు ధ్వంషవీణటలయోలాాస ఴకీతం
ష఼పరచ఼ుణడ ద్ణడడలా షదీీజపూరమ్
గలద్ద రపసౌగన్ యలోలాలిమాలం
గణటధీవమీశహనషఽనం త్మీడే ||
పరకహవఞ్జ తృహరకా రత్నపరషఽన
పరవహలపరభాత్టరుణజయాతిరేకమ్||
పరలమ్రీద్రం ఴకీత్తణ్డ కద్నా
డ
ం
గణటధీవమీశహనషఽన఼ం త్మీడే|| 3
విచిత్ర ష఼పరద్రత్నమాలాకిరీటం
కిరీటోలా షచునరదరేఖావిభూశమ్|
విభూషైక భూశం భఴధ్వంషహేత్తం
గణటధీవమీశహనషఽన఼ం త్మీడే||4
ఈద్ఞ్ుద఼్ీజాఴలా రీ ద఼్రవామూలో _
చులద్ఽ
ర ూలత్ట విభరమభారజద్క్షమ్|

మ్రోగుచ఼నన చిరుగజజ ల షఴవడిచే మనోసరుడు, త్టల
మునన఼ షరించి పరచండత్టండఴము చేయుచ఼నన తృహ
ద్పద్మములు కలవహడు,బొజజ ై కద్లుచ఼ననషరపహార
ములునన వహడు, ఇవవరపుత్తరడు ఄగు గణటధీవుతు
ష఼ాతించ఼చ఼నటనన఼.
ధ్వతు అగుటచే వీణటనటద్మంద్లి లయచే త్ెరచిన నో
రు కలవహడు,పరకహవృంచ఼త్ొండముై విలసలా ు బీజపూ
రముననవహడు,మద్జలంకహరుచ఼నన బుగగ లైఄంటు
కొనన త్తమ్మమద్లు కలవహడు.ఇవవర పుత్తరడు ఄగు గ
ణటధీవుతుష఼ాతించ఼చ఼నటనన఼.
జతృహపుశపము, ఎరీతు రత్నము, పుఴువ, చిగురుటాకు
, తృహరత్ఃకహల షఽరయాడువీటతునటి ఴలే పరకహవృంచ఼చ఼
నన త్ేజయమూరిా, వరరలాడు బొజజ కలవహడు, ఴంకరయైన
త్ొండము ఒకే ద్ంత్ము కలవహడు ఇవవర పుత్తరడు
ఄగు గణటధీవుతుష఼ాతించ఼చ఼నటనన఼.
విచిత్రముగహ పరకహవృంచ఼ రత్నమాలా కిరీటము కలవహ
డు,కిరీటముై త్ళత్ళలాడుచ఼నన చంద్రరేఖాభరణ
మున఼ ధ్రించిన వహడు, అభరణములకే అభరణమ్మైన
వహడు,షంసహర ద఼్ఃఖమున఼ నవృంపచేయవహడు, ఇవవ
ర పుత్తరడు ఄగు గణటధీవుతుష఼ాతించ఼చ఼నటనన఼.
ైకెతిాన చేత్తల మొద్లులు చఽడ ద్గినటు
ా నన వహ
డు,కద్లుచ఼నన కన఼బొమలవిలాషముత్ో పరకహవృంచ఼

మరుత్తునద రీచటమరెైః సేఴామానం
గణటధీవమీశహనషఽన఼ం త్మీడే|| 5

నరత్రములు కలవహడు,దేఴత్టసా ీలచే చటమరములత్ోసే
వించబడుచ఼ననవహడు, ఇవవరపుత్తరడు ఄగు గణటధీ
వుతు ష఼ాతించ఼చ఼నటనన఼.

ష఼పరతునశత
ు రహలోలంగహక్షి త్టరం
కాతృహకోమలోదటరలీలఴత్టరమ్|
కలాబిన఼దకం గీయత్ే యోగి ఴరెైారగ ణటధీవమీశహనషఽన఼ం త్మీడే||6
యమ్ేకహక్షరం తురమలం తురివ కలపం
గుణటతీత్మాననద మాకహరవూనామ్|
పరంతృహరమ్రంకహరమామానయగరీం
ఴద్తుా పరగలీం పురహణం త్మీడే||7

పరకహవృంచ఼చ఼ననవి,కఠినమ్మైనవి, కద్లుచ఼ననవి, ంగ
ళ ఴరణము కలవి, ఄగు కంటితృహపలు కలవహడు, కాపచే
కోములుడెై ఈదటరలీలాషవరయపుడు, కలాబింద఼్ఴునం
ద఼్ననవహడుగహ యోగిఴరులచే ష఼ాతింపబడు వహడు,
ఇవవరపుత్తరడు ఄగుగణటధీవుతు ష఼ాతించ఼చ఼నటనన఼.
ఏ గుణటధీవుతు ఏకహక్షరము, తురమలము, తురివకలప
ము, గుణటతీత్ము, అనంద్షవరయపము, తురహకహరము
, షంసహర షముద్రమున కఴత్లి తీరమునంద఼్ననది,
వరద్ములు త్నయంద఼్ కలది ఄగు ఓంకహరముగహ పం
డిత్తలు చెపుచ఼నటనరో,పరగలుీడు, పురహణ పురుశత
డు, ఄగు అ వినటయకుతు ష఼ాతించ఼చ఼నటనన఼.

చిదటననద సహనటదాయ శహనటాయ త్తభాం
నమ్ర వివవకరేాే చ సరేాే చ త్తభామ్|
నమ్రంననా లీలాయ కెైఴలా భాసే
నమ్ర వివవబీజ పరసదేవషఽనో ||8

జాానటనంద్ముత్ో తుండినవహడఴు, పరశహంత్తడఴు ఄగు
తూకునమసహారము.వివవమున఼ షాషాంచ఼వహడఴు, షం
సరించ఼ వహడఴు, ఄగు తూకునమసహారము.ఄనంత్మ్మై
న లీలలు కలిగి ఒకడిగహనర పరకహవృంచ఼ తూకు నమసహార
ము.పరపంచమునకు బీజమ్మైన వహడట! ఇవవరపుత్తరడట
! పరషన఼నడఴగుము.

ఆమం ష఼షా ఴం తృహరత్రుత్ట్య భకహాయ
పఠేద్ాష఼ా మరోాయ లభేత్ురవకహమాన్|
గణేవపరసహదేన సద్్యతుా వహచో
గణేశే విభౌ ద఼్రా భం కిం పరషనరన|| 9

ఈద్యముననర తుద్రలేచి భకిాత్ో ఇ మంచి సతాత్రమున఼
ఏ మానఴుడు పఠించ఼నోఄత్డు ఄతునకోరికలన఼ తృొం
ద఼్న఼. గణేవుతు ఄన఼గీసముచే వహకుాలుసదద ించ఼న఼
.ఄంత్టా వహాంచిన గణేవుడు పరషన఼నడెైనచో తృొంద్
లేతుదిఏముండున఼?

