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                శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ సో్తత్రం 
 

అసయ శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రసయ | గణేశ ఋషిః | 
మహాగణపతిర్దేవతా | నానావిధానిచ్ఛందంసి | హుమితి బీజమ్ | తంగమితి శక్ోిః | 
స్వాహాశక్ోరితి కీలకమ్ | శ్రీ మహాగణపతిప్రస్వదసిద్యర్దే సహస్రనామ స్తోత్ర పాఠే వినియోగిః 
| 

ధాయనం | 
గజవదనమచంత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం | 
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ || 
అమరవరసుపూజయం రకోవరణం సుర్దశం | 
పశుపతిసుత్మీశం విఘ్నరాజం నమామి || 

ఓం గణేశారో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపిః | 
ఏకదంతో వక్రతండో గజవక్త్రో మహోదరిః || ౧ || 

లంబోదరో ధూమ్రవరోణ వికటో విఘ్ననాయకిః | 
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధ్ విఘ్నరాజో గజాననిః || ౨ || 

భీమిః ప్రమోద ఆనంద్ధ సురానంద్ధ మద్ధత్కటిః | 
హేరంబిః శంబరిః శంభిః లంబకరోణ మహాబలిః || ౩ || 
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నందనాఽలంపటో భీమో మేఘ్నాద్ధ గణంజయిః | 
వినాయక్త్ర విరూపాక్షో ధీరశ్శూరో వరప్రదిః || ౪ || 

మహాగణపతిర్ముద్ధ్ప్రియో క్షిప్రప్రస్వదనిః | 
ర్మద్రప్రియో గణాధ్యక్షో ఉమాపుత్రోఽఘ్నాశనిః || ౫ || 

కుమారగుర్మరీశానపుత్రో మూషకవాహనిః | 
సిద్్ధప్రదిః సిద్్ధపతిిః సిద్్ధిః సిద్్ధవినాయకిః || ౬ || 

విఘ్ననతోంగభజో సింహవాహనో మోహినీప్రియిః | 
కటికంటో రాజపుత్రిః శకలిః సమిుతాఽమిత్ిః || ౭ || 

కూశాుండగణసంభూత్ిః దురజయో ధూరజయో జయిః | 
భూపతిర్మువనేశశచ భూతానాంపతిరవయయిః || ౮ || 

విశాకరాో విశాముఖిః విశారూపో నిధిరఘృణిః | 
కవిిః కవీనామృషభో బ్రహుణ్యయ బ్రాహుణసపతిిః || ౯ || 

జ్యయషఠరాజో నిధిపతిరినధిప్రియపతిప్రియిః | 
హిరణుయపురాంత్స్తే సూరయమండలమధ్యగిః || ౧౦ || 

కరాహతిధ్ాసోసింధుసలిలో పూషదంత్భిత్ | 
ఉమాంకకేళికుతకీ ముక్ోదిః కులపాలకిః || ౧౧ || 

క్రీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయిః | 
వైముఖయహత్దృశయశ్రీిః పాదహతాయజిత్క్షిత్ిః || ౧౨ || 
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సద్ధయజాత్ిః సారణభజో మేఖలీ దురినమిత్ోహృత్ | 
దుస్వపనహృత్రపరహసనో గుణీ నాదప్రతిషఠత్ిః || ౧౩ || 

సురూపిః సరానేత్రాధివాస్త వీరాసనాశ్రయిః | 
పీతాంబరిః ఖడగధ్రో ఖండందుకృత్శేఖరిః || ౧౪ || 

చత్రాంకశాయమదశనో ఫాలచ్ంద్రశచతర్ముజిః | 
యోగాధిపో తారకస్తే పుర్మషో గజకరణకిః || ౧౫ || 

గణాధిరాజో విజయసిేరో గణపతిిః ధ్ాజీ | 
దేవదేవిః సురప్రాణదీపక్త్ర వాయుకీలకిః || ౧౬ || 

విపశ్చచదారద్ధ నాద్ధనాదభిననబలాహకిః | 
వరాహవదనో మృతయంజయో వాయఘ్రాజినాంబరిః || ౧౭ || 

ఇచ్ఛఛశక్ోధ్రో దేవత్రాతా దైత్యవిమరేనిః | 
శంభవక్త్రోదువిః శంభక్త్రపఘ్నిః శంభహాసయభూిః || ౧౮ || 

శంభతేజిః శ్చవాశోకహారీ గౌరీసుఖావహిః | 
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూిః సార్మ్నీభవిః || ౧౯ || 

యజఞకాయో మహానాద్ధ గిరివరషిః శుభాననిః | 
సరాాతాు సరాదేవాతాు బ్రహుమూరా్ా కకుప్ఛ్ఛరతిిః || ౨౦ || 

