
முனிருவாச 
கதம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தம் கணேஶ 
உபதிஷ்டவான் | 
ஶிவதம் தன்மமாசக்ஷ்வ ண ாகானுக்ரஹதத்பர 
|| ௧ || 
ப்ரஹ்ணமாவாச 
ணதவஃ பூர்வம் புராராதிஃ புரத்ரயஜணயாத்யணம | 
அனர்சனாத்கணேஶஸ்ய ஜாணதா விக்னாகு ஃ 
கி  || ௨ || 
மனஸா ஸ வினிர்தார்ய தத்றுணஶ 
விக்னகாரேம் | 
மஹாகேபதிம் பக்த்யா ஸமப்யர்ச்ய யதாவிதி 
|| ௩ || 
விக்னப்ரஶமணனாபாயமப்றுச்சதபரிஶ்ரமம் | 
ஸன்துஷ்டஃ பூஜயா ஶம்ணபார்மஹாகேபதிஃ 
ஸ்வயம் || ௪ || 
ஸர்வவிக்னப்ரஶமனம் ஸர்வகாமப ப்ரதம் | 
ததஸ்தஸ்மம ஸ்வயம் னாம்னாம் 
ஸஹஸ்ரமிதமப்ரவதீ் || ௫ || 
அஸ்ய 
ஶ்ரீமஹாகேபதிஸஹஸ்ரனாமஸ்ணதாத்ரமா ா
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மன்த்ரஸ்ய | 
கணேஶ றுஷிஃ, மஹாகேபதிர்ணதவதா, 
னானாவிதானிச்சன்தாம்ஸி | 
ஹுமிதி பஜீம், துன்கமிதி ஶக்திஃ, 
ஸ்வாஹாஶக்திரிதி கீ கம் | 
ஸக விக்னவினாஶனத்வாரா 
ஶ்ரீமஹாகேபதிப்ரஸாதஸித்த்யர்ணத ஜணப 
வினிணயாகஃ | 
அத கரன்யாஸஃ 
கணேஶ்வணரா கேக்ரீட இத்யன்குஷ்டாப்யாம் 
னமஃ | 
குமாரகுருரீஶான இதி தர்ஜனபீ்யாம் னமஃ || 
ப்ரஹ்மாண்டகும்பஶ்சித்வ்ணயாணமதி 
மத்யமாப்யாம் னமஃ | 
ரக்ணதா ரக்தாம்பரதர இத்யனாமிகாப்யாம் னமஃ  
ஸர்வஸத்குருஸம்ணஸவ்ய இதி 
கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ | 
லுப்தவிக்னஃ ஸ்வபக்தானாமிதி 
கரத கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ || 
அத அம்கன்யாஸஃ 
சன்தஶ்சன்ணதாத்பவ இதி ஹ்றுதயாய னமஃ | 
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னிஷ்கண ா னிர்ம  இதி ஶிரணஸ ஸ்வாஹா | 
ஸ்றுஷ்டிஸ்திதி யக்ரீட இதி ஶிகாமய வஷட் 
| 
க்ன்யானம் விக்ன்யானமானன்த இதி கவசாய 
ஹும் | 
அஷ்டான்கணயாகப ப்றுதிதி ணனத்ரத்ரயாய 
வவௌஷட் | 
அனன்தஶக்திஸஹித இத்யஸ்த்ராய பட் | 
பூர்புவஃ ஸ்வணராம் இதி திக்பன்தஃ | 
அத த்யானம் 
கஜவதனமசின்த்யம் தீக்ஷ்ேதம்ஷ்ட்ரம் 
த்ரிணனத்ரம் 
ப்றுஹதுதரமணஶஷம் பூதிராஜம் புராேம் | 
அமரவரஸுபூஜ்யம் ரக்தவர்ேம் ஸுணரஶம்  
பஶுபதிஸுதமீஶம் விக்னராஜம் னமாமி || 
ஶ்ரீகேபதிருவாச 
ஓம் கணேஶ்வணரா கேக்ரீணடா கேனாணதா 
கோதிபஃ | 
ஏகதன்ணதா வக்ரதுண்ணடா கஜவக்த்ணரா 
மணஹாதரஃ || ௧ || 
 ம்ணபாதணரா தூம்ரவர்ணோ விகணடா 
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விக்னனாஶனஃ | 
ஸுமுணகா துர்முணகா புத்ணதா விக்னராணஜா 
கஜானனஃ || ௨ || 
பமீஃ ப்ரணமாத ஆணமாதஃ ஸுரானன்ணதா 
மணதாத்கடஃ | 
ணஹரம்பஃ ஶம்பரஃ ஶம்புர் ம்பகர்ணோ 
மஹாப ஃ || ௩ || 
னன்தணனா  ம்பணடா பணீமா ணமகனாணதா 
கேன்ஜயஃ | 
வினாயணகா விரூபாணஷா வரீஃ ஶூரவரப்ரதஃ || 
௪ || 
மஹாகேபதிர்புத்திப்ரியஃ ஷிப்ரப்ரஸாதனஃ | 
ருத்ரப்ரிணயா கோத்யஷ 
உமாபுத்ணராகனாஶனஃ || ௫ || 
குமாரகுருரீஶானபுத்ணரா மூஷகவாஹனஃ | 
ஸித்திப்ரியஃ ஸித்திபதிஃ ஸித்தஃ 
ஸித்திவினாயகஃ || ௬ || 
அவிக்னஸ்தும்புருஃ ஸிம்ஹவாஹணனா 
ணமாஹினபீ்ரியஃ | 
கடன்கணடா ராஜபுத்ரஃ ஶாக ஃ ஸம்மிணதாமிதஃ 
|| ௭ || 
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கூஷ்மாண்டஸாமஸம்பூதிர்துர்ஜணயா தூர்ஜணயா 
ஜயஃ | 
பூபதிர்புவனபதிர்பூதானாம் பதிரவ்யயஃ || ௮ || 
விஶ்வகர்தா விஶ்வமுணகா விஶ்வரூணபா 
னிதிர்குேஃ | 
கவிஃ கவனீாம்றுஷணபா ப்ரஹ்மண்ணயா 
ப்ரஹ்மவித்ப்ரியஃ || ௯ || 
ஜ்ணயஷ்டராணஜா னிதிபதிர்னிதிப்ரியபதிப்ரியஃ | 
ஹிரண்மயபுரான்தஃஸ்தஃ 
ஸூர்யமண்ட மத்யகஃ || ௧0 || 
கராஹதித்வஸ்தஸின்துஸ ி ஃ பூஷதன்தபித் 
| 
உமான்கணக ிகுதுகீ முக்திதஃ கு பாவனஃ || ௧௧ 
|| 
கிரீடீ குண்டலீ ஹாரீ வனமாலீ மணனாமயஃ | 
மவமுக்யஹதமதத்யஶ்ரீஃ பாதாஹதிஜிதஷிதிஃ 
|| ௧௨ || 
ஸத்ணயாஜாதஃ ஸ்வர்ேமுன்ஜணமகலீ 
துர்னிமித்தஹ்றுத் | 
துஃஸ்வப்னஹ்றுத்ப்ரஸஹணனா குே ீ
னாதப்ரதிஷ்டிதஃ || ௧௩ || 
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ஸுரூபஃ ஸர்வணனத்ராதிவாணஸா 
வரீாஸனாஶ்ரயஃ | 
