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Mahaganapati Sahasranama Stotram 2 Varada Ganesha Sahasra
Nama stotram

महागणपितसहॐनामोऽं २ अथवा
वरदगणशेसहॐनामोऽम ्

ौीगणशेाय नमः ।
ौीभरैव उवाच -

श ृण ु दिेव रहं मे यरुा सिूचतं मया ।
तव भा गणशे वे नामसहॐकम ॥् १॥
ौीदेवुाच -

भगवन ग्णनाथ वरद महानः ।
ौोत ुं नामसहॐं म े दयं ूोकुायत े ॥ २॥
ौीभरैव उवाच -

ूाङ् म े िऽपरुनाशे त ु जाता िवकुलाः िशवे ।
मोहने मुत े चतेे सव बलदिप ताः ॥ ३॥
तदा ूभ ुं गणां ुा नामसहॐकैः ।
िवा रात प्लाय कालिािदव ूजाः ॥ ४॥
तानमुहतो दिेव जातोऽहं िऽपरुाकः ।
तमािप गणशेान ं ौिम नामसहॐकैः ॥ ५॥
तम तव भाहं साधकानां िहताय च ।
महागणपतवे े िदं नामसहॐकम ॥् ६॥
(पाठकानां च दातणॄां सखुसदायकम ।्
ःखापहं च ौोतणॄां मनामसहॐकम ्) ॥ ७॥
अ ौीवरदगणशेसहॐनामोऽम ौीभरैव ऋिषः ।
गायऽी छः । ौीमहागणपितदवता । गं बीजम ।् ॑ शिः ।
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कु कु कीलकम ।्
धमा थ काममोाथ सहॐनामवपाठे िविनयोगः ।
ानम ्-
ॐ॑ौ-गणाो लग-ंगणपितग ुणी ।
गणुाो िनग ुणो गोा गजवो िवभावसःु ॥ ८॥
िवेरो िवभादीो दीपनो धीवरो धनी ।
सदाशाो जगातो िवनेो िवभाकरः ॥ ९॥
िवॐी िवजयी वैो वाराििधरनुमः ।
अणीयान ि्वभवी ौेो ेो गाथािूयो गुः ॥ १०॥
सिृकता  जगता  िवभता  जगििधः ।
पितः पीतिवभषूाो राो लोिहतारः ॥ ११॥
िवपाो िवमानो िवनयः सनयः सखुी ।
सुपः सािकः सः शुः शरननः ॥ १२॥
नीरो सदानी विुो िवचणः ।
दैमद मदाीबो मिदराणलोचनः ॥ ११॥
साराा िवसार िवचारी िवलेपनः ।
परं ॄ परं ोितः साी ो िवकनः ॥ १४॥
वीरेरो वीरहता  सौभायो भायवध नः ।
भिृरीटी भृमाली भृकूिजतनािदतः ॥ १५॥
िवनत को िवनतेािप िवनताननोऽिच तः ।
वनैतयेो िवनॆाो िवनतेा िवनायकः ॥ १६॥
िवराटको िवराट िवदधो िविधराभःू ।
पुदः पुहारी पुमालािवभषूणः ॥ १७॥
पुषेमु थनः पुो िवकता  कत रीकरः ।
अोऽकिगणििचापहारकः ॥ १८॥
अिचोऽिचप चनाकुलमुडकः ।
िलिपतो लोिहतो ो (१००) लोिहताो िवलोभकः ॥ १९॥
ाशयो लोभरतो लाभदोऽलगाऽकः ।
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सुरः सुरीपऽुः समासरुघातनः ॥ २०॥
नपूरुाो िवभवदो नरो नारायणो रिवः ।
िवचारी वादो वामी िवतक िवजयेरः ॥ २१॥
सुो बुः सदापः सखुदः सखुसिेवतः ।
िवकत नो िवयारी िवनटो नत को नटः ॥ २२॥
नाो नािूयो नादोऽनोऽनगणुाकः ।
