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Shri Ganesha Aparadhaxamapanastotram

க³ேணஶாபராத⁴மாபணshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ।
ஸுiµேகா² மக²⁴ŋhiµகா²rhசித:ஸுக²vh’th³th◌⁴ைய நிகி²லாrhதிஶாnhதேய।
அகி²லதிஶீrhஷவrhணித:ஸகலாth³ய:ஸ ஸதா³ऽsh ேம ’தி³॥ 1॥
phரணவாkh’திமshதேக நய: phரணேவா ேவத³iµகா²வஸாநேயா:।
அயேமவ விபா⁴தி ஸுsh²டmh யவதார: phரத²ம: பரshய ஸ:॥ 2॥
phரத²மmh ³ணநாயேகா ப³ெபௗ⁴ th³நாmh ஸுநியnhthரய ய:।
ஜக³³th³ப⁴வபாலநாthயேயShவஜவிShNhவீஶஸுரphரேத³க:॥ 3॥
விதி⁴விShiΝஹேரnhth³ரேத³வதாதி³க³நாmh பபாலநாth³வி: ◌⁴।
அபி ேசnhth³யஜசாலநாth³க³ணநாத:² phரதி²ேதாऽrhத²த:sh²டmh ॥ 4॥
அணிமாiµக²th³தி⁴நாயகா ப⁴ஜத:ஸாத⁴யதீShடகாமநா:।
அபவrhக³மபி phர⁴rhதி⁴ேயா நிஜதா³ஸshய தேமா வி’thய ய:॥ 5॥
ஜநநீஜநக:ஸுக²phரேதா³ நிகி²லாநிShடஹேராऽகி²ேலShடத:³।
க³ணநாயக ஏவ மாமேவth³ரத³பாஶாŋhஶேமாத³காnh த³த⁴th ॥ 6॥
ஶரணmh கrhணவ:ஸ ேம ஶரணmh ரkhததiνசrh⁴ஜ:।
ஶரணmh ப⁴ஜகாnhதராயஹா ஶரணmh மŋhக³ளrhதிரsh ேம ॥ 7॥
ஸததmh க³ணநாயகmh ப⁴ேஜ நவநீதாதி⁴கேகாமலாnhதரmh।
ப⁴ஜநாth³ப⁴வபீ⁴திப⁴ஜநmh shமரth³விkh◌⁴நநிவாரணமmh ॥ 8॥
அணவrhணராதmh ததி³thயஸமphரப⁴mh phர⁴mh।
வத⁴ேமாத³காவஹmh கrhதிமஹmh phரெணௗ தmh ॥ 9॥
khவ iν ஷகவாஹநmh phர⁴mh mh’க³ேய thவjhஞதேமாऽவநீதேல।
வி³தா⁴sh பிதாமஹாத³யshthஷு ேலாேகShவபி யmh ந ேலபி⁴ேர ॥ 10॥
ஶரக³தபாலேநாthஸுகmh பரமாநnhத³மஜmh க³ேணவரmh।
வரதா³நபmh kh’பாநிதி⁴mh ’த³யாph³ேஜ நித³தா⁴ ஸrhவதா³॥ 11॥
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க³ேணஶாபராத⁴மாபணshேதாthரmh

ஸுiµேக² விiµேக²ஸதி phரெபௗ⁴ ந மேஹnhth³ராத³பி ரணmh கதா³।
thவயி ஹshதிiµேக² phரஸnhநதாऽபி⁴iµேக²நாபி யமாth³ப⁴யmh ப⁴ேவth ॥ 12॥
ஸுதராmh  ஜேடா³ऽபி பNh³த: க² ேகாऽphயதிவாkhபதிrhப⁴ேவth।
க³ணராஜத³யாrhth³ரவீத³பி சாjhஞ:ஸகலjhஞாதாயாth ॥ 13॥
அmh’தmh  விஷmh விஷmh ஸுதா⁴ பரமாiΝsh நேகா³ நேகா³ऽphயiΝ:।
ஶmh  th’ணmh th’ணmh பவிrhக³ணநாதா²ஶு தேவchச²யா ப⁴ேவth ॥ 14॥
க³ேதாऽ விேபா⁴ விஹாய மாmh நiν ஸrhவjhஞ ந ேவth மாmh கத²mh।
கிiµ பய விவth³’ŋh ந மாmh ந த³யா கிமபி ேத த³யாநிேத⁴ ॥ 15॥
அயி தீ³நத³யாஸthபேத மயி ைநSh²rhயத³mh த: kh’தmh।
நிஜப⁴khதிஸுதா⁴லேவாऽபி யnhந  த³thேதா ஜநிmh’thேமாசக:॥ 16॥
நிதராmh விஷேயாபேபா⁴க³த:பிதmh thவாரlhயேமநஸா।
