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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्
अ ौीगणपितगकारािदसहॐनाममालाम ।
वा सा ऋिषः । अनुपु छ्ः । ौीगणपितदवता ।
गं बीजम ।् ाहा शिः । ल कीलकम ।्
मम सकलाभीिसथ जप े िविनयोगः ॥
॥ करासः ॥
ॐ अुाां नमः । ौ तज नीां नमः ।
॑ ममाां नमः । ब अनािमकाां नमः ।
ल किनिकाां नमः । गं करतलकरपृाां नमः ।
एवं दयािदासः ।
अथवा षीङभाजागिमितबीजने कराासः ॥
॥ ानम ॥्
ओार सिभिमभाननिमभालम म्ुामिबममलिुतमकेदम ।्
लोदरं कलचतभु ुजमािददवें ायेहागणपितं मितिसिकाम ॥्
॥ ोऽम ॥्
ॐ गणेरो गणाो गणाराो गणिूयः ।
गणनाथो गणामी गणशेो गणनायकः ॥ १॥
गणमिूत ग णपितग णऽाता गणयः ।
गणपोऽथ गणबीडो गणदवेो गणािधपः ॥ २॥
गणेो गणौेो गणूेो गणािधराट ्।
गणराड ्गणगोाथ ग्णाो गणदवैतम ॥् ३॥
गणबगु णसुद ्गणाधीशो गणूथः ।
गणिूयसखः शद ्गणिूयसुत त्था ॥ ४॥
गणिूयरतो िनं गणूीितिववध नः ।
गणमडलमो गणकेिलपरायणः ॥ ५॥
गणामणीग णशेानो गणगीतो गणोयः ।
गयो गणिहतो गज णसनेो गणोतः ॥ ६॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गणभीितूमथनो गणभीपहारकः ।
गणनाह गणूौढो गणभता  गणूभःु ॥ ७॥
गणसनेो गणचरो गणूो गणकैराट ्।
गणाो गणनामा च गणपालनतरः ॥ ८॥
गणिजणगभ ो गणूवणमानसः ।
गणगवपरीहता  गणो गणनमृतः ॥ ९॥
गणािच ताियगुळो गणरणकृत स्दा ।
गणातो गणगुग णूणयतरः ॥ १०॥
गणागणपिरऽाता गणािधहरणोरुः ।
गणसतेगु णनतुो गणकेतगु णामगः ॥ ११॥
गणहतेगु णमाही गणानमुहकारकः ।
गणागणानमुहभगू णागणवरूदः ॥ १२॥
गणतुो गणूाणो गणसवदायकः ।
गणवभमिूत  गणभिूतग णेदः ॥ १३॥
गणसौूदाता च गणःखूणाशनः ।
गणूिथतनामा च गणाभीकरः सदा ॥ १४॥
गणमाो गणातो गणवीतो गणोटः ।
गणपालो गणवरो गणगौरवदायकः ॥ १५॥
गणगिज तसुो गणगः सदा ।
गणराजो गणौीदो गणाभयकरः णात ॥् १६॥
गणमधूा िभिष गणसैपरुरः ।
गणुातीतो गणुमयो गणुऽयिवभागकृत ॥् १७॥
गणुी गणुाकृितधरो गणुशाली गणुिूयः ।
गणुपणू गणुाोिधग ुणभाग ग्णुरगः ॥ १८॥
गणुागणुवपगुणशरीरो गणुमिडतः ।
गणुा गणुशेानो गणुशेोऽथ गणुेरः ॥ १९॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गणुसृजगो गणुसो गणुकैराट ्।
गणुूवृो गणुभगू ुणीकृतचराचरः ॥ २०॥
गणुूवणसुो गणुहीनपराखुः ।
गणुकैभगू ुणौेो गणुेो गणुूभःु ॥ २१॥
गणुो गणुसूो गणुकैसदनं सदा ।
गणुूणयवान ग्ौणूकृितग ुणभाजनम ॥् २२॥
गिुणूणतपादाो गिुणगीतो गणुोलः ।
गणुवान ग्णुसो गणुानितमानसः ॥ २३॥
गणुसारचतरुो गणुसयसुरः ।
गणुगौरो गणुाधारो गणुसवंतृचतेनः ॥ २४॥
गणुकृणुभिृं गणुाो गणुपारक ् ।
गणुूचारी गणुयगु ग्णुागणुिववकेकृत ॥् २५॥
