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   கணேச’ பஞ்சரதன்ம்  
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000   இத்ததொகுப்பில் கையாளப்பட்டுள்ள உசச்ரிப்பு விளை்ைம் ** 

எழுத்து 1 2 3 4 

 கருப்பு சிவப்பு/ சிவப்பு பழுப்பு நீலம்/நீலம் 

க क        கடல்  ख  முைம் ग  ராகம் घ  ராைவன் 

ச च        எசச்ம் छ  சாயா ज   ஜலம் झ् 

ட ट        இஷ்டம் ठ   கடினம் ड  குடம் ढ  மூடன் 

த त        தனிமம थ   ரதம் द  பாதம் ध    தனம் 

ப प        பழம் फ  பலன்( ப  ब  இன்பம் भ    பயம் 

த தொரிணி    ( तारिणि)  தொரிணி(दारिणि) தொரிணி   (धारिणि) 
 :  நம :   (e.g) Visual  representation படிப்பதற்கு சுலபமாகவும், ஞாபகம் மவத்துக் ககாள்வதற்கு   

மிகவும்  உபணயாகமாக  இருக்கும் என்ற அடிப்பமடயில்  ஸம்ஸ்க்ருத 

எழுத்துக்கமள  வே்ேங்கள், எழுத்தின் அளவு (font) துமேககாே்டு தமிழில் 

அசச்டிக்கப்படட்ுள்ளன ஸ்ததோத்ர வரிகள்  பாராயேம் கசய்வதற்க வசதியாக-  

இரே்டு பக்கங்களுக்கு இமடணய சிக்கிக்ககாள்ளாமலும், பதம் பிரித்தும் 

அமமக்கப்படட்ுள்ளன. Kindly  listen to the audio ( link given below)                                                          

For Corrections /suggestions   nagraj562001@gmail.com              whatsapp   9380521456 

ஸ स      ஸரஸ்வதி 

ச’  ஶ श  சு’பம்/ சி’வம் ஶிவ 

$ கதாக்கி நிற்கும் அ 

$$ கதாக்கி நிற்கும் ஆ 

                                      சிறிய எழுத்து கபரிய எழுத்து கபரிய சாய்ந்த எழுத்து 

 ருஷி 

உதடுகமளக் குவிக்காமல் 

உமரக்கணவே்டியது 

க்ரு    க்ருபா க்ரு  க்ருத்தோ க்ரு க்ரூரம் 

 த்ரு    த்ருப்தி தர்ு  த்ருத த்ரு 

 ப்ரு    ப்ருகு ப்ரு  ப்ருகவௌ ப்ரூ  

** Audio link: https://drive.google.com/file/d/1rIIqcgskS4M2BEyE4Ee1L-maVZn5vcYg/view?usp=sharing 

mailto:nagraj562001@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1rIIqcgskS4M2BEyE4Ee1L-maVZn5vcYg/view?usp=sharing
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151    கணேச’ பஞ்சரத்னம்                               ஆதி ச’ங்கரர ்  

 

         To listen to audio recording while reading please use the  link below :

 

 

  
 

முதா கராத்த ணமாதகம் 

 

ஸதா விமுக்தி-ஸாதகம் 

 

கலாதராவதம்ஸகம் விலாஸி ணலாக-ரக்ஷகம்  /  

அநாமயக நாயகம் விநாசி’ணதப  மதத்யகம்  

நதாசு’பாச’ நாச’கம் நமாமி தம் விநாயகம்  //                       1 
 

 

நணததராதி பீகரம் நணவாதிதாரக்்க பாஸ்வரம்  

நமத்ஸுராரி நிரஜ்ரம் நதாதிகாப-துத்தரம்  /  

ஸுணரச’்வரம் நிதீச’்வரம் 

மணேஸ்வரம் ஸமாஸ்ரணய 

கணஜச’்வரம் கணேச’்வரம் 

பராத்பரம் நிரந்தரம்  //                  2                                                                                                

 

https://drive.google.com/file/d/1rzP12a2CormGZU8pfwo4ORBeHea9QP6o/view?usp=sharing


4 

 

ஸமஸ்த ணலாக ச’ங்கரம் நிரஸ்த மததய் குஞ்ஜரம்  

தணர-தணரா-தரம்  வரம் வணரப வக்த்ரம் அக்ஷரம்  /  

க்ருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யச’ஸ்கரம்  

மநஸ்கரம் நமஸ்க்ருதாம் நமஸ்கணராமி பாஸ்வரம் //     3  

 

 

அகிஞ்சநாரத்ி மாரஜ்னம் சிரந்தணநாக்தி பாஜனம்  

புராரி பூரவ் நந்தனம் ஸுராரி கரவ் சரவ்ேம்  /  

ப்ரபஞ்ச நாச’பீஷேம் தநஞ்சயாதி பூஷேம்  

கணபாலதான வாரேம் பணஜ புராே வாரேம்  //        4  

நிதாந்தகாந்தி  தந்த காந்தம் அந்தகாந்த-காத்மஜம்  

அசிந்த்யரூப மந்தஹீனம் அந்தராய க்ருந்தனம் /  

ே்ருந்தணர நிரந்தரம் வஸந்தணமவ ணயாகிநாம்  

தணமக-தந்தணமவ தம்  
 

விசிந்தயாமி ஸந்ததம் //         5  
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மஹோகதணச’ பஞ்சரத்ன 

ப்ரஜல்பதி**  ப்ரபோததக 

அதரோகதோம் -அததோஷதோம் 

ஸமோஹிதோயுர-் அஷ்டபூதிம்- 

மோததரண த ோ$ந்வஹம்                                                     

ஹ்ருதி ஸ்மரந் கதணச’்வரம் / 

ஸுஸோஹிதீம் ஸுபுத்ரதோம் 

அப்யுபபதி  தஸோ$சிரோத் //       *** 

 

 **   ப்ரகோ தி  (variation)                                                                                                                                                                                                   

For Corrections/Suggestions/Improvements ,if any,please write to                                                                      

nagraj562001@gmail.com                                                                                                                           

For Detailed meaning and insights into the Stotra, one  can use the links below  

https://greenmesg.org/stotras/ganesha/ganesha_pancharatnam.php                                       

http://valmikiramayanam.in/?p=3679                                                             

http://valmikiramayanam.in/?p=3684                                                                                                                                                    

http://valmikiramayanam.in/?p=3686                                                                                                                                        

For  IAST transliteration format  and Devanagari Script one  can use the links below 

https://greenmesg.org/stotras/ganesha/ganesha_pancharatnam.php                                      

https://sanskritdocuments.org/ganesha 

mailto:nagraj562001@gmail.com
https://greenmesg.org/stotras/ganesha/ganesha_pancharatnam.php
http://valmikiramayanam.in/?p=3679
%09%09%09%20%20%20%20%20%20http:/valmikiramayanam.in/?p=3684
%09%09%09%20%20%20%20%20%20http:/valmikiramayanam.in/?p=3684
http://valmikiramayanam.in/?p=3686
https://greenmesg.org/stotras/ganesha/ganesha_pancharatnam.php
https://greenmesg.org/stotras/ganesha/ganesha_pancharatnam.php
https://sanskritdocuments.org/ganesha

