మునిరువాచ
కథం నామ్నం సహసరం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివదం తన్మమ్చక్ష్వ లోకాన్ుగరహతతపర || ౧ ||
బ్రహమ మవాచ
దేవః పూరవం పురారాతః పురతరయజయోదయమే |

a.
c

మన్సా స వినిరాారయ దదృశే విఘ్నకారణమ్ |

om

అన్రచనాదగ ణేశసయ జాతో విఘ్్నకులః కిల || ౨ ||

మహాగణపతం భకాయా సమభయరచా యథావిధి || ౩ ||

gm

విఘ్నపరశమనోపాయమపృచఛదపరిశమ
ర మ్ |

ou
si

సన్ుయష్ట ః పూజయ్ శమ్భోరమహాగణపతః సవయమ్ || ౪ ||

.y

సరవవిఘ్నపరశమన్ం సరవకామఫలపరదమ్ |

w

తతసయ స్మమ సవయం నామ్నం సహసరమిదమబ్రవీత్ || ౫ ||

w

w

అసయ శ్రరమహాగణపతసహసరనామసతయ తరమ్ల్మన్య స
ర య|
గణేశ ఋషః, మహాగణపతరదేవతా, నానావిధానిచఛనాేంస |
హుమిత బీజమ్, తున్గ మిత శకియః, సావహాశకియరత
ి కీలకమ్ |
సకలవిఘ్నవినాశన్దావరా శ్రరమహాగణపతపరసాదసదా ారదే జపే వినియోగః |
అథ కరనాయసః
గణేశవరో గణకీరడ ఇతయన్ు
గ ష్ాాభ్యం న్మః |

కుమ్రగురురీశాన్ ఇత తరజ నీభ్యం న్మః ||
బ్రహామణడ కుమోశిచద్ వామేత మధ్యమ్భ్యం న్మః |
రకతయ రకాయమబరధ్ర ఇతయనామికాభ్యం న్మః
సరవసదు
గ రుసంసేవయ ఇత కనిషా కాభ్యం న్మః |
అథ అంగనాయసః
నిష్కలో నిరమల ఇత శిరసే సావహా |

a.
c

ఛన్ే శఛనోే దోవ ఇత హృదయ్య న్మః |

om

లుపయ విఘ్నః సవభకాయనామిత కరతలకరపృష్ాాభ్యం న్మః ||

gm

సృషట సే తలయకీరడ ఇత శిఖ్యై వష్ట్ |

ou
si

గ్నానాన్ం విగ్నానాన్మ్న్న్ే ఇత కవచాయ హుమ్ |

.y

అష్ాటన్గ యోగఫలభృదిత నేతత
ర య
ర ్య వౌష్ట్ |

w

అన్న్య శకియసహిత ఇతయసాయాయ ఫట్ |

w

w

భూరుోవః సవరోమ్ ఇత దిగబన్ా ః |
అథ ధాయన్మ్

గజవదన్మచిన్య ాం తీక్ష్ణదంష్ట ంా తరనత
ే ంర
బ్ృహదుదరమశేష్ం భూతరాజం పురాణమ్ |
అమరవరసుపూజయం రకయ వరణ ం సురదశం
పశుపతసుతమీశం విఘ్నరాజం న్మ్మి ||

శ్రరగణపతరువాచ
ఓం గణేశవరో గణకీరడ్ గణనాథ్ గణాధిపః |
ఏకదనోయ వకరతుణడడ గజవకతయో మహమ దరః || ౧ ||
లమ్భబదరో ధ్ూమరవరోణ వికటడ విఘ్ననాశన్ః |
సుముఖో దురుమఖో బ్ుద్ా విఘ్నరాజో గజాన్న్ః || ౨ ||

om

భీమః పరమ్భద ఆమ్భదః సురాన్నోే మద్ తకటః |

a.
c

హేరమబః శమబరః శముోరల మబకరోణ మహాబ్లః || ౩ ||
న్న్ే నో లమపటడ భీమ్భ మేఘ్నాద్ గణన్జ యః |

gm

వినాయకత విరూపాక్షో వీరః శూరవరపరదః || ౪ ||

ou
si

మహాగణపతరుబదిా పరయః క్షిపప
ర స
ర ాదన్ః |

.y

రుదరపరయో గణాధ్యక్ష్ ఉమ్పుతోరఘ్నాశన్ః || ౫ ||

w

కుమ్రగురురీశాన్పుతోర మూష్కవాహన్ః |

w

w

సదిాపయ
ర ః సదిా పతః సదా ః సదిా వినాయకః || ౬ ||
అవిఘ్నసుయముబరుః సంహవాహనో మ్భహినీపరయః |
కటన్కటడ రాజపుతరః శాకలః సంమితోమితః || ౭ ||
కూష్ామణడ సామసమూోతరుేరజ యో ధ్ూరజ యో జయః |
భూపతరుోవన్పతరూోతానాం పతరవయయః || ౮ ||
విశవకరాయ విశవముఖో విశవరూపత నిధిరగ ుణః |

కవిః కవీనామృష్భో బ్రహమణడయ బ్రహమవితరియః || ౯ ||
జదయష్ా రాజో నిధిపతరినధిపయ
ర పతపయ
ర ః|
హిరణమయపురాన్య ఃసే ః సూరయమణడ లమధ్యగః || ౧౦ ||
కరాహతధ్వసయ సన్ుాసలిలః పూష్దన్య భిత్ |
కిరీటీ కుణడ లీ హారీ వన్మ్లీ మనోమయః |

om

ఉమ్న్కకదలికుతుకీ ముకియదః కులపావన్ః || ౧౧ ||

a.
c

వమముఖయహతదమతయశ్రరః పాదాహతజితక్షితః || ౧౨ ||
సద్ యజాతః సవరణ మున్జ మేఖలీ దురినమితయ హృత్ |

gm

దుఃసవపనహృతరరసహనో గుణీ నాదపరతషా తః || ౧౩ ||

ou
si

సురూపః సరవనేతారధివాసత వీరాసనాశరయః |

.y

పీతామబరః ఖణడ రదః ఖణడ వశ
మ ాఖసంసే తః || ౧౪ ||

w

చితారన్గ ః శాయమదశనో భ్లచనోే ా హవిరుోజః |

w

w

యోగ్నాధిపసాయరకసే ః పురుష్త గజకరణ కః || ౧౫ ||
గణాధిరాజో విజయః సే రో గజపతధ్వజీ |
దేవదేవః సమరః పారణదీపకత వాయుకీలకః || ౧౬ ||
విపశిచదవరద్ నాద్ నాదభిన్నమహాచలః |
వరాహరదనో మృతుయన్జ యో వాయఘ్్రజినామబరః || ౧౭ ||
ఇచాఛశకియభవో దేవతారతా దమతయవిమరేన్ః |

