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Shri Ekarnaganesha Trishati

ஏகாrhணக³ேணஶthஶதீ

ேத³vhவாச -

ஏகாrhணshய thmhஶதீmh ph³ க³ேணஶshய மேஹவர ॥
ஶிவ உவாச -

॥ விநிேயாக:³॥
ஹ: ௐ । அshய ஏகாrhணக³ேணஶthஶதீshேதாthரமஹாமnhthரshய
க³ணேகா ’: । அiνShphச²nhத:³ । ph³ரமணshபதிrhேத³வதா । க³mh பீ³ஜmh ।
rhேயாmh ஶkhதி: ।ஏகாrhணக³ேணஶphரஸாத³th³th◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³॥
॥ th◌⁴யாநmh ॥
th◌⁴யாேயnhநிthயmh க³ேணஶmh பரம³ணதmh th◌⁴யாநஸmhshத²mh thேநthரmh

ஏகmh ேத³வmh thவேநகmh பரமஸுக²தmh ேத³வேத³வmh phரஸnhநmh ।
ஶுNhடா³த³Nhடா³Th◌⁴யக³Nhேடா³th³க³தமத³ஜேலாlhேலாலமthதாமாலmh

மnhதmh விkh◌⁴நராஜmh ஸகலஸுக²கரmh க³ேணஶmh நமா ॥
॥ பசஜா ॥
ௐ லmh ph’தி²vhயாthமேந க³nhத⁴mh ஸமrhபயா ।
ௐ ஹmh ஆகாஶாthமேந Shைப: ஜயா ।
ௐ யmh வாyhவாthமேந ⁴பமாkh◌⁴ராபயா ।
ௐ ரmh வnhயாthமேந தீ³பmh த³rhஶயா ।
ௐ வmh அmh’தாthமேந அmh’தmh மஹாைநேவth³யmh நிேவத³யா ।
ௐ ஸmh ஸrhவாthமேந ஸrhேவாபசாரஜாmh ஸமrhபயா ॥
॥ அத² ஏகாrhணக³ேணஶthஶதீ ॥
க³mhபீ³ஜமnhthரநிலேயா க³mhபீ³ேஜா க³mhshவபவாnh ॥ 1॥
க³ŋhகாரபீ³ஜஸmhேவth³ேயா க³ŋhகாேரா க³ஜபphய:॥ 2॥
க³ŋhகாராkh²யபரmhph³ரம க³ŋhகாரஶkhதிநாயக: ।
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ஏகாrhணக³ேணஶthஶதீ

