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Mahaganapati Sahasranama Stotram 1

महागणपितसहॐनामोऽम १्

। मिुनवाच ।
कथं नाां सहॐं तं गणशे उपिदवान ।्
िशवदं तमाच लोकानमुहतर ॥ १॥
। ॄोवाच ।

दवेः पवू परुाराितः परुऽयजयोमे ।
अनच नाणशे जातो िवाकुलः िकल ॥ २॥
मनसा स िविनधा य  दशे िवकारणम ।्
महागणपितं भा सम यथािविध ॥ ३॥
िवूशमनोपायमपृदपिरौमम ।्
सुः पजूया शोम हागणपितः यम ॥् ४॥
सविवूशमनं सव कामफलूदम ।्
ततैयं नाां सहॐिमदमॄवीत ॥् ५॥
अ ौीमहागणपितसहॐनामोऽमालाम ।
गणशे ऋिषः । महागणपितदवता । नानािवधािनािंस ।
िमित बीजम ।् तुिमित शिः । ाहाशििरित कीलकम ॥्
अथ करासः ।
गणेरो गणबीड इुाां नमः ।
कुमारगुरीशान इित तज नीां नमः ॥ १॥
ॄाडकुिोमिेत ममाां नमः ।
रो रारधर इनािमकाां नमः ॥ २॥
सवसुससंे इित किनिकाां नमः ।
िवः भानािमित करतलकरपृाां नमः ॥ ३॥
अथ दयािदासः ।
छँछोव इित दयाय नमः ।
िनलो िनम ल इित िशरस ेाहा ।
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महागणपितसहॐनामोऽम १्

सिृिितलयबीड इित िशखाय ै वषट ्।
ान ं िवानमान इित कवचाय म ।्
अायोगफलभिृदित नऽेऽयाय वौषट ्।
अनशिसिहत इाय फट ्।
भभू ुवः रोम इ्ित िदबः ॥
अथ ानम ।्
गजवदनमिचं तीदंं िऽनऽें
बहृदरमशषें भिूतराजं परुाणम ।्

अमरवरसपुूं रवण सरुशें
पशपुितसतुमीशं िवराजं नमािम ॥ १॥

सकलिविवनाशनारा ौीमहागणपितूसादिसथ जप े िविनयोगः ॥
ौीगणपितवाच ।
ॐ गणेरो गणबीडो गणनाथो गणािधपः ।
एकदो वबतुडो गजवो महोदरः ॥ १॥
लोदरो धूॆ वण िवकटो िवनाशनः ।
समुखुो म ुखो बुो िवराजो गजाननः ॥ २॥
भीमः ूमोद आमोदः सरुानो मदोटः ।
हरेः शरः शलुकण महाबलः ॥ ३॥
ननो लटो भीमो मघेनादो गणयः ।
िवनायको िवपाो वीरः शरूवरूदः ॥ ४॥
महागणपितब ुििूयः िूूसादनः ।
ििूयो गणा उमापऽुोऽघनाशनः ॥ ५॥
कुमारगुरीशानपऽुो मषूकवाहनः ।
िसििूयः िसिपितः िसः िसििवनायकः ॥ ६॥
अिवुुः िसहंवाहनो मोिहनीिूयः ।
कटटो राजपऽुः शाकलः सिंमतोऽिमतः ॥ ७॥
कूाडसामसिूतज यो धजू यो जयः ।
भपूितभ ुवनपितभू तानां पितरयः ॥ ८॥
िवकता  िवमखुो िवपो िनिधग ुणः ।
किवः कवीनामषृभो ॄयो ॄिवियः ॥ ९॥
ेराजो िनिधपितिन िधिूयपितिूयः ।
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महागणपितसहॐनामोऽम १्

