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.. mahAgaNapatistotraM shrIrAghavachaitanyavirachitam ..

॥ महागणपितोऽं ौीराघवचतैिवरिचतम ॥्
तिकृतया िटया समतेम ।्
योगं योगिवदां िवधतूिविवधासशुाशय-
ूाभू तसधुारसूसमृरानादाािसनाम ।्
आनवमानबोधमधरुामोदटामेरं
तं भमूानमपुाहे पिरणतं दावलाना ॥ १॥
दावलो गजवेां मखुं य स गजाननदाना तिूपणे
पिरणतं तं भमूान ं परं ॄोपाहे । कीशं तम ।् आनो
ॄानने वमानः । लणया पणूा नािभ इथ ः ।
ईशो यो बोधने िचदानमयं पमुम ।् तिवत पः
ूप एव मधरुामोदटाने िपतने मेरम ।् पनुः कीशम ।्
योगिवदां योगम ।् कीशां योगिवदाम ।् िवधतूो िविवधो ासो यरैत
एव शुो य आशयिाभू तः सधुारसः शािसखुं यषेां त े
च त े ूसमृरं ूसािर ानं यिीशं यदादं कंदरािद
तदािसन तषेाम ॥्
तारौीपरशिकामवसधुापानगुां यं िव-
ैाणितग णािधपतये यो रािगणात े ।
आम ूथमं वरिेत वरदेातन सव जनं
ािमे वशमानयिेत सततं ाहािदिभः पिूजतः ॥ २॥
महागणपितममुरित - तारः ूणवः, ौीलीबीजम ्,
परशिमा याबीजम ्, कामः कामबीजम ्, वसधुा भिूमबीजम ्, इित पपाणां
बीजानामन ु गिमरमतेाशं यं साधका िवैगणािधपतये
ूणितः ािदित योजना । यः सततं ाहाधािदिभः शििभः
पिूजतः । आतन रािगणा ूथमं वरिेत ततो वरदेामात े ।
अथ नामवेाह - सव जनं ािमे वशमानयिेत । ाहािदिभिरनने
ाहाो मः । अऽािधपदं सव िमित च पदं छोनरुोधाम ।्
मे त ु गणपतये तथा सव जनिमकेमवे पदम ।् ािमिित च
मािहभू तम ॥्
कोलालचिुतादुततािविुवाोिनधौ
ीप े रमये सरुिुमवनामोदकैमदेििन ।
मलेू कतरोम हामिणमये पीठेऽराोहे
षोणाकिलतिऽकोणरचनसिण केऽम ुं भज े ॥ ३॥
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॥ महागणपितोऽं ौीराघवचतैिवरिचतम ॥्

कोलानां महोमणामलाः ूाारैािा मघेतितयनतैाश
इरुससमिेु सरुिुमाणां पािरजातादीनां वन ं तदामोदने पिरपु े ।
रमयं ीपं वािरमलं तत कतरोमू ले महामिणमयं
पीठं तऽ षोणयुिऽकोणकणकायेुऽराोहे तूिसे
मातकृाकमलेऽम ुं महागणपितं भज े ॥
चबूासरसालकाम ुकगदासीजपरूिज-
ोीमोलपाशपजकरं शुडामजामटम ।्
आिं िूयया सरोजकरया रुरूषया
मािणूितमं महागणपितं िवशेमाशाहे ॥ ४॥
चबं ूिसम ्, ूासिशलूः, रसालकाम ुकिमधुनःु, गदा ूिसा,
बीजपरूो मातिुलम ्, िजः कीयो दः, ोीमं शािलमरी,
उलं ूिसम ्, पाशपजे च ूिस,े एवं दशायधुािन करषे ु
य । शुडाम े पुरे जामितो घटो रपणू हमेकुो य ।
कमलहया िूयया दिणहनेािलितं मािणूितमं शोणिवं
सवरं महागणपितमाशाहे ॥
दानाःपिरमेरूसमृरालिरोलभ-ृ
िराणगडमडलयगुाजाशियम ।्
ऽलैोेािवधानवण सभुगं यः परागोपमं
धे स िौयमातनोत ु सततं दवेो गणानां पितः ॥ ५॥
दानासा मदानुा पिरमेरं ां ूसमृराालिनो
रोलामरािभतित ूसमृरालिरोलभतृ ।्
िसरणेाणमतेाशं कुूदशेयं त
िमषालैोेिवधाणसभुगं िऽभवुनशभुिवरमनोम ।्
परागोपमं परागो लोिहतकपमं ूशियं यो धे स
गणानां पितदवः सततं िौयमातनोत ु । यथा मदृिुल े दाफलके
रचणू दारािण, तथा दानािुल े िसरवित कुले
ॅमरा इंु भवित ॥
ॅारघणू नापरवशीरािवीिचटा-
सायालचामरितकरौीगव सवकृषाः ।
िदााघनसारचनरसासाराः ौयां मनः
ूसरूिलिवयतो हरेदिषः ॥ ६॥
हरेदिषो मनः ौयाम ।् िकंभतूाः । ॅातो
मर घणू नावृयदाय ीरावेचयो
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.. mahAgaNapatistotraM shrIrAghavachaitanyavirachitam ..

