
మునిరువాచ 
కథం నామ్నం సహసరం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ | 
శివదం తన్మమ్చక్ష్వ లోకాన్ుగరహతతపర || ౧ || 
బ్రహమ మవాచ 
దేవః పూరవం పురారాతః పురతరయజయోదయమే | 
అన్రచనాదగ ణేశసయ జాతో విఘ్్నకులః కిల || ౨ || 
మన్సా స వినిరాా రయ దదృశ ేవిఘ్నకారణమ్ | 
మహాగణపతం భకాయ ా సమభయరచా యథావిధి || ౩ || 
విఘ్నపరశమనోపాయమపృచఛదపరశిరమమ్ | 
సన్ుయ ష్ట ః పూజయ్ శమ్భోరమహాగణపతః సవయమ్ || ౪ || 
సరవవిఘ్నపరశమన్ం సరవకామఫలపరదమ్ | 
తతసయస్మమ సవయం నామ్నం సహసరమిదమబ్రవీత్ || ౫ || 
అసయ శ్రరమహాగణపతసహసరనామసతయ తరమ్ల్మన్య రసయ | 
గణేశ ఋష ః, మహాగణపతరదేవతా, నానావిధానిచఛనాే ంస  | 
హుమిత బీజమ్, తున్గమిత శకియ ః, సావహాశకియరతి కలీకమ్ | 
సకలవిఘ్నవినాశన్దావరా శ్రరమహాగణపతపరసాదస దాారదే జపే వినియోగః | 
అథ కరనాయసః 
గణేశవరో గణకీరడ ఇతయన్ుగ ష్ాా భ్యం న్మః | 
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కుమ్రగురురీశాన్ ఇత తరజనీభ్యం న్మః || 
బ్రహామణడకుమోశిచద్వామతే మధ్యమ్భ్యం న్మః | 
రకతయ  రకాయ మబరధ్ర ఇతయనామికాభ్యం న్మః  
సరవసదుగ రుసంసవేయ ఇత కనిష ా కాభ్యం న్మః | 
లుపయవిఘ్నః సవభకాయ నామిత కరతలకరపృష్ాా భ్యం న్మః || 
అథ అంగనాయసః 
ఛనే్శఛనోే దోవ ఇత హృదయ్య న్మః | 
నిష్కలో నిరమల ఇత శిరసే సావహా | 
సృష టస ేతలయకీరడ ఇత శిఖ్య ై వష్ట్ | 
గ్నానాన్ం విగ్నానాన్మ్న్నే్ ఇత కవచాయ హుమ్ | 
అష్ాట న్గయోగఫలభృదిత నేతరతరయ్య వౌష్ట్ | 
అన్న్యశకియసహతి ఇతయసాయ ా య ఫట్ | 
భూరుోవః సవరోమ్ ఇత దిగబనా్ః | 
అథ ధాయన్మ్ 
గజవదన్మచిన్య ాం తీక్ష్ణదంష్ట ంా తరనతేరం 
బ్ృహదుదరమశేష్ం భూతరాజం పురాణమ్ | 
అమరవరసుపూజయం రకయవరణం సురదశం  
పశుపతసుతమీశం విఘ్నరాజం న్మ్మి || 
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శ్రరగణపతరువాచ 
ఓం గణశేవరో గణకీరడ్  గణనాథ్ గణాధపిః | 
ఏకదనోయ  వకరతుణడడ  గజవకతయ ో మహమ దరః || ౧ || 
లమ్భబదరో ధ్ూమరవరోణ  వికటడ విఘ్ననాశన్ః | 
సుముఖో దురుమఖో బ్ుద్ా  విఘ్నరాజో గజాన్న్ః || ౨ || 
భీమః పరమ్భద ఆమ్భదః సురాన్నోే  మద్తకటః | 
హేరమబః శమబరః శముోరలమబకరోణ  మహాబ్లః || ౩ || 
న్నే్నో లమపటడ భీమ్భ మేఘ్నాద్  గణన్జయః | 
వినాయకత విరూపాక్షో వీరః శూరవరపరదః || ౪ || 
మహాగణపతరుబదిాప రయః క్షపిరపరసాదన్ః | 
రుదరప రయో గణాధ్యక్ష్ ఉమ్పుతరోఘ్నాశన్ః || ౫ || 
కుమ్రగురురీశాన్పుతరో  మూష్కవాహన్ః | 
స దిాప రయః స దిాపతః స దాః స దిావినాయకః || ౬ || 
అవిఘ్నసుయ ముబరుః స ంహవాహనో మ్భహినీప రయః | 
కటన్కటడ రాజపుతరః శాకలః సంమితోమితః || ౭ || 
కూష్ామణడసామసమూోతరుే రజయో ధ్ూరజయో జయః | 
భూపతరుోవన్పతరూోతానాం పతరవయయః || ౮ || 
విశవకరాయ  విశవముఖో విశవరూపత  నిధరిుగ ణః | 
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కవిః కవీనామృష్భో బ్రహమణడయ బ్రహమవితరియః || ౯ || 
జదయషా్రాజో నిధపితరినధిప రయపతప రయః | 
హిరణమయపురాన్య ఃసేః సూరయమణడలమధ్యగః || ౧౦ || 
కరాహతధ్వసయస న్ుా సలిలః పూష్దన్యభిత్ | 
ఉమ్న్కకదలికుతుకీ ముకియదః కులపావన్ః || ౧౧ || 
కిరీటీ కుణడలీ హారీ వన్మ్లీ మనోమయః | 
వ మముఖయహతద మతయశ్రరః పాదాహతజితక్షతిః || ౧౨ || 
సద్ యజాతః సవరణమున్జమేఖలీ దురినమితయహృత్ | 
దుఃసవపనహృతరరసహనో గుణీ నాదపరతష ా తః || ౧౩ || 
సురూపః సరవనేతరా ధివాసత  వీరాసనాశరయః | 
పీతామబరః ఖణడరదః ఖణడవ మశాఖసంస ేతః || ౧౪ || 
చితరా న్గ ః శాయమదశనో భ్లచనోే ా హవిరుోజః | 