శముోవకతయద
ో ోవః శముోకతపహా శముోహాసయభూః || ౧౮ ||
శముోతేజాః శివాశోకహారీ గ్నౌరీసుఖ్వహః |
ఉమ్న్గ మలజో గ్నౌరీతేజోభూః సవరుానీభవః || ౧౯ ||
యగనాకాయో మహానాద్ గ్నిరివరామా శుభ్న్న్ః |
సరావతామ సరవదేవాతామ బ్రహమమూరాా కకుపురితః || ౨౦ ||

om

బ్రహామణడ కుమోశిచద్ వామభ్లఃసతయశిరోరుహః |

a.
c

జగజజ న్మలయోనేమష్నిమేష్త గనారకసత మదృక్ || ౨౧ ||
గ్నిరీనక
్రై రద్ ధ్రామధ్రోమష్ా ః సామబ్ృంహితః |

gm

గరహర్క్క్ష్దశనో వాణీజిహమ వ వాసవనాసకః || ౨౨ ||

ou
si

భూ
ర మధ్యసంసే తకరో బ్రహమవిదాయమద్ దకః |

.y

కుల్చల్ంసః సత మ్రకఘ్ణడట రుదరశిరోధ్రః || ౨౩ ||

w

న్దీన్దభుజః సరాపన్ు
గ లీకసాయరకాన్ఖః |

w

w

వోయమనాభిః శ్రరహృదయో మేరుపృష్తా రణ వోదరః || ౨౪ ||
కుక్షిసేయక్ష్గన్ా రవరక్ష్ఃకిన్నరమ్న్ుష్ః |
పృథీవకటః సృషట లిన్గ ః శల
ై ోరురే సజ
ర ాన్ుకః || ౨౫ ||
పాతాలజనోో మునిపాతాకల్న్ు
గ ష్ా సయ య
ర ీతన్ుః |
జోయతరమణడ లల్న్ూ
గ లో హృదయ్ల్న్నిశచలః || ౨౬ ||
హృతపదమకరిణకాశాలీ వియతేకలిసరోవరః |

సదోకయ ధాయన్నిగడః పూజావారినివారితః || ౨౭ ||
పరతాపీ కాశయపత మనాయ గణకత విష్ట పీ బ్లీ |
యశసీవ ధారిమకత జదతా పరథమః పరమథేశవరః || ౨౮ ||
చినాయమణిరే ీీ పపతః కలపదురమవనాలయః |
తీవారశిరోదా ృతపద్ జావలినీమౌలిల్లితః |

om

రతనమణడ పమధ్యసతే రతనసంహాసనాశరయః || ౨౯ ||

a.
c

న్నాేన్నిే తపీఠశ్రరరోోగద్ భూషతాసన్ః || ౩౦ ||
సకామదాయనీపీఠః సుురదుగ్నారసనాశరయః |

gm

తేజోవతీశిరోరతనం సతాయనితాయవతంసతః || ౩౧ ||

ou
si

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సరవశకయ ాముబజాలయః |

.y

లిపపదామసనాధారో వహినధామతరయ్లయః || ౩౨ ||

w

ఉన్నతపరపద్ గూఢగులుః సంవృతపారిణికః |

w

w

పీన్జన్ో ః శిల ష్టజాన్ుః సూ
ే లోరుః పత ర న్నమతకటః || ౩౩ ||
నిమననాభిః సూ
ే లకుక్షిః పీన్వక్షా బ్ృహదుోజః |
పీన్సకన్ా ః కముబకణడా లమ్భబష్తా లమబనాసకః || ౩౪ ||
భగనవామరదసుయన్గ సవయదనోయ మహాహన్ుః |
హర సవనేతత
ర య
ర ః శూరపకరోణ నిబిడమసయ కః || ౩౫ ||
సయ బ్కాకారకుమ్ోగ్నోర రతనమౌలిరినరన్ుకశః |

సరపహారకటీసూతరః సరపయగ్నోనాపవీతవాన్ || ౩౬ ||
సరపకతటీరకటకః సరపగ్న్ైోవయ
ే కాన్గ దః |
సరపకక్షోదరాబ్న్ా ః సరపరాజోతయ రచఛదః || ౩౭ ||
రకతయ రకాయమబరధ్రో రకయ మ్ల్విభూష్ణః |
శేవతః శేవతామబరధ్రః శేవతమ్ల్విభూష్ణః |

om

రకదయక్ష్నో రకయ కరో రకయ తాలోవష్ా పలల వః || ౩౮ ||

a.
c

శేవతాతపతరరుచిరః శేవతచామరవీజితః || ౩౯ ||
సరావవయవసమూపరణ ః సరవలక్ష్ణలక్షితః |

gm

సరావభరణశోభ్ఢయః సరవశోభ్సమనివతః || ౪౦ ||

ou
si

సరవమన్గ లమ్న్గ లయః సరవకారణకారణమ్ |

.y

సరవదేవవరః శారీగీ బీజపూరీ గదాధ్రః || ౪౧ ||

w

శుభ్నోగ లోకసారన్గ ః సుతన్ుయసయ న్ుయవరాన్ః |

w

w

కిరీటీ కుణడ లీ హారీ వన్మ్లీ శుభ్న్గ దః || ౪౨ ||
ఇక్షుచాపధ్రః శూలీ చకరపాణిః సరోజభృత్ |
పాశ్ర ధ్ృతోతపలః శాలిమన్జ రీభృత్ీదన్య భృత్ || ౪౩ ||
కలపవలీల ధ్రో విశావభయదక
మ కరో వశ్ర |
అక్ష్మ్ల్ధ్రో గ్నానాన్ముదారవాన్ ముదగ రాయుధ్ః || ౪౪ ||
పూరణ పాతీర కముబధ్రో విధ్ృతాన్ుకశమూలకః |