लहय ासां छटा अमभागाःै सशाः । पनुः कीशाः ।
चलचामरितकरौीगव सवककृषाः । ितकरो
ितषः । िदाेािदपकम ।् घनसारः कपू रः । तथा
ूसरूिलिवयतोऽनसचंाराकीणा काशाः । एतने िषां
बं ते ॥
मुाजालकरितूिवकसािणपुटा-
कााः ककुदचिुतघनाभोगूवालोपमाः ।
ोापरूतरमरतरंावयािरं
हरे जयि दिकरणाकीणा ः शरीरिषः ॥ ७॥
मौिकसमहूिमिौतूदीमािणसमहूटावाा मनोहराः ।
शसमहूसगंतिवीण िविुमसमाः । ोापरूतरे मरं
तरी चासौ संा च ता वयाः सााः । एताशा हरे
दिकरणैा ाः शरीरिषिरं जयि ॥
शुडामाकिलतने हमेकलशनेाविज तने र-
ानारचयने साधकजनाभंावयोिटशः ।
दानामोदिवनोदमधपुूोारणािवभ व-
णा ोलनखलेनो िवजयते दवेो गणमामणीः ॥ ८॥
शुडाूधतृसवुण कलशसगंहृीतने रता
बािहरिप िनग ता मुामािणािदरसमहूने कोिटशः
साधकजनाभंावयसंातानपुासकादा वध यन ।्
दानेािद । आमोदो गहष योः । ूोारणमुाटनं
तदथ मािवभ वणा ोलनबीडः । गणानामीरो दवेो िवजयते ॥
हरें ूणमािम य परुतः शािडमलेू िौया
िबॅाुहे समं मधिुरपु े शचबे वहन ।्
मोध तले सहाििसतुया शभंुया दिणे
िबॅाणः परश ुं िऽशलूिमतया पाशाशाां शभुम ॥् ९॥
शािडमलेू िबवृाधो य महागणपतःे परुतोऽमभाग े पे
िबॅा िौया समं त े ूिसे शचबे वहधिुरपिुव रुि ।
तथा य दिणेमोध तले वटवृाधः पाशाशाािमतया
सिहतयाििसतुया पाव ा सह परश ुं िऽशलंू च िबॅाणः शभंःु
िशवोऽि ॥
पािलमािौतो रितपितदव रोले
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॥ महागणपितोऽं ौीराघवचतैिवरिचतम ॥्

िबॅा सममैवं धनिुरषूौाह च ।
वामे चबगदाधरः स भगवाोडः िूयगंोले
होकशािलमिरकया देा धरया सह ॥ १०॥
दवे पिमे िपलवृाध उले िबॅा रा सममैवं
धनःु प पौािनषूं वहन र्ितपितः कामदवेोऽि । अ च वामे
िूयगंवुृाधो होकशािलमिरकयकैिरे कीरमऽ
कलमकिणशं िबॅा धरया सह स ूिसो भगवाोडो वराहोऽि
तं हरें ूणमामीित पवूणायः ॥
षोणािौष ु ष  षड ्गजमखुाः पाशाशाभीवरा-
िॅाणाः ूमदासखाः पथृमुहाशोणाँमपुिषः ।
आमोदः परुतः ूमोदसमुखुौ तं चािभतो म ुखः
पाा गतोऽ िव इित यो िवकतित च ॥ ११॥
षोण पीठ षिौष ु पालीष ु षड ्गजमखुा येाः ।
कीशाे । पाशाशाभयवराषे ु िबॅाणाः । ूमदानां सखाय
इित ूमदासखाः । भाया सिहता इथ ः । पथृुासौ महाशोणाँमनां
परागाणां पुिट ्काियषां त े । यिद ’पथृमुहाः’
इित िवसगा ः पाठदा िभं पदम ।् पथृमु हो यषेां त े ।
अकाराोऽिप महशोऽि । तषेां नामााह - परुतोऽमकोण आमोदः ।
तं चामोदमिभतः ूमोदसमुखुौ । परुः कितपवू िदगपेयािकोणे
ूमोदः, एवमीशानकोणे समुखु इथ ः । पािमकोणे म ुखः ।
अ म ुख िव इित य नाम स एकिा िवकतित
य नाम स ितीयपाऽि । अथा दकेो नैकोण,े अपरो वाये
वत त े ॥
आमोदािदगणेरिूयतमाऽवै िनं िताः