க³ŋhகாரஜபஸnhShேடா க³ŋhகாரth◌⁴வநிபக:॥ 3॥
க³ŋhகாரவrhணமth◌⁴யshேதா² க³ŋhகாரvh’thதிபவாnh ।
க³ŋhகாரபthதநாதீ⁴ேஶா க³mhேவth³ேயா க³mhphரதா³யக:॥ 4॥
க³ஜாபகத⁴rhமதா³தா க³ஜாபீகாமதா³யக: ।
க³ஜாபீநாமrhத²தா³தா க³ஜாபீபா⁴kh³யவrhth³த⁴ந:॥ 5॥
க³ஜாபகஸrhவவிth³யாதா³யேகா க³mhshதி²திphரத:³ ।
க³ஜாபகவிப⁴வேதா³ க³ஜாபகஜயphரத:³॥ 6॥
க³ஜேபநஸnhShThய ⁴khதிiµkhதிphரதா³யக: ।
க³ஜாபகவயதா³தா க³ஜாபீக³rhப⁴ேதா³ஷஹா ॥ 7॥
க³ஜாபக³th³தி⁴தா³தா க³ஜாபீகீrhதிதா³யக: ।
க³ஜாபகேஶாகஹா க³ஜாபகஸுக²phரத:³॥ 8॥
க³ஜாபக:³க²ஹrhதா க³மாநnhத³phரதா³யக: ।
க³mhநாமஜபஸுphேதா க³ஜாபீஜநேஸவித:॥ 9॥
க³ŋhகாரேத³ேஹா க³ŋhகாரமshதேகா க³mhபதா³rhத²க: ।
க³ŋhகாரஶph³த³ஸnhShேடா க³nhத⁴ph◌⁴யnhம⁴vhரத:॥ 10॥
க³mhேயாைக³கஸுஸmhலph◌⁴ேயா க³mhph³ரமதththவேபா³த⁴க: ।
க³mhபீ⁴ேரா க³nhத⁴மாதŋhேகா³ க³nhதா⁴Shடகவிராத:॥ 11॥
க³nhதா⁴iνphதஸrhவாŋhேகா³ க³nhத⁴NhTh³ரவிராத: ।
க³rhக³கீ³தphரஸnhநாthமா க³rhக³பீ⁴திஹர:ஸதா³॥ 12॥
க³rhகா³ப⁴ஜேகா நிthயmh க³rhக³th³தி⁴phரதா³யக: ।
க³ஜவாchேயா க³ஜலேயா க³ஜராTh ச க³ஜாநந:॥ 13॥
க³ஜாkh’திrhக³ஜாth◌⁴யோ க³ஜphராே க³ஜாஜய: ।
க³ேஜவேரா க³ேஜஶாேநா க³ஜமthேதா க³ஜphர: ◌⁴ ॥ 14॥
க³ஜேஸvhேயா க³ஜவnhth³ேயா க³ேஜnhth³ரச க³ஜphர: ◌⁴ ।
க³ஜாநnhேதா³ க³ஜமேயா க³ஜக³ஜகப⁴ஜக:॥ 15॥
க³ஜாthமா க³ஜமnhthராthமா க³ஜjhஞாநphரதா³யக: ।
க³ஜாகாரphராணநாேதா² க³ஜாநnhத³phரதா³யக:॥ 16॥
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ஏகாrhணக³ேணஶthஶதீ

க³ஜேகா க³ஜத²shேதா² க³ஜஸாjhயகாரக: ।
க³ஜத³nhேதா க³ஜேஸ: க³ஜைத³thயவிநாஶக:॥ 17॥
க³ஜmhேபா⁴ க³ஜேக: க³ஜமாேயா க³ஜth◌⁴வநி: ।
க³ஜiµkh²ேயா க³ஜவேரா க³ஜShphரதா³யக:॥ 18॥
க³ஜமேயா க³ேஜாthபthதி: க³ஜாமயஹர:ஸதா³ ।
க³ஜேஹrhக³ஜthராதா க³ஜ: க³ஜக³rhத:॥ 19॥
க³ஜாshயச க³ஜாதீ⁴ேஶா க³ஜாஸுரஜேயாth³⁴ர:॥ 20॥
க³ஜph³ரமா க³ஜபதி: க³ஜjhேயாதிrhக³ஜரவா: ।
³ேணவேரா ³தீேதா ³ணமாயாமேயா ³ணீ ॥ 21॥
³ணphேயா ³mhேபா⁴தி: ◌⁴ ³ணthரயவிபா⁴க³kh’th ।
³ணrhே ³ணமேயா ³kh’தித⁴ர:ஸதா³॥ 22॥
³ணபா⁴kh³³ணமா ச ³ேணேஶா ³ண³ரக:³ ।
³ணjhேயShேடா²ऽத²³ண:◌⁴ ³ணநபராŋhiµக:²॥ 23॥
³ணphரவணஸnhShேடா ³ணேரShேடா²³ணக: ◌⁴ ।
³ணphரவிShேடா ³ணராTh ³ணீkh’தசராசர:॥ 24॥
³ணiµkh²ேயா ³ணshரShடா ³ணkh’th³³ணமNh³த: ।
³ணsh’Shஜக³thஸŋhேகா⁴ ³ணph◌⁴’th³³ணபாரth³’kh ॥ 25॥
³ऽ³ணவrh³ே ³ேணஶாேநா ³ணphர: ◌⁴ ।
³ணிphரணதபாதா³ph³ேஜா ³நnhதி³தமாநஸ:॥ 26॥
³ணjhேஞா ³ணஸmhபnhேநா ³ऽ³ணவிேவகkh’th ।
³ணஸசாரசேரா ³ணphரவணவrhth³த⁴ந:॥ 27॥
³ணலேயா ³தீ⁴ேஶா ³ண:³க²ஸுேகா²த³ய: ।
³ணஹா ³ணகேலா ³ணதththவவிேவசக:॥ 28॥
³ேthகேடா ³ணshதா²யீ ³ணதா³யீ ³ணphர: ◌⁴ ।
³ணேகா³phதா ³ணphராே ³ணதா⁴தா ³லய:॥ 29॥
³ணவthphரவணshவாnhேதா ³ணவth³ெகௗ³ரவphரத:³ ।
³ணவthேபாஷணகேரா ³ணவchச²thஸூத³ந:॥ 30॥
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ஏகாrhணக³ேணஶthஶதீ

