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ekAkSharagaNapatikavacham

ஏகாரக³ணபதிகவசmh

thைரேலாkhயேமாஹநகவசmh ।
க³ேணஶாய நம: ।
நமshதshைம க³ேணஶாய ஸrhவவிkh◌⁴நவிநாஶிேந ।
காrhயாரmhேப⁴ஷு ஸrhேவஷு ேதா ய:ஸுைரரபி ॥ 1॥
பாrhவthவாச ।
ப⁴க³வnh ேத³வேத³ேவஶ ேலாகாiνkh³ரஹகாரக: ।
இதா³நீ ேராth’chசா² கவசmh யthphரகாஶிதmh ॥ 2॥
ஏகாரshய மnhthரshய thவயா phேதந ேசதஸா ।
வைத³தth³விதி⁴வth³ேத³வ யதி³ ேத வlhலபா⁴shmhயஹmh ॥ 3॥
ஈவர உவாச ।
ஶ ◌்’iΝ ேத³வி phரவயா நாkh²ேயயமபி ேத th◌⁴வmh ।
ஏகாரshய மnhthரshய கவசmh ஸrhவகாமத³mh ॥ 4॥
யshய shமரணமாthேரண ந விkh◌⁴நா: phரப⁴வnhதி  ।
thகாலேமககாலmh வா ேய பட²nhதி ஸதா³ நரா: ॥ 5॥
ேதஷாmh khவாபி ப⁴யmh நாshதி ஸŋhkh³ராேம ஸŋhகேட கி³ெரௗ ।
⁴தேவதாலரோபி⁴rhkh³ரைஹசாபி ந பா³th◌⁴யேத ॥ 6॥
இத³mh கவசமjhஞாthவா ேயா ஜேபth³ க³ணநாயகmh ।
ந ச th³தி⁴மாphேநாதி ேடா⁴ வrhஷஶைதரபி ॥ 7॥
அேகா⁴ேரா ேம யதா² மnhthேரா மnhthராiµthதேமாthதம: ।
தேத²த³mh கவசmh ேத³வி ³rhலப⁴mh ⁴வி மாநைவ: ॥ 8॥
ேகா³பநீயmh phரயthேநந நாjhேயயmh யshய கshயசிth ।
தவ phthயா மேஹஶாநி கவசmh கth²யேதऽth³⁴தmh ॥ 9॥
ஏகாரshய மnhthரshய க³ணகசrhத: ।
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ஏகாரக³ணபதிகவசmh

thShph ச²nhத³sh விkh◌⁴ேநேஶா ேத³வதா பகீrhதிதா ॥ 10॥
க³◌ँ பீ³ஜmh ஶkhதிேராŋhகார:ஸrhவகாமாrhத²th³த⁴ேய ।
ஸrhவவிkh◌⁴நவிநாஶாய விநிேயாக³sh கீrhதித: ॥ 11॥
th◌⁴யாநmh ।
ரkhதாmhேபா⁴ஜshவபmh லஸத³ணஸேராஜாதி⁴ட⁴mh thேநthரmh பாஶmh
ைசவாŋhஶmh வா வரத³மப⁴யத³mh பா³ஹுபி⁴rhதா⁴ரயnhதmh ।
ஶkhthயா khதmh க³ஜாshயmh ph’²தரஜட²ரmh நாக³யjhேஞாபவீதmh ேத³வmh
சnhth³ராrhத⁴ட³mh ஸகலப⁴யஹரmh விkh◌⁴நராஜmh நமா ॥ 12॥
கவசmh ।
க³ேணேஶா ேம ஶிர: பா பா⁴லmh பா க³ஜாநந: ।
ேநthேர க³ணபதி: பா க³ஜகrhண: தீ மம ॥ 13॥
கேபாெலௗ க³ணநாத²sh kh◌⁴ராணmh க³nhத⁴rhவத: ।
iµக²mh ேம ஸுiµக:² பா சி³கmh கி³ஜாஸுத: ॥ 14॥
வாmh பா க³ணkhேடா³ த³nhதாnh ர ³rhiµக:² ।
வாசmh விநாயக: பா கShடmh பா மேஹாthகட: ॥ 15॥
shகnhெதௗ⁴ பா க³ஜshகnhேதா⁴ பா³ஹூ ேம விkh◌⁴நநாஶந: ।
ஹshெதௗ ர ேஹரmhேபா³ வ: பா மஹாப³ல: ॥ 16॥
’த³யmh ேம க³ணபதித³ரmh ேம மேஹாத³ர: ।
நாபி⁴ க³mhபீ⁴ர’த³ய: ph’Shட²mh பா ஸுரphய: ॥ 17॥
கmh ேம விகட: பா ³யmh ேம ³ஹத: ।
ஊ ேம பா ெகௗமாரmh ஜாiνநீ ச க³தி⁴ப: ॥ 18॥
ஜŋhேக⁴ க³ஜphரத:³ பா ³lhெபௗ² ேம ⁴rhஜphய: ।
சரெணௗ ³rhஜய: பாrhஸாŋhக³mh க³ணநாயக: ॥ 19॥
ஆேமாேதா³ ேமऽkh³ரத: பா phரேமாத:³ பா ph’Shட²த: ।
த³ேண பா th³தி⁴ேஶா வாேம விkh◌⁴நத⁴ராrhசித: ॥ 20॥
phராchயாmh ர மாmh நிthயmh சிnhதாமணிவிநாயக: ।
ஆkh³ேநயாmh வkhரNhேடா³ ேம த³ணshயாiµமாஸுத: ॥ 21॥
ைநrh’thயாmh ஸrhவவிkh◌⁴ேநஶ: பா நிthயmh க³ேணவர: ।
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ஏகாரக³ணபதிகவசmh