िवमिूव घाती च िवनताो िवनत कः ॥ २३॥
करालः कामदः काः कमनीयः कलाधरः ।
कायपः कुिटलः कुलाचारी कुलेरः ॥ २४॥
िवकरालो गणौेः सहंारो हारभषूणः ।
 रमखुो रो रवेतीदियतो रसः ॥ २५॥
महाकालो महादंो महोरगभयापहः ।
उपः कालािरिसयूलोचनः ॥ २६॥
िसताः िसतमा िसतदः िसताशंमुान ।्
अिसताा भरैवशेो भायवान भ्गवान भ्गः ॥
भगा जो भगावासो भगदो भगवध नः ।
शभुरः शिुचः शाः ौेः ौः शचीपितः ॥ २८॥
वदेाो वदेकता  च वदेवेः सनातनः ।
िवाूदो वदेसारो विैदको वदेपारगः ॥ २९॥
वदेिनरतो वीरो वरो वदेागमाथ िवत ।्
तः सवग ः साधःु सदयः सद ् (२००) असयः ॥ ३०॥
िनरामयो िनराकारो िनभ यो िनपभतृ ।् ।
िनवरो विैरिवसंी मवारणसिभः ॥ ३१॥
िशवरः िशवसतुः िशवः सखुिववध नः ।
ैः तेः शतमखुो मुधो मोदकभोजनः ॥ ३२॥
दवेदवेो िदनकरो धिृतमान ्िुतमान ध्वः ।
शुाा शुमितमादीिः शिुचोतः ॥ ३३॥
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शरयः शौनकः शरूः शरदोजधारकः ।
दारकः िशिखवाहेः शीतः शरवभः ॥ ३४॥
शरो िनभ वो िनो लयकृातरः । िनभ यो
तो लीलारसोासी िवलासी िवॅमो ॅमः ॥ ३५॥
ॅमणः शशभतृ स्यू ः शिनध रिणननः ।
बुो िवबधुसे बधुराजो बलरः ॥ ३६॥
जीवो जीवूदो जऽैः ुो नुो नितिूयः ।
जनको िजनमाग ो जनैमाग िनवत कः ॥ ३७॥
गौरीसतुो गुरवो गौराो गजपिूजतः ।
परं पदं परं धाम परमाा किवः कुजः ॥ ३८॥
रादिशरँछदेी केतःु कनककुडलः ।
महेो मािहतो माोऽमणीघ ुघ ुरनािदतः ॥ ३९॥
पज ः पीवरो पोऽी पीनवाः परािज तः ।
वनचेरो वनपितव नवासः रोपमः ॥ ४०॥
पुयं पतूः पिवऽं च पराा पणू िवमहः ।
पणूशकलाकारो मःु पणू मनोरथः ॥ ४१॥
यगुाा यगुभदृ ्या (३००) यािको यवलः । योगभदृ ्
यशी यजमानेो ोजभदृ ्वळपरः ॥ ४२॥
मिणभिो मिणमयो माो मीनजािौतः ।
मीनजो मनोहारी योिगनां योगवध नः ॥ ४३॥
िा ॐा तपी च िवमही तापसिूयः ।
तपोमयपोमिूत पन तपोधनः ॥ ४४॥
चको मोचको ुोमरधारकः ।
दडी चडाशंरुः कमडधरोऽनघः ॥ ४५॥
कामी कम रतः कालः कोलः बितिदटः ।
ॅामको जाितपू जाहा जडसदूनः ॥ ४६॥
जालरो जगासी हासकृद ्हवनो हिवः ।
हिवान ह्वाहाो हाटको हाटकादः ॥ ४७॥

4 sanskritdocuments.org



महागणपितसहॐनामोऽं २ अथवा वरदगणशेसहॐनामोऽम ्

समुेिहमवान ह्ोता हरपऽुो हलषः ।
हालिूयो दाशाः काादयपोषणः ॥ ४८॥
शोषणः ेशहा बूरः कठोरः किठनाकृितः ।
कूवरो धीमयो ाता येो धीमान द्यािनिधः ॥
दिवो दमनो ुो दाता ऽाता िसतः समः ।
