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.. shatrusaMhArakamekadantastotram ..

॥ शऽसुहंारकमकेदोऽम ॥्

ौीगणशेाय नमः ।
सनुमार उवाच ।
ण ु शादयो दवेा मदासरुिवनाशन े ।
उपायं कथियािम तुं मनुीराः ॥ १॥
गणशें पजूयं व ै ययूं सव समावतृाः ।
स बाारसंो व ै हिनित मदासरुम ॥् २॥
सनुमारवां तुा दवेिष समाः ।
ऊचुं ूिणपादौ भिनॆाकराः ॥ ३॥
दवेष य ऊचःु ।
केनोपायने दवेशें गणशें मिुनसमम ।्
पजूयामो िवशषेणे तं ॄवीिह यथातथम ॥् ४॥
एवं पृो महायोगी दवेै मिुनिभः सह ।
उवाचाराधनं तेो गाणपो महायशाः ॥ ५॥
एकारणे तं दवें िदं गणनायकम ।्
िविधना पजूयं च तुने भिवित ॥ ६॥
ानं त ूवािम णुं सरुसमाः ।
ययूं तं ताशं ाा तोषयं िवधानतः ॥ ७॥
एकदं चतबुा ं गजवं महोदरम ।्
िसिबिुसमायंु मषूकाढमवे च ॥ ८॥
नािभशषें सपाशं व ै परश ुं कमलं शभुम ।्
अभयं सधं च ूसवदनाजुम ॥् ९॥
भेो वरदं िनमभानां िनषदूनम ।्
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एताशं िद ाा सवेमकेदकम ॥् १०॥
सवषां िद संोऽयं बिुूरेकभावतः ।
यं बिुपितः साादाा च सवदिेहनाम ॥् ११॥
एकशािका माया दहेपा िवलािसनी ।
दः साकः ूोः शऽ न सशंयः ॥ १२॥
मायाया धारकोऽयं व ै समाऽणे सिंतः ।
एकदो गणशेो व ै कते वदेवािदिभः ॥ १३॥
सवसाधरं पणू मकेदं गजाननम ।्
सवें भिभावने भिवित सदा सखुम ॥् १४॥
एवमुा ययौ योगी स सनुमार आदरात ।्
जय हरेमं व ै समुरन म्खुने सः ॥ १५॥
ततो दवेगणाः सव मनयुपिस िताः ।
एकारिवधानने तोषयामासरुादरात ॥् १६॥
पऽभा िनराहारा वायभुा जलािशनः ।
कमलूफलाहाराः केिचेिचभिूवरे ॥ १७॥
सिंता ानिना व ै जपहोमपरायणाः ।
नानातपःूभावणे तोषयन ग्णनायकम ॥् १८॥
गतवष शतषे ु व ै सु एकदकः ।
आययौ ताराात ुं ातयैा शथा ॥ १९॥
जगाद स तपोयुान म्नुीवेजाननः ।
वरं वणृतु तुोऽहं दाािम ॄाणामराः ॥ २०॥
त तचनं ौुा ा दवेष योऽभवन ।्
उी लोचन े दवेमपँयमीपितम ॥् २१॥
ा मषूकसंं तं ूणमेु े गजाननम ।्
मनुयो दवेदवेेा पपुजूभु िसयंतुाः ॥ २२॥
पजूिया यथाायं ूण करसटुाः ।
तुवुरुकेदं तं भिनॆाकराः ॥ २३॥
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दवेष य ऊचःु ।
नमे गजवाय गणशेाय नमो नमः ।
अनानभोे व ै ॄणे ॄिपणे ॥ २४॥
आिदमाहीनाय चराचरमयाय ते ।
अनोदरसंाय नािभशषेाय त े नमः ॥ २५॥
कऽ पाऽ े च सहंऽ िऽगणुानामधीर ।
सवसाधरायवै िनग ुणाय नमो नमः ॥ २६॥
िसिबिुपते तुं िसिबिुूदाय च ।
ॄभतूाय दवेशे सगणुाय नमो नमः ॥ २७॥
परशधुािरण े तुं कमलहशोिभन े ।
पाशाभयधरायवै महोदराय त े नमः ॥ २८॥
मषूकाढदवेाय मषूकिजन े नमः ।
आिदपूाय सवा य सव पूाय त े नमः ॥ २९॥
सगणुाककायाय िनग ुणमकाय ते ।
तयोदभदेपणे चकैदय ते नमः ॥ ३०॥
दवेााऽगोचरायवै वदेालकाय ते ।
योगाधीशाय व ै तुं ॄाधीशाय त े नमः ॥ ३१॥
अपारगणुधामायानमायाूचिरणे ।
नानावतारभदेाय शािदाय नमो नमः ॥ ३२॥
वयं धा वयं धा यैो गणनायकः ।
ॄभतूमयः साां परुतः ितः ॥ ३३॥
एवं ुा ूहषण ननतृभु िसयंतुाः ।
साौनुऽेारोमााा तान ढ्िुढरॄवीत ॥् ३४॥
एकद उवाच ।
वरं वणृतु दवेशेा मनयु यथिेतम ।्
दाािम तं न सहेो यिप लभं भवते ॥् ३५॥
भवृतं मदीयं तत ्ोऽं सवा थ दं भवते ।्
पठत े ौुवत े दवेा नानािसिूदं िजाः ॥ ३६॥
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शऽनुाशकरं चवै सखुानूदायकम ।्
पऽुपौऽािदकं सव लभते पाठतो नरः ॥ ३७॥
गृमद उवाच ।
एवं त वचः ौुा हष युाः सरुष यः ।
ऊचुमकेदं त े ूण भिभावतः ॥ ३८॥
सरुष य ऊचःु ।
यिद तुोऽिस सवश एकद महाूभो ।
यिद दयेो वरो नेिह ं मदासरुम ॥् ३९॥
इित ौीमुलपरुाणाग तं सनकािदकृतमकेदोऽं समाम ।्
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