యోగ్నాధిపసాయ రకసేః పురుష్త  గజకరణకః || ౧౫ || 
గణాధిరాజో విజయః స ేరో గజపతధ్వజీ | 
దేవదవేః సమరః పరా ణదీపకత వాయుకలీకః || ౧౬ || 
విపశిచదవరద్  నాద్  నాదభిన్నమహాచలః | 
వరాహరదనో మృతుయన్జయో వాయఘ్్ర జినామబరః || ౧౭ || 
ఇచాఛశకియభవో దేవతరా తా ద మతయవిమరేన్ః | 
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శముోవకతయ దోోవః శముోకతపహా శముోహాసయభూః || ౧౮ || 
శముోతేజాః శివాశోకహారీ గ్నౌరీసుఖ్వహః | 
ఉమ్న్గమలజో గ్నౌరీతేజోభూః సవరుా నీభవః || ౧౯ || 
యగనాకాయో మహానాద్  గ్నరిివరామ ా శుభ్న్న్ః | 
సరావతామ సరవదేవాతామ బ్రహమమూరాా  కకుపురితః || ౨౦ || 
బ్రహామణడకుమోశిచద్వామభ్లఃసతయశిరోరుహః | 
జగజజన్మలయోనేమష్నిమేష్త గనారకసత మదృక్ || ౨౧ || 
గ్నిరీన ్రకైరద్ ధ్రామధ్రోమషా్ః సామబ్ృంహితః | 
గరహర్క్క్ష్దశనో వాణజీిహమ వ వాసవనాస కః || ౨౨ || 
భూర మధ్యసంస ేతకరో బ్రహమవిదాయమద్దకః | 
కుల్చల్ంసః సత మ్రకఘ్ణడట  రుదరశిరోధ్రః || ౨౩ || 
న్దీన్దభుజః సరాపన్ుగ లీకసాయ రకాన్ఖః | 
వోయమనాభిః శ్రరహృదయో మేరుపృష్తా రణవోదరః || ౨౪ || 
కుక్షిసేయక్ష్గనా్రవరక్ష్ఃకని్నరమ్న్ుష్ః | 
పృథీవకట ః సృష టలిన్గ ః శ లైోరురేసరజాన్ుకః || ౨౫ || 
పాతాలజనోో  మునిపాతాకల్న్ుగ షా్సయ రయీతన్ుః | 
జోయతరమణడలల్న్ూగ లో హృదయ్ల్న్నిశచలః || ౨౬ || 
హృతపదమకరిణకాశాలీ వియతేకలిసరోవరః | 
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సదోకయధాయన్నిగడః పూజావారినివారితః || ౨౭ || 
పరతాపీ కాశయపత  మనాయ  గణకత విష్టపీ బ్లీ | 
యశసీవ ధారిమకత జదతా పరథమః పరమథేశవరః || ౨౮ || 
చినాయ మణిరీేీపపతః కలపదుర మవనాలయః | 
రతనమణడపమధ్యసతే  రతనస ంహాసనాశరయః || ౨౯ || 
తీవరా శిరోదాృతపద్  జావలినీమౌలిల్లితః | 
న్నాే న్నేితపీఠశ్రరరోోగద్  భూష తాసన్ః || ౩౦ || 
సకామదాయనీపీఠః సుురదుగ్నార సనాశరయః | 
తేజోవతీశిరోరతనం సతాయనితాయవతంస తః || ౩౧ || 
సవిఘ్ననాశినీపీఠః సరవశకయాముబజాలయః | 
లిప పదామసనాధారో వహినధామతరయ్లయః || ౩౨ || 
ఉన్నతపరపద్  గూఢగులుః సంవృతపారిణికః | 
పీన్జనో్ః శిలష్టజాన్ుః సూే లోరుః పత ర న్నమతకట ః || ౩౩ || 
నిమననాభిః సూే లకుక్షిః పనీ్వక్షా బ్ృహదుోజః | 
పీన్సకనా్ః కముబకణడా  లమ్భబష్తా  లమబనాస కః || ౩౪ || 
భగనవామరదసుయ న్గ సవయదనోయ  మహాహన్ుః | 
హరసవనతేరతరయః శూరపకరోణ  నిబిడమసయకః || ౩౫ || 
సయబ్కాకారకుమ్ోగ్నోర  రతనమౌలిరినరన్ుకశః | 
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సరపహారకటసీూతరః సరపయగ్నోనాపవీతవాన్ || ౩౬ || 
సరపకతటీరకటకః సరపగ్న్ైోవయేకాన్గ దః | 
సరపకక్షోదరాబ్నా్ః సరపరాజోతయరచఛదః || ౩౭ || 
రకతయ  రకాయ మబరధ్రో రకయమ్ల్విభూష్ణః | 
రకదయక్ష్నో రకయకరో రకయతాలోవషా్పలలవః || ౩౮ || 
శేవతః శేవతామబరధ్రః శవేతమ్ల్విభూష్ణః | 
శేవతాతపతరరుచిరః శేవతచామరవీజితః || ౩౯ || 
సరావవయవసమూపరణః సరవలక్ష్ణలక్షితః | 
సరావభరణశోభ్ఢయః సరవశోభ్సమనివతః || ౪౦ || 
సరవమన్గలమ్న్గలయః సరవకారణకారణమ్ | 
సరవదేవవరః శారీగ ీబీజపూరీ గదాధ్రః || ౪౧ || 
శుభ్నోగ  లోకసారన్గ ః సుతన్ుయ సయన్ుయ వరాన్ః | 
కిరీటీ కుణడలీ హారీ వన్మ్లీ శుభ్న్గదః || ౪౨ || 
ఇక్షుచాపధ్రః శూలీ చకరపాణిః సరోజభృత్ | 
పాశ్ర ధ్ృతోతపలః శాలిమన్జరీభృత్ీదన్యభృత్ || ౪౩ || 
కలపవలీలధ్రో విశావభయద మకకరో వశ్ర | 
అక్ష్మ్ల్ధ్రో గ్నానాన్ముదరా వాన్ ముదగ రాయుధ్ః || ౪౪ || 
పూరణపాతీర కముబధ్రో విధ్ృతాన్ుకశమూలకః | 