िनग तो नगैमी गो िनजयो जिटलोऽजरः ॥ ५०॥
जनजीवो िजताराितज गापी जगयः ।
चामीकरिनभोऽनाो निलनायतलोचनः ॥ ५१॥
रोचनो मोचनो मी मकोिटसमािौतः ।
पभतूाकः पसायकः पवकः ॥ ५२॥
पमः पिमः पवू ः ( ४००) पणू ः कीणा लकः कुिणः ।
कठोरदयो मीवालतो लिलताशयः ॥ ५३॥
लोलिचो बहृासो मासपत ुपवान ।्
ीवुो िुतगितध  धम नािकिूयोऽनलः ॥ ५४॥
अगो मभवुनो भवुनकैमलापहः ।
सागरः ग ितः ः सानः साधपुिूजतः ॥ ५५॥
सतीपितः समरसः सनकः सरलः सरुः ।
सरुािूयो वसपुितवा सवो वसपुिूजतः ॥ ५६॥
िवदो िवनाथ धिननां धनदायकः ।
राजी राजीवनयनः िृतदः कृिकारः ॥ ५७॥
आिनोऽमखुः श ुॅ ो भरणो भरणीिूयः ।
कृिकासनगः कोलो रोही रोहणपाकः ॥ ५८॥
ऋभवुेोऽिरमद च रोिहणीमोहनोऽमतृम ।्
मगृराजो मगृिशरा माधवो मधरुिनः ॥ ५९॥
आिा ननो महाबिुम होरगिवभषूणः ।
ॅूपेदिवभवो ॅकूरालः पनुम यः ॥ ६०॥
पनुदवः पनुजता पनुजवः पनुव सःु ।
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ितििरििमकेतु ितिमचारकघातनः ॥ ६१॥
ितलुाधरो जो िवषेोऽषे एणराट ्।
मानदो माधवो माघो वाचालो मघवोपमः ॥ ६२॥
मेो मघािूयो मघेो महामुडो महाभजुः ।
पवू फािुनकः ीतः फुरफानुः ॥ ६३॥
फेिनलो ॄदो ॄा सतसुमाौयः ।
घोणाहतहुो हिवो हलायधुः ॥ ६४॥
िचऽारो(५००)ऽिच तपदः ािदतः ाितिवमहः ।
िवशाखः िशिखसे िशिखजसहोदरः ॥ ६५॥
अणू रणेःु कलाारोऽनू रणेसुतुो नरः ।
अनरुाधािूयो राः ौीमाः शिुचितः ॥ ६६॥
ेः ौेािच तपदो मलंू िऽजगतो गुः ।
शिुचः पवू थाषाढोराषाढ ईरः ॥ ६७॥
ौोऽिभिजदनाा ौवो विेपतदानवः ।
ौावणः ौवणः ौोता धनी धो धिनकः ॥ ६८॥
शातातपः शातकुः शतंोितः शतिषक ् ।
पवूा भािपदो भिोराभािपािदतः ॥ ६९॥
रणेकुातनयो रामो रवेतीरमणो रमी ।
अियकु ् काित केयेो माग शीष मगृोमः ॥ ७०॥
पुशौय ः फानुाा वसिऽको मधःु ।
रादोऽिभिजदाीयारशेारकिुतः ॥ ७१॥
ूतीतः ूोितः ूीतः परमः पारमो िहतः ।
परहा पभःू पवायःु पूः परं महः ॥ ७२॥
परुाणागमिवद ्योयो मिहषो रासभोऽमगः ।
माहो मषेो वषृो मो मथो िमथनुािच तः ॥ ७३॥
कभतृ क्टको दीनो मकटः ककटो घणृी ।
कुुटो वनजो हंसः परहंसः श ृगालकः ॥ ७४॥
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िसहंः िसहंासनो मषूो मोो मषूकवाहनः (६००) ।
पऽुदो नरकऽाता काूीतः कुलोहः ॥ ७५॥
अतुपो बलदलुाभतृ त्ुसािकः ।
अिलचापधरो धी कपो मकरो मिणः ॥ ७६॥
िरः ूभमु हाकम महाभोगी महायशाः ।
वसमुिूत धरो मोऽसरुहारी यमाकः ॥ ७७॥