गणुाकरो गणुकरो गणुूवणवध नः ।
गणुगढूचरो गौणसवससंारचिेतः ॥ २६॥
गणुदिणसौहाद गणुलणतिवत ।्
गणुहारी गणुकलो गणुससखः सदा ॥ २७॥
गणुसृंतससंारो गणुतिववचेकः ।
गणुगव धरो गौणसखुःखोदयो गणुः ॥ २८॥
गणुाधीशो गणुलयो गणुवीणलालसः ।
गणुगौरवदाता च गणुदाता गणुूदः ॥ २९॥
गणुकृणुसो गणुभृणुबनः ।
गणुो गणुायी गणुदायी गणुोटः ॥ ३०॥
गणुचबधरो गौणावतारो गणुबावः ।
गणुबगु ुणूो गणुूाो गणुालयः ॥ ३१॥
गणुधाता गणुूाणो गणुगोपो गणुाौयः ।
गणुयायी गणुाधायी गणुपो गणुपालकः ॥ ३२॥
गणुाततनगुणो गीवा णो गणुगौरवः ।
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गणुविूजतपदो गणुवीितदायकः ॥ ३३॥
गणुवीतकीित ं च गणुवसौदः ।
गणुवरदो िनं गणुवितपालकः ॥ ३४॥
गणुवणुसुो गणुवििचतवः ।
गणुविणपरो गणुवणयिूयः ॥ ३५॥
गणुवबसारो गणुवीित वध नः ।
गणुवणुिचो गणुवणुरकः ॥ ३६॥
गणुवोषणकरो गनुवऽसुदूनः ।
गणुवििदाता च गणुवौरवूदः ॥ ३७॥
गणुववणाो गणुवणुभषूणः ।
गणुवुलिविेषिवनाषकरणमः ॥ ३८॥
गिुणतुगणुो गज ू लयादुिनःनः ।
गजो गजपितग ज जयुिवषारदः ॥ ३९॥
गजाो गजकणऽथ गजराजो गजाननः ।
गजपधरो गज जयथूोरुिनः ॥ ४०॥
गजाधीषो गजाधारो गजासरुजयोरुः ।
गजदो गजवरो गजकुो गजिनः ॥ ४१॥
गजमायो गजमयो गजौीग जगिज तः ।
गजामयहरो िनं गजपिुूदायकः ॥ ४२॥
गजोिग जऽाता गजहतेगु जािधपः ।
गजमुो गजकुलूवरो गजदैहा ॥ ४३॥
गजकेतगु जाो गजसतेगु जाकृितः ।
गजवो गजूाणो गजसेो गजूभःु ॥ ४४॥
गजमो गजशेानो गजशेो गजपुवः ।
गजदधरो गुधपुो गजवषेभतृ ॥् ४५॥
गजो गजामो गजयायी गजाजयः ।
गजराजयथूो गजगकभकः ॥ ४६॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गिज तोितदैासगु िज तऽातिवपः ।
गानो गानकुशलो गानतिववचेकः ॥ ४७॥
गानाघी गानरसो गानानपरायणः ।
गानागमो गानाो गानूवणचतेनः ॥ ४८॥
गानकृानचतरुो गानिवािवशारदः ।
गानयेो गानगो गानानपरायणः ॥ ४९॥
गानभगूा नशील गानशाली गतौमः ।
गानिवानसो गानौवणलालसः ॥ ५०॥
गानयो गानमयो गानूणयवान स्दा ।
गानाता गानबिुगा नोकुमनाः पनुः ॥ ५१॥
गानोकुो गानभिूमगा नसीमा गणुोलः ।
गानानवान ग्ानमानवान ग्ानपशेलः ॥ ५२॥
गानवणयो गानसमिुो गानभषूणः ।
गानिसगुा नपरो गानूाणो गणाौयः ॥ ५३॥
गानकैभगूा नो गानचगुा णकैक ् ।
गानमो गानिचगा निवानिवियः ॥ ५४॥
गानाराा गानाो गानॅाजभः सदा ।
गानमयो गानधरो गानिवािवशोधकः ॥ ५५॥
गानािहतयो गानेो गानलीनो गितिूयः ।
गानाधीशो गानलयो गानाधारो गतीरः ॥ ५६॥
गानवानदो गानभिूतगा नकैभिूतमान ।्
गानतानततो गानतानदानिवमोिहतः ॥ ५७॥
गुग ुदरौोिणग ुताथ दश नः ।
गुतुो गुगणुो गुमायो गुिूयः ॥ ५८॥