కరసాేమరఫలశూచతకలికాభృతుకఠారవాన్ || ౪౫ ||
పుష్కరసే సవరణ ఘ్టీపూరణ రతానభివరమకః |
భ్రతీసున్ే రన
ీ ాథ్ వినాయకరతపరయః || ౪౬ ||
మహాలక్షమమపరయతమః సదా లక్షమమమనోరమః |
మహీవరాహవామ్నోగ రతకన్ే రపపశిచమః |

om

రమ్రమేశపూరావనోగ దక్షిణడమ్మహేశవరః || ౪౭ ||

సంవరిాతమహావృదిా రృదిా సదిా పవ
ర రా న్ః |

a.
c

ఆమ్భదమ్భదజన్న్ః సపరమ్భదపరమ్భదన్ః || ౪౮ ||

gm

దన్య సౌముఖయసుముఖః కానియ కన్ే లితాశరయః || ౪౯ ||

ou
si

మదనావతాయశిరతానిో ఃా కృతవమముఖయదురుమఖః |

.y

విఘ్నసంపలల వః పదమః సరోవన్నతమదదరవః || ౫౦ ||

w

విఘ్నకృనినమనచరణడ దారవిణీశకియసతకృతః |

w

w

తీవారపరసన్నన్యనో జావలినీపాలితమకదృక్ || ౫౧ ||
మ్భహినీమ్భహనో భోగదాయనీకానియ మణడ న్ః |
కామినీకాన్య వకయ ోశ్రరరధిషా తవసున్ా రః || ౫౨ ||
వసుధారామద్ నానద్ మహాశన్ఖ నిధిపరయః |
న్మదవసుమతీమ్లీ మహాపదమనిధిః పరభుః || ౫౩ ||
సరవసదు
గ రుసంసేవయః శోచిషేకశహృదాశరయః |

ఈశాన్మూరాా దేవన్
ే ే శి
ా ఖః పవన్న్న్ే న్ః || ౫౪ ||
పరతుయగరన్యనో దివోయ దివాయసయ శ
ర తపరవధ్ృక్ |
ఐరావతాదిసరావశావారణడ వారణపయ
ర ః || ౫౫ ||
వజారదయసయ ప
ర రీవారో గణచణడ సమ్శరయః |
అజయ్రిచతపాదాబ్జజ నితాయన్న్ే వన్సే తః |

om

జయ్జయపరికరో విజయ్విజయ్వహః || ౫౬ ||

a.
c

విల్సనీకృతోల్లసః శౌణీడ సౌన్ే రయమణిడ తః || ౫౭ ||
అన్నాయన్న్య సుఖదః సుమన్గ లసుమన్గ లః |

gm

గ్నానానాశరయః కిరయ్ధార ఇచాఛశకియనిషేవితః || ౫౮ ||

ou
si

సుభగ్నాసంశిరతపద్ లలితాలలితాశరయః |

.y

కామినీపాలన్ః కామకామినీకదలిల్లితః || ౫౯ ||

w

సరసవతాయశరయో గ్నౌరీన్న్ే న్ః శ్రరనికదతన్ః |

w

w

గురుగుపయ పద్ వాచాసద్ా వాగ్నీశవరీపతః || ౬౦ ||
న్లినీకాముకత వామ్రామ్భ జదయష్ాామనోరమః |
రౌదీమ
ర ుదిత
ర పాదాబ్జజ హుమీబజసుయన్గ శకియకః || ౬౧ ||
విశావదిజన్న్తారణః సావహాశకియః సకీలకః |
అమృతాబిా కృతావాసత మదఘ్ూరిణతలోచన్ః || ౬౨ ||
ఉచిఛష్తట చిఛష్ట గణకత గణేశో గణనాయకః |

సారవకాలికసంసదిా రినతయసేవోయ దిగమబరః || ౬౩ ||
అన్పాయోన్న్య దృషట రపరమేయోజరామరః |
అనావిలోపరతహతరచుయతోమృతమక్ష్రః || ౬౪ ||
అపరతరోకాక్ష్యోజయోయనాధారోనామయోమలః |
అనాకారోబిా భూమయగ్నినబ్లఘోనవయకయ లక్ష్ణః |

om

అమేయసదిా రదమవతమఘోరోగ్నినసమ్న్న్ః || ౬౫ ||

a.
c

ఆధారపీఠమ్ధార ఆధారాధేయవరిజతః || ౬౬ ||
ఆఖుకదతన్ ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః |

gm

ఇక్షుసాగరమధ్యసే ఇక్షుభక్ష్ణల్లసః || ౬౭ ||

ou
si

ఇక్షుచాపాతరదకశ్రరరక్షు
ి చాపనిషేవితః |

.y

ఇన్ే గ్న
ా ోపసమ్న్శ్రరరన్
ి ే నీ
ా లసమదుయతః || ౬౮ ||

w

ఇనీే వరదలశాయమ ఇన్ుేమణడ లమణిడ తః |

w

w

ఇధ్మపరయ ఇడాభ్గ ఇడావానినిే రాపయ
ర ః || ౬౯ ||
ఇక్షావకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతకరయ వయతేప్తః |
ఈశాన్మౌలిరీశాన్ ఈశాన్పయ
ర
ఈతహా || ౭౦ ||
ఈష్ణాతరయకల్పన్య ఈహామ్తరవివరిజతః |
ఉపేన్ే ా ఉడుభృనౌమలిరుడునాథకరపయ
ర ః || ౭౧ ||
ఉన్నతాన్న్ ఉతు
య న్గ ఉదారసయ ద
ర శాగరణఃీ |

