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ௐ ഗ॒ണാനാം᳚ ത് വാ ഗ॒ണപ॑ ꣳ ഹവാമേഹ ക॒ ം ക॑ ॒നാµ॑പ॒മ ॑വസ് തമമ് ।
ജ് േയ॒ഷ് ഠ॒രാജം॒ ബ് രഹ് മ॑ണാം ബ് രഹ് മണസ് പത॒ ആ നഃ॑ ശൃണ് വന് ॒ ഃ॑ ദ॒
സാദ॑നമ് ॥ ௐ ീ മഹാഗണപതേയ॒ നമഃ॥

പ് ര േണാ॑ േദ॒ സര॑സ് വ ॒ വാേജ॑ ര് വാ॒ജി ॑വ । ॒നാമ॑ ॒ത് ര് യ॑വ ॥ ௐ ീ
മഹാസരസ് വത് ൈയ॒ നമഃ॥

||േവദാദയഃ||
അ॒ഗ് ᳚േള ॒േരാ ॑തം യ॒ജ് ഞസ് യ॑ േദ॒വ മൃത് ജമ് ᳚। േഹാതാ᳚രം രത് ന॒ധാത॑മമ് ॥

ഇ॒േഷത് േവാ॒ര് േജ ത് വാ॑ വാ॒യവഃ॑ സ് േഥാ പാ॒യവഃ॑ സ് ഥ േദ॒േവാ വഃ॑ സ ॒താ
പ് രാര് പ॑യ ॒ േ ഷ് ഠ॑തമായ॒ കര് മ॑േണ॥

അഗ് ന॒ ആയാ॑ ॒തേയ॑ ഗൃണാ॒േനാ ഹ॒വ് യദാ॑തേയ। േഹാതാ॑ സഥ് 
ബ॒ര് ॑॥

ശന് േനാ॑ േദ॒ ര॒ ഷ് ട॑യ॒ ആേപാ॑ ഭ ന് ॒തേയ᳚। ശം േയാര॒ സ് ര॑വന് നഃ॥

||മ ത് ര-സൂക് തമ് ||
മ ॒ത് ര॒സ് യ॑ ചര് -ഷ ॒ ധൃതഃ॒ േവാ॑ േദ॒വസ് യ॑ സാന॒ മ് । സ॒ത് യം ചി॒ത് ര ॑വസ് തമമ് ॥

മ ॒ത് േരാ ജനാന് ॑ യാതയ പ് രജാ॒നന് മ ॒ത് േരാ ദാ॑ധാര പൃ ॒ µ॒തദ് യാമ് । മ ॒ത് രഃ
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കൃഷ് ര ॑മ ഷാ॒ ച॑ഷ് േട സ॒ത് യായ॑ ഹ॒വ് യം ഘൃതവ॑ദ് േധമ॥ പ് ര സമ ॑ത് ര॒
മര് േതാ॑ അസ് ॒ പ് രയ॑സ് വാ॒ന് യസ് ത॑ ആ ത് യ॒ ॑ വ് ര॒േതന॑। ന ഹ॑ന് യേത॒ ന ॑യേത॒
ത് േവാേതാ॒ ൈനന॒മꣳേഹാ॑ അശ് േനാ॒ത് യന് ॑േതാ॒ ന ദൂ॒രാത് ॥

||സൂര് യ-സൂക് തമ് ||
ആ സ॒ത് േയന॒ രജ॑സാ॒ വര് ത॑മാേനാ േവ॒ശയ॑ന് ന॒മൃതം॒ മര് ത് യം॑ ച। ॒ര॒ണ് യേയ॑ന

സ ॒താ രേഥ॒നാേദ॒േവാ യാ॑ ॒ ഭുവ॑നാ ॒പശ് യന് ॑। ഉദ് വ॒യം തമ॑സ॒സ് പരി॒
പശ് യ॑ന് േതാ॒ ജ് േയാ ॒ ത് ത॑രമ് । േദ॒വം േദ॑വ॒ത് രാ സൂര് യ॒മഗ॑ന് മ॒ ജ് േയാ ॑ ത് ത॒മമ് ।
ഉദു॒ത് യം ജാ॒തേവ॑ദസം േദ॒വം വ॑ഹന് േക॒തവഃ॑। ദൃേശ ശ് വാ॑യ॒ സൂര് യമ് ᳚।
ചി॒ത് രം േദ॒വാനാ॒µദ॑ഗാ॒ദ ॑കം॒ ച ു॑ര് മ ॒ത് രസ് യ॒ വ ॑ണസ് യാ॒ഗ് േനഃ। ആ പ് രാ॒ ദ് യാവാ॑
പൃ ॒ അ॒ന് തരി॑ ॒ꣳ॒ സൂര് യ॑ ആ॒ത് മാ ജഗ॑തസ് ത॒സ് ഥുഷ॑ശ് ച। തച് ച ു॑ര് േദ॒വ ॑തം

॒രസ് താ᳚ച് ഛു॒ക് രµ॒ച് ചര॑ത് ॥
പശ് േയ॑മ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തം േവ॑മ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തം നന് ദാ॑മ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തം േമാദാ॑മ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തം

ഭവാ॑മ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തꣳ ശൃണവാ॑മ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തം പ് രബ് ര॑വാമ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തമ ॑താഃ സ് യാമ
ശ॒രദഃ॑ ശ॒തം ജ് േയാക് ച॒ സൂര് യം॑ ദൃേശ। യ ഉദ॑ഗാന് മഹ॒േതാര് ണവാ᳚ദ് ॒ഭ് രാജ॑മാനഃ
സരി॒രസ് യ॒ മധ് യാ॒ഥ് സ മാ॑ വൃഷ॒േഭാ േലാ॑ താ॒ ഃ സൂര് േയാ॑ പ॒ശ് ചിന് മന॑സാ

നാ ॥

||വ ണ-സൂക് തമ് ||
ഇ॒മം േമ॑ വ ണ ു ॒ ഹവ॑മ॒ദ് യാ ച॑ മൃഡയ। ത് വാമ॑വ॒സ് രാച॑േക॥ തത് ത് വാ॑ യാമ ॒

ബ് രഹ് മ॑ണാ॒ വന് ദ॑മാന॒സ് തദാശാ᳚സ് േത॒ യജ॑മാേനാ ഹ॒ ര് ഃ॑। അേഹ॑ഡമാേനാ
വ േണ॒ഹ േബാ॒ധ് ॑ശꣳസ॒ മാ ന॒ ആ ഃ॒ പ് രേമാ॑ ഃ॥ യച് ചി॒ദ് േത॒ േശാ॑ യഥാ॒
പ് രേദ॑വ വ ണ വ് ര॒തമ് । മ ॒ ॒മ ॒ ദ് യ ॑ദ് യ ॥ യത് കിം േച॒ദം വ॑ ണ॒ ൈദവ് േയ॒
ജേന॑ ദ് േരാ॒ഹം മν॒ഷ് യാ᳚ശ് ചരാ॑മ । അചി॑ത് ॒യത് തവ॒ ധര് മാ॑ േയാപി॒മ മാ
ന॒സ് തസ് മാ॒േദന॑േസാ േദവ രിഷഃ॥ കി॒ത॒വാേസാ॒ യദ് രി॑രി॒ ര് നദീ ॒ യദ് വാ॑ ഘാ
സ॒ത് യµ॒ത യം ന ॒ദ് മ। സര് വാ॒താ ഷ് യ॑ ॒േരവ॑ േദ॒വാഥാ॑ േത സ് യാമ വ ണ
പ് രി॒യാസഃ॑॥
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