िहरमयपरुाःः सयू मडलमगः ॥ १०॥
कराहितिससुिललः पषूदिभत ।्
उमाकेिलकुतकुी मिुदः कुलपावनः ॥ ११॥
िकरीटी कुडली हारी वनमाली मनोमयः ।
वमैुहतदैौीः पादाहितिजतिितः ॥ १२॥
सोजातः णमुमखेली िन िमत ।्
ःसहनो गणुी नादूितितः ॥ १३॥
सुपः सवनऽेािधवासो वीरासनाौयः ।
पीतारः खडरदः खडवशैाखसिंतः ॥ १४॥
िचऽाः ँयामदशनो भालचो हिवभ ुजः ।
योगािधपारकः पुषो गजकणकः ॥ १५॥
गणािधराजो िवजयः िरो गजपितजी ।
दवेदवेः रः ूाणदीपको वायकुीलकः ॥ १६॥
िवपिरदो नादो नादिभमहाचलः ।
वराहरदनो मृुयो ायािजनारः ॥ १७॥
इाशिभवो दवेऽाता दैिवमदनः ।
शवुोवः शकुोपहा शहुाभःू ॥ १८॥
शतुजेाः िशवाशोकहारी गौरीसखुावहः ।
उमामलजो गौरीतजेोभःू ध ुनीभवः ॥ १९॥
यकायो महानादो िगिरवा  शभुाननः ।
सवा ा सव दवेाा ॄमधूा  ककुौिुतः ॥ २०॥
ॄाडकुिोमभालःसिशरोहः ।
जगलयोषेिनमषेोऽकसोमक ्॥ २१॥
िगरीकैरदो धमा धमः सामबृिंहतः ।
मह दशनो वाणीिजो वासवनािसकः ॥ २२॥
ॅमूसिंतकरो ॄिवामदोदकः ।
कुलाचलासंः सोमाकघटो ििशरोधरः ॥ २३॥
नदीनदभजुः सपा लुीकारकानखः ।
ोमनािभः ौीदयो मेपृोऽण वोदरः ॥ २४॥
कुियगवरःिकरमानषुः ।
पृीकिटः सिृिलः शलैोद ॐजानकुः ॥ २५॥
पातालजो मिुनपाालाुयीतनःु ।
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महागणपितसहॐनामोऽम १्

ोितम डललालूो दयालानिनलः ॥ २६॥
किण काशाली िवयेिलसरोवरः ।
सानिनगडः पजूावािरिनवािरतः ॥ २७॥
ूतापी काँयपो मा गणको िवपी बली ।
यशी धािम को जतेा ूथमः ूमथेरः ॥ २८॥
िचामिणपपितः किुमवनालयः ।
रमडपमो रिसहंासनाौयः ॥ २९॥
तीोािशरोृतपदो ािलनीमौिललािलतः ।
नानितपीठौीभगदो भिूषतासनः ॥ ३०॥
सकामदाियनीपीठः ुरमासनाौयः ।
तजेोवतीिशरोरं सािनावतिंसतः ॥ ३१॥
सिवनािशनीपीठः सव शजुालयः ।
िलिपपासनाधारो विधामऽयालयः ॥ ३२॥
उतूपदो गढूगुः सवंतृपािकः ।
पीनजः िजानःु लूोः ूोमिटः ॥ ३३॥
िननािभः लूकुिः पीनवा बहृजुः ।
पीनः ककुठो लोो लनािसकः ॥ ३४॥
भवामरदुसदो महाहनःु ।
॑नऽेऽयः शपू कण िनिबडमकः ॥ ३५॥
बकाकारकुामो रमौिलिन रशः ।
सप हारकटीसऽूः सप योपवीतवान ॥् ३६॥
सप कोटीरकटकः सप मवैयेकादः ।
सप कोदराबः सप राजोरदः ॥ ३७॥
रो रारधरो रमालािवभषूणः ।
रेणो रकरो रताोपवः ॥ ३८॥
तेः तेारधरः तेमालािवभषूणः ।
तेातपऽिचरः तेचामरवीिजतः ॥ ३९॥
सवा वयवसणू ः सव लणलितः ।
सवा भरणशोभाः सवशोभासमितः ॥ ४०॥
सवमलमाः सवकारणकारणम ।्
सव दवेवरः शा बीजपरूी गदाधरः ॥ ४१॥
शभुाो लोकसारः सतुुवुध नः ।
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िकरीटी कुडली हारी वनमाली शभुादः ॥ ४२॥
इचुापधरः शलूी चबपािणः सरोजभतृ ।्
पाशी धतृोलः शािलमरीभृदभतृ ॥् ४३॥
कवीधरो िवाभयदकैकरो वशी ।
अमालाधरो ानमिुावान म्ुरायधुः ॥ ४४॥
पणू पाऽी कधुरो िवधतृाशमलूकः ।
कराॆफलतूकिलकाभुृठारवान ॥् ४५॥
पुरणघटीपणू रािभवष कः ।
भारतीसुरीनाथो िवनायकरितिूयः ॥ ४६॥
महालीिूयतमः िसलीमनोरमः ।
रमारमशेपवूा ो दिणोमामहेरः ॥ ४७॥
महीवराहवामाो रितकप पिमः ।
आमोदमोदजननः समोदूमोदनः ॥ ४८॥
सवंिध तमहाविृििसिूवध नः ।
दसौमुसमुखुः कािकिलताौयः ॥ ४९॥
मदनावािौतािः कृतवमैुम ुखः ।
िवसवः पः सवतमदिवः ॥ ५०॥
िवकृिचरणो िािवणीशिसृतः ।
तीोाूसनयनो ािलनीपािलतकैक ्॥ ५१॥
मोिहनीमोहनो भोगदाियनीकािमडनः ।
कािमनीकावौीरिधितवसुरः ॥ ५२॥
वसधुारामदोादो महाशिनिधिूयः ।
नमसमुतीमाली महापिनिधः ूभःु ॥ ५३॥
सवसुससंेः शोिचेशदाौयः ।
ईशानमधूा  दवेेिशखः पवनननः ॥ ५४॥
ूमुनयनो िदो िदाशतपवधकृ ् ।
ऐरावतािदसवा शावारणो वारणिूयः ॥ ५५॥
वळापरीवारो गणचडसमाौयः ।
जयाजयपिरकरो िवजयािवजयावहः ॥ ५६॥
अजयािच तपादाो िनानवनितः ।
िवलािसनीकृतोासः शौडी सौय मिडतः ॥ ५७॥
अनानसखुदः समुलसमुलः ।
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महागणपितसहॐनामोऽम १्