பதீாம்பரஃ கண்டரதஃ 
கண்டமவஶாகஸம்ஸ்திதஃ || ௧௪ || 
சித்ரான்கஃ ஶ்யாமதஶணனா பா சன்த்ணரா 
ஹவிர்புஜஃ | 
ணயாகாதிபஸ்தாரகஸ்தஃ புருணஷா கஜகர்ேகஃ || 
௧௫ || 
கோதிராணஜா விஜயஃ ஸ்திணரா கஜபதித்வஜ ீ| 
ணதவணதவஃ ஸ்மரஃ ப்ராேதீபணகா வாயுகீ கஃ || 
௧௬ || 
விபஶ்சித்வரணதா னாணதா னாதபின்னமஹாச ஃ 
| 
வராஹரதணனா ம்றுத்யுன்ஜணயா 
வ்யாக்ராஜினாம்பரஃ || ௧௭ || 
இச்சாஶக்திபணவா ணதவத்ராதா 
மதத்யவிமர்தனஃ | 
ஶம்புவக்த்ணராத்பவஃ ஶம்புணகாபஹா 
ஶம்புஹாஸ்யபூஃ || ௧௮ || 
ஶம்புணதஜாஃ ஶிவாணஶாகஹாரீ 
வகௌரீஸுகாவஹஃ | 
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உமான்கம ணஜா வகௌரீணதணஜாபூஃ 
ஸ்வர்துனபீவஃ || ௧௯ || 
யக்ன்யகாணயா மஹானாணதா கிரிவர்ஷ்மா 
ஶுபானனஃ | 
ஸர்வாத்மா ஸர்வணதவாத்மா ப்ரஹ்மமூர்தா 
ககுப்ஶ்ருதிஃ || ௨0 || 
ப்ரஹ்மாண்டகும்பஶ்சித்வ்ணயாமபா ஃஸத்யஶி
ணராருஹஃ | 
ஜகஜ்ஜன்ம ணயான்ணமஷனிணமணஷாக்ன்யர்க
ணஸாமத்றுக் || ௨௧ || 
கிரீன்த்மரகரணதா தர்மாதர்ணமாஷ்டஃ 
ஸாமப்றும்ஹிதஃ | 
க்ரஹர்ஷதஶணனா வாேஜீிஹ்ணவா 
வாஸவனாஸிகஃ || ௨௨ || 
ப்ரூமத்யஸம்ஸ்திதகணரா 
ப்ரஹ்மவித்யாமணதாதகஃ | 
கு ாச ாம்ஸஃ ணஸாமார்ககண்ணடா 
ருத்ரஶிணராதரஃ || ௨௩ || 
னதீனதபுஜஃ ஸர்பான்குலீகஸ்தாரகானகஃ | 
வ்ணயாமனாபிஃ ஶ்ரீஹ்றுதணயா 
ணமருப்றுஷ்ணடார்ேணவாதரஃ || ௨௪ || 
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குஷிஸ்தயஷகன்தர்வரஷஃகின்னரமானுஷஃ | 
ப்றுத்வகீடிஃ ஸ்றுஷ்டி ின்கஃ 
மஶண ாருர்தஸ்ரஜானுகஃ || ௨௫ || 
பாதா ஜன்ணகா 
முனிபாத்கா ான்குஷ்டஸ்த்ரயதீனுஃ | 
ஜ்ணயாதிர்மண்ட  ான்கூண ா 
ஹ்றுதயா ானனிஶ்ச ஃ || ௨௬ || 
ஹ்றுத்பத்மகர்ேிகாஶாலீ 
வியத்ணக ிஸணராவரஃ | 
ஸத்பக்தத்யானனிகடஃ பூஜாவாரினிவாரிதஃ || 
௨௭ || 
ப்ரதாப ீகாஶ்யணபா மன்தா கேணகா விஷ்டப ீ
பலீ | 
யஶஸ்வ ீதார்மிணகா ணஜதா ப்ரதமஃ 
ப்ரமணதஶ்வரஃ || ௨௮ || 
சின்தாமேிர்த்வபீபதிஃ கல்பத்ருமவனா யஃ | 
ரத்னமண்டபமத்யஸ்ணதா 
ரத்னஸிம்ஹாஸனாஶ்ரயஃ || ௨௯ || 
தீவ்ராஶிணராத்த்றுதபணதா 
ஜ்வா ினவீமௌ ி ா ிதஃ | 
னன்தானன்திதபடீஶ்ரீர்ணபாகணதா பூஷிதாஸனஃ || 
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௩0 || 
ஸகாமதாயினபீடீஃ ஸ்புரதுக்ராஸனாஶ்ரயஃ | 
ணதணஜாவதீஶிணராரத்னம் 
ஸத்யானித்யாவதம்ஸிதஃ || ௩௧ || 
ஸவிக்னனாஶினபீடீஃ ஸர்வஶக்த்யம்புஜா யஃ 
| 
 ிபிபத்மாஸனாதாணரா வஹ்னிதாமத்ரயா யஃ 
|| ௩௨ || 
உன்னதப்ரபணதா கூடகுல்பஃ 
ஸம்வ்றுதபார்ஷ்ேிகஃ | 
பனீஜன்கஃ ஶ் ிஷ்டஜானுஃ ஸ்தூண ாருஃ 
ப்ணரான்னமத்கடிஃ || ௩௩ || 
னிம்னனாபிஃ ஸ்தூ குஷிஃ பனீவஷா 
ப்றுஹத்புஜஃ | 
பனீஸ்கன்தஃ கம்புகண்ணடா  ம்ணபாஷ்ணடா 
 ம்பனாஸிகஃ || ௩௪ || 
பக்னவாமரதஸ்துன்கஸவ்யதன்ணதா 
மஹாஹனுஃ | 
ஹ்ரஸ்வணனத்ரத்ரயஃ ஶூர்பகர்ணோ 
னிபிடமஸ்தகஃ || ௩௫ || 
ஸ்தபகாகாரகும்பாக்ணரா 
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ரத்னவமௌ ிர்னிரன்குஶஃ | 
ஸர்பஹாரகடீஸூத்ரஃ 
ஸர்பயக்ன்ணயாபவதீவான் || ௩௬ || 
ஸர்பணகாடீரகடகஃ ஸர்பக்மரணவயகான்கதஃ | 
ஸர்பகணஷாதராபன்தஃ ஸர்பராணஜாத்தரச்சதஃ || 
௩௭ || 
ரக்ணதா ரக்தாம்பரதணரா ரக்தமா ாவிபூஷேஃ | 
ரக்ணதஷணனா ரக்தகணரா 
ரக்ததால்ணவாஷ்டபல் வஃ || ௩௮ || 
ஶ்ணவதஃ ஶ்ணவதாம்பரதரஃ 
ஶ்ணவதமா ாவிபூஷேஃ | 
ஶ்ணவதாதபத்ரருசிரஃ ஶ்ணவதசாமரவஜீிதஃ || ௩௯ 
|| 
ஸர்வாவயவஸம்பூர்ேஃ 
ஸர்வ ஷே ஷிதஃ | 
ஸர்வாபரேணஶாபாட்யஃ 
ஸர்வணஶாபாஸமன்விதஃ || ௪0 || 
ஸர்வமன்க மான்கல்யஃ ஸர்வகாரேகாரேம் 
| 
ஸர்வணதவவரஃ ஶார்ன்கீ பஜீபூரீ கதாதரஃ || ௪௧ 
|| 
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ஶுபான்ணகா ண ாகஸாரன்கஃ 
ஸுதன்துஸ்தன்துவர்தனஃ | 
கிரீடீ குண்டலீ ஹாரீ வனமாலீ ஶுபான்கதஃ || 
௪௨ || 
இஷுசாபதரஃ ஶூலீ சக்ரபாேிஃ ஸணராஜப்றுத் 
| 
பாஶ ீத்றுணதாத்ப ஃ 
ஶா ிமன்ஜரீப்றுத்ஸ்வதன்தப்றுத் || ௪௩ || 
கல்பவல்லீதணரா விஶ்வாபயமதககணரா வஶ ீ| 
அஷமா ாதணரா க்ன்யானமுத்ராவான் 
முத்கராயுதஃ || ௪௪ || 