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కరసాే మరఫలశూచతకలికాభృతుకఠారవాన్ || ౪౫ || 
పుష్కరసేసవరణఘ్టీపూరణరతానభివరమకః | 
భ్రతీసునే్రనీాథ్  వినాయకరతప రయః || ౪౬ || 
మహాలక్షమమప రయతమః స దాలక్షమమమనోరమః | 
రమ్రమేశపూరావనోగ  దక్షిణడమ్మహశేవరః || ౪౭ || 
మహీవరాహవామ్నోగ  రతకనే్రపపశిచమః | 
ఆమ్భదమ్భదజన్న్ః సపరమ్భదపరమ్భదన్ః || ౪౮ || 
సంవరిాతమహావృదిారృదిాస దిాపరవరాన్ః | 
దన్యసౌముఖయసుముఖః కానియకనే్లితాశరయః || ౪౯ || 
మదనావతాయశిరతానోిఃా కృతవ మముఖయదురుమఖః | 
విఘ్నసంపలలవః పదమః సరోవన్నతమదదరవః || ౫౦ || 
విఘ్నకృనినమనచరణడ దరా విణశీకియసతకృతః | 
తీవరా పరసన్నన్యనో జావలినీపాలిత మకదృక్ || ౫౧ || 
మ్భహినీమ్భహనో భోగదాయనీకానియమణడన్ః | 
కామినీకాన్యవకయ ోశ్రరరధిష ా తవసునా్రః || ౫౨ || 
వసుధారామద్నానద్  మహాశన్ఖనిధపి రయః | 
న్మదవసుమతీమ్లీ మహాపదమనిధిః పరభుః || ౫౩ || 
సరవసదుగ రుసంసవేయః శోచిషేకశహృదాశరయః | 
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ఈశాన్మూరాా  దేవనేే్శాిఖః పవన్న్నే్న్ః || ౫౪ || 
పరతుయగరన్యనో దవిోయ దివాయసయ రశతపరవధ్ృక్ | 
ఐరావతాదసిరావశావారణడ వారణప రయః || ౫౫ || 
వజరా దయసయ రపరవీారో గణచణడసమ్శరయః | 
జయ్జయపరికరో విజయ్విజయ్వహః || ౫౬ || 
అజయ్రచితపాదాబ్జజ  నితాయన్నే్వన్స ేతః | 
విల్స నీకృతోల్ల సః శౌణీడ  సౌనే్రయమణిడతః || ౫౭ || 
అన్నాయ న్న్యసుఖదః సుమన్గలసుమన్గలః | 
గ్నానానాశరయః కిరయ్ధార ఇచాఛశకియనిషేవితః || ౫౮ || 
సుభగ్నాసంశిరతపద్  లలితాలలితాశరయః | 
కామినీపాలన్ః కామకామినీకదలిల్లితః || ౫౯ || 
సరసవతాయశరయో గ్నౌరీన్నే్న్ః శ్రరనికదతన్ః | 
గురుగుపయపద్  వాచాస ద్ా  వాగ్నీశవరీపతః || ౬౦ || 
న్లినీకాముకత వామ్రామ్భ జదయష్ాా మనోరమః | 
రౌదీరముదిరతపాదాబ్జజ  హుమీబజసుయ న్గ శకియకః || ౬౧ || 
విశావదిజన్న్తరా ణః సావహాశకియ ః సకీలకః | 
అమృతాబాికృతావాసత  మదఘ్ూరిణతలోచన్ః || ౬౨ || 
ఉచిఛష్తట చిఛష్టగణకత గణేశో గణనాయకః | 
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సారవకాలికసంస దిారినతయసవేోయ దగిమబరః || ౬౩ || 
అన్పాయోన్న్యదృష టరపరమేయోజరామరః | 
అనావిలోపరతహతరచుయతోమృతమక్ష్రః || ౬౪ || 
అపరతరోకాక్ష్యోజయోయనాధారోనామయోమలః | 
అమేయస దిారద మవతమఘోరోగ్నినసమ్న్న్ః || ౬౫ || 
అనాకారోబాిభూమయగ్నినబ్లఘోనవయకయలక్ష్ణః | 
ఆధారపీఠమ్ధార ఆధారాధేయవరిజతః || ౬౬ || 
ఆఖుకదతన్ ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః | 
ఇక్షుసాగరమధ్యసే ఇక్షుభక్ష్ణల్లసః || ౬౭ || 
ఇక్షుచాపాతరదకశ్రరరకి్షుచాపనిషేవితః | 
ఇనే్గా్నోపసమ్న్శ్రరరనేి్నాీలసమదుయతః || ౬౮ || 
ఇనేీవరదలశాయమ ఇన్ుే మణడలమణిడతః | 
ఇధ్మప రయ ఇడాభ్గ ఇడావానినేిరాప రయః || ౬౯ || 
ఇక్షావకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతకరయవయతపే ్ తః | 
ఈశాన్మౌలిరీశాన్ ఈశాన్ప రయ ఈతహా || ౭౦ || 
ఈష్ణాతరయకల్పన్య  ఈహామ్తరవివరిజతః | 
ఉపేనే్ ాఉడుభృనౌమలిరుడునాథకరప రయః || ౭౧ || 
ఉన్నతాన్న్ ఉతుయ న్గ  ఉదారస య రదశాగరణఃీ | 
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ఊరజసావన్ూష్మలమద ఊహాపత హదురాసదః || ౭౨ || 
ఋగయజఃసామన్యన్ ఋదిాస దిాసమరపకః | 
ఋజచిత తయ కసులభో ఋణతరయవిమ్భచన్ః || ౭౩ || 
లుపయవిఘ్నః సవభకాయ నాం లుపయశకియ ః సురదవిష్ామ్ | 
లుపయశ్రరరివముఖ్రాచనాం లూతావిసత ుటనాశన్ః || ౭౪ || 
ఏకారపీఠమధ్యసే ఏకపాదకృతాసన్ః | 
ఏజితాఖిలద మతయశ్రరరదధితాఖిలసంశరయః || ౭౫ || 