दवेामणीग णाो जुालो महामितः ।
अदी कुडली भििूयो भिववध नः ॥ ७८॥
गाणपूदो मायी वदेवदेापारगः ।
काायनीसतुो ॄपिूजतो िवनाशनः ॥ ७९॥
ससंारभयिवसंी महोरो महीधरः ।
िवाको महामीवो भशृं मोदकमोिदतः ॥ ८०॥
वाराणसीिूयो मानी गहन आखवुाहनः ।
गहुाौयो िवपुदीतनयः ानदो ीवुः ॥ ८१॥
परिुो िवमलो मौिलमान व्भािूयः ।
चतदु शीिूयो माो वसायो मदाितः ॥ ८२॥
अिचः िसहंयगुलिनिवो बालपधतृ ।्
धीरः शिमतां ौेो महाबलसमितः ॥ ८३॥
सवा ा िहतकृद ्वैो महाकुिम हामितः ।
करणं मृहुारी च पापसिनवत कः ॥ ८४॥
उिद ्वळी महादैसदूनो दीनरकः ।
भतूचारी ूतेचारी बिुपो मनोमयः ॥ ८५॥
अहारवपःु सापुषिगणुाकः ।
ताऽपो भतूाा इियाा वशीकरः ॥ ८६॥
मलऽयबिहभू तो वाऽयविज तः ।
नीपो बप िकरो नागिवबमः ॥ ८७॥
एकदो महावगेः सनेानी िदशािधपः ।
िवकता  िवबीजं (७००) ौीः सद॑ीधृ ितम ितः ॥ ८८॥
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सव शोषकरो वायःु सूपः सिुनलः ।
सहंता  सिृकता  च िितकता  लयािौतः ॥ ८९॥
सामापः सामाोऽथवशीषा  यजभु ुजः ।
ऋगीणः काकता  िशाकारी िनिवत ॥् ९०॥
शषेपधरो मुः शॄपभाक ् ।
िवचारवाधारी सोतपरायणः ॥ ९१॥
महातपा घोरतपाः सव दो भीमिवबमः ।
सवसरो ापी मघेगीरनादभतृ ॥् ९२॥
समृो भिूतदो भोगी वशेी शरवलः ।
शभुिरतो मोदाता भवदवानलः ॥ ९३॥
सपा येमिूत ः कम मिूत म हांथा ।
समििप पकोशपराखुः ॥ ९४॥
तजेोिनिधज गिूत राचरवपधु रः ।
ूाणदो ानमिूत  नादमिूत यतुोऽरः ॥ ९५॥
भतूाजैसो भावो िनलवै िनम लः ।
कूटतेनो िः ऽेिवत प्ुषो बधुः ॥ ९६॥
अनाधारोऽनाकारो धाता च िवतोमखुः ।
अूतवपःु ानजुो भानमु हाूभः ॥ ९७॥
यहता  यकता  यानां फलदायकः ।
यगोा यमयो दयिवनाशकृत ॥् ९८॥
वबतुडो महाकायः कोिटसयू समूभः ।
एकदंः कृिपो िवकटो धूॆ वण कः ॥ ९९॥
टधारी जकु नायकः शपू कण कः ।
सवुण गभ ः समुखुः ौीकरः सव िसिदः ॥ १००॥
सवुण वण हमेाो महाा चनिवः ।
ः ः (८००) शतानो लोकिवोकिवमहः ॥ १०१॥
इो िजधुू मकेतवु िः पूो दवाकः ।
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पणूा नः परानः परुाणपुषोमः ॥ १०२॥
कुभतृ क्लशी कुो मीनमासंसतुिप तः ।
रािशतारामहमयििथपो जगिभःु ॥ १०३॥
ूतापी ूितपयेान ि्तीयोऽतैिनितः ।
िऽप ततृीयाियीपयीतनःु ॥ १०४॥
चतथुवभो दवेो पारगः पमीरवः ।
षससाादकोऽजातः षी षिकवरः ॥ १०५॥
साण वगितः सारः समीर ईिहतः ।
अमीननोऽनात नवमीभिभािवतः ॥ १०६॥