பூர்ேபாத்ரீ கம்புதணரா வித்றுதான்குஶமூ கஃ | 
கரஸ்தாம்ரப ஶ்சூதக ிகாப்றுத்குடாரவான் || 
௪௫ || 
புஷ்கரஸ்தஸ்வர்ேகடீபூர்ேரத்னாபிவர்ஷகஃ | 
பாரதீஸுன்தரீனாணதா வினாயகரதிப்ரியஃ || ௪௬ 
|| 
மஹா க்ஷ்மீப்ரியதமஃ 
ஸித்த க்ஷ்மீமணனாரமஃ | 
ரமாரணமஶபூர்வான்ணகா 
தஷிணோமாமணஹஶ்வரஃ || ௪௭ || 
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மஹவீராஹவாமான்ணகா ரதிகன்தர்பபஶ்சிமஃ | 
ஆணமாதணமாதஜனனஃ ஸப்ரணமாதப்ரணமாதனஃ || 
௪௮ || 
ஸம்வர்திதமஹாவ்றுத்திர்றுத்திஸித்திப்ரவர்தன
ஃ | 
தன்தவஸௌமுக்யஸுமுகஃ 
கான்திகன்த ிதாஶ்ரயஃ || ௪௯ || 
மதனாவத்யாஶ்ரிதான்க்ரிஃ 
க்றுதமவமுக்யதுர்முகஃ | 
விக்னஸம்பல் வஃ பத்மஃ 
ஸர்ணவான்னதமதத்ரவஃ || ௫0 || 
விக்னக்றுன்னிம்னசரணோ 
த்ராவிேஶீக்திஸத்க்றுதஃ | 
தீவ்ராப்ரஸன்னனயணனா 
ஜ்வா ினபீா ிமதகத்றுக் || ௫௧ || 
ணமாஹினணீமாஹணனா 
ணபாகதாயினகீான்திமண்டனஃ | 
காமினகீான்தவக்த்ரஶ்ரீரதிஷ்டிதவஸுன்தரஃ || 
௫௨ || 
வஸுதாராமணதான்னாணதா 
மஹாஶன்கனிதிப்ரியஃ | 
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னமத்வஸுமதீமாலீ மஹாபத்மனிதிஃ ப்ரபுஃ || 
௫௩ || 
ஸர்வஸத்குருஸம்ணஸவ்யஃ 
ணஶாசிஷ்ணகஶஹ்றுதாஶ்ரயஃ | 
ஈஶானமூர்தா ணதணவன்த்ரஶிகஃ பவனனன்தனஃ 
|| ௫௪ || 
ப்ரத்யுக்ரனயணனா திவ்ணயா 
திவ்யாஸ்த்ரஶதபர்வத்றுக் | 
ஐராவதாதிஸர்வாஶாவாரணோ வாரேப்ரியஃ || 
௫௫ || 
வஜ்ராத்யஸ்த்ரபரீவாணரா 
கேசண்டஸமாஶ்ரயஃ | 
ஜயாஜயபரிகணரா விஜயாவிஜயாவஹஃ || ௫௬ || 
அஜயார்சிதபாதாப்ணஜா 
னித்யானன்தவனஸ்திதஃ | 
வி ாஸினகீ்றுணதால் ாஸஃ வஶௌண்டீ 
வஸௌன்தர்யமண்டிதஃ || ௫௭ || 
அனன்தானன்தஸுகதஃ ஸுமன்க ஸுமன்க ஃ 
| 
க்ன்யானாஶ்ரயஃ க்ரியாதார 
இச்சாஶக்தினிணஷவிதஃ || ௫௮ || 
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ஸுபகாஸம்ஶ்ரிதபணதா   ிதா  ிதாஶ்ரயஃ | 
காமினபீா னஃ காமகாமினணீக ி ா ிதஃ || 
௫௯ || 
ஸரஸ்வத்யாஶ்ரணயா வகௌரீனன்தனஃ 
ஶ்ரீனிணகதனஃ | 
குருகுப்தபணதா வாசாஸித்ணதா வாகீஶ்வரீபதிஃ || 
௬0 || 
ன ினகீாமுணகா வாமாராணமா 
ஜ்ணயஷ்டாமணனாரமஃ | 
வரௌத்ரீமுத்ரிதபாதாப்ணஜா 
ஹும்பஜீஸ்துன்கஶக்திகஃ || ௬௧ || 
விஶ்வாதிஜனனத்ராேஃ ஸ்வாஹாஶக்திஃ 
ஸகீ கஃ | 
அம்றுதாப்திக்றுதாவாணஸா 
மதகூர்ேிதண ாசனஃ || ௬௨ || 
உச்சிஷ்ணடாச்சிஷ்டகேணகா கணேணஶா 
கேனாயகஃ | 
ஸார்வகா ிகஸம்ஸித்திர்னித்யணஸவ்ணயா 
திகம்பரஃ || ௬௩ || 
அனபாணயானன்தத்றுஷ்டிரப்ரணமணயாஜராமரஃ | 
அனாவிண ாப்ரதிஹதிரச்யுணதாம்றுதமஷரஃ || 
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௬௪ || 
அப்ரதர்க்ணயாஷணயாஜய்ணயானாதாணரானாம
ணயாம ஃ | 
அணமயஸித்திரத்மவதமணகாணராக்னிஸமானனஃ 
|| ௬௫ || 
அனாகாணராப்திபூம்யக்னிப க்ணனாவ்யக்த ஷ
ேஃ | 
ஆதாரபடீமாதார ஆதாராணதயவர்ஜிதஃ || ௬௬ || 
ஆகுணகதன ஆஶாபூரக ஆகுமஹாரதஃ | 
இஷுஸாகரமத்யஸ்த இஷுபஷே ா ஸஃ 
|| ௬௭ || 
இஷுசாபாதிணரகஶ்ரீரிஷுசாபனிணஷவிதஃ | 
இன்த்ரணகாபஸமானஶ்ரீரின்த்ரன ீஸமத்யுதிஃ || 
௬௮ || 
இன்தீவரத ஶ்யாம இன்துமண்ட மண்டிதஃ | 
இத்மப்ரிய இடாபாக இடாவானின்திராப்ரியஃ || 
௬௯ || 
இக்ஷ்வாகுவிக்னவித்வம்ஸீ 
இதிகர்தவ்யணதப்ஸிதஃ | 
ஈஶானவமௌ ிரீஶான ஈஶானப்ரிய ஈதிஹா || 
௭0 || 
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ஈஷோத்ரயகல்பான்த ஈஹாமாத்ரவிவர்ஜிதஃ | 
உணபன்த்ர உடுப்றுன்வமௌ ிருடுனாதகரப்ரியஃ || 
௭௧ || 
உன்னதானன உத்துன்க உதாரஸ்த்ரிதஶாக்ரேஃீ 
| 
ஊர்ஜஸ்வானூஷ்ம மத 
ஊஹாணபாஹதுராஸதஃ || ௭௨ || 
றுக்யஜுஃஸாமனயன றுத்திஸித்திஸமர்பகஃ | 
றுஜுசித்மதகஸு ணபா றுேத்ரயவிணமாசனஃ || 
௭௩ || 
லுப்தவிக்னஃ ஸ்வபக்தானாம் லுப்தஶக்திஃ 
ஸுரத்விஷாம் | 
லுப்தஶ்ரீர்விமுகார்சானாம் 
லூதாவிஸ்ணபாடனாஶனஃ || ௭௪ || 
ஏகாரபடீமத்யஸ்த ஏகபாதக்றுதாஸனஃ | 
ஏஜிதாகி மதத்யஶ்ரீணரதிதாகி ஸம்ஶ்ரயஃ || 
௭௫ || 
ஐஶ்வர்யனிதிமரஶ்வர்யமமஹிகாமுஷ்மிகப்ரத
ஃ | 
ஐரம்மதஸணமான்ணமஷ ஐராவதஸமானனஃ || 