ఐశవరయనిధిర్ైశవరయమ ైహికాముష మకపరదః | 
ఐరంమదసమ్భనేమష్ ఐరావతసమ్న్న్ః || ౭౬ || 
ఓంకారవాచయ ఓంకార ఓజసావనోష్ధీపతః | 
ఔదారయనిధిరౌదాతయధ మరయ ఔన్నతయనిఃసమః || ౭౭ || 
అన్ుకశః సురనాగ్నానామన్ుకశాకారసంస ేతః | 
అః సమసయవిసరాగ న్యపదేష్ు పరికరీియతః || ౭౮ || 
కమణడలుధ్రః కలపః కపరీే కలభ్న్న్ః | 
కరమసాక్షమ కరమకరాయ  కరామకరమఫలపరదః || ౭౯ || 
కదమబగ్నోలకాకారః కూష్ామణడగణనాయకః | 
కారుణయదేహః కప లః కథకః కట సూతరభృత్ || ౮౦ || 
ఖరవః ఖడగప రయః ఖడగ ః ఖ్నాయ న్య ఃసేః ఖనిరమలః | 
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ఖల్వటశృన్గ నిలయః ఖట్వనీగ  ఖదురాసదః || ౮౧ || 
గుణాఢ్్ య గహనో గద్ య గదయపదయసుధారణవః | 
గదయగ్నాన్ప రయో గరోజ  గ్నీతగ్నీరావణపూరవజః || ౮౨ || 
గుహాయచారరతో గుహమ య గుహాయగమనిరూప తః | 
గుహాశయో గుడాబాిసతే  గురుగమ్భయ గురురుగ రుః || ౮౩ || 
ఘ్ణాట ఘ్రోరికామ్లీ ఘ్టకుమ్భో ఘ్టడదరః | 
న్కారవాచ యో నాకారో న్కారాకారశుణడభృత్ || ౮౪ || 
చణడశచణేడశవరశచణీడ  చణేడ శశచణడవికరమః | 
చరాచరప తా చినాయ మణిశచరవణల్లసః || ౮౫ || 
ఛనే్శఛనోే దోవశఛనోే  దురలక్ష్యశఛనే్విగరహః | 
జగద్ యనిరజగతా్క్షమ జగదశీో జగన్మయః || ౮౬ || 
జపత య జపపరో జాపత య జిహావస ంహాసన్పరభుః | 
సరవదగణడడ లల సదాా న్ఝనాకరభిరమరాకులః || ౮౭ || 
టనాకరసాురసంరావష్టనాకరమణని్ూపురః | 
ఠదవయీపలలవాన్య సేసరవమనేయ రష్ు స దిాదః || ౮౮ || 
డిణిడముణడడ  డాకినీశో డామరో డిణిడమప రయః | 
ఢకాకనినాదముదతిో ఢ్ౌనోక ఢుణిివినాయకః || ౮౯ || 
తతాయ ీనాం పరకృతసయతయ ీం తతయ ీంపదనిరూప తః | 
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తారకాన్యరసంసాే న్సాయ రకసాయ రకాన్యకః || ౯౦ || 
సాే ణుః సాే ణుప రయః సాే తా సాే వరం జన్గమం జగత్ | 
దక్ష్యగనాపరమథనో దాతా దాన్ం దమ్భ దయ్ || ౯౧ || 
దయ్వానేివయవిభవో దణడభృదేణడనాయకః | 
దన్యపరభినానభరమ్లో ద మతయవారణదారణః || ౯౨ || 
దంష్ాట ా లగనదవీపఘ్టడ దవేారేన్ృగజాకృతః | 
ధ్న్ం ధ్న్పతేరబన్ుా రాన్ద్  ధ్రణీధ్రః || ౯౩ || 
ధాయన మకపరకటడ ధేయయో ధాయన్ం ధాయన్పరాయణః | 
ధ్వనిపరకృతచీతాకరో బ్రహామణాడ వలిమేఖలః || ౯౪ || 
న్నోే ా న్నేిప రయో నాద్  నాదమధ్యపరతష ా తః | 
నిష్కలో నిరమలో నితోయ నితాయనితోయ నిరామయః || ౯౫ || 
పరం వోయమ పరం ధామ పరమ్తామ పరం పదమ్ || ౯౬ || 
పరాతపరః పశుపతః పశుపాశవిమ్భచన్ః | 
పూరాణ న్నే్ః పరాన్నే్ః పురాణపురుష్త తయమః || ౯౭ || 
పదమపరసన్నవదన్ః పరణతాగ్నానాన్నాశన్ః | 
పరమ్ణపరతయయ్తీతః పరణతారియనివారణః || ౯౮ || 
ఫణిహసయ ః ఫణిపతః ఫూతాకరః ఫణతిప రయః | 
బ్్ణారిచతానోియాుగలో బ్్లకదలికుతూహలీ | 
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బ్రహమ బ్రహామరిచతపద్  బ్రహమచారీ బ్ృహసపతః || ౯౯ || 
బ్ృహతయమ్భ బ్రహమపరో బ్రహమణడయ బ్రహమవితరియః | 
బ్ృహనానదాగరాచీతాకరో బ్రహామణాడ వలిమేఖలః || ౧౦౦ || 
భూర క్షదపదతయలక్షమమకత భరోగ  భద్ర  భయ్పహః | 
భగవాన్ భకియసులభో భూతద్  భూతభూష్ణః || ౧౦౧ || 
భవోయ భూతాలయో భోగదాతా భూర మధ్యగ్నోచరః | 
మనోయ ర మన్య రపతరమనీయ  ామదమతోయ  మనో మయః || ౧౦౨ || 
మేఖల్హశీవరో మనే్గతరమనే్నిభేక్ష్ణః | 
మహాబ్లో మహావీరోయ మహాపరా ణడ మహామనాః || ౧౦౩ || 
యగ్నోనా యగనాపతరయగనాగ్నోపాయ  యగనాఫలపరదః | 
యశసకరో యోగగమ్భయ య్గ్నినాకత య్జకప రయః || ౧౦౪ || 
రసత  రసప రయో రసత య రన్జకత రావణారిచతః | 
రాజయరక్షాకరో రతనగరోో రాజయసుఖపరదః || ౧౦౫ || 
లక్షో లక్ష్పతరలక్షోయ లయసతే  లడుడ కప రయః | 
