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கணேச ஸரஸ்ரநாம அர்ச்சனை
ஓம் திவ்ரா சிரரா த்ருத பதாய - div raa siro drutha padhaa ya
ஜ்வாலின ீ மெளலி லாலிதாய - jwaaline mowli laali thaaya
நந்தா நந்தித பீரேஸ்ரிரய - nandhaa nanditha peetays re ye
ரபாகதா பூஷிதாஸனாய - bo ga dhaa bhoo shi dhaaya
சகாெ தாயின ீ பீோய - sa kaama dhaayeni peetaaya
ஸ்புர துக் ராஸன ஆஸ்ரயாய - spura dhuk raa sana aasra yaa ya
ரதர ாவதீ சிரரா ரத்னாய - tejovathi siro rathnaaya
சத்யா நித்ய வதம்சிதாய - sathyaa nithya vadham se dhaaya
சவிக்ன நாஸின ீ பீோய - sa vigna naaseni peetaaya
சர்வ சக்த் அம்பு ாலயா - ssarva sakth ambujaa la yaa

லிபி பத்ொசனா தாராய - libi padhmaasanaa thaaraaya
வஹ்னி தாெ த்ரயால யாய - vahni thaama thrayaala yaaya
உன்னத ப்ரபதாய - unnadha praba thaaya
கூே குல்பாய - koota kulpaaya
சம்வ்ருத பார்ஷ்ணிகாய - savrutha baarshinikaaya
பீன

ங்காய - beena jangaaya

ஸ்லிஷ்ே

ானரவ - sish lishta jaana way

ஸ்தூல ரூரபான் நெத் கேரய - sthoola roopon namath kadaye
நிம்ன நாபாய - nimna naabhaaya
ஸ்தூல குக்ஷரய - sthoola kukshaye
பீன வக்ஷரச - beena vaksha say
ப்ருஹத் பு ாய - bruhath bujaaya
பீனஸ் கன நதாய - beenas gana nadhaaya
கம்பு கண்ோய - kambu gantaaya
லம்ரபாஷ்ோய - lambhoshtaaya
லம்ப நாஸிகாய - lamba naase kaaya
பக் நவா ெர தாய - bak navaa mara dhaaya
துங்க தக்ஷ தந்தாய - thunga daksha dhandhaaya

ெஹா ஹனரவ - mahaa hana way
ஹ்ரஸ்வ ரநத்ரத்ரயாய - hraswa naythrathra yaaya
சூர்ப கர்ணாய - soorpa karnaaya
நிபிே ெஸ்தகாய - nipida mastha kaaya
ஸ்தம்ப காகார கும்பாக்ராய - sthamba kaa kaa ra kumbaak raaya
ரத்ன மெளளரய - rathna mow la ye
நிரங்குஸாய - nirangusaaya
சர்ப்ப ஹார கடீ சூத்ராய - sarba haara kadee soothraaya
சர்ப்ப யக்ர

ாப வத
ீ வரத - sarba yagnoba veedha vathey

சர்ப்ப ரகாடீர கேகாய - sarba koteera kada kaaya
சர்ப்ப க்ரரரவய காங்க தாய - sarba ikrai way ya kaanga dhaaya
சர்ப்ப கரக்ஷா தரா பந்தாய - sarba kaksho dharaa bandhaaya
சர்ப்ப ரார ாத் த்ரீய காய - sarba raajoth three ya kaaya
ரக்தாம் பரதராய - rakthaam bara dha raaya
ரக்தாய - rakthaaya
ரக்த ொல்ய விபூஷணாய - raktha maalya vibhooshanaaya
ரக்ரதக்ஷணாய - rak theykshaaya
ரக்த கராய - raktha karaaya