௭௬ || 
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ஓம்காரவாச்ய ஓம்கார ஓஜஸ்வாணனாஷதீபதிஃ 
| 
ஔதார்யனிதிவரௌத்தத்யமதர்ய 
ஔன்னத்யனிஃஸமஃ || ௭௭ || 
அன்குஶஃ 
ஸுரனாகானாமன்குஶாகாரஸம்ஸ்திதஃ | 
அஃ ஸமஸ்தவிஸர்கான்தபணதஷு பரிகீர்திதஃ || 
௭௮ || 
கமண்டலுதரஃ கல்பஃ கபர்தீ க பானனஃ | 
கர்மஸாஷ ீகர்மகர்தா கர்மாகர்மப ப்ரதஃ || 
௭௯ || 
கதம்பணகா காகாரஃ கூஷ்மாண்டகேனாயகஃ | 
காருண்யணதஹஃ கபி ஃ கதகஃ கடிஸூத்ரப்றுத் 
|| ௮0 || 
கர்வஃ கட்கப்ரியஃ கட்கஃ கான்தான்தஃஸ்தஃ 
கனிர்ம ஃ | 
கல்வாடஶ்றுன்கனி யஃ கட்வான்கீ கதுராஸதஃ 
|| ௮௧ || 
குோட்ணயா கஹணனா கத்ணயா 
கத்யபத்யஸுதார்ேவஃ | 
கத்யகானப்ரிணயா கர்ணஜா கீதகீர்வாேபூர்வஜஃ || 
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௮௨ || 
குஹ்யாசாரரணதா குஹ்ணயா 
குஹ்யாகமனிரூபிதஃ | 
குஹாஶணயா குடாப்திஸ்ணதா குருகம்ணயா 
குருர்குருஃ || ௮௩ || 
கண்டாகர்கரிகாமாலீ கடகும்ணபா கணடாதரஃ | 
னகாரவாச்ணயா னாகாணரா 
னகாராகாரஶுண்டப்றுத் || ௮௪ || 
சண்டஶ்சண்ணடஶ்வரஶ்சண்டீ 
சண்ணடஶஶ்சண்டவிக்ரமஃ | 
சராசரபிதா சின்தாமேிஶ்சர்வே ா ஸஃ || 
௮௫ || 
சன்தஶ்சன்ணதாத்பவஶ்சன்ணதா 
துர் க்ஷ்யஶ்சன்தவிக்ரஹஃ | 
ஜகத்ணயானிர்ஜகத்ஸாஷீ ஜகதீணஶா ஜகன்மயஃ 
|| ௮௬ || 
ஜப்ணயா ஜபபணரா ஜாப்ணயா 
ஜிஹ்வாஸிம்ஹாஸனப்ரபுஃ | 
ஸ்ரவத்கண்ணடால் ஸத்தானஜன்காரிப்ரமராகு
 ஃ || ௮௭ || 
டன்காரஸ்பாரஸம்ராவஷ்டன்காரமேினூபுரஃ | 
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டத்வயபீல் வான்தஸ்தஸர்வமன்த்ணரஷு 
ஸித்திதஃ || ௮௮ || 
டிண்டிமுண்ணடா டாகினணீஶா டாமணரா 
டிண்டிமப்ரியஃ | 
டக்கானினாதமுதிணதா வடௌன்ணகா 
டுண்டிவினாயகஃ || ௮௯ || 
தத்த்வானாம் ப்ரக்றுதிஸ்தத்த்வம் 
தத்த்வம்பதனிரூபிதஃ | 
தாரகான்தரஸம்ஸ்தானஸ்தாரகஸ்தாரகான்தகஃ 
|| ௯0 || 
ஸ்தாணுஃ ஸ்தாணுப்ரியஃ ஸ்தாதா ஸ்தாவரம் 
ஜன்கமம் ஜகத் | 
தஷயக்ன்யப்ரமதணனா தாதா தானம் தணமா 
தயா || ௯௧ || 
தயாவான்திவ்யவிபணவா 
தண்டப்றுத்தண்டனாயகஃ | 
தன்தப்ரபின்னாப்ரமாண ா 
மதத்யவாரேதாரேஃ || ௯௨ || 
தம்ஷ்ட்ரா க்னத்வபீகணடா 
ணதவார்தன்றுகஜாக்றுதிஃ | 
தனம் தனபணதர்பன்துர்தனணதா தரேதீரஃ || ௯௩ 
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|| 
த்யாமனகப்ரகணடா த்ணயணயா த்யானம் 
த்யானபராயேஃ | 
த்வனிப்ரக்றுதிசீத்காணரா 
ப்ரஹ்மாண்டாவ ிணமக ஃ || ௯௪ || 
னன்த்ணயா னன்திப்ரிணயா னாணதா 
னாதமத்யப்ரதிஷ்டிதஃ | 
னிஷ்கண ா னிர்மண ா னித்ணயா 
னித்யானித்ணயா னிராமயஃ || ௯௫ || 
பரம் வ்ணயாம பரம் தாம பரமாத்மா பரம் பதம் || 
௯௬ || 
பராத்பரஃ பஶுபதிஃ பஶுபாஶவிணமாசனஃ | 
பூர்ோனன்தஃ பரானன்தஃ புராேபுருணஷாத்தமஃ 
|| ௯௭ || 
பத்மப்ரஸன்னவதனஃ 
ப்ரேதாக்ன்யானனாஶனஃ | 
ப்ரமாேப்ரத்யயாதீதஃ ப்ரேதார்தினிவாரேஃ || 
௯௮ || 
பேிஹஸ்தஃ பேிபதிஃ பூத்காரஃ பேிதப்ரியஃ | 
பாோர்சிதான்க்ரியுகண ா பா ணக ிகுதூஹலீ | 
ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மார்சிதபணதா ப்ரஹ்மசாரீ 
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ப்றுஹஸ்பதிஃ || ௯௯ || 
ப்றுஹத்தணமா ப்ரஹ்மபணரா ப்ரஹ்மண்ணயா 
ப்ரஹ்மவித்ப்ரியஃ | 
ப்றுஹன்னாதாக்ர்யசீத்காணரா 
ப்ரஹ்மாண்டாவ ிணமக ஃ || ௧00 || 
ப்ரூணஷபதத்த க்ஷ்மீணகா பர்ணகா பத்ணரா 
பயாபஹஃ | 
பகவான் பக்திஸு ணபா பூதிணதா பூதிபூஷேஃ || 
௧0௧ || 
பவ்ணயா பூதா ணயா ணபாகதாதா 
ப்ரூமத்யணகாசரஃ | 
மன்த்ணரா மன்த்ரபதிர்மன்த்ரீ மதமத்ணதா மணனா 
மயஃ || ௧0௨ || 
ணமக ாஹஶீ்வணரா 
மன்தகதிர்மன்தனிணபஷேஃ | 
மஹாபண ா மஹாவரீ்ணயா மஹாப்ராணோ 
மஹாமனாஃ || ௧0௩ || 
யக்ன்ணயா யக்ன்யபதிர்யக்ன்யணகாப்தா 
யக்ன்யப ப்ரதஃ | 
யஶஸ்கணரா ணயாககம்ணயா யாக்ன்யிணகா 
யாஜகப்ரியஃ || ௧0௪ || 
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ரணஸா ரஸப்ரிணயா ரஸ்ணயா ரன்ஜணகா 
ராவோர்சிதஃ | 
ராஜ்யரஷாகணரா ரத்னகர்ணபா ராஜ்யஸுகப்ரதஃ 