गुकीित ग ुभजुो गुवा गुूभः ।
गुलणसो गुिोहपराखुः ॥ ५९॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गुिवो गुूाणो गुबाबलोयः ।
गुदैूाणहरो गुदैापहारकः ॥ ६०॥
गुगव हरो गुूवरो गुदप हा ।
गुगौरवदायी च गुभीपहारकः ॥ ६१॥
गुशुडो गुो गुजो गुूथः ।
गुभालो गुगलो गुौीग ुगव नतु ॥् ६२॥
गुगुपीनासंो गुूणयलालसः ।
गुमुो गुकुलायी गुगणुः सदा ॥ ६३॥
गुसशंयभेा च गुमानूदायकः ।
गुधम सदाराो गुधम िनकेतनः ॥ ६४॥
गुदैकुलेा गुसैो गुिुतः ।
गुधमा मगयोऽथ गुधम धरुरः ।
गिरो गुसापशमनो गुपिूजतः ॥ ६५॥
गुधम धरो गौरधमा धारो गदापहः ।
गुशािवचारो गुशाकृतोमः ॥ ६६॥
गुशााथ िनलयो गुशाालयः सदा ।
गुमो गुशेो गुमफलूदः ॥ ६७॥
गुीगमनोामूायििनवारकः ।
गुससंारसखुदो गुससंारःखिभत ॥् ६८॥
गुाघापरो गौरभानखुडावतसंभतृ ।्
गुूसमिूत  गुशापिवमोचकः ॥ ६९॥
गुकािग ुमयो गुशासनपालकः ।
गुतो गुूो गुभो गुदवैतम ॥् ७०॥
गुिवबमसारो गुगुिवबमः ।
गुबमो गुूेो गुपाखडखडकः ॥ ७१॥
गुगिज तसणू ॄ ाडो गुगिज तः ।
गुपऽुिूयसखो गुपऽुभयापहः ॥ ७२॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गुपऽुपिरऽाता गुपऽुवरूदः ।
गुपऽुाित शमनो गुपऽुािधनाशनः ॥ ७३॥
गुपऽुूाणदाता गुभिपरायणः ।
गुिवानिवभवो गौरभानवुरूदः ॥ ७४॥
गौरभानुतुो गौरभानऽुासापहारकः ।
गौरभानिुूयो गौरभानगुरववध नः ॥ ७५॥
गौरभानपुिरऽाता गौरभानसुखः सदा ।
गौरभान ुू भगुरभानभुीितूणशनः ॥ ७६॥
गौरीतजेःसमुो गौरीदयननः ।
गौरीनयो गौरीमनोवाितिसिकृत ॥् ७७॥
गौरो गौरगणुो गौरूकाशो गौरभरैवः ।
गौरीशननो गौरीिूयपऽुो गदाधरः ॥ ७८॥
गौरीवरूदो गौरीूणयो गौरसिवः ।
गौरीगणेरो गौरीूवणो गौरभावनः ॥ ७९॥
गौराा गौरकीित  गौरभावो गिरक ् ।
गौतमो गौतमीनाथो गौतमीूाणवभः ॥ ८०॥
गौतमाभीवरदो गौतमाभयदायकः ।
गौतमूणयूो गौतमाौमःखहा ॥ ८१॥
गौतमीतीरसारी गौतमीतीथ नायकः ।
गौतमापिरहारो गौतमािधिवनाशनः ॥ ८२॥
गोपितगधनो गोपो गोपालिूयदशनः ।
गोपालो गोगणाधीशो गोकँमलिनवत कः ॥ ८३॥
गोसहॐो गोपवरो गोपगोपीसखुावहः ।
गोवध नो गोपगोपो गोपो गोकुलवध नः ॥ ८४॥
गोचरो गोचराो गोचरूीितविृकृत ।्
गोमी गोकसाता गोसापिनवत कः ॥ ८५॥
गोो गोाौयो गोपितगधनवध नः ।
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गोिूयो गोमयो गोामयिनवत कः ॥ ८६॥
गोलोको गोलको गोभृोभता  गोसखुावहः ।
गोधुगोधुगणूेो गोदोधा गोमयिूयः ॥ ८७॥
गोऽं गोऽपितगऽूभगुऽभयापहः ।
गोऽविृकरो गोऽिूयो गोऽाित नाशनः ॥ ८८॥
गोऽोारपरो गोऽूवरो गोऽदवैतम ।्
गोऽिवातनामा च गोऽी गोऽूपालकः ॥ ८९॥
गोऽसतेगुऽकेतगुऽहतेगु तमः ।
गोऽऽाणकरो गोऽपितगऽशेपिूजतः ॥ ९०॥