ानाौयः िबयाधार इाशििनषिेवतः ॥ ५८॥
सभुगासिंौतपदो लिलतालिलताौयः ।
कािमनीपालनः कामकािमनीकेिललािलतः ॥ ५९॥
सराौयो गौरीननः ौीिनकेतनः ।
गुगुपदो वाचािसो वागीरीपितः ॥ ६०॥
निलनीकामकुो वामारामो ेामनोरमः ।
रौिीमिुितपादाो ीजुशिकः ॥ ६१॥
िवािदजननऽाणः ाहाशिः सकीलकः ।
अमतृािकृतावासो मदघिूण तलोचनः ॥ ६२॥
उिोिगणको गणशेो गणनायकः ।
साव कािलकसिंसििन सेो िदगरः ॥ ६३॥
अनपायोऽनिरूमयेोऽजरामरः ।
अनािवलोऽूितहितरतुोऽमतृमरः ॥ ६४॥
अूतऽयोऽजोऽनाधारोऽनामयोऽमलः ।
अमयेिसिरतैमघोरोऽिसमाननः ॥ ६५॥
अनाकारोऽिभूिबलोऽलणः ।
आधारपीठमाधार आधाराधयेविज तः ॥ ६६॥
आखकेुतन आशापरूक आखमुहारथः ।
इसुागरम इभुणलालसः ॥ ६७॥
इचुापाितरकेौीिरचुापिनषिेवतः ।
इगोपसमानौीिरनीलसमिुतः ॥ ६८॥
इीवरदलँयाम इमडलमिडतः ।
इिूय इडाभाग इडावािनिरािूयः ॥ ६९॥
इाकुिविवसंी इितकत तिेतः ।
ईशानमौिलरीशान ईशानिूय ईितहा ॥ ७०॥
ईषणाऽयका ईहामाऽिवविज तः ।
उपे उडुभृौिलडुनाथकरिूयः ॥ ७१॥
उतानन उु उदारिदशामणीः ।
ऊज ानूलमद ऊहापोहरासदः ॥ ७२॥
ऋयजःुसामनयन ऋििसिसमप कः ।
ऋजिुचकैसलुभो ऋणऽयिवमोचनः ॥ ७३॥
िवः भानां शिः सरुिषाम ।्
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ौीिव मखुाचा नां तािवोटनाशनः ॥ ७४॥
एकारपीठम एकपादकृतासनः ।
एिजतािखलदैौीरिेधतािखलसौंयः ॥ ७५॥
ऐय िनिधरैय मिैहकामिुकूदः ।
ऐरंमदसमोषे ऐरावतसमाननः ॥ ७६॥
ओकंारवा ओकंार ओजानोषधीपितः ।
औदाय िनिधरौधयै औिनःसमः ॥ ७७॥
अशः सरुनागानामशाकारसिंतः ।
अः समिवसगा पदषे ु पिरकीित तः ॥ ७८॥
कमडधरः कः कपद कलभाननः ।
कमसाी कम कता  कमा कम फलूदः ॥ ७९॥
कदगोलकाकारः कूाडगणनायकः ।
कायदहेः किपलः कथकः किटसऽूभतृ ॥् ८०॥
खवः खिूयः खः खााःः खिनम लः ।
खाटिनलयः खाी खरासदः ॥ ८१॥
गणुाो गहनो गो गपसधुाण वः ।
गगानिूयो गज गीतगीवा णपवू जः ॥ ८२॥
गुाचाररतो गुो गुागमिनिपतः ।
गहुाशयो गडुािो गुगो गुग ुः ॥ ८३॥
घटाघघ िरकामाली घटकुो घटोदरः ।
ङकारवाो ङाकारो ङकाराकारशुडभतृ ॥् ८४॥
चडडेरडी चडशेडिवबमः ।
चराचरिपता िचामिणवणलालसः ॥ ८५॥
छँछोवँछो लँछिवमहः ।