ఊరజ సావన్ూష్మలమద ఊహాపత హదురాసదః || ౭౨ ||
ఋగయజఃసామన్యన్ ఋదిా సదిా సమరపకః |
ఋజచితతయ కసులభో ఋణతరయవిమ్భచన్ః || ౭౩ ||
లుపయ విఘ్నః సవభకాయనాం లుపయ శకియః సురదివష్ామ్ |
లుపయ శ్రరరివముఖ్రాచనాం లూతావిసత ుటనాశన్ః || ౭౪ ||

om

ఏకారపీఠమధ్యసే ఏకపాదకృతాసన్ః |

a.
c

ఏజితాఖిలదత
మ యశ్రరరధ
ద ితాఖిలసంశరయః || ౭౫ ||
ఐశవరయనిధిర్ైశవరయమైహికాముషమకపరదః |

gm

ఐరంమదసమ్భనేమష్ ఐరావతసమ్న్న్ః || ౭౬ ||

ou
si

ఓంకారవాచయ ఓంకార ఓజసావనోష్ధీపతః |

.y

ఔదారయనిధిరౌదా తయధమరయ ఔన్నతయనిఃసమః || ౭౭ ||

w

అన్ుకశః సురనాగ్నానామన్ుకశాకారసంసే తః |

w

w

అః సమసయ విసరాగన్య పదేష్ు పరికర
ీ య ితః || ౭౮ ||
కమణడ లుధ్రః కలపః కపరీే కలభ్న్న్ః |
కరమసాక్షమ కరమకరాయ కరామకరమఫలపరదః || ౭౯ ||
కదమబగ్నోలకాకారః కూష్ామణడ గణనాయకః |
కారుణయదేహః కపలః కథకః కటసూతరభృత్ || ౮౦ ||
ఖరవః ఖడగ పరయః ఖడగ ః ఖ్నాయన్య ఃసే ః ఖనిరమలః |

ఖల్వటశృన్గ నిలయః ఖట్వనీగ ఖదురాసదః || ౮౧ ||
గుణాఢ్్ య గహనో గద్ య గదయపదయసుధారణ వః |
గదయగ్నాన్పరయో గరోజ గ్నీతగ్నీరావణపూరవజః || ౮౨ ||
గుహాయచారరతో గుహమ య గుహాయగమనిరూపతః |
ఘ్ణాటఘ్రోరికామ్లీ ఘ్టకుమ్భో ఘ్టడదరః |

om

గుహాశయో గుడాబిా సతే గురుగమ్భయ గురురుగరుః || ౮౩ ||

చణడ శచణేడ శవరశచణీడ చణేడ శశచణడ వికరమః |

a.
c

న్కారవాచోయ నాకారో న్కారాకారశుణడ భృత్ || ౮౪ ||

gm

చరాచరపతా చినాయమణిశచరవణల్లసః || ౮౫ ||

ou
si

ఛన్ే శఛనోే దోవశఛనోే దురల క్ష్యశఛన్ే విగరహః |

.y

జగద్ యనిరజ గతా్క్షమ జగదీశో జగన్మయః || ౮౬ ||

w

జపత య జపపరో జాపత య జిహావసంహాసన్పరభుః |

w

w

సరవదగ ణడడలల సదాాన్ఝనాకరిభమ
ర రాకులః || ౮౭ ||
టనాకరసాురసంరావష్ట నాకరమణిన్ూపురః |
ఠదవయీపలల వాన్య సే సరవమనేయ ష్
ర ు సదిా దః || ౮౮ ||
డిణముణడ
ిడ
డ డాకినీశో డామరో డిణమప
ిడ
రయః |
ఢకాకనినాదముదితో ఢ్ౌనోక ఢుణిి వినాయకః || ౮౯ ||
తతాయీనాం పరకృతసయ తయ ీం తతయ ీంపదనిరూపతః |

తారకాన్య రసంసాేన్సాయరకసాయరకాన్య కః || ౯౦ ||
సాేణుః సాేణుపరయః సాేతా సాేవరం జన్గ మం జగత్ |
దక్ష్యగనాపరమథనో దాతా దాన్ం దమ్భ దయ్ || ౯౧ ||
దయ్వానిే వయవిభవో దణడ భృదే ణడనాయకః |
దంష్ాటాలగనదీవపఘ్టడ దేవారే న్ృగజాకృతః |

a.
c

ధ్న్ం ధ్న్పతేరబన్ుారా న్ద్ ధ్రణీధ్రః || ౯౩ ||

om

దన్య పరభినానభరమ్లో దమతయవారణదారణః || ౯౨ ||

ధాయనమకపరకటడ ధేయయో ధాయన్ం ధాయన్పరాయణః |

gm

ధ్వనిపరకృతచీతాకరో బ్రహామణాడవలిమేఖలః || ౯౪ ||

ou
si

న్నోేా న్నిే పరయో నాద్ నాదమధ్యపరతషా తః |

.y

నిష్కలో నిరమలో నితోయ నితాయనితోయ నిరామయః || ౯౫ ||

w

పరం వోయమ పరం ధామ పరమ్తామ పరం పదమ్ || ౯౬ ||

w

w

పరాతపరః పశుపతః పశుపాశవిమ్భచన్ః |
పూరాణన్న్ే ః పరాన్న్ే ః పురాణపురుష్త తయ మః || ౯౭ ||
పదమపరసన్నవదన్ః పరణతాగ్నానాన్నాశన్ః |
పరమ్ణపరతయయ్తీతః పరణతారియనివారణః || ౯౮ ||
ఫణిహసయ ః ఫణిపతః ఫూతాకరః ఫణితపయ
ర ః|
బ్్ణారిచతానిో య
ా ుగలో బ్్లకదలికుతూహలీ |