|| ௧0௫ || 
 ணஷா  ஷபதிர் க்ஷ்ணயா  யஸ்ணதா 
 ட்டுகப்ரியஃ | 
 ாஸப்ரிணயா  ாஸ்யபணரா 
 ாபக்றுல்ண ாகவிஶ்ருதஃ || ௧0௬ || 
வணரண்ணயா வஹ்னிவதணனா வன்த்ணயா 
ணவதான்தணகாசரஃ | 
விகர்தா விஶ்வதஶ்சஷுர்விதாதா 
விஶ்வணதாமுகஃ || ௧0௭ || 
வாமணதணவா விஶ்வணனதா 
வஜ்ரிவஜ்ரனிவாரேஃ | 
விவஸ்வத்பன்தணனா விஶ்வாதாணரா 
விஶ்ணவஶ்வணரா விபுஃ || ௧0௮ || 
ஶப்தப்ரஹ்ம ஶமப்ராப்யஃ 
ஶம்புஶக்திகணேஶ்வரஃ | 
ஶாஸ்தா ஶிகாக்ரனி யஃ ஶரண்யஃ 
ஶம்பணரஶ்வரஃ || ௧0௯ || 
ஷட்றுதுகுஸுமஸ்ரக்வ ீஷடாதாரஃ ஷடஷரஃ | 
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ஸம்ஸாரமவத்யஃ ஸர்வக்ன்யஃ 
ஸர்வணபஷஜணபஷஜம் || ௧௧0 || 
ஸ்றுஷ்டிஸ்திதி யக்ரீடஃ ஸுரகுன்ஜரணபதகஃ | 
ஸின்தூரிதமஹாகும்பஃ ஸதஸத்பக்திதாயகஃ || 
௧௧௧ || 
ஸாஷ ீஸமுத்ரமதனஃ ஸ்வயம்ணவத்யஃ 
ஸ்வதஷிேஃ | 
ஸ்வதன்த்ரஃ ஸத்யஸம்கல்பஃ ஸாமகானரதஃ 
ஸுகீ || ௧௧௨ || 
ஹம்ணஸா ஹஸ்திபிஶாசீணஶா ஹவனம் 
ஹவ்யகவ்யபுக் | 
ஹவ்யம் ஹுதப்ரிணயா ஹ்றுஷ்ணடா 
ஹ்றுல்ண காமன்த்ரமத்யகஃ || ௧௧௩ || 
ணஷத்ராதிபஃ ஷமாபர்தா ஷமாஷமபராயேஃ 
| 
ஷிப்ரணஷமகரஃ ணஷமானன்தஃ 
ணஷாேஸீுரத்ருமஃ || ௧௧௪ || 
தர்மப்ரணதார்ததஃ காமதாதா 
வஸௌபாக்யவர்தனஃ | 
வித்யாப்ரணதா விபவணதா புக்திமுக்திப ப்ரதஃ || 
௧௧௫ || 
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ஆபிரூப்யகணரா வரீஶ்ரீப்ரணதா விஜயப்ரதஃ | 
ஸர்வவஶ்யகணரா கர்பணதாஷஹா 
புத்ரவபௌத்ரதஃ || ௧௧௬ || 
ணமதாதஃ கீர்திதஃ ணஶாகஹாரீ 
வதௌர்பாக்யனாஶனஃ | 
ப்ரதிவாதிமுகஸ்தம்ணபா ருஷ்டசித்தப்ரஸாதனஃ 
|| ௧௧௭ || 
பராபிசாரஶமணனா துஃகஹா பன்தணமாஷதஃ | 
 வஸ்த்ருடிஃ க ா காஷ்டா 
னிணமஷஸ்தத்பரஷேஃ || ௧௧௮ || 
கடீ முஹூர்தஃ ப்ரஹணரா திவா 
னக்தமஹர்னிஶம் | 
பணஷா மாஸர்த்வயனாப்தயுகம் கல்ணபா 
மஹா யஃ || ௧௧௯ || 
ராஶிஸ்தாரா திதிர்ணயாணகா வாரஃ 
கரேமம்ஶகம் | 
 க்னம் ணஹாரா கா சக்ரம் ணமருஃ 
ஸப்தர்ஷணயா த்ருவஃ || ௧௨0 || 
ராஹுர்மன்தஃ கவிர்ஜணீவா புணதா வபௌமஃ ஶஶ ீ
ரவிஃ | 
கா ஃ ஸ்றுஷ்டிஃ ஸ்திதிர்விஶ்வம் ஸ்தாவரம் 
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ஜன்கமம் ஜகத் || ௧௨௧ || 
பூராணபாக்னிர்மருத்வ்ணயாமாஹம்க்றுதிஃ 
ப்ரக்றுதிஃ புமான் | 
ப்ரஹ்மா விஷ்ணுஃ ஶிணவா ருத்ர ஈஶஃ ஶக்திஃ 
ஸதாஶிவஃ || ௧௨௨ || 
த்ரிதஶாஃ பிதரஃ ஸித்தா யஷா ரஷாம்ஸி 
கின்னராஃ | 
ஸித்தவித்யாதரா பூதா மனுஷ்யாஃ பஶவஃ 
ககாஃ || ௧௨௩ || 
ஸமுத்ராஃ ஸரிதஃ மஶ ா பூதம் பவ்யம் 
பணவாத்பவஃ | 
ஸாம்க்யம் பாதன்ஜ ம் ணயாகம் புராோனி 
ஶ்ருதிஃ ஸ்ம்றுதிஃ || ௧௨௪ || 
ணவதான்கானி ஸதாசாணரா மீமாம்ஸா 
ன்யாயவிஸ்தரஃ | 
ஆயுர்ணவணதா தனுர்ணவணதா கான்தர்வம் 
காவ்யனாடகம் || ௧௨௫ || 
மவகானஸம் பாகவதம் மானுஷம் 
பான்சராத்ரகம் | 
மஶவம் பாஶுபதம் 
கா ாமுகம்மபரவஶாஸனம் || ௧௨௬ || 
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ஶாக்தம் மவனாயகம் வஸௌரம் 
மஜனமார்ஹதஸம்ஹிதா | 
ஸதஸத்வ்யக்தமவ்யக்தம் ஸணசதனமணசதனம் 
|| ௧௨௭ || 
பன்ணதா ணமாஷஃ ஸுகம் ணபாணகா ணயாகஃ 
ஸத்யமணுர்மஹான் | 
ஸ்வஸ்தி ஹும்பட் ஸ்வதா ஸ்வாஹா 
ஶ்வரௌஷட் வவௌஷட் வஷண் னமஃ ௧௨௮ || 
க்ன்யானம் விக்ன்யானமானன்ணதா ணபாதஃ 
ஸம்வித்ஸணமாஸமஃ | 
ஏக ஏகாஷராதார ஏகாஷரபராயேஃ || ௧௨௯ || 
ஏகாக்ரதீணரகவரீ ஏணகாணனகஸ்வரூபத்றுக் | 
த்விரூணபா த்விபுணஜா த்வ்யணஷா த்விரணதா 
த்வபீரஷகஃ || ௧௩0 || 
த்மவமாதுணரா த்விவதணனா த்வன்த்வஹணீனா 
த்வயாதிகஃ | 
த்ரிதாமா த்ரிகரஸ்த்ணரதா த்ரிவர்கப தாயகஃ || 
௧௩௧ || 
த்ரிகுோத்மா 
த்ரிண ாகாதிஸ்த்ரிஶக்தீஶஸ்த்ரிண ாசனஃ | 
சதுர்விதவணசாவ்றுத்திபரிவ்றுத்திப்ரவர்தகஃ || 
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௧௩௨ || 
சதுர்பாஹுஶ்சதுர்தன்தஶ்சதுராத்மா சதுர்புஜஃ | 
சதுர்விணதாபாயமயஶ்சதுர்வர்ோஶ்ரமாஶ்ரயஃ 
௧௩௩ || 
சதுர்தீபூஜனப்ரீதஶ்சதுர்தீதிதிஸம்பவஃ ||  
பன்சாஷராத்மா பன்சாத்மா பன்சாஸ்யஃ 