ల్సప రయో ల్సయపరో ల్భకృలోల కవిశుర తః || ౧౦౬ || 
వరదణడయ వహినవదనో వనోే ా వదేాన్యగ్నోచరః | 
వికరాయ  విశవతశచక్షురివధాతా విశవతోముఖః || ౧౦౭ || 
వామదేవో విశవనతేా వజిరవజరనివారణః | 
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వివసవదబనా్నో విశావధారో విశేవశవరో విభుః || ౧౦౮ || 
శబే్బ్రహమ శమపరా పయః శముోశకియగణశేవరః | 
శాసాయ  శిఖ్గరనిలయః శరణయః శమబరదశవరః || ౧౦౯ || 
ష్డృతుకుసుమసరగ్నీవ ష్డాధారః ష్డక్ష్రః | 
సంసారవ మదయః సరవగనాః సరవభషే్జభషే్జమ్ || ౧౧౦ || 
సృష టస ేతలయకీరడః సురకున్జరభేదకః | 
స న్ూే రతిమహాకుమోః సదసదోకియదాయకః || ౧౧౧ || 
సాక్షమ సముదరమథన్ః సవయంవదేయః సవదక్షణిః | 
సవతన్య రః సతయసంకలపః సామగ్నాన్రతః సుఖీ || ౧౧౨ || 
హంసత  హస యప శాచీశో హవన్ం హవయకవయభుక్ | 
హవయం హుతప రయో హృష్తట  హృలలల ఖ్మన్య రమధ్యగః || ౧౧౩ || 
క్షదతరా ధిపః క్ష్మ్భరాయ  క్ష్మ్క్ష్మపరాయణః | 
క్షిపరక్షదమకరః క్షదమ్న్నే్ః క్షోణసీురదుర మః || ౧౧౪ || 
ధ్రమపరద్ రేదః కామదాతా సౌభ్గయవరాన్ః | 
విదాయపరద్  విభవద్ భుకియముకియఫలపరదః || ౧౧౫ || 
ఆభిరూపయకరో వీరశ్రరపరద్  విజయపరదః | 
సరవవశయకరో గరోద్ష్హా పుతరపౌతరదః || ౧౧౬ || 
మేధాదః కీరియదః శోకహారీ దౌరాోగయనాశన్ః | 
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పరతవాదిముఖసయమ్భో రుష్టచితయపరసాదన్ః || ౧౧౭ || 
పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బ్నా్మ్భక్ష్దః | 
లవసుయ ా ట ః కల్ కాష్ాా  నిమేష్సయతపరక్ష్ణః || ౧౧౮ || 
ఘ్టీ ముహూరయః పరహరో దవిా న్కయమహరినశమ్ | 
పక్షో మ్సరయీయనాబే్యుగం కలోప మహాలయః || ౧౧౯ || 
రాశిసాయ రా తథిరోయగ్నో వారః కరణమంశకమ్ | 
లగనం హమ రా కాలచకరం మేరుః సపయరమయో ధ్ుర వః || ౧౨౦ || 
రాహురమనే్ః కవిరీజవో బ్ుధ్  భౌమః శశ్ర రవిః | 
కాలః సృష ట ః స ేతరవిశవం సాే వరం జన్గమం జగత్ || ౧౨౧ || 
భూరాపత గ్నినరమరుద్వామ్హంకృతః పరకృతః పుమ్న్ | 
బ్రహామ విష్ుణ ః శివో రుదర ఈశః శకియ ః సదాశివః || ౧౨౨ || 
తరదశాః ప తరః స దాా  యక్షా రక్షాంస  కని్నరాః | 
స దావిదాయధ్రా భూతా మన్ుష్ాయః పశవః ఖగ్నాః || ౧౨౩ || 
సముదరా ః సరతిః శ లై్ భూతం భవయం భవోదోవః | 
సాంఖయం పాతన్జలం యోగం పురాణాని శుర తః సమృతః || ౧౨౪ || 
వేదానాగ ని సదాచారో మీమ్ంసా నాయయవిసయరః | 
ఆయురదవద్  ధ్న్ురదవద్  గ్నానా్రవం కావయనాటకమ్ || ౧౨౫ || 
వ మఖ్న్సం భ్గవతం మ్న్ుష్ం పాన్చరాతరకమ్ | 
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శ ైవం పాశుపతం కాల్ముఖంభ మరవశాసన్మ్ || ౧౨౬ || 
శాకయం వ మనాయకం సౌరం జ్మన్మ్రహతసంహితా | 
సదసదవాకయమవయకయం సచేతన్మచతేన్మ్ || ౧౨౭ || 
బ్నోా  మ్భక్ష్ః సుఖం భోగ్నో యోగః సతయమణురమహాన్ | 
సవస య  హుంఫట్ సవధా సావహా శరౌ ష్ట్ వౌష్ట్ వష్ణ్ న్మః ౧౨౮ || 
గ్నానాన్ం విగ్నానాన్మ్న్నోే  బ్జ ధ్ః సంవిత్మ్భసమః | 
ఏక ఏకాక్ష్రాధార ఏకాక్ష్రపరాయణః || ౧౨౯ || 
ఏకాగరధీరదకవీర ఏకతనేకసవరూపధ్ృక్ | 
దివరూపత  దివభుజో దవాక్షో దివరద్  దీవపరక్ష్కః || ౧౩౦ || 
ద మవమ్తురో దవివదనో దవనే్ీహీనో దవయ్తగః | 
తరధామ్ తరకరసేయ రతా తరవరగఫలదాయకః || ౧౩౧ || 
తరగుణాతామ తరలోకాదిస య రశకీయశస య రలోచన్ః | 
చతురివధ్వచోవృతయపరివృతయపరవరయకః || ౧౩౨ || 
చతురాబహుశచతురేన్యశచతురాతామ చతురుోజః | 
చతురివధ్పాయమయశచతురవరాణ శరమ్శరయః ౧౩౩ || 
చతురీేపూజన్పీరతశచతురీేతథసిమోవః ||  
పనాచక్ష్రాతామ పనాచతామ పనాచసయః పన్చకృతయమః || ౧౩౪ || 