³phேயா ³³ே ³மாேயா ³shத: ।
³வா ³⁴ேஜா ³கீrhதிrh³phய:॥ 31॥
³விth³ேயா ³phராே ³ேயாக³phரகாஶக: ।
³ைத³thயphராணஹேரா ³பா³ஹுப³ேலாchch²ரய:॥ 32॥
³லணஸmhபnhேநா ³மாnhயphரதா³யக: ।
³ைத³thயக³ளchேச²thதா ³தா⁴rhகேகதந:॥ 33॥
³ஜŋhேகா⁴ ³shகnhேதா⁴ ³ஶுNhேடா³³phரத:³ ।
³பாேலா ³க³ேளா ³phரணயலாலஸ:॥ 34॥
³ஶாshthரவிசாரjhேஞா ³த⁴rhம⁴ரnhத⁴ர: ।
³ஸmhஸாரஸுக²ேதா³³மnhthரப²லphரத:³॥ 35॥
³தnhthேரா ³phரjhேஞா ³th³’kh³³விkhரம: ।
kh³ரnhத²ேக³ேயா kh³ரnhத²jhேயா kh³ரnhத²kh³ரnhத²நலாலஸ:॥ 36॥
kh³ரnhத²ேகrhkh³ரnhத²ேஹrhkh³ரnhதா²ऽiνkh³ரஹதா³யக: ।
kh³ரnhதா²nhதராthமா kh³ரnhதா²rhத²பNh³ேதா kh³ரnhத²ெஸௗ’த:³॥ 37॥
kh³ரnhத²பாரŋhக³ேமா kh³ரnhத²³ணவிth³kh³ரnhத²விkh³ரஹ: ।
kh³ரnhத²ேகrhkh³ரnhத²ேஸrhkh³ரnhத²ஸnhேத³ஹப⁴ஜக:॥ 38॥
kh³ரnhத²பாராயணபேரா kh³ரnhத²ஸnhத³rhப⁴ேஶாத⁴க: ।
கீ³தகீrhதிrhகீ³த³ே கீ³தாதththவாrhத²ேகாவித:³॥ 39॥
கீ³தாஸmhஶயஸேச²thதா கீ³தாஸŋhகீ³தஶாஸந: ।
க³தாஹŋhகாரஸசாேரா க³தாக³தநிவாரக:॥ 40॥
க³தாஸு’th³க³தாjhஞாேநா க³த³ShடவிேசShத: ।
க³த:³ேகா² க³தthராேஸா க³தஸmhஸாரப³nhத⁴ந:॥ 41॥
க³தக³lhபநிrhக³தப⁴ேவா க³ததththவாrhத²ஸmhஶய: ।
க³யாநாேதா² க³யாவாேஸா க³யாஸுரவரphரத:³॥ 42॥
க³யாதீrhத²ப²லாth◌⁴யோ க³யாவாநமshkh’த: ।
க³யாமேயா க³யாேthேரா க³யாயாthராப²லphரத:³॥ 43॥
க³யாவாshத³ே க³யாேthரநிவாஸkh’th ।
கா³யகphரணயீ கா³தா கா³யேகShடப²லphரத:³॥ 44॥
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ஏகாrhணக³ேணஶthஶதீ