जगोिनज गाी जगदीशो जगयः ॥ ८६॥
जो जपपरो जाो िजािसहंासनूभःु ।
ॐवडोसानझािरॅमराकुलः ॥ ८७॥
टारारसरंावारमिणनपूरुः ।
ठयीपवासवमषे ु िसिदः ॥ ८८॥
िडिडमुडो डािकनीशो डामरो िडिडमिूयः ।
ढािननादमिुदतो ढौो ढिुढिवनायकः ॥ ८९॥
तानां ूकृितं तदिनिपतः ।
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तारकारसंानारकारकाकः ॥ ९०॥
ाणःु ाणिुूयः ाता ावरं जमं जगत ।्
दयूमथनो दाता दान ं दमो दया ॥ ९१॥
दयावाििवभवो दडभृडनायकः ।
दूिभाॅमालो दैवारणदारणः ॥ ९२॥
दंालीपघटो दवेाथ नगृजाकृितः ।
धनं धनपतबे धु नदो धरणीधरः ॥ ९३॥
ानकैूकटो येो ानं ानपरायणः ।
िनूकृितचीारो ॄाडाविलमखेलः ॥ ९४॥
नो नििूयो नादो नादमूितितः ।
िनलो िनम लो िनो िनािनो िनरामयः ॥ ९५॥
परं ोम परं धाम परमाा परं पदम ॥् ९६॥
परारः पशपुितः पशपुाशिवमोचनः ।
पणूा नः परानः परुाणपुषोमः ॥ ९७॥
पूसवदनः ूणतााननाशनः ।
ूमाणूयातीतः ूणताित िनवारणः ॥ ९८॥
फिणहः फिणपितः फूारः फिणतिूयः ।
बाणािच ताियगुलो बालकेिलकुतहूली ।
ॄ ॄािच तपदो ॄचारी बहृितः ॥ ९९॥
बहृमो ॄपरो ॄयो ॄिवियः ।
बहृादाचीारो ॄाडाविलमखेलः ॥ १००॥
ॅूपेदलीको भग भिो भयापहः ।
भगवान भ्िसलुभो भिूतदो भिूतभषूणः ॥ १०१॥
भो भतूालयो भोगदाता ॅमूगोचरः ।
मो मपितम ी मदमो मनो मयः ॥ १०२॥
मखेलाहीरो मगितम िनभेणः ।
महाबलो महावीय महाूाणो महामनाः ॥ १०३॥
यो यपितय गोा यफलूदः ।
यशरो योगगो यािको याजकिूयः ॥ १०४॥
रसो रसिूयो रो रको रावणािच तः ।
राराकरो रगभ रासखुूदः ॥ १०५॥
लो लपितलो लयो लकिूयः ।
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लासिूयो लापरो लाभकृोकिवौतुः ॥ १०६॥
वरेयो विवदनो वो वदेागोचरः ।
िवकता  िवतिुव धाता िवतोमखुः ॥ १०७॥
वामदवेो िवनतेा विळवळिनवारणः ।
िववनो िवाधारो िवेरो िवभःु ॥ १०८॥
शॄ शमूाः शशुिगणेरः ।
शाा िशखामिनलयः शरयः शरेरः ॥ १०९॥
षडृतकुुसमुॐवी षडाधारः षडरः ।
ससंारवैः सव ः सव भषेजभषेजम ॥् ११०॥
सिृिितलयबीडः सरुकुरभदेकः ।
िसिरतमहाकुः सदसिदायकः ॥ १११॥
साी समिुमथनः यवंेः दिणः ।