गोऽिभोऽिभाता गोऽिभरदायकः ।
गोऽिभिूजतपदो गोऽिभऽसुदूनः ॥ ९१॥
गोऽिभीितदो िनं गोऽिभोऽपालकः ।
गोऽिभीतचिरतो गोऽिभिारकः ॥ ९२॥
गोऽिभयदायी च गोऽिभणयः सदा ।
गोऽिभयसेा गोऽिभानदायकः ॥ ९३॥
गोऽिभोपनपरो गोऽिभैनायकः ।
गोऽािधपिूयो गोऽपऽुीपऽुो िगिरिूयः ॥ ९४॥
मो मकृमििभिवहा ।
मािदम सारो मौवणलोपः ॥ ९५॥
मादीनिबयो मिूयो माथ तिवत ।्
मसशंयसेदी मवा महामणीः ॥ ९६॥
मगीतगणुो मगीतो मािदपिूजतः ।
मारतुो ममाही माथ पारक ्॥ ९७॥
ममिवानो मसभषोधकः ।
मकृिूजतो मकरो मपरायणः ॥ ९८॥
मपारायणपरो मसहेभकः ।
मकृरदाता च मकृितः सदा ॥ ९९॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

मानरुो मो मानमुहदायकः ।
माराा माथ पिडतो मसौदः ॥ १००॥
मपारमो मगणुिविवमहः ।
मसतेमु हतेमु केतमु हामगः ॥ १०१॥
मपूो मगयेो ममथनलालसः ।
मभिूमम हौेो महकेतमु हाौयः ॥ १०२॥
मकारो मकारमाो मूसारकः ।
मौमो माो मॅमिनवारकः ॥ १०३॥
मूवणसवा ो मूणयतरः ।
गीतं गीतगणुो गीतकीित गतिवशारदः ॥ १०४॥
गीतीतयशा गीतूणयो गीतचरुः ।
गीतूसो गीताा गीतलोलो गतहृः ॥ १०५॥
गीताौयो गीतमयो गीतताथ कोिवदः ।
गीतसशंयसेा गीतसीतशाशनः ॥ १०६॥
गीताथ ो गीततो गीतातं गताौयः ।
गीतासारोऽथ गीताकृीताकृिनाशनः ॥ १०७॥
गीताशो गीतलीनो गीतािवगतसरः ।
गीतकैगीतभिूतगतूीतो गतालसः ॥ १०८॥
गीतवापटुगतूभगुताथ तिवत ।्
गीतागीतिववकेो गीताूवणचतेनः ॥ १०९॥
गतभीग तिवषेो गतससंारबनः ।
गतमायो गतऽासो गतःखो गतरः ॥ ११०॥
गतासुतानो गताशयो गतः ।
गताित ग तसो गतिवचिेतः ॥ १११॥
गताहारसारो गतदप गतािहतः ।
गतिवो गतभयो गतागतिनवारकः ॥ ११२॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गतथो गतापायो गतदोषो गतःे परः ।
गतसविवकारोऽथ गतगितकुरः ॥ ११३॥
गतकितभपूृो गतगतकषः ।
गतदैो गतैो गतमानो गतौमः ॥ ११४॥
गतबोधो गतलािनग तानो गतॅमः ।
गताभावो गतभवो गतताथ सशंयः ॥ ११५॥
गयासरुिशरँछेा गयासरुवरूदः ।
गयावासो गयानाथो गयावािसनमृतः ॥ ११६॥
गयातीथ फलाो गयायाऽाफलूदः ।
गयामयो गयाऽें गयाऽेिनवासकृत ॥् ११७॥
गयावािसतुो गयाधोुतलसटः ।
गायको गायकवरो गायकेफलूदः ॥ ११८॥
गायकूणयी गाता गायकाभयदायकः ।
गायकूवणाो गायकः ूथमः सदा ॥ ११९॥
गायकोीतसीतो गायकोटिवहा ।
गानगयेो गानकेशो गायकारसरः ॥ १२०॥
गायकिूयदः शायकाधीनिवमहः ।
गयेो गयेगणुो गयेचिरतो गयेतिवत ॥् १२१॥
गायकऽासहा मो मतिववचेकः ।
गाढानरुागो गाढाो गाढागाजलोऽहम ॥् १२२॥
गाढावगाढजलिधगा ढूो गतामयः ।
गाढूिथ सैोऽथ गाढानमुहतरः ॥ १२३॥
गाढषेरसािभो गाढिनवृ ितसाधकः ।
गाधरेवरदो गाधरभयापहः ॥ १२४॥
गाधरगुग ाधरातपदः सदा ।