పనాచధారః పన్చవరణః పనాచక్ష్రపరాయణః | 
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పన్చతాలః పన్చకరః పన్చపరణవమ్తృకః || ౧౩౫ || 
పన్చబ్రహమమయసూురియ ః పనాచవరణవారితః | 
పన్చభక్ష్ప రయః పన్చబ్్ణః పన్చశిఖ్తమకః || ౧౩౬ || 
ష్టడకణపఠీః ష్టచకరధామ్ ష్డగ నేాిభేదకః | 
ష్డన్గధావన్యవిధ్వంసీ ష్డన్ుగ లమహాహరదః || ౧౩౭ || 
ష్ణుమఖః ష్ణుమఖభర్ తా ష్టశకియపరివారితః | 
ష్డ మవరివరగవిధ్వంసీ ష్డూరిమభయభన్జన్ః || ౧౩౮ || 
ష్టయరకదూరః ష్టకరామ ష్డుగ ణః ష్డరసాశరయః | 
సపయపాతాలచరణః సపయదవీపత రుమణడలః || ౧౩౯ || 
సపయసవరోల కముకుటః సపయసప యవరపరదః | 
సపాయ న్గ రాజయసుఖదః సపయరిమగణవనేితః || ౧౪౦ || 
సపయచఛనోే నిధిః సపయహమ తరః సపయసవరాశరయః | 
సపాయ బాికదలికాసారః సపయమ్తృనిషేవితః || ౧౪౧ || 
సపయచఛనోే  మ్భదమదః సపయచఛనోే  మఖపరభుః | 
అష్టమూరియరదాాయమూరియరష్టపరకృతకారణమ్ || ౧౪౨ || 
అష్ాట న్గయోగఫలభృదష్టపతరా ముబజాసన్ః | 
అష్టశకియసమ్న్శ్రరరష్టటశవరయపరవరాన్ః || ౧౪౩ || 
అష్టపీఠోపపీఠశ్రరరష్టమ్తృసమ్వృతః | 
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అష్టభ మరవసవేోయష్టవసువనోే ాష్టమూరియభృత్ || ౧౪౪ || 
అష్టచకరసుురన్ూమరియరష్టదరవయహవిఃప రయః | 
అష్టశ్రరరష్టసామశ్రరరష్టటశవరయపరదాయకః | 
న్వనాగ్నాసనాధాయసీ న్వనిధ్యన్ుశాస తః || ౧౪౫ || 
న్వదావరపురావృతోయ  న్వదావరనికదతన్ః | 
న్వనాథమహానాథ్ న్వనాగవిభూష తః || ౧౪౬ || 
న్వనారాయణసుయ లోయ న్వదురాగ నిషవేితః | 
న్వరతనవిచితరా నోగ  న్వశకియశిరోదాృతః || ౧౪౭ || 
దశాతమకత దశభుజో దశదికపతవనేితః | 
దశాధాయయో దశపరా ణడ దశేనేియానియ్మకః || ౧౪౮ || 
దశాక్ష్రమహామనోయ ర దశాశావాయప విగరహః | 
ఏకాదశమహారుద మరఃసుయ తశ ైచకాదశాక్ష్రః || ౧౪౯ || 
దావదశదివదశాష్ాట దిద్ రేణాడ సయ రనికదతన్ః | 
తరయోదశభిదాభినోన విశేవదవేాధిద మవతమ్ || ౧౫౦ || 
చతురేశనేే్వారదశచతురేశమన్ుపరభుః | 
చతురేశాదయవిదాయఢయశచతురేశజగతపతః || ౧౫౧ || 
సామపన్చదశః పన్చదశ్రశ్రతాంశునిరమలః | 
తథిపన్చదశాకారస యథాయ పన్చదశారిచతః || ౧౫౨ || 
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ష్త డశాధారనిలయః ష్త డశసవరమ్తృకః | 
ష్త డశాన్యపదావాసః ష్త డశనే్ుే కల్తమకః || ౧౫౩ || 
కల్సపయదశ్ర సపయదశసపయదశాక్ష్రః | 
అష్ాట దశదీవపపతరష్ాట దశపురాణకృత్ || ౧౫౪ || 
అష్ాట దశౌష్ధసీృష టరష్ాట దశవిధిః సమృతః | 
అష్ాట దశలిప వయష టసమష టగ్నానాన్కతవిదః || ౧౫౫ || 
అష్ాట దశాన్నసమపతయరష్ాట దశవిజాతకృత్ | 
ఏకవింశః పుమ్నకేవింశతయన్ుగ లిపలలవః || ౧౫౬ || 
చతురివంశతతతాయ ీతామ పన్చవింశాఖయపూరుష్ః | 
సపయవింశతతారదశః సపయవింశతయోగకృత్ || ౧౫౭ || 
దావతరంశద మోరవాధశీశచతుస య రంశన్మహాహరదః | 
ష్ట య రంశతయతయ ీసంభూతరష్టతరంశతకల్తమకః || ౧౫౮ || 
పనాచశదివష్ుణ శకీయశః పనాచశనామతృకాలయః | 
దివపనాచశదవపుఃశేరణీతరష్ష్టాక్ష్రసంశరయః | 
పనాచశదక్ష్రశేరణపీనాచశదుర దరవిగరహః || ౧౫౯ || 
చతుఃష్ష టమహాస దిాయోగ్నినీవృనే్వనేితః | 
న్మదేకతన్పనాచశన్మరుదవరగనిరరగలః || ౧౬౦ || 
చతుఃష్ష్టారేనిరదణతా చతుఃష్ష టకల్నిధిః | 
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అష్టష్ష టమహాతీరేక్షదతరభ మరవవనేితః || ౧౬౧ || 
చతురనవతమనాయ ర తామ ష్ణణవతయధికపరభుః | 
శతాన్నే్ః శతధ్ృతః శతపతరా యతేక్ష్ణః || ౧౬౨ || 
శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధ్ః | 
సహసరపతరనిలయః సహసరఫణభిూష్ణః || ౧౬౩ || 