బ్రహమ బ్రహామరిచతపద్ బ్రహమచారీ బ్ృహసపతః || ౯౯ ||
బ్ృహతయ మ్భ బ్రహమపరో బ్రహమణడయ బ్రహమవితరియః |
బ్ృహనానదాగరాచీతాకరో బ్రహామణాడవలిమేఖలః || ౧౦౦ ||
భూ
ర క్షదపదతయ లక్షమమకత భరోగ భద్ర భయ్పహః |
భగవాన్ భకియసులభో భూతద్ భూతభూష్ణః || ౧౦౧ ||

om

భవోయ భూతాలయో భోగదాతా భూ
ర మధ్యగ్నోచరః |

a.
c

మనోయ ర మన్య ప
ర తరమనీయ ా మదమతోయ మనో మయః || ౧౦౨ ||
మేఖల్హీశవరో మన్ే గతరమన్ే నిభేక్ష్ణః |

gm

మహాబ్లో మహావీరోయ మహాపారణడ మహామనాః || ౧౦౩ ||

ou
si

యగ్నోనా యగనాపతరయగనాగ్నోపాయ యగనాఫలపరదః |

.y

యశసకరో యోగగమ్భయ య్గ్నినాకత య్జకపరయః || ౧౦౪ ||

w

రసత రసపరయో రసత య రన్జ కత రావణారిచతః |

w

w

రాజయరక్షాకరో రతనగరోో రాజయసుఖపరదః || ౧౦౫ ||
లక్షో లక్ష్పతరల క్షోయ లయసతే లడుడకపయ
ర ః|
ల్సపరయో ల్సయపరో ల్భకృలోలకవిశురతః || ౧౦౬ ||
వరదణడయ వహినవదనో వనోే ా వేదాన్య గ్నోచరః |
వికరాయ విశవతశచక్షురివధాతా విశవతోముఖః || ౧౦౭ ||
వామదేవో విశవనేతా వజిరవజరనివారణః |

వివసవదబన్ా నో విశావధారో విశేవశవరో విభుః || ౧౦౮ ||
శబ్ే బ్హ
ర మ శమపారపయః శముోశకియగణేశవరః |
శాసాయ శిఖ్గరనిలయః శరణయః శమబరదశవరః || ౧౦౯ ||
ష్డృతుకుసుమసరగ్నీవ ష్డాధారః ష్డక్ష్రః |
సంసారవమదయః సరవగనాః సరవభేష్జభేష్జమ్ || ౧౧౦ ||

om

సృషట సే తలయకీరడః సురకున్జ రభేదకః |

a.
c

సన్ూ
ే రితమహాకుమోః సదసదోకియదాయకః || ౧౧౧ ||
సాక్షమ సముదరమథన్ః సవయంవేదయః సవదక్షిణః |

gm

సవతన్య ఃర సతయసంకలపః సామగ్నాన్రతః సుఖీ || ౧౧౨ ||

ou
si

హంసత హసయ పశాచీశో హవన్ం హవయకవయభుక్ |

.y

హవయం హుతపయో
ర
హృష్తట హృలలల ఖ్మన్య మ
ర ధ్యగః || ౧౧౩ ||

w

క్షదతారధిపః క్ష్మ్భరాయ క్ష్మ్క్ష్మపరాయణః |

w

w

క్షిపక్ష
ర దమకరః క్షదమ్న్న్ే ః క్షోణస
ీ ురదురమః || ౧౧౪ ||
ధ్రమపరద్ రేదః కామదాతా సౌభ్గయవరాన్ః |
విదాయపరద్ విభవద్ భుకియముకియఫలపరదః || ౧౧౫ ||
ఆభిరూపయకరో వీరశ్రరపద
ర ్ విజయపరదః |
సరవవశయకరో గరోద్ ష్హా పుతరపౌతరదః || ౧౧౬ ||
మేధాదః కీరయ ద
ి ః శోకహారీ దౌరాోగయనాశన్ః |

పరతవాదిముఖసయ మ్భో రుష్ట చితయ పరసాదన్ః || ౧౧౭ ||
పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బ్న్ా మ్భక్ష్దః |
లవసుయాటః కల్ కాష్ాా నిమేష్సయ తపరక్ష్ణః || ౧౧౮ ||
ఘ్టీ ముహూరయ ః పరహరో దివా న్కయ మహరినశమ్ |
రాశిసాయరా తథిరోయగ్నో వారః కరణమంశకమ్ |

om

పక్షో మ్సరయ ీయనాబ్ే యుగం కలోప మహాలయః || ౧౧౯ ||

a.
c

లగనం హమ రా కాలచకరం మేరుః సపయ రమయో ధ్ురవః || ౧౨౦ ||
రాహురమన్ే ః కవిరీజవో బ్ుధ్ భౌమః శశ్ర రవిః |

gm

కాలః సృషట ః సే తరివశవం సాేవరం జన్గ మం జగత్ || ౧౨౧ ||

ou
si

భూరాపత గ్నినరమరుద్ వామ్హంకృతః పరకృతః పుమ్న్ |

.y

బ్రహామ విష్ు
ణ ః శివో రుదర ఈశః శకియః సదాశివః || ౧౨౨ ||

w

తరదశాః పతరః సదాా యక్షా రక్షాంస కిన్నరాః |

w

w

సదా విదాయధ్రా భూతా మన్ుష్ాయః పశవః ఖగ్నాః || ౧౨౩ ||
సముదారః సరితః శల
ై ్ భూతం భవయం భవోదోవః |
సాంఖయం పాతన్జ లం యోగం పురాణాని శురతః సమృతః || ౧౨౪ ||
వేదానాగని సదాచారో మీమ్ంసా నాయయవిసయ రః |
ఆయురదవద్ ధ్న్ురదవద్ గ్నాన్ా రవం కావయనాటకమ్ || ౧౨౫ ||
వమఖ్న్సం భ్గవతం మ్న్ుష్ం పాన్చరాతరకమ్ |