பன்சக்றுத்தமஃ || ௧௩௪ || 
பன்சாதாரஃ பன்சவர்ேஃ பன்சாஷரபராயேஃ | 
பன்சதா ஃ பன்சகரஃ பன்சப்ரேவமாத்றுகஃ || 
௧௩௫ || 
பன்சப்ரஹ்மமயஸ்பூர்திஃ பன்சாவரேவாரிதஃ | 
பன்சபஷப்ரியஃ பன்சபாேஃ பன்சஶிகாத்மகஃ || 
௧௩௬ || 
ஷட்ணகாேபடீஃ ஷட்சக்ரதாமா 
ஷட்க்ரன்திணபதகஃ | 
ஷடன்கத்வான்தவித்வம்ஸீ 
ஷடன்கு மஹாஹ்ரதஃ || ௧௩௭ || 
ஷண்முகஃ ஷண்முகப்ராதா 
ஷட்ஶக்திபரிவாரிதஃ | 
ஷட்மவரிவர்கவித்வம்ஸீ ஷடூர்மிபயபன்ஜனஃ 
|| ௧௩௮ || 
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ஷட்தர்கதூரஃ ஷட்கர்மா ஷட்குேஃ 
ஷட்ரஸாஶ்ரயஃ | 
ஸப்தபாதா சரேஃ ஸப்தத்வணீபாருமண்ட ஃ || 
௧௩௯ || 
ஸப்தஸ்வர்ண ாகமுகுடஃ ஸப்தஸப்திவரப்ரதஃ 
| 
ஸப்தான்கராஜ்யஸுகதஃ 
ஸப்தர்ஷிகேவன்திதஃ || ௧௪0 || 
ஸப்தச்சன்ணதானிதிஃ ஸப்தணஹாத்ரஃ 
ஸப்தஸ்வராஶ்ரயஃ | 
ஸப்தாப்திணக ிகாஸாரஃ 
ஸப்தமாத்றுனிணஷவிதஃ || ௧௪௧ || 
ஸப்தச்சன்ணதா ணமாதமதஃ ஸப்தச்சன்ணதா 
மகப்ரபுஃ | 
அஷ்டமூர்திர்த்ணயயமூர்திரஷ்டப்ரக்றுதிகாரேம் 
|| ௧௪௨ || 
அஷ்டான்கணயாகப ப்றுதஷ்டபத்ராம்புஜாஸனஃ 
| 
அஷ்டஶக்திஸமானஶ்ரீரஷ்மடஶ்வர்யப்ரவர்தனஃ 
|| ௧௪௩ || 
அஷ்டபணீடாபபடீஶ்ரீரஷ்டமாத்றுஸமாவ்றுதஃ | 
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அஷ்டமபரவணஸவ்ணயாஷ்டவஸுவன்த்ணயாஷ்
டமூர்திப்றுத் || ௧௪௪ || 
அஷ்டசக்ரஸ்புரன்மூர்திரஷ்டத்ரவ்யஹவிஃப்ரிய
ஃ | 
அஷ்டஶ்ரீரஷ்டஸாமஶ்ரீரஷ்மடஶ்வர்யப்ரதாயகஃ 
| 
னவனாகாஸனாத்யாஸீ னவனித்யனுஶாஸிதஃ 
|| ௧௪௫ || 
னவத்வாரபுராவ்றுத்ணதா னவத்வாரனிணகதனஃ | 
னவனாதமஹானாணதா னவனாகவிபூஷிதஃ || 
௧௪௬ || 
னவனாராயேஸ்துல்ணயா 
னவதுர்கானிணஷவிதஃ | 
னவரத்னவிசித்ரான்ணகா 
னவஶக்திஶிணராத்த்றுதஃ || ௧௪௭ || 
தஶாத்மணகா தஶபுணஜா தஶதிக்பதிவன்திதஃ | 
தஶாத்யாணயா தஶப்ராணோ 
தணஶன்த்ரியனியாமகஃ || ௧௪௮ || 
தஶாஷரமஹாமன்த்ணரா 
தஶாஶாவ்யாபிவிக்ரஹஃ | 
ஏகாதஶமஹாருத்மரஃஸ்துதஶ்மசகாதஶாஷரஃ 
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|| ௧௪௯ || 
த்வாதஶத்விதஶாஷ்டாதிணதார்தண்டாஸ்த்ரனி
ணகதனஃ | 
த்ரணயாதஶபிதாபின்ணனா 
விஶ்ணவணதவாதிமதவதம் || ௧௫0 || 
சதுர்தணஶன்த்ரவரதஶ்சதுர்தஶமனுப்ரபுஃ | 
சதுர்தஶாத்யவித்யாட்யஶ்சதுர்தஶஜகத்பதிஃ || 
௧௫௧ || 
ஸாமபன்சதஶஃ பன்சதஶஶீதீாம்ஶுனிர்ம ஃ | 
திதிபன்சதஶாகாரஸ்தித்யா பன்சதஶார்சிதஃ || 
௧௫௨ || 
ணஷாடஶாதாரனி யஃ ணஷாடஶஸ்வரமாத்றுகஃ 
| 
ணஷாடஶான்தபதாவாஸஃ 
ணஷாடணஶன்துக ாத்மகஃ || ௧௫௩ || 
க ாஸப்ததஶ ீஸப்ததஶஸப்ததஶாஷரஃ | 
அஷ்டாதஶத்வபீபதிரஷ்டாதஶபுராேக்றுத் || 
௧௫௪ || 
அஷ்டாதவஶௌஷதீஸ்றுஷ்டிரஷ்டாதஶவிதிஃ 
ஸ்ம்றுதஃ | 
அஷ்டாதஶ ிபிவ்யஷ்டிஸமஷ்டிக்ன்யானணகா
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விதஃ || ௧௫௫ || 
அஷ்டாதஶான்னஸம்பத்திரஷ்டாதஶவிஜாதிக்று
த் | 
ஏகவிம்ஶஃ புமாணனகவிம்ஶத்யன்கு ிபல் வஃ 
|| ௧௫௬ || 
சதுர்விம்ஶதிதத்த்வாத்மா 
பன்சவிம்ஶாக்யபூருஷஃ | 
ஸப்தவிம்ஶதிதாணரஶஃ 
ஸப்தவிம்ஶதிணயாகக்றுத் || ௧௫௭ || 
த்வாத்ரிம்ஶத்மபரவாதீஶஶ்சதுஸ்த்ரிம்ஶன்ம
ஹாஹ்ரதஃ | 
ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வஸம்பூதிரஷ்டத்ரிம்ஶத்க ா
த்மகஃ || ௧௫௮ || 
பன்சாஶத்விஷ்ணுஶக்தீஶஃ 
பன்சாஶன்மாத்றுகா யஃ | 
த்விபன்சாஶத்வபுஃஶ்ணரேதீ்ரிஷஷ்ட்யஷரஸம்
ஶ்ரயஃ | 
பன்சாஶதஷரஶ்ணரேபீன்சாஶத்ருத்ரவிக்ரஹஃ 
|| ௧௫௯ || 
சதுஃஷஷ்டிமஹாஸித்திணயாகினவீ்றுன்தவன்தி
தஃ | 
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னமணதணகானபன்சாஶன்மருத்வர்கனிரர்க ஃ || 
௧௬0 || 
சதுஃஷஷ்ட்யர்தனிர்ணேதா 
சதுஃஷஷ்டிக ானிதிஃ | 
அஷ்டஷஷ்டிமஹாதீர்தணஷத்ரமபரவவன்திதஃ 
|| ௧௬௧ || 
சதுர்னவதிமன்த்ராத்மா ஷண்ேவத்யதிகப்ரபுஃ | 
ஶதானன்தஃ ஶதத்றுதிஃ ஶதபத்ராயணதஷேஃ || 
௧௬௨ || 
ஶதானகீஃ ஶதமகஃ ஶததாராவராயுதஃ | 
ஸஹஸ்ரபத்ரனி யஃ ஸஹஸ்ரபேிபூஷேஃ 
|| ௧௬௩ || 
ஸஹஸ்ரஶரீ்ஷா புருஷஃ ஸஹஸ்ராஷஃ 
ஸஹஸ்ரபாத் | 
ஸஹஸ்ரனாமஸம்ஸ்துத்யஃ 