गाधरतुो गाधराराो गतयः ॥ १२५॥
गाधरिूयो गाधरो गासुुरः ।
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गाजलरसाादचतरुो गातीरयः ॥ १२६॥
गाजलूणयवान ग्ातीरिवहारकृत ।्
गािूयो गाजलावगाहनपरः सदा ॥ १२७॥
गमादनसवंासो गमादनकेिलकृत ।्
गानिुलसवा ो गमधोुतः ॥ १२८॥
गो गवराजोऽथ गविूयकृत स्दा ।
गविवातो गवू ीितवध नः ॥ १२९॥
गकारबीजिनलयो गकारो गिव गव नतु ।्
गवगणससंेो गववरदायकः ॥ १३०॥
गव गमातो गवकुलदवैतम ।्
गवगव सेा गववरदप हा ॥ १३१॥
गवू वणाो गवगणसंतुः ।
गवा िच तपादाो गवभयहारकः ॥ १३२॥
गवा भयदः शद ्गवू ितपालकः ।
गवगीतचिरतो गवू णयोकुः ॥ १३३॥
गवगानौवणूणयी गव भनः ।
गवऽाणसो गवसमरमः ॥ १३४॥
गवीिभराराो गान ं गानपटुः सदा ।
गो गपितग नायको गगवहा ॥ १३५॥
गराजोऽथ गशेो गराजनमृतः ।
गिूयो गगुग ऽाणकृतोमः ॥ १३६॥
गूभगु चरो गिूयकृतोमः ।
गगीतगणुो गमया दाूितपालकः ॥ १३७॥
गधाता गभता  गवो गरुोग ुः ।
गृो गृमदो गृमदाभीवरूदः ॥ १३८॥
गीवा णगीतचिरतो गीवा णगणसिेवतः ।
गीवा णवरदाता च गीवा णभयनाशकृत ॥् १३९॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गीवा णगणुसवंीतो गीवा णाराितसदूनः ।
गीवा णधाम गीवा णगोा गीवा णगव त ॥् १४०॥
गीवा णाित हरो िनं गीवा णवरदायकः ।
गीवा णशरणं गीतनामा गीवा णसुरः ॥ १४१॥
गीवा णूाणदो गा गीवा णानीकरकः ।
गहुहेापरूको गमो गीवा णपिुदः ॥ १४२॥
गीवा णूयतुऽाता गीतगोऽो गतािहतः ।
गीवा णसिेवतपदो गीवा णूिथतो गलत ॥् १४३॥
गीवा णगोऽूवरो गीवा णफलदायकः ।
गीवा णिूयकता  च गीवा णागमसारिवत ॥् १४४॥
गीवा णागमसिगवा णसनापहह ्।
गीवा णूणयो गीतमहणोकुमानसः ॥ १४५॥
गीवा णॅमसेा गीवा णगुपिूजतः ।
महो महपितमा हो महपीडाूणाशनः ॥ १४६॥
महतुो महाो महशेो महदवैतम ।्
महकृहभता  च महशेानो महेरः ॥ १४७॥
महाराो महऽाता महगोा महोटः ।
महगीतगणुो मूणतेा महवितः ॥ १४८॥
गवी गवीरो गव गिव ो गिव गव हा ।
गवाियो गवााथो गवीशानो गवाती ॥ १४९॥
गिूयो गवाोा गिवसिसाधकः ।
गिवरणसो गवायहरः णात ॥् १५०॥
गिवगवहरो गोदो गोूदो गोजयूदः ।
गजायतुबलो गडगुमधोुतः ॥ १५१॥
गडललसानिमळािळमिडतः ।
गडुो गडुिूयो गुडगळानो गडुाशनः ॥ १५२॥
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गडुाकेशो गडुाकेशसहायो गडुलभकु ् ।
गडुभुगडुभुगणयो गडुाकेशवरूदः ॥ १५३॥
गडुाकेशािच तपदो गडुाकेशसखः सदा ।
गदाधरािच तपदो गदाधरवरूदः ॥ १५४॥
गदायधुो गदापािणग दायुिवशारदः ।
गदहा गददप ो गदगवू णाशनः ॥ १५५॥
गदमपिरऽाता गदाडरखडकः ।
गहुो गहुामजो गुो गहुाशायी गहुाशयः ॥ १५६॥
गहुूीितकरो गढूो गढूगुो गणुकैक ् ।