బ్రహాుండకుంభిః చద్ధాయమఫాలిః సత్యశ్చరోర్మహిః | 
జగజజనులయోనేుషనిమేషోఽగనయరకస్తమదృక్ || ౨౧ || 
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గిరీంద్రైకరద్ధ ధ్రుిః ధ్రిుషోఠ నామబృంహిత్ిః | 
గ్రహరషదశనో వాణీజిహోా వాసవనాసికిః || ౨౨ || 

కులాచ్లాంసిః స్తమారకఘ్ంటో ర్మద్రశ్చరోధ్రిః | 
నదీనదభజిః సరాపంగుళిక్త్ర తారకానఖిః || ౨౩ || 

భ్రూమధ్యసంసిేత్కరో బ్రహువిదయమద్ధత్కటిః | 
వ్యయమనాభిః శ్రీహృదయో మేర్మపృషోఠఽరణవ్యదరిః || ౨౪ || 

కుక్షిసేయక్ష్గంధ్రారక్ష్ిఃక్ననరమానుషిః | 
పృథ్వాకటిిః సృషిలింగిః శైలోరూదగ్రజానుకిః || ౨౫ || 

పాతాళజంఘ్న మునిపత్ కాలాంగుషఠిః త్రయీత్నుిః | 
జోయతిరుండలలాంగూలిః హృదయాలాననిశచలిః || ౨౬ || 

హృత్పదుకరిణకాశాలీవియతేకళిసరోర్మహిః | 
సదుకోధాయననిగళో పూజావారినివారిత్ిః || ౨౭ || 

ప్రతాపీ కాశయపసుతో గణక్త్ర విటపీ బలీ | 
యశస్వా ధారిుకస్త్వజా ప్రమథిః ప్రమథేశారిః || ౨౮ || 

చంతామణిదీాపపతిిః కలపద్రుమవనాలయిః | 
రత్నమండపమధ్యస్తే రత్నసింహాసనాశ్రయిః || ౨౯ || 

తీవ్రాశ్చరోద్ృత్పదిః జాాలినీమౌళిలాలిత్ిః | 
నందనంద్ధత్పీఠశ్రీిః భోగదభూషతాసనిః || ౩౦ || 
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సకామదయినీపీఠిః సుురదుగ్రాసనాశ్రయిః | 
తేజోవతీశ్చరోరత్నిః సతాయనిత్యవత్ంసిత్ిః || ౩౧ || 

సవిఘ్ననాశ్చనీపీఠిః సరాశకోయంబుజాలయిః | 
లిపిపదుసనాధారో వహినధామత్రయాలయిః || ౩౨ || 

ఉననత్ప్రపద్ధ గూఢగులుిః సంవృత్పారిషణకిః | 
పీనజంఘ్ిః శ్చిషిజానుిః సూేలోరూపోననమత్కటిిః || ౩౩ || 

నిమననాభిిః సూేలకుక్షిిః పీనవక్షిః బృహదుుజిః | 
పీనసకంధ్ిః కంబుకంఠో లంబోషోఠ లంబనాసికిః || ౩౪ || 

భగనవామరదిః తంగదక్ష్దంతో మహాహనుిః | 
హ్రసానేత్రత్రయిః శ్శరపకరోణ నిబిడమసోకిః || ౩౫ || 

సోంబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌళిరినరంకుశిః | 
సరపహారకటీసూత్రిః సరపయజోఞపవీత్వాన్ || ౩౬ || 

సరపక్త్రటీరకటక్త్ర సరపగ్రైవేయకాంగదిః | 
సరపకక్షోదరాబంధో సరపరాజోత్ోరీయకిః || ౩౭ || 

రక్త్రో రకాోంబరధ్రో రకోమాలయవిభూషణిః | 
రకేోక్ష్ణ్య రకోకరో రకోతాలోాషఠపలివిః || ౩౮ || 

శేాత్ిః శేాతాంబరధ్రో శేాత్మాలయవిభూషణిః | 
శేాతాత్పత్రర్మచరిః శేాత్చ్ఛమరవీజిత్ిః || ౩౯ || 
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సరాావయవసంపూరణసరాలక్ష్ణలక్షిత్ిః | 
సరాాభరణభూషాఢయిః సరాశోభాసమనిాత్ిః || ౪౦ || 

సరామంగళమాంగళయిః సరాకారణకారణిః | 
సరాదైకకరిః శారీగీ బీజపూర గదధ్రిః || ౪౧ || 

ఇక్షుచ్ఛపధ్రిః శ్శలీ చ్క్రపాణిిః సరోజభృత్ | 
పాశీ ధ్ృతోత్పలిః శాలీమంజరీభృత్్వదంత్భృత్ || ౪౨ || 

కలపవలీిధ్రో విశాాభయదైకకరో వశీ | 
అక్ష్మాలాధ్రో జాఞనముద్రావాన్ ముదగరాయుధ్ిః || ౪౩ || 