ஸஹஸ்ராஷப ாபஹஃ || ௧௬௪ || 
தஶஸாஹஸ்ரபேிப்றுத்பேிராஜக்றுதாஸனஃ | 
அஷ்டாஶதீிஸஹஸ்ராத்யமஹர்ஷிஸ்ணதாத்ரபா
டிதஃ || ௧௬௫ || 
 ஷாதாரஃ ப்ரியாதாணரா  ஷாதாரமணனாமயஃ 
| 
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சதுர் ஷஜபப்ரீதஶ்சதுர் ஷப்ரகாஶகஃ || 
௧௬௬ || 
சதுரஶதீி ஷாோம் ஜவீானாம் 
ணதஹஸம்ஸ்திதஃ | 
ணகாடிஸூர்யப்ரதீகாஶஃ 
ணகாடிசன்த்ராம்ஶுனிர்ம ஃ || ௧௬௭ || 
ஶிணவாத்பவாத்யஷ்டணகாடிமவனாயகதுரன்தரஃ 
| 
ஸப்தணகாடிமஹாமன்த்ரமன்த்ரிதாவயவத்யுதிஃ 
|| ௧௬௮ || 
த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்ணகாடிஸுரஶ்ணரேபீ்ரேதபாதுக
ஃ | 
அனன்தணதவதாணஸவ்ணயா 
ஹ்யனன்தஶுபதாயகஃ || ௧௬௯ || 
அனன்தனாமானன்தஶ்ரீரனன்ணதானன்தவஸௌக்ய
தஃ | 
அனன்தஶக்திஸஹிணதா 
ஹ்யனன்தமுனிஸம்ஸ்துதஃ || ௧௭0 || 
இதி மவனாயகம் னாம்னாம் 
ஸஹஸ்ரமிதமீரிதம் | 
இதம் ப்ராஹ்ணம முஹூர்ணத யஃ படதி 
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ப்ரத்யஹம் னரஃ || ௧௭௧ || 
கரஸ்தம் தஸ்ய ஸக மமஹிகாமுஷ்மிகம் 
ஸுகம் | 
ஆயுராணராக்யமமஶ்வர்யம் மதர்யம் வஶௌர்யம் 
ப ம் யஶஃ || ௧௭௨ || 
ணமதா ப்ரக்ன்யா த்றுதிஃ கான்திஃ 
வஸௌபாக்யமபிரூபதா | 
ஸத்யம் தயா ஷமா ஶான்திர்தாஷிண்யம் 
தர்மஶ ீதா || ௧௭௩ || 
ஜகத்ஸம்வனனம் விஶ்வஸம்வாணதா 
ணவதபாடவம் | 
ஸபாபாண்டித்யவமௌதார்யம் காம்பரீ்யம் 
ப்ரஹ்மவர்சஸம் || ௧௭௪ || 
ஓஜஸ்ணதஜஃ கு ம் ஶ ீம் ப்ரதாணபா 
வரீ்யமார்யதா | 
க்ன்யானம் விக்ன்யானமாஸ்திக்யம் 
ஸ்மதர்யம் விஶ்வாஸதா ததா || ௧௭௫ || 
தனதான்யாதிவ்றுத்திஶ்ச ஸக்றுதஸ்ய 
ஜபாத்பணவத் | 
வஶ்யம் சதுர்விதம் விஶ்வம் ஜபாதஸ்ய 
ப்ரஜாயணத || ௧௭௬ || 
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ராக்ன்ணயா ராஜக த்ரஸ்ய ராஜபுத்ரஸ்ய 
மன்த்ரிேஃ | 
ஜப்யணத யஸ்ய வஶ்யார்ணத ஸ தாஸஸ்தஸ்ய 
ஜாயணத || ௧௭௭ || 
தர்மார்தகாமணமாஷாோமனாயாணஸன 
ஸாதனம் | 
ஶாகினடீாகினரீணஷாயஷக்ரஹபயாபஹம் || 
௧௭௮ || 
ஸாம்ராஜ்யஸுகதம் ஸர்வஸபத்னமதமர்தனம் 
| 
ஸமஸ்தக ஹத்வம்ஸி தக்தபஜீப்ரணராஹேம் 
|| ௧௭௯ || 
துஃஸ்வப்னஶமனம் 
க்ருத்தஸ்வாமிசித்தப்ரஸாதனம் | 
ஷட்வர்காஷ்டமஹாஸித்தித்ரிகா க்ன்யானகார
ேம் || ௧௮0 || 
பரக்றுத்யப்ரஶமனம் பரசக்ரப்ரமர்தனம் | 
ஸம்க்ராமமார்ணக ஸணவஷாமிதணமகம் 
ஜயாவஹம் || ௧௮௧ || 
ஸர்வவன்த்யத்வணதாஷக்னம் 
கர்பரமஷககாரேம் | 
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பட்யணத ப்ரத்யஹம் யத்ர ஸ்ணதாத்ரம் 
கேபணதரிதம் || ௧௮௨ || 
ணதணஶ தத்ர ன துர்பிஷமீதணயா துரிதானி ச | 
ன தத்ணகஹம் ஜஹாதி ஶ்ரீர்யத்ராயம் ஜப்யணத 
ஸ்தவஃ || ௧௮௩ || 
ஷயகுஷ்டப்ரணமஹார்ஶபகன்தரவிஷூசிகாஃ | 
குல்மம் ப்லீஹானமஶமானமதிஸாரம் 
மணஹாதரம் || ௧௮௪ || 
காஸம் ஶ்வாஸமுதாவர்தம் ஶூ ம் 
ணஶாபாமணயாதரம் | 
ஶிணராணராகம் வமிம் ஹிக்காம் 
கண்டமா ாமணராசகம் || ௧௮௫ || 
வாதபித்தகபத்வன்த்வத்ரிணதாஷஜனிதஜ்வரம் | 
ஆகன்துவிஷமம் ஶதீமுஷ்ேம் 
மசகாஹிகாதிகம் || ௧௮௬ || 
இத்யாத்யுக்தமனுக்தம் வா 
ணராகணதாஷாதிஸம்பவம் | 
ஸர்வம் ப்ரஶமயத்யாஶு ஸ்ணதாத்ரஸ்யாஸ்ய 
ஸக்றுஜ்ஜபஃ || ௧௮௭ || 
ப்ராப்யணதஸ்ய ஜபாத்ஸித்திஃ ஸ்த்ரீஶூத்மரஃ 
பதிமதரபி | 
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ஸஹஸ்ரனாமமன்த்ணராயம் ஜபிதவ்யஃ 
ஶுபாப்தணய || ௧௮௮ || 
மஹாகேபணதஃ ஸ்ணதாத்ரம் ஸகாமஃ 
ப்ரஜபன்னிதம் | 
இச்சயா ஸக ான் ணபாகானுபபுஜ்ணயஹ 
பார்திவான் || ௧௮௯ || 
மணனாரதபம ர்திவ்மயர்வ்ணயாமயாமனர்ம
ணனாரமமஃ | 
சன்த்ணரன்த்ரபாஸ்கணராணபன்த்ரப்ரஹ்மஶர்வாதி
ஸத்மஸு || ௧௯0 || 
காமரூபஃ காமகதிஃ காமதஃ காமணதஶ்வரஃ | 
புக்த்வா யணதப்ஸிதான்ணபாகானபஷீ்மடஃ ஸஹ 
பன்துபிஃ || ௧௯௧ || 
கணேஶானுசணரா பூத்வா கணோ கேபதிப்ரியஃ 
| 
னன்தீஶ்வராதிஸானன்மதர்னன்திதஃ 
ஸகம ர்கமேஃ || ௧௯௨ || 
ஶிவாப்யாம் க்றுபயா புத்ரனிர்விணஶஷம் ச 
 ா ிதஃ | 
ஶிவபக்தஃ பூர்ேகாணமா கணேஶ்வரவராத்புனஃ 
|| ௧௯௩ || 