गीगितिग रीशानो गीदवीगीतसणुः ॥ १५७॥
गीदवो गीियो गीभू गराा गीियरः ।
गीभू िमगरसोऽथ गीःूसो िगरीरः ॥ १५८॥
िगरीशजो िगरौशायी िगिरराजसखुावहः ।
िगिरराजािच तपदो िगिरराजनमृतः ॥ १५९॥
िगिरराजगहुािवो िगिरराजाभयूदः ।
िगिरराजेवरदो िगिरराजूपालकः ॥ १६०॥
िगिरराजसतुासनूिुग िरराजजयूदः ।
िगिरोजवनायी िगिरोजचरः सदा ॥ १६१॥
गग गग िूयो गग दहेो गग नमृतः ।
गग भीितहरो गग वरदो गग संतुः ॥ १६२॥
गग गीतूसाा गगा नकरः सदा ।
गग िूयो गग मानूदो गगा िरभकः ॥ १६३॥
गग वग पिरऽाता गग िसिूदायकः ।
गग लािनहरो गग ॅ मग सतः ॥ १६४॥
गगा चाय गग मिुनग ग सानभाजनः ।
गीरो गिणतूो गिणतागमसारिवत ॥् १६५॥
गणको गणकाो गणकूणयोकुः ।
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॥ गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽम ॥्

गणकूवणाो गिणतो गिणतागमः ॥ १६६॥
गं गमयो गपिवािवशारदः ।
गललमहानागो गलदिच ग लसदः ॥ १६७॥
गलुिथाहा गलुिसखुूदः ।
गीरनािभग ीररो गीरलोचनः ॥ १६८॥
गीरगणुसो गीरगितशोभनः ।
गभ ू दो गभ पो गभा पििनवारकः ॥ १६९॥
गभा गमनसाशो गभ दो गभ शोकनतु ।्
गभ ऽाता गभ गो गभ पिुकरः सदा ॥ १७०॥
गभा ौयो गभ मयो गभा मयिनवारकः ।
गभा धारो गभ धरो गभ सोषसाधकः ॥ १७१॥
गभ गौरवसानसानं गभ वग त ।्
गरीयान ग्व नुव मद गरदमदकः ॥ १७२॥
गरसापशमनो गुरासखुूदः ।
॥ फलौिुतः ॥
नाां सहॐमिुदतं महणपतिेरदम ॥् १७४॥
गकारािद जगं गोपनीयं ूयतः ।
य इदं ूयतः ूातिसं वा पठेरः ॥ १७३॥
वाितं समवाोित नाऽ काया  िवचारणा ।
पऽुाथ लभते पऽुान ध्नाथ लभते धनम ॥् १७४॥
िवाथ लभते िवां सं सं न सशंयः ।
भजू िच समािल कुमने समािहतः ॥ १७५॥
चतथुा भौमवारो च चसयूपरागके ।
पजूिया गणधीशं यथोिविधना परुा ॥ १७६॥
पजूयदे ्यो यथाशा जुया शमीदलःै ।
गंु सू वाःै कृा चािप ूदिणम ॥् १७७॥
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धारयदे ्यः ूयने स सााणनायकः ।
सरुाासरुवया  िपशाचाः िकरोरगः ॥ १७८॥
ूणमि सदा तं व ै ां िवितमानसाः ।
राजा सपिद वँयः ात क्ािमशो िराः ॥ १७९॥
त वशंो िरा लीः कदािप न िवमुित ।
िनामो यः पठेदतेद ्गणेरपरायणः ॥ १८०॥
स ूितां परां ूा िनजलोकमवायुात ।्
इदं त े कीित तं नाां सहॐं दिेव पावनम ॥् १८१॥
न दयें कृपणयाथ शठाय गुिविष े ।
दा च ॅशंमाोित दवेतायाः ूकोपतः ॥ १८२॥
इित ौुा महादवेी तदा िवितमानसा ।
पजूयामास िविधवणेरपदयम ॥् १८३॥
॥ इित ौीियामले महागुसारे िशवपाव तीसवंादे
गकारािद ौीगणपितसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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