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ௐ ഗ॒ണാനാം॑ ത് വാ ഗ॒ണപ॑ ꣳ ഹവാമേഹ ക॒ ം ക॑ ॒നാµ॑പ॒മ ॑വസ് തമമ് ।
ജ് േയ॒ഷ് ഠ॒രാജം॒ ബ് രഹ് മ॑ണാം ബ് രഹ് മണസ് പത॒ ആ നഃ॑ ശൃ॒ണ് വന് ॒ ഃ॑

ദ॒ സാദ॑നമ് ॥

ഷു ॑ദ ഗണപേത ഗ॒േണഷു॒ ത് വാമാ॑ഹു॒ര് പ് ര॑തമം ക ॒നാമ് ।
ന ഋ॒േത ത് വത് ക് രി॑യേത॒ കിം ച॒നാേര മ॒ഹാമ॒ര് കം മ॑ഘവഞ് ചി॒ത് രമ॑ര് ച॥

ௐ ീ മഹാഗണപതേയ॒ നമഃ॥

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

േവദ॒ വാത॑സ് യ വര് ത॒ µ॒േരാര് ഋ॒ഷ് വസ് യ॑ ബൃഹ॒തഃ। േവദാ॒ േയ അ॒ധ് യാസ॑േത।

||ഋഗ് േവദാ ഃ||
അ॒ഗ് ॑േള ॒േരാ ॑തം യ॒ജ് ഞസ് യ॑ േദ॒വമൃ॒ത് ജമ് �। േഹാതാ॑രം രത് ന॒ധാത॑മമ് ॥
അ॒ഗ് ഃ ര് േവ॑ ॒ര് ഋ ॑ ॒ ഡ് േയാ॒ ത॑ൈന ॒ത। സ േദ॒വാഁ ഏഹ വ॑ ॥
അ॒ഗ് നാ॑ ര॒ മ॑ശ് നവ॒ത് േപാഷ॑േമ॒വ ॒േവ ॑േവ। യ॒ശസം॑ ॒രവ॑ത് തമമ് ॥
അഗ് േന॒ യം യ॒ജ് ഞമ॑ധ് വ॒രം ॒ശ് വതഃ॑ പരി॒ഭൂര ॑। സ ഇദ് േദ॒േവഷു॑ ഗച് ഛ ॥
അ॒ഗ് ര് േഹാതാ॑ ക॒ ക് ര॑ ഃ സ॒ത് യശ് ചി॒ത് ര ॑വസ് തമഃ। േദ॒േവാ േദ॒േവ ॒രാ ഗ॑മത് ॥
യദ॒ങ് ഗ ദാ॒ശുേഷ॒ ത് വമഗ് േന॑ ഭ॒ദ് രം ക॑രി॒ഷ് യ ॑। തേവത് തത് സ॒ത് യമ॑ങ് രഃ॥
ഉപ॑ ത് വാഗ് േന ॒േവ ॑േവ॒ േദാഷാ॑വസ് തര് ॒യാ വ॒യമ് । നേമാ॒ ഭര॑ന് ത॒ ഏമ॑ ॥
രാജ॑ന് തമധ് വ॒രാണാം॑ േഗാ॒പാമൃ॒തസ് യ॒ ദീ ॑ മ് । വര് ധ॑മാനം॒ സ് േവ ദേമ॑॥
സ നഃ॑ പി॒േതവ॑ സൂ॒നേവഽഗ് േന॑ സൂപായ॒േനാ ഭ॑വ। സച॑സ് വാ നഃ സ് വ॒സ് തേയ॑॥
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||മ ത് ര-സൂക് തമ് ||
9 ഗാ േനാ ശ് വാമ ത് രഃ। മ ത് രഃ। ത് രിഷ് പ് , 6-9 ഗായത് ।

മ ॒ത് േരാ ജനാ॑ന് യാതയ ബ് വാ॒േണാ മ ॒ത് േരാ ദാ॑ധാര പൃ ॒ µ॒ത ദ് യാമ് ।
മ ॒ത് രഃ കൃ॒ഷ് ര ॑മ ഷാ॒ ച॑ഷ് േട മ ॒ത് രായ॑ ഹ॒വ് യം ഘൃ॒തവ॑ജ് ജുേഹാത।
പ് ര സ മ ॑ത് ര॒ മര് േതാ॑ അസ് ॒ പ് രയ॑സ് വാ॒ന് യസ് ത॑ ആ ത് യ॒ ॑ വ് ര॒േതന॑।
ന ഹ॑ന് യേത॒ ന ॑യേത॒ ത് േവാേതാ॒ ൈനന॒മംേഹാ॑ അശ് േനാ॒ത് യന് ॑േതാ॒ ന ദൂരാത് ।
അ॒ന॒ ॒വാസ॒ ഇള॑യാ॒ മദ॑ന് േതാ മ ॒തജ് ഞ॑േവാ॒ വരി॑മ॒ന് നാ പൃ॑ ॒വ് യാഃ।
ആ॒ ॒ത് യസ് യ വ് ര॒തµ॑പ ॒യന് േതാ॑ വ॒യം മ ॒ത് രസ് യ॑ സുമ॒െതൗ സ് യാ॑മ।
അ॒യം മ ॒ത് േരാ ന॑മ॒സ് യഃ॑ സു॒േശേവാ॒ രാജാ॑ സു ॒ത് േരാ അ॑ജ ഷ് ട േവ॒ധാഃ।
തസ് യ॑ വ॒യം സു॑മ॒െതൗ യ॒ജ് ഞിയ॒സ് യാ-ഽപി॑ ഭ॒ദ് േര െസൗ॑മന॒േസ സ് യാ॑മ।
മ॒ഹാഁ ആ॑ ॒ത് േയാ നമ॑േസാപ॒സദ് േയാ॑ യാത॒യജ് ജ॑േനാ ഗൃണ॒േത സു॒േശവഃ॑।
തസ് മാ॑ ഏ॒തത് പന് യ॑തമായ॒ ജുഷ് ട॑-മഗ് െനൗ മ ॒ത് രായ॑ ഹ॒ രാ ജു॑േഹാത।
മ ॒ത് രസ് യ॑ ചര് ഷ ॒ധൃേതാ ഽേവാ॑ േദ॒വസ് യ॑ സാന॒ । ദ് മ് നം ചി॒ത് ര ॑വസ് തമമ് ।
അ॒ േയാ മ॑ ॒നാ വം॑ മ ॒ത് േരാ ബ॒ഭൂവ॑ സ॒പ് രഥാഃ॑। അ॒ േവാ॑ ഃ
പൃ ॒ മ് ।
മ ॒ത് രായ॒ പഞ് ച॑ േയമ േര॒ ജനാ॑ അ॒ ഷ് ॑ശവേസ। സ േദ॒വാന് ശ് വാ॑ന് ഭര് ।
മ ॒ത് േരാ േദ॒േവഷ് വാ॒ ഷു॒ ജനാ॑യ വൃ॒ക് തബ॑ര് േഷ। ഇഷ॑ ഇ॒ഷ് ടവ് ര॑താ അകഃ।
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