तः ससः सामगानरतः सखुी ॥ ११२॥
हंसो हििपशाचीशो हवनं हकभकु ् ।
हं तिूयो ो ेखाममगः ॥ ११३॥
ऽेािधपः माभता  मामपरायणः ।
िूमेकरः मेानः ोणीसरुिुमः ॥ ११४॥
धमू दोऽथ दः कामदाता सौभायवध नः ।
िवाूदो िवभवदो भिुमिुफलूदः ॥ ११५॥
आिभकरो वीरौीूदो िवजयूदः ।
सववँयकरो गभ दोषहा पऽुपौऽदः ॥ ११६॥
मधेादः कीित दः शोकहारी दौभा यनाशनः ।
ूितवािदमखुो िचूसादनः ॥ ११७॥
परािभचारशमनो ःखहा बमोदः ।
लविुटः कला काा िनमषेरणः ॥ ११८॥
घटी मुत ः ूहरो िदवा नमहिन शम ।्
पो मासयनायगुं को महालयः ॥ ११९॥
रािशारा ितिथयगो वारः करणमशंकम ।्
लं होरा कालचबं मेः सष यो ीवुः ॥ १२०॥
राम ः किवजवो बधुो भौमः शशी रिवः ।
कालः सिृः िितिव ं ावरं जमं जगत ॥् १२१॥
भरूापोऽिम ोमाहंकृितः ूकृितः पमुान ।्
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ॄा िवःु िशवो ि ईशः शिः सदािशवः ॥ १२२॥
िऽदशाः िपतरः िसा या रािंस िकराः ।
िसिवाधरा भतूा मनुाः पशवः खगाः ॥ १२३॥
समिुाः सिरतः शलैा भतूं भं भवोवः ।
सां पातलं योगं परुाणािन ौिुतः िृतः ॥ १२४॥
वदेाािन सदाचारो मीमासंा ायिवरः ।
आयवुदो धनवुदो गाव कानाटकम ॥् १२५॥
वखैानसं भागवतं मानषु ं पाराऽकम ।्
शवैं पाशपुतं कालामखुरैवशासनम ॥् १२६॥
शां वनैायकं सौरं जनैमाहतसिंहता ।
सदसमं सचतेनमचतेनम ॥् १२७॥
बो मोः सखुं भोगो योगः समणमु हान ।्
ि ं फट ्धा ाहा ौौषड ्वौषड ्वषणमः ॥ १२८॥
ानं िवानमानो बोधः सिंवमोऽसमः ।
एक एकाराधार एकारपरायणः ॥ १२९॥
एकामधीरकेवीर एकोऽनकेपधकृ ् ।
िपो िभजुो ो िरदो ीपरकः ॥ १३०॥
मैातरुो िवदनो हीनो याितगः ।
िऽधामा िऽकरतेा िऽवग फलदायकः ॥ १३१॥
िऽगणुाा िऽलोकािदिशीशिलोचनः ।
चतिुव धवचोविृपिरविृूवत कः ॥ १३२॥
चतबुा तदु तरुाा चतभु ुजः ।
चतिुव धोपायमयतवु णा ौमाौयः ।
चतथुपजूनूीततथुितिथसवः ॥ १३३॥
पाराा पाा पाः पकृमः ॥ १३४॥
पाधारः पवण ः पारपरायणः ।
पतालः पकरः पूणवमातकृः ॥ १३५॥
पॄमयूित ः पावरणवािरतः ।
पभिूयः पबाणः पिशखाकः ॥ १३६॥
षोणपीठः षबधामा षिभदेकः ।
षडािवसंी षडलुमहा॑दः ॥ १३७॥
षमखुः षमखुॅाता षिपिरवािरतः ।