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ஜாதிஸ்மணரா தர்மபரஃ 
ஸார்வவபௌணமாபிஜாயணத | 
னிஷ்காமஸ்து ஜபன்னித்யம் பக்த்யா 
விக்ணனஶதத்பரஃ || ௧௯௪ || 
ணயாகஸித்திம் பராம் ப்ராப்ய 
க்ன்யானமவராக்யஸம்யுதஃ | 
னிரன்தணர னிராபாணத பரமானன்தஸம்க்ன்யிணத 
|| ௧௯௫ || 
விஶ்ணவாத்தீர்ணே பணர பூர்ணே 
புனராவ்றுத்திவர்ஜிணத | 
லீணனா மவனாயணக தாம்னி ரமணத 
னித்யனிர்வ்றுணத || ௧௯௬ || 
ணயா னாமபிர்ஹுமதர்தத்மதஃ 
பூஜணயதர்சணய ஏன்னரஃ | 
ராஜாணனா வஶ்யதாம் யான்தி ரிபணவா யான்தி 
தாஸதாம் || ௧௯௭ || 
தஸ்ய ஸித்யன்தி மன்த்ராோம் 
துர் பாஶ்ணசஷ்டஸித்தயஃ | 
மூ மன்த்ராதபி ஸ்ணதாத்ரமிதம் ப்ரியதமம் மம 
|| ௧௯௮ || 
னபஸ்ணய மாஸி ஶுக் ாயாம் சதுர்த்யாம் மம 
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ஜன்மனி | 
தூர்வாபிர்னாமபிஃ பூஜாம் தர்பேம் 
விதிவச்சணரத் || ௧௯௯ || 
அஷ்டத்ரவ்மயர்விணஶணஷே 
குர்யாத்பக்திஸுஸம்யுதஃ | 
தஸ்ணயப்ஸிதம் தனம் தான்யமமஶ்வர்யம் 
விஜணயா யஶஃ || ௨00 || 
பவிஷ்யதி ன ஸன்ணதஹஃ புத்ரவபௌத்ராதிகம் 
ஸுகம் | 
இதம் ப்ரஜபிதம் ஸ்ணதாத்ரம் படிதம் ஶ்ராவிதம் 
ஶ்ருதம் || ௨0௧ || 
வ்யாக்றுதம் சர்சிதம் த்யாதம் 
விம்றுஷ்டமபிவன்திதம் | 
இஹாமுத்ர ச விஶ்ணவஷாம் 
விஶ்மவஶ்வர்யப்ரதாயகம் || ௨0௨ || 
ஸ்வச்சன்தசாரிோப்ணயஷ ணயன ஸன்தார்யணத 
ஸ்தவஃ | 
ஸ ரக்ஷ்யணத 
ஶிணவாத்பூமதர்கமேரத்யஷ்டணகாடிபிஃ || ௨0௩ 
|| 
 ிகிதம் புஸ்தகஸ்ணதாத்ரம் மன்த்ரபூதம் 
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ப்ரபூஜணயத் | 
தத்ர ஸர்ணவாத்தமா  க்ஷ்மீஃ ஸன்னிதத்ணத 
னிரன்தரம் || ௨0௪ || 
தாமனரணஶமஷரகிம ர்வ்ரமதஶ்ச 
தீர்மதரணஶமஷரகிம ர்மமகஶ்ச | 
ன தத்ப ம் வின்ததி 
யத்கணேஶஸஹஸ்ரனாமஸ்மரணேன ஸத்யஃ 
|| ௨0௫ || 
ஏதன்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் படதி தினமவேௌ 
ப்ரத்யஹம்ப்ணராஜ்ஜிஹாணன  
ஸாயம் மத்யன்திணன வா த்ரிஷவேமதவா 
ஸன்ததம் வா ஜணனா யஃ | 
ஸ ஸ்யாமதஶ்வர்யதுர்யஃ ப்ரபவதி வசஸாம் 
கீர்திமுச்மசஸ்தணனாதி  
தாரித்ர்யம் ஹன்தி விஶ்வம் வஶயதி ஸுசிரம் 
வர்தணத புத்ரவபௌத்மரஃ || ௨0௬ || 
அகின்சணனாப்ணயகசித்ணதா னியணதா 
னியதாஸனஃ | 
ப்ரஜபம்ஶ்சதுணரா மாஸான் 
கணேஶார்சனதத்பரஃ || ௨0௭ || 
தரித்ரதாம் ஸமுன்மூல்ய 
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ஸப்தஜன்மானுகாமபி | 
 பணத மஹதீம்  க்ஷ்மீமித்யாக்ன்யா 
பாரணமஶ்வரீ || ௨0௮ || 
ஆயுஷ்யம் வதீணராகம் கு மதிவிம ம் 
ஸம்பதஶ்சார்தினாஶஃ  
கீர்திர்னித்யாவதாதா பவதி கலு னவா 
கான்திரவ்யாஜபவ்யா | 
புத்ராஃ ஸன்தஃ க த்ரம் குேவதபிமதம் 
யத்யதன்யச்ச தத்த - 
ன்னித்யம் யஃ ஸ்ணதாத்ரணமதத் படதி 
கேபணதஸ்தஸ்ய ஹஸ்ணத ஸமஸ்தம் || ௨0௯ 
|| 
கேன்ஜணயா கேபதிர்ணஹரம்ணபா தரேதீரஃ | 
மஹாகேபதிர்புத்திப்ரியஃ ஷிப்ரப்ரஸாதனஃ || 
௨௧0 || 
அணமாகஸித்திரம்றுதமன்த்ரஶ்சின்தாமேிர்னிதி
ஃ | 
ஸுமன்கண ா பஜீமாஶாபூரணகா வரதஃ க ஃ || 
௨௧௧ || 
காஶ்யணபா னன்தணனா வாசாஸித்ணதா 
டுண்டிர்வினாயகஃ | 
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ணமாதமகணரபிரத்மரகவிம்ஶத்யா னாமபிஃ 
புமான் || ௨௧௨ || 
உபாயனம் தணதத்பக்த்யா மத்ப்ரஸாதம் 
சிகீர்ஷதி | 
வத்ஸரம் விக்னராணஜாஸ்ய 
தத்யமிஷ்டார்தஸித்தணய || ௨௧௩ || 
யஃ ஸ்வதௌதி மத்கதமனா மமாராதனதத்பரஃ | 
ஸ்துணதா னாம்னா ஸஹஸ்ணரே ணதனாஹம் 
னாத்ர ஸம்ஶயஃ || ௨௧௪ || 
னணமா னமஃ ஸுரவரபூஜிதான்க்ரணய  
னணமா னணமா னிருபமமன்க ாத்மணன | 
னணமா னணமா விபு தமயகஸித்தணய  
னணமா னமஃ கரிக பானனாய ணத || ௨௧௫ || 
கின்கிேகீேரசிதசரேஃ 
ப்ரகடிதகுருமிதசாருகரேஃ | 
மதஜ  ஹரீக ிதகணபா ஃ 
ஶமயது துரிதம் கேபதினாம்னா || ௨௧௬ || 
|| இதி ஶ்ரீகணேஶபுராணே உபாஸனாகண்ணட 
ஈஶ்வரகணேஶஸம்வாணத  
கணேஶஸஹஸ்ரனாமஸ்ணதாத்ரம் னாம 
ஷட்சத்வாரிம்ணஶாத்யாயஃ || 
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