दशिदितपू दशमी िुिहणो िुतः ।
एकादशाा गणपो ादशीयगुचिच तः ॥ १०७॥
ऽयोदशमनुुतदु शसरुिूयः ।
चतदु शेसंुः पिूण मानिवमहः ॥ १०८॥
दशा दश दशन वानूो मनुीरः ।
मौनी मधरुवालंू मिूत मान म्घेवाहनः ॥ १०९॥
महागजो िजतबोधो िजतशऽजु याौयः ।
रौिो ििूयो ो िपऽुोऽघतापनः ॥ ११०॥
भविूयो भवानीो भारभदृ ्भतूभावनः ।
गावकुशलोऽकुठो वकुैठो िवसुिेवतः ॥ १११॥
वऽृहा िवहा सीरः समिरतापहः ।
मलुो माज नो मो गा पऽुो रालसः ॥ ११२॥
अनिचधुाधारो वीरो वीयकसाधकः ।
भाकुुटमािणः कूजिििणजालकः ॥ ११३॥
शुडाधारी तुडचलः कुडली मुडमालकः ।
पाः पह (९००) पनाभसमिच तः ॥ ११४॥
उीथो नरदामालाभषूणभिूषतः ।
नारदो वारणो लोलौवणः शपू कौवाः ॥ ११५॥
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बहृासनासााऽलैोमडलः ।
इलामडलसाकृतानमुहजीवकः ॥ ११६॥
बहृणा लोूतवायवुीिजतिदटः ।
बहृदारवाबाभीमॄाडभाडकः ॥ ११७॥
बहृादसमाबासपातालविेपतः ।
बहृकृतामुरणानरसालसः ॥ ११८॥
बहृधतृाशषेायधुिनिज तदानवः ।
ुरिरवदनः ुरजेोऽिलोचनः ॥ ११९॥
उीिपतमिणूज पूरुिननािदतः ।
चलोयूवाहानदीजलकणाकुलः ॥ १२०॥
ॅमुरसातवितािसरोहः ।
ॄातुमहािपरुःसरसरुािच तः ॥ १२१॥
अशषेशषेूभिृतालजालोपसिेवतः ।
गजू ाननारावूााकाशधरातलः ॥ १२२॥
हाहाकृतामुसरुिवॅामानसः ।
पाशण बीजाममितिवमहः ॥ १२३॥
वदेाशापीयषूधाराािवतभतूलः ।
शिनसमाबापातालािदनभलः ॥ १२४॥
िचामिणम हामो भहो बिलः किलः ।
कृतऽतेायगुोासभासमानजगयः ॥ १२५॥
ापरः परलोकैककमासधुाकरः ।
सधुािसवपुा ॄाडािदकटाहकः ॥ १२६॥
अकारािदकारावण पिसमुलः ।
अकाराकारूोीततारनादिननािदतः ॥ १२७॥
इकारकेारमामालाॅमणलालसः ।
उकारोकारूोािरघोरनागोपवीतकः ॥ १२८॥
ऋवणा ितॠकारपयसमुलः ।
लृकारयतुलॄकारशपणू िदगरः ॥ १२९॥
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एकारकैारिगिरजानपानिवचणः ।
ओकारौकारिवािदकृतसिृबमालसः ॥ १३०॥
अअंःवणा वलीापादािदशीष मडलः ।
कण तालकृताुवैा यवुीिजतिनज रः ॥ १३१॥
खगशेजरािकरीटाणपादकः ।
गिव ताशषेगवगीततरौोऽकः ॥ १३२॥
घनवाहनवागीशपरुःसरसरुािच तः ।
ङवणा मतृधाराशोभमानकैदकः ॥ १३३॥
चकुमजालिलसुरिवमहः ।
छऽचामररामकुुटालताननः ॥ १३४॥
जटाबमहानघ मिणपििवरािजतः ।
झाािरमधपुोातगाननादिननािदतः ॥ १३५॥
ञवणकृतसहंारदैासृणू मुरः ।
टाकफलाादविेपताशषेमधू जः ॥ १३६॥
ठकाराडकाराढकारानतोिषतः ।
णवणा मतृपीयषूधाराधरसधुाधरः ॥ १३७॥
ताॆिसरपुाललाटफलकिवः ।