సహసరశ్రరామ  పురుష్ః సహసరా క్ష్ః సహసరపాత్ | 
సహసరనామసంసుయ తయః సహసరా క్ష్బ్ల్పహః || ౧౬౪ || 
దశసాహసరఫణిభృతుణిరాజకృతాసన్ః | 
అష్ాట శ్రతసహసరా దయమహరిమసతయ తరపాఠితః || ౧౬౫ || 
లక్షాధారః ప రయ్ధారో లక్షాధారమనోమయః | 
చతురలక్ష్జపపీరతశచతురలక్ష్పరకాశకః || ౧౬౬ || 
చతురశ్రతలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస ేతః | 
కతట సూరయపరతీకాశః కతట చనాే ా ంశునిరమలః || ౧౬౭ || 
శివోదోవాదయష్టకతట వ మనాయకధ్ురనా్రః | 
సపయకతట మహామన్య రమనియ తాావయవదుయతః || ౧౬౮ || 
తరయస య రంశతోకట సురశేరణపీరణతపాదుకః | 
అన్న్యదవేతాసవేోయ హయన్న్యశుభదాయకః || ౧౬౯ || 
అన్న్యనామ్న్న్యశ్రరరన్నోయ న్న్యసౌఖయదః | 
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అన్న్యశకియసహతిో హయన్న్యమునిసంసుయ తః || ౧౭౦ || 
ఇత వ మనాయకం నామ్నం సహసరమిదమీరితమ్ | 
ఇదం బ్ర్ హేమ ముహూరదయ యః పఠత పరతయహం న్రః || ౧౭౧ || 
కరసేం తసయ సకలమ ైహికాముష మకం సుఖమ్ | 
ఆయురారోగయమ ైశవరయం ధ మరయం శౌరయం బ్లం యశః || ౧౭౨ || 
మేధా పరగ్నానా ధ్ృతః కానియ ః సౌభ్గయమభిరూపతా | 
సతయం దయ్ క్ష్మ్ శానియరాే క్షిణయం ధ్రమశ్రలతా || ౧౭౩ || 
జగత్ంవన్న్ం విశవసంవాద్  వదేపాటవమ్ | 
సభ్పాణిడతయమౌదారయం గ్నామీోరయం బ్రహమవరచసమ్ || ౧౭౪ || 
ఓజసేయజః కులం శ్రలం పరతాపత  వీరయమ్రయతా | 
గ్నానాన్ం విగ్నానాన్మ్స య కయం స్టేరయం విశావసతా తథా || ౧౭౫ || 
ధ్న్ధానాయదివృదిా శచ సకృదసయ జపాదోవేత్ | 
వశయం చతురివధ్ం విశవం జపాదసయ పరజాయతే || ౧౭౬ || 
రాగ్నోనా రాజకలతరసయ రాజపుతరసయ మనియ ణాః | 
జపయతే యసయ వశాయరదే స దాససయసయ జాయతే || ౧౭౭ || 
ధ్రామరేకామమ్భక్షాణామనాయ్సనే్ సాధ్న్మ్ | 
శాకినీడాకినీరక్షోయక్ష్గరహభయ్పహమ్ || ౧౭౮ || 
సామ్ర జయసుఖదం సరవసపతనమదమరేన్మ్ | 
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సమసయకలహధ్వంస  దగాబీజపరరోహణమ్ || ౧౭౯ || 
దుఃసవపనశమన్ం కుర దాసావమిచితయపరసాదన్మ్ | 
ష్డవరాగ ష్టమహాస దిాతరకాలగ్నానాన్కారణమ్ || ౧౮౦ || 
పరకృతయపరశమన్ం పరచకరపరమరేన్మ్ | 
సంగ్నార మమ్రదగ  సవషే్ామిదమేకం జయ్వహమ్ || ౧౮౧ || 
సరవవనా్ాతవద్ష్ఘ్నం గరోరక్ష్కైకారణమ్ | 
పఠయతే పరతయహం యతర సతయ తరం గణపతేరిదమ్ || ౧౮౨ || 
దేశే తతర న్ దురిోక్ష్మీతయో దురితాని చ | 
న్ తదేగహం జహాత శ్రరరయతరా యం జపయతే సయవః || ౧౮౩ || 
క్ష్యకుషా్పరమేహారశభగనే్రవిష్ూచికాః | 
గులమం పీలహాన్మశమ్న్మతసారం మహమ దరమ్ || ౧౮౪ || 
కాసం శావసముదావరయం శూలం శోఫామయోదరమ్ | 
శిరోరోగం వమిం హకిాకం గణడమ్ల్మరోచకమ్ || ౧౮౫ || 
వాతప తయకఫదవనే్ీతరద్ష్జనితజవరమ్ | 
ఆగన్ుయ విష్మం శ్రతముష్ణం చ మకాహికాదికమ్ || ౧౮౬ || 
ఇతాయదుయకయమన్ుకయం వా రోగద్ష్ాదసిమోవమ్ | 
సరవం పరశమయతాయశు సతయ తరసాయసయ సకృజజపః || ౧౮౭ || 
పరా పయతేసయ జపాత్దిా ః సీయ రశూద మరః పతత మరప  | 
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సహసరనామమనోయ రయం జప తవయః శుభ్పయయే || ౧౮౮ || 
మహాగణపతేః సతయ తరం సకామః పరజపనినదమ్ | 
ఇచఛయ్ సకల్న్ భోగ్నాన్ుపభుజదయహ పారిేవాన్ || ౧౮౯ || 
మనోరథఫల మరిేవ మయరోవామయ్న మరమనోరమ ైః | 
చనేే నేా్భా్సకరోపనేే్బా్రహమశరావదసిదమసు || ౧౯౦ || 
కామరూపః కామగతః కామదః కామదేశవరః | 
భుకాయ ీ యథేప ్తానోోగ్నాన్భీష్టట ః సహ బ్న్ుా భిః || ౧౯౧ || 
గణేశాన్ుచరో భూతావ గణడ గణపతప రయః | 
న్నేీశవరాదిసాన్న టే రననేితః సకల మరగణ మః || ౧౯౨ || 
శివాభ్యం కృపయ్ పుతరనిరివశషే్ం చ ల్లితః | 