कााषेरसमरशः िसिः समिृतः ।
कािया  मदनावतीिप तथा कषे ु या गीयत े
साा यािप मदिवा तदपरा िािवयमःू पिूजताः ॥ १२॥
काभत ुरािलनरसं जानत एव मरा रािगणी यासां
ताः । आमोदादीनां पवू ोकोानां षणां भाया षेां समीप े िता येाः ।
तासां नामािन च - िसिः, समिृः, कािः, मदनावती, मदिवा,
िािवणी चिेत ॥
आिौ वसधुेथो वसमुती ताां िसतालोिहतौ
वष ौ वस ु पा योिव लसतौ शपौ िनधी ।
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अाथ मातर पिरतः शबादयोऽाौया-
ा े कुिलशादयः पिरपतालानलोितषः ॥ १३॥
वसधुया वसमुा च बमणेािलितौ शुरवण धनं वष ौ
तौ शपसंौ ूिसौ िनधी षोणपा योिव लसतः ।
तयोा न ं कुया िदथ ह । अन ु िनिधानानरं दयािन
षडािन ायते ।् पिरतो ॄााा अ मातरो येाः ।
षोणािहःितऽेदलकमल इादयो िदालाा े तषेां समीप
एव पिरपतालानलोितषः ूदीपा इादीनां हतेयो वळाा
येाः ॥
इथं िविुशवािदततनवे ौीवबतुडाय -ं
कारािसमदैपतृनाोाताय दीिष े ।
आनकैरसावबोधलहरीिवसवम य े
सव ऽ ूथमानमुधमहस े तै परै नमः ॥ १४॥
’हरें ूणमािम’ (९।१०) इित ोकाां
िविुशवािदपैनमुू ित य  स तै । आिदपदारबोडौ ।
कंारमाऽणे िनरसमासरुसैसमहूाय दीकाये । आनिेत ।
िनरितशयसखुुरणतरै रीकृतसणूम य े । ऊमयः
षाविवकाराः । त े च - जायत,े अि, वध त,े िवपिरणमत,े
अपीयत,े नँयतीित च । आनकैरसावयोधलहरीिभिव ाः
सवषां साधकानाममू यः षिडियजा वृयो यािदकेे ।
ऊिम शनेािवादयो योगशाूिसाः ेशाः । सवऽ ूथमान ं
मुधं सुरं महो य तै परैजगतोऽै नमः ॥
सवेाहवेािकदवेासरुनरिनकरारकोटीरकोटी-
कोिटाटीकमानमुिणसममिणौिेणभाविेणकानाम ।्
राजीराजनौीसखचरणनखोतिवोतमानः
ौयेः येः स दयेाम िवमलशो बरंु िसरुाः ॥ १५॥
सवेायां हवेाकोऽिभलाषो यषेाम ।् अहममऽेहमम े भवामीतीा ।
अहंपिूव केित यावत ।् त े च त े दवेासरुनराणां समहूाषेां
ददेीमानमकुुटामाणां या कोिटः संािवशषेऽ ाटीकमानाः ससुगंताः
सयू तुरपिकािूवाहाषेाम ।् राजी नीराजनौीरारािऽकशोभा
ताः सखाये च ते चरणनखा तषेां ोतने ूकाशने
िवोतमानः स ूिसः िसरुाो गजमखुः । हे िवमलशः
पिडताः । मम बरंु रंयेः िरतरं ौयेः काणं दयेात ।्
ममे वा िवमलश इित िवशषेणम ।् ’िवमलशा’ इित पाठे त ु
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सौावलोकनने ौयेो दािदथ ः ॥
एतने ूकटरहममालागभण ुटतरसिंवदा वने ।
यः ौित ूचरुतरं महागणशें तयें भवित वशवंदा िऽलोकी
॥ १६॥
ुटतरसिंवदेनने ोऽे ूसादगणुः सिूचतः । ूचरुतरः
मुम ुः । अम ॥्
इित ौीमरमहंसपिरोाजकाचाय वय ौीराघवचतैिवरिचतं
महागणपितोऽं तिकृतया िटया समतें समाम ।्
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