அஹஹாjhஞதமshய ஸாஹஸmh ஸஹநீயmh kh’பயா thவயா விேபா⁴ ॥ 17॥
ப⁴க³வnhந தாரகshய ேத வத மnhthரshய ஜப: kh’தshததா²।
ந கைத³கதி⁴யாபி சிnhதநmh தவ rhேதsh மயாதிபாphமநா ॥ 18॥
ப⁴ஜநmh ந kh’தmh ஸமrhசநmh தவ நாமshமரணmh ந த³rhஶநmh।
ஹவநmh phயேமாத³காrhபணmh நவ³rhவா ந ஸமrhபிதா மயா ॥ 19॥
நச ஸா⁴ஸமாக³ம: kh’தshதவ ப⁴khதாச மயா ந ஸthkh’தா:।
th³விஜேபா⁴ஜநமphயகா ேநா வத ெதௗ³ராthmhயத³mh மshவ ேம ॥ 20॥
ந விதி⁴mh தவ ேஸவநshய வா நச ஜாேந shதவநmh மiνmh ததா²।
கரkh³மஶிர:ஸுேயாஜநmh தவ ⁴யாth³க³ணநாத²ஜநmh ॥ 21॥
அத² கா க³ணநாத² ேம க³திrhந ஜாேந பதிதshய பா⁴விநீ।
இதி தphததiνmh ஸதா³ऽவ மாமiνகmhபாrhth³ரகடாவீண:॥ 22॥
இஹ த³Nhட³த⁴ரshய ஸŋhக³ேமऽகி²லைத⁴rhயchயவேந ப⁴யŋhகேர।
அவிதா க³ணராஜ ேகா iν மாmh தiνபாதாவஸேர thவயா விநா ॥ 23॥
வத³ கmh ப⁴வேதாऽnhயShடதா³chச²ரணmh யா த³யாத⁴நாth³’ேத।
அவநாய ப⁴வாkh³நிப⁴rhேதா க³திந:ஸுக²ேலஶவrhத:॥ 24॥
திmh’kh³யபத²shய சிnhதநmh கிiµ வாேசாऽவிஷயshய ஸmhshதிmh।
கிiµ ஜநமphயநாkh’ேதரஸமrhேதா² ரசயா ேத³வேத ॥ 25॥
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கிiµ மth³விகலாthshவேஸவநmh கிiµ ரŋhகா³பசாரைவப⁴வmh।
ஜட³வாŋhமதிேதா நிஜshதிmh க³ணநாேத²chச² வா த³யாநிேத⁴ ॥ 26॥
அ⁴நாபி ச கிmh த³யா ந ேத மம பாபாதிஶயாதி³தீஶ ேசth।
’த³ேய நவநீதேகாமேல ந  கா²nhயநிேவஶஸmhப⁴வ:॥ 27॥
vhயஸநாrhதி³தேஸவகshய ேம phரணதshயாஶு க³ேணஶ பாத³ேயா:।
அப⁴யphரத³ஹshதபŋhகஜmh kh’பயா rhth◌⁴நி Shவ தாவகmh ॥ 28॥
ஜநநீதநயshய th³’khபத²mh iµஹுேரதி phரஸப⁴mh த³யாrhth³ரதீ: ◌⁴।
மம th³’kh³விஷயshதைத²வ ேபா⁴ க³ணநாதா²ஶு ப⁴வiνகmhபயா ॥ 29॥
க³ஜராஜiµகா²ய ேத நேமா mh’க³ராேஜாthதமவாஹநாய ேத।
th³விஜராஜகலாph◌⁴’ேத நேமா க³ணராஜாய ஸதா³ நேமாऽsh ேத ॥ 30॥
க³ணநாத² க³ேணஶ விkh◌⁴நராTh ஶிவஸூேநா ஜக³ேத³கஸth³³ேரா।
ஸுரமாiνஷகீ³தமth³யஶ: phரணதmh மாமவ ஸmhsh’ேதrhப⁴யாth ॥ 31॥
ஜய th³தி⁴பேத மஹாமேத ஜய ³th³தீ⁴ஶ ஜடா³rhதஸth³க³ேத।
ஜய ேயாகி³ஸஹஸth³³ேரா ஜய ேஸவாரத கlhபநாதேரா ॥ 32॥
தiνவாkh³’த³ையரஸchச ஸth³யத³நshதா²thதேய kh’தmh மயா।
ஜக³தீ³ஶ கShயமாணமphயகி²லmh கrhம க³ேணஶ ேதऽrhபிதmh ॥ 33॥
இதி kh’Shணiµேகா²th³க³தmh shதவmh க³ணராஜshய ர: பேட²nhநர:।
ஸகலாதி⁴விவrhேதா ப⁴ேவthஸுததா³ராதி³ஸுகீ²ஸ iµkhதிபா⁴kh ॥ 34॥
இதி iµth³க³லராணnhதrhவrhதி க³ேணஶாபராத⁴மாபணshேதாthரmh ஸmhrhணmh
।
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