10 sanskritdocuments.org



महागणपितसहॐनामोऽम १्

षिैरवग िवसंी षडूिम भयभनः ॥ १३८॥
षकरः षमा  षणुः षससाौयः ।
सपातालचरणः सीपोमडलः ॥ १३९॥
सलकमकुुटः ससिवरूदः ।
सारासखुदः सिष गणवितः ॥ १४०॥
सोिनिधः सहोऽः सराौयः ।
सािकेिलकासारः समातिृनषिेवतः ॥ १४१॥
सो मोदमदः सो मखूभःु ।
अमिूत यमिूत रूकृितकारणम ॥् १४२॥
अायोगफलभदृपऽाजुासनः ।
अशिसमानौीरैय ू वध नः ॥ १४३॥
अपीठोपपीठौीरमातसृमावतृः ।
अभरैवसेोऽवसवुोऽमिूत भतृ ॥् १४४॥
अचबुरिूत रिहिवःिूयः ।
अौीरसामौीरैय ू दायकः ।
नवनागासनाासी नविननशुािसतः ॥ १४५॥
नवारपरुावृो नवारिनकेतनः ।
नवनाथमहानाथो नवनागिवभिूषतः ॥ १४६॥
नवनारायणुो नवगा िनषिेवतः ।
नवरिविचऽाो नवशििशरोृतः ॥ १४७॥
दशाको दशभजुो दशिदितवितः ।
दशाायो दशूाणो दशिेयिनयामकः ॥ १४८॥
दशारमहामो दशाशाािपिवमहः ।
एकादशमहािःैतुकैादशारः ॥ १४९॥
ादशिदशाािददोद डािनकेतनः ।
ऽयोदशिभदािभो िवदेवेािधदवैतम ॥् १५०॥
चतदु शेवरदतदु शमन ुू भःु ।
चतदु शािवातदु शजगितः ॥ १५१॥
सामपदशः पदशीशीताशंिुनम लः ।
ितिथपदशाकारिा पदशािच तः ॥ १५२॥
षोडशाधारिनलयः षोडशरमातकृः ।
षोडशापदावासः षोडशेकलाकः ॥ १५३॥
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कलासदशी सदशसदशारः ।
अादशीपपितरादशपरुाणकृत ॥् १५४॥
अादशौषधीसिृरादशिविधः तृः ।
अादशिलिपिसमिानकोिवदः ॥ १५५॥
अादशासिरादशिवजाितकृत ।्
एकिवशंः पमुानकेिवशंिुलपवः ॥ १५६॥
चतिुवशितताा पिवशंापूषः ।
सिवशंिततारशेः सिवशंितयोगकृत ॥् १५७॥
ािऽशंरैवाधीशतिुशंहा॑दः ।
षिंशसिूतरिऽशंलाकः ॥ १५८॥
पाशिशुीशः पाशातकृालयः ।
िपाशपःुौणेीिऽषरसौंयः ।
पाशदरौणेीपाशिुििवमहः ॥ १५९॥
चतःुषिमहािसियोिगनीवृवितः ।
नमदकेोनपाशग िनरग लः ॥ १६०॥
चतःुषथ िनणता चतःुषिकलािनिधः ।
अषिमहातीथ ऽेभरैववितः ॥ १६१॥
चतनु वितमाा षणविधकूभःु ।
शतानः शतधिृतः शतपऽायतेणः ॥ १६२॥
शतानीकः शतमखः शतधारावरायधुः ।
सहॐपऽिनलयः सहॐफिणभषूणः ॥ १६३॥
सहॐशीषा  पुषः सहॐाः सहॐपात ।्
सहॐनामसंुः सहॐाबलापहः ॥ १६४॥
दशसाहॐफिणभृिणराजकृतासनः ।
अाशीितसहॐामहिष ोऽपािठतः ॥ १६५॥
लाधारः िूयाधारो लाधारमनोमयः ।
चतलुजपूीततलुूकाशकः ॥ १६६॥
चतरुशीितलाणां जीवानां दहेसिंतः ।
कोिटसयू ू तीकाशः कोिटचाशंिुनम लः ॥ १६७॥
िशवोवाकोिटवनैायकधरुरः ।
सकोिटमहाममितावयविुतः ॥ १६८॥
ऽयिशंोिटसरुौणेीूणतपाकः ।
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अनदवेतासेो नशभुदायकः ॥ १६९॥
अननामानौीरनोऽनसौदः ।
अनशिसिहतो नमिुनसंतुः ॥ १७०॥
इित वनैायकं नाां सहॐिमदमीिरतम ।्
इदं ॄा े मुत यः पठित ूहं नरः ॥ १७१॥
करं त सकलमिैहकामिुकं सखुम ।्
आयरुारोयमैय धयै शौय बलं यशः ॥ १७२॥