थकारधनपासोिषतिजोजः ॥ १८॥
दयामयदोजधतृऽलैोमडलः ।
धनदािदमहायससंिेवतपदाजुः ॥ १३९॥
निमताशषेदवेौघिकरीटमिणरितः ।
परवगा पवगा िदमाग देनदकः ॥ १४०॥
फिणचबसमाबागलमडलमिडतः ।
बॅयूगुभीमोमसिज तसरुासरुः ॥ १४१॥
भवानीदयानवध नकैिनशाकरः ।
मिदराकलशीतकरालकैकराजुः ॥ १४२॥
यारायसातघातसीकृतायधुः ।
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राकरसतुाकाकािकीित िववध नः ॥ १४३॥
लोदरमहाभीमवपदुनीकृतासरुः ।
वणािदिदगीशानरिचताच नचिच तः ॥ १४४॥
शरकैिूयूमेनयनानवध नः ।
षोडशिरतालापगीतगानिवचणः ॥ १४५॥
समग ितसिराथोारणकोडुपः ।
हरािदॄवकुैठॄगीतािदपाठकः ॥ १४६॥
मापिूरतसरंितचराचरः ।
तारामवणकिवमहोलिवमहः ॥ १४७॥
अकारािदकारािवाभिूषतिवमहः ।
ॐौिवनायको ॐ॑िवाो गणािधपः ॥ १४८॥
हरेो मोदकाहारो वतुडो िविधतृः ।
वदेागीतो िवाथ शुमः षडरः ॥ १४९॥
गणशेो वरदो दवेो ादशारमितः ।
सकोिटमहाममिताशषेिवमहः ॥ १५०॥
गाेयो गणसे ॐौीमैातरुः िशवः ।
ॐ॑ौलगदंवेो महागणपितः ूभःु (१०००) ॥ १५१॥
इदं नाां सहॐं त े महागणपतःे तृम ।्
गुं गोतमं गु ं सव तषे ु गोिपतम ॥् १५२॥
सवमिनिधं िदं सव िविवनाशनम ।्
महतारामयं रािशवण पिसमितम ॥् १५३॥
सविवामयं ॄसाधनं साधकिूयम ।्
गणशे च सवं रहं िऽिदवौकसाम ॥् १५४॥
यथेफलदं लोके मनोरथूपरूणम ।्
अिसिमयं सां साधकानां जयूदम ॥् १५५॥
िवनाच न ं िवना होमं िवना ासं िवना जपम ।्
अिणमािसीनां साधनं िृतमाऽतः ॥ १५६॥
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चतुा मध राऽ े त ु पठेी चतुथ े ।
िलखूेज रवौ दिेव पुयं नाां सहॐकम ॥् १५७॥
धारये ु चतदु ँ यां माे मिू  वा भजु े ।
योिषामकरे बा पुषो दिणे भजु े ॥ १५८॥
यदेिप ॄाणं मोहयदेिप शरम ।्
वशयदेिप ऽलैों मारयदेिखलान ि्रपनू ॥् १५९॥
उाटये गीवा णान श्मये धनयम ।्
वा पऽुांभेीयं िनध नो धनमायुात ॥् १६०॥
िऽवारं यः पठेिाऽौ गणशे परुः िशवे ।
नः शियतुो दिेव भुा भोगान य्थिेतान ॥् १६१॥
ूं वरदं पँयेणशें साधकोमः ।
य एनं पठत े नाां सहॐं भिपवू कम ॥् १६२॥
त िवािदिवभवो दारायःुसदः सदा ।
रणे राजभये तू े पठेाां सहॐकम ॥् १६३॥
सवऽ जयमाोित गणशे ूसादतः ।
इतीदं पुयसवं मनामसहॐकम ॥् १६४॥
महागणपतगे ुं गोपनीयं योिनवत ।्
॥ इित ौीियामले ते ौीदवेीरहे
महागणपितसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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