ரக்த தால் ரவாஷ்ே பல்லவாய - raktha thaal voshta pallavaaya
ஸ்ரவதாய - swethaaya
ஸ்ரவதாம் பரதராய - swethaam bara dharaaya
ஸ்ரவத ொல்ய விபூஷணாய - swetha maalya vibhooshanaaya
ஸ்ரவதாத ொல்ய பத்ர ருசிராய - swethaa tha maalya bathra ruchi raaya
ஸ்ரவத சாெர வ ீ த
ீ ாய - swetha saamara we jee thaaya
சர்வா வயவ சம்பூர்ணாய - sarvaa va ya va sampoornaaya
சர்வ லக்ஷண லக்ஷிதாய - sarva lakshana lakshithaayaa
சர்வாபரண பூஷாட்யாய - sarvaa bharana bhooshaat yaa ya
சர்வ ரஸாபாெ சென்விதாய - sarva so bhaama saman we thaaya
சர்வ ெங்கல ொங்கல்யாய - sarva mangala maangalyaaya
சர்வ காரண காரணாய - sarva kaarana kaaranaaya
சர்வ ரதக கராய - sarva dhaika karaaya
சார்ங்கிரண - saarnginay
பீ ா பூர கதாதராய - beejaa poora gadhaa dha raa ya
இக்ஷு சாப தராய - ekshu saapa dharaaya
சூலிரன - sooli nay
சக்ரபாணரய - chakra paanaye

ஸரரா

ப்ருரத - saroja pruthey

பாஸிரன - baase nay
த்ருரதாத் பலாய - dhrudhoth balaaya
சாலி ெஞ் ரீ ப்ருரத - saali manjare bruthey
ஸ்வதந்த ப்ருரத - swadhandha bruthey
கல்ப வல்லீ தராய - kalpa vali dharaaya
விஸ்வாய யரதக கராய - viswaaya ya dhaika karaaya
வஸிரன - vasinay
அக்ஷ ொலா தராய - aksha maalaa dharaaya
ான முத்ராவரத - gnaana mudhraa vathey
முத் கராயுதாய - muth karaayudhaaya
பூர்ண பாத்ரிரண - poorna paathre nay
கம்பு தராய - kambu dharaaya
விதூதாரி ஸமூஹகாய - we dhoo dhaare samooha kaaya
ொது லுங்க தராய - maathu lunga dharaaya
சூத கலிகாப்ருரத - soodha kali kaap ruthey
குோரவரத - kudaa ra vathey
புஷ்கரஸ்த ஸ்வர்ண கடீ பூர்ண ரத்னாபி வர்ஷகாய - push karastha swarna katee poorna
rathaabi varsha kaaya

பாரதீ சுந்தரீ நாதாய - Bhaarathi sundari naadhaaya
வினாயக ரதி ப்ரியாய - Vinaayaka Rathi priyaaya
ெஹாலக்ஷ்ெீ ப்ரிய தொய - Mahaa lakshmi priya thama naaya
சித்தி லக்ஷ்ெீ ெரனாஹராய - Siddhi Lakshmi manoharaaya
ரொ ரரெஸ பூர்வாங்காய - Ramaa Ramaysa poorvaangaaya
தக்ஷிரணா ொ ெரஹஸ்வராய - dakshino maa Maheshwaraaya
ெஹீ வராஹ வாொங்காய - Mahi Varaaha vaamaangaaya
ரதி கந்தர்ப்ப பஸ்சிொய - Rathi gandhapa baschi maa ya
ஆரொத ரொத

னனாய - aa modha modha jana naa ya

சப்ர ரொத ப்ரரொதனாய - sapdha modha pra modha naaya
சரெதித சம்ருத்திஸ்ரிரய - sa may dhitha samruthis re ye
புத்தி சித்தி ப்ரவர்த்தகாய - Budhi Siddhi pravartha kaa ya
தத்த மஸள முக்ய சுமுகாய - Thath tha sow mukya sumukaaya
காந்தி கந்தளி தாஸ்ரயாய - Gaanthi kandhali dhaasra yaaya
ெதனா வத்யாஸ்ரி தாங்க்ரரய - Madhanaa vath yaari thaangraye
க்ருத ரவ முக்ய துர்முகாய - krutha vai mukya dhur mukaaya
விக்ன செ பல்லரதாபக்னாய - vigna sama pallatho bak naaya
ஸ்ரதான் நித்ர ெத த்ரவாய - sthon nithra madha thravaaya

விக்ன க்ருன் நிக்ன சரணாய - vigna krun nigna charanaaya