मधेा ूा धिृतः कािः सौभायमिभपता ।
सं दया मा शािदा ियं धम शीलता ॥ १७३॥
जगवंननं िवसवंादो वदेपाटवम ।्
सभापािडमौदाय गाीय ॄवच सम ॥् १७४॥
ओजजेः कुलं शीलं ूतापो वीय माय ता ।
ान ं िवानमािंयै िवासता तथा ॥ १७५॥
धनधाािदविृ सकृद जपावते ।्
वँयं चतिुव धं िवं जपाद ूजायते ॥ १७६॥
राो राजकलऽ राजपऽु मिणः ।
जते य वँयाथ स दास जायते ॥ १७७॥
धमा थ काममोाणामनायासने साधनम ।्
शािकनीडािकनीरोयमहभयापहम ॥् १७८॥
साॆासखुदं सव सपमदमदनम ।्
समकलहिंस दधबीजूरोहणम ॥् १७९॥
ःशमनं बुािमिचूसादनम ।्
षगा महािसििऽकालानकारणम ॥् १८०॥
परकृूशमनं परचबूमदनम ।्
साममाग सवषािमदमकंे जयावहम ॥् १८१॥
सववदोषं गभ रकैकारणम ।्
पते ूहं यऽ ोऽं गणपतिेरदम ॥् १८२॥
दशेे तऽ न िभ मीतयो िरतािन च ।
न तहंे जहाित ौीय ऽायं जतेवः ॥ १८३॥
यकुूमहेाश भगरिवषिूचकाः ।
गुं ीहानमशमानमितसारं महोदरम ॥् १८४॥
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कासं ासमदुावत शलंू शोफामयोदरम ।्
िशरोरोगं विमं िहां गडमालामरोचकम ॥् १८५॥
वातिपकफिऽदोषजिनतरम ।्
आगिुवषमं शीतमुं चकैािहकािदकम ॥् १८६॥
इाुमनंु वा रोगदोषािदसवम ।्
सव ूशमयाश ुोऽा सकृपः ॥ १८७॥
ूातऽे जपाििः ीशिूःै पिततरैिप ।
सहॐनाममोऽयं जिपतः शभुाय े ॥ १८८॥
महागणपतःे ोऽं सकामः ूजपिदम ।्
इया सकलान भ्ोगानपुभुहे पािथ वान ॥् १८९॥
मनोरथफलिैदैमयानमै नोरमःै ।
चेभारोपेॄशवा िदसस ु॥ १९०॥
कामपः कामगितः कामदः कामदेरः ।
भुा यथिेताोगानभीःै सह बिुभः ॥ १९१॥
गणशेानचुरो भूा गणो गणपितिूयः ।
नीरािदसाननै ितः सकलगै णःै ॥ १९२॥
िशवाां कृपया पऽुिनिव शषे ं च लािलतः ।
िशवभः पणू कामो गणेरवरानुः ॥ १९३॥
जाितरो धम परः साव भौमोऽिभजायते ।
िनामुजपिं भा िवशेतरः ॥ १९४॥
योगिसिं परां ूा ानवरैायसयंतुः ।
िनररे िनराबाध े परमानसिंते ॥ १९५॥
िवोीण परे पणू पनुराविृविज त े ।
लीनो वनैायके धाि रमते िनिनवृ त े ॥ १९६॥
यो नामिभतदै ःै पजूयदेच यीरः ।
राजानो वँयतां याि िरपवो याि दासताम ॥् १९७॥
त िसि माणां लभाेिसयः ।
मलूमादिप ोऽिमदं िूयतमं मम ॥ १९८॥
नभे मािस शुायां चतुा मम जिन ।
वा िभना मिभः पजूां तप णं िविधवरते ॥् १९९॥
अििैव शषेणे कुया िससुयंतुः ।
तिेतं धनं धामैय िवजयो यशः ॥ २००॥
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भिवित न सहेः पऽुपौऽािदकं सखुम ।्
इदं ूजिपतं ोऽं पिठतं ौािवतं ौतुम ॥् २०१॥
ाकृतं चिच तं ातं िवमृमिभवितम ।्
इहामऽु च िवषेां िवैय ू दायकम ॥् २०२॥
चािरणाषे यने साय त े वः ।
स रते िशवोूतगै णरैकोिटिभः ॥ २०३॥
िलिखतं पुकोऽं मभतूं ूपजूयते ।्
तऽ सवमा लीः सिधे िनररम ॥् २०४॥
दानरैशषेरैिखलोै तै
तीथरशषेरैिखलमै खै ।