శైవం పాశుపతం కాల్ముఖంభమరవశాసన్మ్ || ౧౨౬ ||
శాకయ ం వమనాయకం సౌరం జ్మన్మ్రహతసంహితా |
సదసదవాకయ మవయకయ ం సచేతన్మచేతన్మ్ || ౧౨౭ ||
బ్నోా మ్భక్ష్ః సుఖం భోగ్నో యోగః సతయమణురమహాన్ |
సవసయ హుంఫట్ సవధా సావహా శౌరష్ట్ వౌష్ట్ వష్ణ్ న్మః ౧౨౮ ||

om

గ్నానాన్ం విగ్నానాన్మ్న్నోే బ్జ ధ్ః సంవిత్మ్భసమః |
ఏకాగరధీరదకవీర ఏకతనేకసవరూపధ్ృక్ |

a.
c

ఏక ఏకాక్ష్రాధార ఏకాక్ష్రపరాయణః || ౧౨౯ ||

gm

దివరూపత దివభుజో దవాక్షో దివరద్ దీవపరక్ష్కః || ౧౩౦ ||

ou
si

దమవమ్తురో దివవదనో దవన్ే ీహీనో దవయ్తగః |

.y

తరధామ్ తరకరసేయ త
ర ా తరవరగ ఫలదాయకః || ౧౩౧ ||

w

తరగుణాతామ తరలోకాదిసయ శ
ర కీయశసయ ల
ర ోచన్ః |

w

w

చతురివధ్వచోవృతయ పరివృతయ పరవరయ కః || ౧౩౨ ||
చతురాబహుశచతురే న్యశచతురాతామ చతురుోజః |
చతురివధ్ పాయమయశచతురవరాణశరమ్శరయః ౧౩౩ ||
చతురీేపూజన్పీరతశచతురీేతథిసమోవః ||
పనాచక్ష్రాతామ పనాచతామ పనాచసయః పన్చకృతయ మః || ౧౩౪ ||
పనాచధారః పన్చవరణ ః పనాచక్ష్రపరాయణః |

పన్చతాలః పన్చకరః పన్చపరణవమ్తృకః || ౧౩౫ ||
పన్చబ్రహమమయసూురియః పనాచవరణవారితః |
పన్చభక్ష్పరయః పన్చబ్్ణః పన్చశిఖ్తమకః || ౧౩౬ ||
ష్టడకణపీఠః ష్టచకరధామ్ ష్డగ ని
ా ే భేదకః |
ష్ణుమఖః ష్ణుమఖభ్రతా ష్టశకియపరివారితః |

om

ష్డన్గ ధావన్య విధ్వంసీ ష్డన్ు
గ లమహాహర దః || ౧౩౭ ||

a.
c

ష్డమవరివరగ విధ్వంసీ ష్డూరిమభయభన్జ న్ః || ౧౩౮ ||
ష్టయ రకదూరః ష్టకరామ ష్డుగణః ష్డరసాశరయః |

gm

సపయ పాతాలచరణః సపయ దీవపత రుమణడ లః || ౧౩౯ ||

ou
si

సపయ సవరోలకముకుటః సపయ సపయ వరపరదః |

.y

సపాయన్గ రాజయసుఖదః సపయ రిమగణవనిే తః || ౧౪౦ ||

w

సపయ చఛనోే నిధిః సపయ హమ తరః సపయ సవరాశరయః |

w

w

సపాయబిా కదలికాసారః సపయ మ్తృనిషేవితః || ౧౪౧ ||
సపయ చఛనోే మ్భదమదః సపయ చఛనోే మఖపరభుః |
అష్ట మూరియరా దాయమూరియరష్ట పక
ర ృతకారణమ్ || ౧౪౨ ||
అష్ాటన్గ యోగఫలభృదష్ట పతారముబజాసన్ః |
అష్ట శకియసమ్న్శ్రరరష్ట శవరయపరవరా న్ః || ౧౪౩ ||
అష్ట పీఠోపపీఠశ్రరరష్ట మ్తృసమ్వృతః |

అష్ట భమరవసేవోయష్ట వసువనోే ాష్ట మూరియభృత్ || ౧౪౪ ||
అష్ట చకరసుురన్ూమరియరష్ట దవ
ర యహవిఃపయ
ర ః|
అష్ట శ్రరరష్ట సామశ్రరరష్ట శవరయపరదాయకః |
న్వనాగ్నాసనాధాయసీ న్వనిధ్యన్ుశాసతః || ౧౪౫ ||
న్వదావరపురావృతోయ న్వదావరనికదతన్ః |

a.
c

న్వనారాయణసుయలోయ న్వదురాగనిషేవితః |

om

న్వనాథమహానాథ్ న్వనాగవిభూషతః || ౧౪౬ ||
న్వరతనవిచితారనోగ న్వశకియశిరోదా ృతః || ౧౪౭ ||

gm

దశాతమకత దశభుజో దశదికపతవనిే తః |

ou
si

దశాధాయయో దశపారణడ దశేనిేయ
ా నియ్మకః || ౧౪౮ ||

.y

దశాక్ష్రమహామనోయ ర దశాశావాయపవిగరహః |

w

ఏకాదశమహారుదమఃర సుయతశైచకాదశాక్ష్రః || ౧౪౯ ||

w

w

దావదశదివదశాష్ాటదిద్ రేణడ ాసయ ని
ర కదతన్ః |
తరయోదశభిదాభినోన విశేవదేవాధిదవ
మ తమ్ || ౧౫౦ ||
చతురే శన్
ే ేవ
ా రదశచతురే శమన్ుపరభుః |
చతురే శాదయవిదాయఢయశచతురే శజగతపతః || ౧౫౧ ||
సామపన్చదశః పన్చదశ్రశ్రతాంశునిరమలః |
తథిపన్చదశాకారసయ థాయ పన్చదశారిచతః || ౧౫౨ ||

