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                         శ్రీ సిది్ధ వినాయక వ్రతకల్పం 
 
భాద్రపద శుది చవితి నాడు వినాయక వ్రతమాచరంచవలెను. ప్రతివారు ఉదయమునే 
లేచి, గృహమును ఆవుపేడతో అలికి ముగ్గులు వేసి, మామిడి తోరణములు 
మున్నగ్గవానితో అల్ంకరంచవలెను. మండపమును పాల్వలిి మున్నగ్గ వానితో బాగ్గగా 
అల్ంకరంచి అందు వినాయక ప్రతిమల్నుంచవలెను. 

పూజకు కావలిసిన్ సామాగ్రిన్ంతను సిదిము చేసికొన్వలెను. ఒక పళ్ళెములో పళ్ళె, 
పూలు, అక్షతలు, అగరువత్తులు, కర్పపరము ఉంచుకోవలెను. వినాయకున్కు 
కుడుములు, అరటిపళ్ళె, కొబ్బరకాయలు ప్రీతికరమైన్వి. వినాయకున్కు సమరపంచు 
అరటిపళ్ళె కుడుములు మొదలుగ్గన్నవి ౨౧ సంఖ్యగల్విగా సమరపంచుట శ్రేష్ఠము. 
లేనిచో యథాశకిు సమరపంచవచుును. 

మూడు చిన్న గిన్ననల్ను గాని గిాసుల్ను గాని తీసుకొని మొదటిదానిలో పాదయజల్ము, 
రండవదానిలో ఆచమన్ జల్ము, మూడవదానిలో అర్యజల్మునుంచవలెను. 
అర్యమిచుున్ప్పపడు ఏదైనా పండును తీసుకొని నీటితో కలిపి గిన్ననలో వదల్వలెను. 
మధుపరకము సమరపంచున్ప్పడు తేన్న, పాలు, న్నయ్యయ కలిపి వినాయకున్కు చూపవలెను. 

పంచామృత సానన్ము చేయ్యంచున్ప్పడు, తేన్న, న్నయ్యయ, పటికబెలి్ము, పెరుగ్గ, పాలు 
కలిపి అయయవార విగ్రహమున్కు అభిషేకము చేయవలెను. శకిుయున్నవారు పాలు, 
పెరుగ్గ, పండిరసము, గంధములు కూడా అభిషేకము చేయవచుును. ప్రతి అభిషేకము 
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తరువాత శుద్ధిదక సానన్ము చేయ్యంచవలెను. ప్రతి శ్లికమును చద్ధవి శ్లికము ద్ధగ్గవ 
య్యచిున్ట్లి ఉపచారములు చేయవలెను. 

ఏకవిశంతి పత్రములు – 

వివిధ ఓష్ధుల్ను గ్గరుంచుటకు భాద్రపదమాసము అనువైన్ కాల్ము. ఇరవై ఒకక రకముల్ 
పత్రిని సేకరంచుట అన్గా ఇరవైఒకక రకముల్ వనౌష్ధుల్తో పరచితి 
ఏరపరుచుకొనుటయే. ఓష్ధీ పరజ్ఞాన్ముకూడ అవసరమైన్ విదయయే. సేకరంచుట 
దేవపూజకు కాబ్టిి శ్రదితో జరుగ్గను. 

౧. సూచీ – అన్గా కుశమ్, కుశదరభ, బ్రి, సూచయగ్ర మున్నగ్గన్వి దీని పర్యయయ 
పదములు, శుభాశుభ కరమల్లో దీనిని హెచుుగా వాడెదరు. 
౨. బ్ృహతీ – నేల్ముల్క, పెదదముల్క, వాకుడు మున్నగ్గన్వి య్యందులో భేదములు. 
౩. బిల్వ – మారేడు, శివున్కు ప్రియమైన్ద్ధ. గాలిని, నీటిని శుభ్రపరచడంలో సాటిలేనిద్ధ. 
౪. దూర్యవ – అన్గా గరక. 
౫. దుత్తుర – ఉమ్మమతు, విషానిన హరంచడంలో పెటిింద్ధ పేరు. 
౬. బ్దరీ – రేగ్గ. 
౭. అపామారు – ఉతురేణి. 
౮. త్తల్సి – శివకేశవుల్కిదదరకు ప్రీతికరమైన్ద్ధ. 
౯. చూతపత్రం – మామిడి ఆకు. 
౧౦. కరవీర – గనేనరు, వాడగనేనరు. 
౧౧. విష్ణుక్రంత – నీల్వరుప్ప చిన్న చిన్న పూలు పూయును. 
౧౨. దాడిమీ – దానిమమ 
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౧౩. దేవదారు – ఆకులు, చిన్నవిగా, గ్గండ్రంగా, సువాసన్ కలిగి ఉంటాయ్య. 
౧౪. మరువక – మరువము, చకకనివాసన్ గల్ పత్రములు కల్ద్ధ 
౧౫. సింధువార – వావిలి. 
౧౬. జ్ఞజిపత్ర – జ్ఞజిపత్రి, జ్ఞపత్రి ఒక చెట్లివే. జ్ఞజిపత్రి ఆకు, జ్ఞపత్రి కాయ 
మీద్ధతొడుగ్గ. పాఠభేదంతో మాల్తీల్తకు అరథం చెప్పపకోవాల్ని కొందరు అంట్లనానరు. 
౧౭. గండవీ – తెలి్గరకె. 
౧౮. శమీ – జమిమ 
౧౯. అశవతథ – ర్యవి. 
౨౦. అరుున్ – మద్ధద. 
౨౧. ఆరకపత్రం – జిలేిడు. 
ఇట్ల ిఇరవై ఒకక పత్రముల్తో పూజ చేయవలెను. పూజకోసం సేకరసూు పై ఓష్ధుల్తో 
పరచితి చిన్ననాటనే ఏరపరచుకోవడం బ్రత్తకుతెరువు నేరుుకొన్డమే. 

 