phரதீchயாmh th³தி⁴த:³ பா வாயvhயாmh க³ஜகrhணக: ॥ 22॥
ெகௗேப³rhயாmh ஸrhவth³தி⁴ஶ: ஈஶாnhயாஶநnhத³ந: ।
ஊrhth◌⁴வmh விநாயக: பா அேதா⁴ ஷகவாஹந: ॥ 23॥
தி³வா ேகா³ரத⁴வள: பா நிthயmh க³ஜாநந: ।
ராthெரௗ பா க³ணkhட:³ஸnhth◌⁴ேயா:ஸுரவnhதி³த: ॥ 24॥
பாஶாŋhஶாப⁴யகர:ஸrhவத: பா மாmh ஸதா³ ।
kh³ரஹ⁴தபிஶாேசph◌⁴ய: பா நிthயmh க³ஜாநந: ॥ 25॥
ஸthவmh ரஜshதேமா வாசmh ³th³தி⁴mh jhஞாநmh shmh’திmh த³யாmh ।
த⁴rhமசrhவித⁴mh லmh லjhஜாmh கீrhதிmh லmh வ: ॥ 26॥
த⁴நmh தா⁴nhயmh kh³’ஹmh தா³ராnh ெபௗthராnh ஸகீ²mhshததா² ।
ஏகத³nhேதாऽவ மாnh ஸrhவத: ஶŋhகராthமஜ: ॥ 27॥
th³தி⁴த³mh கீrhதித³mh ேத³வி phரபேட²nhநியத: ஶுசி: ।
ஏககாலmh th³விகாலmh வாபி ப⁴khதிமாnh ॥ 28॥
ந தshய ³rhலப⁴mh கிசிth thஷு ேலாேகஷு விth³யேத ।
ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா ஜாயேத ⁴வி மாநவ: ॥ 29॥
யmh யmh காமயேத நிthயmh ஸு³rhலப⁴மேநாரத²mh ।
தmh தmh phராphேநாதி ஸகலmh ஷNhமாஸாnhநாthர ஸmhஶய: ॥ 30॥
ேமாஹநshதmhப⁴நாகrhஷமாரேchசாடநmh வஶmh ।
shமரேத³வ ஜாயnhேத நாthர காrhயா விசார ॥ 31॥
ஸrhவவிkh◌⁴நஹரmh ேத³வmh kh³ரஹபீடா³நிவாரணmh ।
ஸrhவஶthயகரmh ஸrhவாபthதிநிவாரணmh ॥ 32॥
th◌⁴’thேவத³mh கவசmh ேத³வி ேயா ஜேபnhமnhthரiµthதமmh ।
ந வாchயேத ஸ விkh◌⁴ெநௗைக: ◌⁴ கதா³சித³பி thரசிth ॥ 33॥
⁴rhேஜ கி²thவா விதி⁴வth³தா⁴ரேயth³ேயா நர: ஶுசி: ।
ஏகபா³ேஹா ஶிர: கNhேட² ஜயிthவா க³தி⁴பmh ॥ 34॥
ஏகாரshய மnhthரshய கவசmh ேத³வி ³rhலப⁴mh ।
ேயா தா⁴ரேயnhமேஹஶாநி ந விkh◌⁴ைநரபி⁴⁴யேத ॥ 35॥
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ஏகாரக³ணபதிகவசmh

க³ேணஶ’த³யmh நாம கவசmh ஸrhவth³தி⁴த³mh ।
பேட²th³வா பாட²ேயth³வாபி தshய th³தி: ◌⁴ கேர shதி²தா ॥ 36॥
ந phரகாயmh மேஹஶாநி கவசmh யthர thரசிth ।
தா³தvhயmh ப⁴khதிkhதாய ³ேத³வபராய ச ॥ 37॥
॥ இதி th³ரயாமேல ஏகாரக³ணபதிகவசmh அத²வா
thைரேலாkhயேமாஹநகவசmh ஸmhrhணmh ॥
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