ష్త డశాధారనిలయః ష్త డశసవరమ్తృకః |
ష్త డశాన్య పదావాసః ష్త డశేన్ే ుకల్తమకః || ౧౫౩ ||
కల్సపయ దశ్ర సపయ దశసపయ దశాక్ష్రః |
అష్ాటదశదీవపపతరష్ాటదశపురాణకృత్ || ౧౫౪ ||
అష్ాటదశౌష్ధీసృషట రష్ాటదశవిధిః సమృతః |

a.
c

అష్ాటదశాన్నసమపతయ రష్ాటదశవిజాతకృత్ |

om

అష్ాటదశలిపవయషట సమషట గ్నానాన్కతవిదః || ౧౫౫ ||

ఏకవింశః పుమ్నేకవింశతయన్ు
గ లిపలల వః || ౧౫౬ ||

gm

చతురివంశతతతాయీతామ పన్చవింశాఖయపూరుష్ః |

ou
si

సపయ వింశతతారదశః సపయ వింశతయోగకృత్ || ౧౫౭ ||

.y

దావతరంశదమోరవాధీశశచతుసయ ంర శన్మహాహర దః |

w

ష్టయ ంర శతయ తయ ీసంభూతరష్ట తరంశతకల్తమకః || ౧౫౮ ||

w

w

పనాచశదివష్ు
ణ శకీయశః పనాచశనామతృకాలయః |
దివపనాచశదవపుఃశేణ
ర ీతరష్ష్ట ాక్ష్రసంశరయః |
పనాచశదక్ష్రశేణ
ర ప
ీ నాచశదురదరవిగరహః || ౧౫౯ ||
చతుఃష్షట మహాసదిా యోగ్నినీవృన్ే వనిే తః |
న్మదేకతన్పనాచశన్మరుదవరగ నిరరగ లః || ౧౬౦ ||
చతుఃష్ష్ట ారే నిరదణతా చతుఃష్షట కల్నిధిః |

అష్ట ష్షట మహాతీరే క్షత
ద భ
ర మరవవనిే తః || ౧౬౧ ||
చతురనవతమనాయరతామ ష్ణణ వతయధికపరభుః |
శతాన్న్ే ః శతధ్ృతః శతపతారయతేక్ష్ణః || ౧౬౨ ||
శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధ్ః |
సహసరశ్రరామ పురుష్ః సహసారక్ష్ః సహసరపాత్ |
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సహసరపతరనిలయః సహసరఫణిభూష్ణః || ౧౬౩ ||

దశసాహసరఫణిభృతుణిరాజకృతాసన్ః |
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సహసరనామసంసుయతయః సహసారక్ష్బ్ల్పహః || ౧౬౪ ||
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లక్షాధారః పరయ్ధారో లక్షాధారమనోమయః |
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చతురల క్ష్జపపీరతశచతురల క్ష్పరకాశకః || ౧౬౬ ||
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చతురశ్రతలక్షాణాం జీవానాం దేహసంసే తః |
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కతటసూరయపరతీకాశః కతటచనాేాంశునిరమలః || ౧౬౭ ||
శివోదోవాదయష్ట కతటవమనాయకధ్ురన్ా రః |
సపయ కతటమహామన్య మ
ా ావయవదుయతః || ౧౬౮ ||
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తరయసయ ంర శతోకటసురశేణ
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ర తపాదుకః |
అన్న్య దేవతాసేవోయ హయన్న్య శుభదాయకః || ౧౬౯ ||
అన్న్య నామ్న్న్య శ్రరరన్నోయ న్న్య సౌఖయదః |

అన్న్య శకియసహితో హయన్న్య మునిసంసుయతః || ౧౭౦ ||
ఇత వమనాయకం నామ్నం సహసరమిదమీరితమ్ |
ఇదం బ్్రహేమ ముహూరదయ యః పఠత పరతయహం న్రః || ౧౭౧ ||
కరసే ం తసయ సకలమైహికాముషమకం సుఖమ్ |
ఆయురారోగయమైశవరయం ధమరయం శౌరయం బ్లం యశః || ౧౭౨ ||
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మేధా పరగ్నానా ధ్ృతః కానియ ః సౌభ్గయమభిరూపతా |
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సతయం దయ్ క్ష్మ్ శానియ రాేక్షిణయం ధ్రమశ్రలతా || ౧౭౩ ||
జగత్ంవన్న్ం విశవసంవాద్ వేదపాటవమ్ |
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సభ్పాణిడ తయమౌదారయం గ్నామీోరయం బ్రహమవరచసమ్ || ౧౭౪ ||
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ఓజసేయ జః కులం శ్రలం పరతాపత వీరయమ్రయతా |
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గ్నానాన్ం విగ్నానాన్మ్సయ కయం స్ే ర
ట యం విశావసతా తథా || ౧౭౫ ||
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ధ్న్ధానాయదివృదిా శచ సకృదసయ జపాదోవేత్ |
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వశయం చతురివధ్ం విశవం జపాదసయ పరజాయతే || ౧౭౬ ||
రాగ్నోనా రాజకలతరసయ రాజపుతరసయ మనియ ణ
ా ః|
జపయతే యసయ వశాయరదే స దాససయ సయ జాయతే || ౧౭౭ ||
ధ్రామరే కామమ్భక్షాణామనాయ్సేన్ సాధ్న్మ్ |
శాకినీడాకినీరక్షోయక్ష్గరహభయ్పహమ్ || ౧౭౮ ||
సామ్రజయసుఖదం సరవసపతనమదమరే న్మ్ |

సమసయ కలహధ్వంస దగా బీజపరరోహణమ్ || ౧౭౯ ||
దుఃసవపనశమన్ం కురదా సావమిచితయ పరసాదన్మ్ |
ష్డవరాగష్ట మహాసదిా తరకాలగ్నానాన్కారణమ్ || ౧౮౦ ||
పరకృతయపరశమన్ం పరచకరపమ
ర రేన్మ్ |
సరవవన్ా ాతవద్ ష్ఘ్నం గరోరక్ష్క
ై కారణమ్ |
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సంగ్నారమమ్రదగ సవేష్ామిదమేకం జయ్వహమ్ || ౧౮౧ ||
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పఠయతే పరతయహం యతర సతయ తరం గణపతేరిదమ్ || ౧౮౨ ||
దేశే తతర న్ దురిోక్ష్మీతయో దురితాని చ |
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న్ తదేగ హం జహాత శ్రరరయతారయం జపయతే సయ వః || ౧౮౩ ||
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క్ష్యకుష్ా పరమేహారశభగన్ే రవిష్ూచికాః |
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గులమం పీల హాన్మశమ్న్మతసారం మహమ దరమ్ || ౧౮౪ ||
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కాసం శావసముదావరయ ం శూలం శోఫామయోదరమ్ |
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శిరోరోగం వమిం హికాకం గణడ మ్ల్మరోచకమ్ || ౧౮౫ ||
వాతపతయ కఫదవన్ే ీతరద్ ష్జనితజవరమ్ |
ఆగన్ుయవిష్మం శ్రతముష్ణ ం చమకాహికాదికమ్ || ౧౮౬ ||
ఇతాయదుయకయ మన్ుకయ ం వా రోగద్ ష్ాదిసమోవమ్ |
సరవం పరశమయతాయశు సతయ తరసాయసయ సకృజజ పః || ౧౮౭ ||
పారపయతేసయ జపాత్దిాః సీయ శూ
మ ప|
ర దఃమర పతతర