न तलं िवित यणशे-
सहॐनामरणने सः ॥ २०५॥

एताां सहॐं पठित िदनमणौ ूहं
ूोिहान े सायं मिन े वा
िऽषवणमथवा सतं वा जनो यः ।
स ादैय धयु ः ूभवित वचसां
कीित मुैनोित दािरं हि िवं
वशयित सिुचरं वध त े पऽुपौऽःै ॥ २०६॥
अिकनोऽकेिचो िनयतो िनयतासनः ।
ूजपंतरुो मासान ग्णशेाच नतरः ॥ २०७॥
दिरितां समुू सजानगुामिप ।
लभते महत लीिमाा पारमेरी ॥ २०८॥
आयुं वीतरोगं कुलमितिवमलं सदाित नाशः var चात दानाः
कीित िन ावदाता भवित ख नवा कािराजभा । var भिणितरिभनवा
पऽुाः सः कलऽं गणुवदिभमतं यद तन ् var सं
िनं यः ोऽमतेत प्ठित गणपते हे समम ॥् २०९॥
गणयो गणपितहरो धरणीधरः ।
महागणपितब ुििूयः िूूसादनः ॥ २१०॥ var गणपितलूदः
अमोघिसिरमतृमिामिणिन िधः ।
समुलो बीजमाशापरूको वरदः कलः ॥ २११॥ var वरदः िशवः
काँयपो ननो वाचािसो ढिुढिव नायकः ।
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मोदकैरिेभरऽकैिवशंा नामिभः पमुान ॥् २१२॥
उपायनं ददेा मसादं िचकीष ित ।
वरं िवराजोऽ तिमाथ िसये ॥ २१३॥
यः ौित मतमना ममाराधनतरः ।
तुो नाा सहॐणे तनेाहं नाऽ सशंयः ॥ २१४॥
नमो नमः सरुवरपिूजताय े
नमो नमो िनपममलान े ।

नमो नमो िवपलुदयकैिसये
नमो नमः किरकलभाननाय त े ॥ २१५॥

िकिणीगणरिचतचरणः
ूकिटतगुिमतचाकरणः ।
मदजललहरीकिलतकपोलः
शमयत ु िरतं गणपितनाा ॥ २१६॥
॥ इित ौीगणशेपरुाण े उपासनाखडे ईरगणशेसवंादे
गणशेसहॐनामोऽं नाम षािरंशोऽायः ॥
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