கா³யேகா கா³யேகஶாேநா கா³யகாऽப⁴யதா³யக: ।
கா³யகphரவணshவாnhேதா கா³யேகாthகடவிkh◌⁴நஹா ॥ 45॥
க³nhதா⁴iνphதஸrhவாŋhேகா³ க³nhத⁴rhவஸமரம: ।
க³chச²தா⁴தா க³chச²ப⁴rhதா க³chச²phயkh’ேதாth³யம:॥ 46॥
கீ³rhவாணகீ³தசேதா kh³’thஸமாऽபீ⁴Shடதா³யக: ।
கீ³rhவாணேஸவிதபேதா³ கீ³rhவாணப²லதா³யக:॥ 47॥
கீ³rhவாணக³ணஸmhபthதி: கீ³rhவாணக³ணபாலக: ।
kh³ரஹthராதா kh³ரஹாஸாth◌⁴ேயா kh³ரேஹஶாேநா kh³ரேஹவர:॥ 48॥
க³தா³த⁴ராrhசிதபேதா³ க³தா³th³த⁴விஶாரத:³ ।
³ஹாkh³ரேஜா ³ஹாஶாயீ ³ஹphதிகர:ஸதா³॥ 49॥
கி³vhரஜவநshதா²யீ கி³ராஜஜயphரத:³ ।
கி³ராஜஸுதாஸூiν: கி³ராஜphரபாலக:॥ 50॥
க³rhக³கீ³தphரஸnhநாthமா க³rhகா³நnhத³கர:ஸதா³ ।
க³rhக³வrhக³பthராதா க³rhக³th³தி⁴phரதா³யக:॥ 51॥
க³ணகphரவணshவாnhேதா க³ணகphரணேயாthஸுக: ।
க³ளலkh³நமஹாநாேதா³ க³th³யபth³யவிேவசக:॥ 52॥
க³ளShட²vhயதா⁴ஹrhதா க³ளthSh²ஸுக²phரத:³ ।
க³rhப⁴ஸnhேதாஷஜநேகா க³rhபா⁴மயநிவாரக:॥ 53॥
³ஸnhதாபஶமேநா ³ராjhயஸுக²phரத:³ ।
॥ ப²லதி:॥
இthத²mh ேத³வீ க³ஜாshயshய நாmhநாmh thஶததmh ॥ 54॥
க³காராதி³ஜகீ³வnhth³யmh ேகா³பநீயmh phரயthநத: ।
நாshதிகாய ந வkhதvhயmh ஶடா²ய ³விth³விேஷ ॥ 55॥
வkhதvhயmh ப⁴khதிkhதாய ஶிShயாய ³ணஶாேந ।
சrhth²யாmh ெபௗ⁴மவாேர வா ய: பேட²th³ப⁴khதிபா⁴வத:॥ 56॥
யmh யmh காமmh ஸiµth³தி³ய thஸnhth◌⁴யmh வா ஸதா³ பேட²th ।
தmh தmh காமமவாphேநாதி ஸthயேமதnhந ஸmhஶய:॥ 57॥
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நா வா ேஷா வாபி ஸாயmh phராதrhதி³ேந தி³ேந ।
பட²nhதி நியேமைநவ தீ³தா கா³ணேபாthதமா:॥ 58॥
ேதph◌⁴ேயா த³தா³தி விkh◌⁴ேநஶ: ஷாrhத²சShடயmh ।
கnhயாrhதீ²லப⁴ேத ப³ணkhதாmh  கnhயகாmh ॥ 59॥
thராrhதீ²லப⁴ேத thராnh ³ணிேநா ப⁴khதிமthதராnh ।
விthதாrhதீ²லப⁴ேத ராஜராேஜnhth³ர ஸth³’ஶmh த⁴நmh ॥ 60॥
விth³யாrhதீ²லப⁴ேத விth³யாசrhத³ஶதாவரா: ।
நிShகாமsh ஜேபnhநிthயmh யதி³ ப⁴khthயா th³’ட⁴vhரத:॥ 61॥
ஸ  shவாநnhத³ப⁴வநmh ைகவlhயmh வா ஸமாphiνயாth ॥ 62॥
॥ இதி விநாயகதnhthேர ஈவரபாrhவதீஸmhவாேத³
ஏகாrhணக³ேணஶthஶதீshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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