సహసరనామమనోయ ర యం జపతవయః శుభ్పయ యే || ౧౮౮ ||
మహాగణపతేః సతయ తరం సకామః పరజపనినదమ్ |
ఇచఛయ్ సకల్న్ భోగ్నాన్ుపభుజదయహ పారిేవాన్ || ౧౮౯ ||
మనోరథఫల మరేవ
ి మయరోవామయ్నర
మ మనోరమైః |
కామరూపః కామగతః కామదః కామదేశవరః |
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ర మశరావదిసదమసు || ౧౯౦ ||
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భుకాయీ యథేప్తానోోగ్నాన్భీష్ట ః సహ బ్న్ుాభిః || ౧౯౧ ||
గణేశాన్ుచరో భూతావ గణడ గణపతపరయః |
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న్నీే శవరాదిసాన్నర
టే ననిే తః సకల మరగణమః || ౧౯౨ ||
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శివాభ్యం కృపయ్ పుతరనిరివశేష్ం చ ల్లితః |
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శివభకయ ః పూరణ కామ్భ గణేశవరవరాతుపన్ః || ౧౯౩ ||

w

జాతసమరో ధ్రమపరః సారవభౌమ్భభిజాయతే |
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నిష్ాకమసుయ జపనినతయం భకాయా విఘ్ననశతతపరః || ౧౯౪ ||
యోగసదిా ం పరాం పారపయ గ్నానాన్వమరాగయసంయుతః |
నిరన్య రద నిరాబ్్ధే పరమ్న్న్ే సంగ్నినాతే || ౧౯౫ ||
విశోవతీయ రదణ పరద పూరదణ పున్రావృతయ వరిజతే |
లీనో వమనాయకద ధామిన రమతే నితయనిరవృతే || ౧౯౬ ||
యో నామభిరుహతమరేతఃతయ పూజయేదరచయేఏన్నరః |

రాజానో వశయతాం య్నియ రిపవో య్నియ దాసతామ్ || ౧౯౭ ||
తసయ సధ్యనియ మనాయరణాం దురల భ్శేచష్ట సదా యః |
మూలమనాయరదప సతయ తరమిదం పరయతమం మమ || ౧౯౮ ||
న్భసేయ మ్స శుకాలయ్ం చతురాేాం మమ జన్మని |
అష్ట దవ
ర మయరివశేషేణ కురాయదోకియసుసంయుతః |
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దూరావభిరానమభిః పూజాం తరపణం విధివచచరదత్ || ౧౯౯ ||
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తసేయప్తం ధ్న్ం ధాన్యమైశవరయం విజయో యశః || ౨౦౦ ||
భవిష్యత న్ సనేే హః పుతరపౌతారదికం సుఖమ్ |
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ఇదం పరజపతం సతయ తరం పఠితం శారవితం శురతమ్ || ౨౦౧ ||
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వాయకృతం చరిచతం ధాయతం విమృష్ట మభివనిే తమ్ |
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ఇహాముతర చ విశేవష్ాం విశైవశవరయపరదాయకమ్ || ౨౦౨ ||
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స రక్ష్యతే శివోదూోతమరగణర
మ ధ్యష్ట కతటభిః || ౨౦౩ ||
లిఖితం పుసయ కసతయ తరం మన్య భ
ర ూతం పరపూజయేత్ |
తతర సరోవతయ మ్ లక్షమమః సనినధ్తేయ నిరన్య రమ్ || ౨౦౪ ||
దానమరశేష్మరఖిల మర్రతమశచ తీర్ేర
థ శేషర
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న్ తతులం విన్ే త యదగ ణేశసహసరనామసమరణేన్ సదయః || ౨౦౫ ||
ఏతనానమ్నం సహసరం పఠత దిన్మణౌ పరతయహంపత ర జిజ హానే

సాయం మధ్యనిే నే వా తరష్వణమథవా సన్య తం వా జనో యః |
స సాయదమశవరయధ్ురయః పరభవత వచసాం కీరయ మ
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దారిదార ం హనియ విశవం వశయత సుచిరం వరాతే పుతరపౌతమఃర || ౨౦౬ ||
అకిన్చనోపేయకచితోయ నియతో నియతాసన్ః |
పరజపంశచతురో మ్సాన్ గణేశారచన్తతపరః || ౨౦౭ ||
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గణన్జ యో గణపతరదహరమ్భబ ధ్రణీధ్రః |
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మహాగణపతరుబదిా పరయః క్షిపప
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ర ాదన్ః || ౨౧౦ ||
అమ్భఘ్సదిా రమృతమన్య శి
ి ధిః |
ర చనాయమణిరన
సుమన్గ లో బీజమ్శాపూరకత వరదః కలః || ౨౧౧ ||
కాశయపత న్న్ే నో వాచాసద్ా ఢుణిి రివనాయకః |
మ్భదక్ైరదభిరతమక
ర వింశతాయ నామభిః పుమ్న్ || ౨౧౨ ||
ఉపాయన్ం దదేదోకాయా మతరరసాదం చికీరమత |

వత్రం విఘ్నరాజోసయ తథయమిష్ాటరే సదా యే || ౨౧౩ ||
యః సౌయత మదగ తమనా మమ్రాధ్న్తతపరః |
సుయతో నామ్న సహసేణ
ర తేనాహం నాతర సంశయః || ౨౧౪ ||
న్మ్భ న్మః సురవరపూజితాన్ో య
ా ే
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న్మ్భ న్మః కరికలభ్న్నాయ తే || ౨౧౫ ||
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