శివభకయః పూరణకామ్భ గణేశవరవరాతుపన్ః || ౧౯౩ || 
జాతసమరో ధ్రమపరః సారవభౌమ్భభిజాయతే | 
నిష్ాకమసుయ  జపనినతయం భకాయ ా విఘ్ననశతతపరః || ౧౯౪ || 
యోగస దిా ం పరాం పరా పయ గ్నానాన్వ మరాగయసంయుతః | 
నిరన్యరద నిరాబ్్ధే పరమ్న్నే్సంగ్నినాతే || ౧౯౫ || 
విశోవతీయరదణ పరద పూరదణ పున్రావృతయవరిజతే | 
లీనో వ మనాయకద ధామిన రమతే నితయనిరవృతే || ౧౯౬ || 
యో నామభిరుహ త మరేత తయ ః పూజయేదరచయే ఏన్నరః | 
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రాజానో వశయతాం య్నియ  రిపవో య్నియ  దాసతామ్ || ౧౯౭ || 
తసయ స ధ్యనియ  మనాయ ర ణాం దురలభ్శచేష్టస దాయః | 
మూలమనాయ ర దప  సతయ తరమిదం ప రయతమం మమ || ౧౯౮ || 
న్భసయే మ్స  శుకాల య్ం చతురాే ాం మమ జన్మని | 
దూరావభిరానమభిః పూజాం తరపణం విధివచచరదత్ || ౧౯౯ || 
అష్టదరవ మయరివశషేేణ కురాయదోకియసుసంయుతః | 
తసేయప ్తం ధ్న్ం ధాన్యమ ైశవరయం విజయో యశః || ౨౦౦ || 
భవిష్యత న్ సనేేహః పుతరపౌతరా దికం సుఖమ్ | 
ఇదం పరజప తం సతయ తరం పఠతిం శరా వితం శుర తమ్ || ౨౦౧ || 
వాయకృతం చరిచతం ధాయతం విమృష్టమభివనేితమ్ | 
ఇహాముతర చ విశేవష్ాం విశ ైవశవరయపరదాయకమ్ || ౨౦౨ || 
సవచఛనే్చారిణాపేయష్ యేన్ సనాా రయతే సయవః | 
స రక్ష్యతే శివోదూోత మరగణ మరధ్యష్టకతట భిః || ౨౦౩ || 
లిఖితం పుసయకసతయ తరం మన్య రభూతం పరపూజయేత్ | 
తతర సరోవతయమ్ లక్షమమః సనినధ్తేయ  నిరన్యరమ్ || ౨౦౪ || 
దాన మరశషే్మరఖిల మర్రత మశచ తీర్థేరశేష్మరఖిల మరమఖ్ైశచ | 
న్ తతులం వినే్త యదగణశేసహసరనామసమరణేన్ సదయః || ౨౦౫ || 
ఏతనానమ్నం సహసరం పఠత దని్మణౌ పరతయహంపతర జిజహానే  
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సాయం మధ్యనేినే వా తరష్వణమథవా సన్యతం వా జనో యః | 
స సాయద మశవరయధ్ురయః పరభవత వచసాం కీరియముచ మచసయనోత  
దారిదరా ం హనియ  విశవం వశయత సుచిరం వరాతే పుతరపౌత మరః || ౨౦౬ || 
అకిన్చనోపేయకచితోయ  నియతో నియతాసన్ః | 
పరజపంశచతురో మ్సాన్ గణేశారచన్తతపరః || ౨౦౭ || 
దరిదరతాం సమున్ూమలయ సపయజనామన్ుగ్నామప  | 
లభత ేమహతీం లక్షమమమితాయగ్నానా పారమేశవరీ || ౨౦౮ || 
ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతవిమలం సమపదశాచరియనాశః  
కీరియరినతాయవదాతా భవత ఖలు న్వా కానియరవాయజభవాయ | 
పుతరా ః సన్య ః కలతరం గుణవదభిమతం యదయదన్యచచ తతయ  - 
నినతయం యః సతయ తరమేతత్ పఠత గణపతేసయసయ హసేయ  సమసయమ్ || ౨౦౯ || 
గణన్జయో గణపతరదహరమ్భబ ధ్రణధీ్రః | 
మహాగణపతరుబదిాప రయః క్షపిరపరసాదన్ః || ౨౧౦ || 
అమ్భఘ్స దిారమృతమన్య రశిచనాయ మణరినిధిః | 
సుమన్గలో బీజమ్శాపూరకత వరదః కలః || ౨౧౧ || 
కాశయపత  న్నే్నో వాచాస ద్ా  ఢుణిి రవినాయకః | 
మ్భదక్ైరదభిరత మరకవింశతాయ నామభిః పుమ్న్ || ౨౧౨ || 
ఉపాయన్ం దదేదోకాయ ా మతరరసాదం చికీరమత | 
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వత్రం విఘ్నరాజోసయ తథయమిష్ాట రేస దాయే || ౨౧౩ || 
యః సౌయ త మదగతమనా మమ్రాధ్న్తతపరః | 
సుయ తో నామ్న సహసేరణ తేనాహం నాతర సంశయః || ౨౧౪ || 
న్మ్భ న్మః సురవరపూజితానో్యాే  
న్మ్భ న్మ్భ నిరుపమమన్గల్తమనే | 
న్మ్భ న్మ్భ విపులదయ కైస దాయే  
న్మ్భ న్మః కరికలభ్న్నాయ తే || ౨౧౫ || 
కినికణీగణరచితచరణః 
పరకట తగురుమితచారుకరణః | 
మదజలలహరకీలితకపత లః 
శమయతు దురతిం గణపతనామ్న || ౨౧౬ || 
|| ఇత శ్రరగణేశపురాణే ఉపాసనాఖణేడ  ఈశవరగణశేసంవాదే  
గణేశసహసరనామసతయ తరం నామ ష్టచతావరింశోధాయయః || 
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