పూరణపాత్రీ కంబుధ్రో విధూతారిసమూహకిః | 
మాతలంగధ్రో చూత్కలికాభృతకఠారవాన్ || ౪౪ || 

పుషకరసేసారణఘ్టీపూరణరతానభివరషకిః | 
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియిః || ౪౫ || 

మహాలక్ష్మీప్రియత్మిః సిద్లక్ష్మీమనోహరిః | 
రమారమేశపూరాాంగో దక్షిణ్యమామహేశారిః || ౪౬ || 

మహీవరాహవామాంగ రతికందరపపశ్చచమిః | 
ఆమోదమోదజననిః సప్రమోదప్రమోదనిః || ౪౭ || 

సమేధిత్సమృద్శ్రీిః బుద్ధ్సిద్్ధప్రవరోకిః | 
దత్ోసౌముఖయసుముఖిః కాంతికందళితాశ్రయిః || ౪౮ || 
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మదనావతాయశ్రితాంఘ్రిః కృత్వైముఖయదుర్ముఖిః | 
విఘ్నసంపలితోపఘ్నన సద్ధనినద్రమదద్రవిః || ౪౯ || 

విఘ్నకృనినఘ్నచ్రణ్య ద్రావిణీశక్ోసత్కృత్ిః | 
తీవ్రాప్రసనననయనో జాాలినీపాలనైకదృక్ || ౫౦ || 

మోహినీమోహనో భోగదయినీకాంతిమండిత్ిః | 
కామినీకాంత్వకోశ్రీరధిషఠత్వసుంధ్రిః || ౫౧ || 

వసుధారామనోమోద మహాశంఖనిధిప్రభిః | 
నమదాసుమతీమౌళీమహాపదునిధిప్రభిః || ౫౨ || 

సరాసదుగర్మసంసేవయిః శోచష్కకశహృదశ్రయిః | 
ఈశానమూరా్ దేవేంద్రశ్చఖిః పవననందనిః || ౫౩ || 

ఉగ్రిః ప్రత్యగ్రనయనో ద్ధవాయస్వోణాంప్రయోగవాన్ | 
ఐరావతాద్ధసరాాశావారణావరణప్రియిః || ౫౪ || 

వజ్రాదయస్త్రపరీవారో గణచ్ండసమాశ్రయిః | 
జయాజయపరీవారో విజయావిజయావహిః || ౫౫ || 

అజితారిచత్పాదబోజ నితాయనినతాయవత్ంసిత్ిః | 
విలాసినీకృతోలాిసిః శండీసౌందరయమండిత్ిః || ౫౬ || 

అనంతానంత్సుఖదిః సుమంగళసుమంగళిః | 
ఇచ్ఛఛశక్ోజాఞనశక్ోక్రియాశక్ోనిష్కవిత్ిః || ౫౭ || 
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సుభగాసంశ్రిత్పద్ధ లలితాలలితాశ్రయిః | 
కామినీకామనిః కామిః మాననీకేళిలాలిత్ిః || ౫౮ || 

సరసాతాయశ్రయో గౌరీనందనిః శ్రీనికేత్నిః | 
గుర్మగుపోపద్ధ వాచ్ఛసిద్ధ్ వాగీశార్దశారిః || ౫౯ || 

నళినీకాముక్త్ర వామారామా జ్యయషాఠమనోరమిః | 
రౌద్రీముద్రిత్పాదబోజ హుంబీజసుోంగశక్ోకిః || ౬౦ || 

విశాాద్ధజననత్రాణిః స్వాహాశక్ోిః సకీలకిః | 
అమృతాబి్కృతావాస్త మదఘూరిణత్లోచ్నిః || ౬౧ || 

ఉచఛషిగణ ఉచఛషిగణేశో గణనాయకిః | 
సరాకాలికసంసిద్ధ్ిః నిత్యశైవ ద్ధగంబరిః || ౬౨ || 

అనపాయోఽనంత్దృషిరప్రమేయోఽజరామరిః | 
అనావిలోఽప్రతిరథో అచ్యయతో అమృతాఽక్ష్రిః || ౬౩ || 

అప్రత్రోకయఽక్ష్యోఽజయోయ అనాథశచ అనామయిః | 
అమోఘ్సిద్్ధరద్వాతో అఘ్నరోఽప్రతిమాననిః || ౬౪ || 

అనాకారోఽభిభూమయగినబలఘ్ననఽవయకోలక్ష్ణిః | 
ఆధారపీఠ ఆధార ఆధారాధేయవరిజత్ిః || ౬౫ || 

ఆఖువాహనకేతాాశాపూరకాఽఽఖుమహారణిః | 
ఇక్షుస్వగరమధ్యసేిః ఇక్షుభక్ష్ణలాలసిః || ౬౬ || 
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ఇక్షుచ్ఛపాతిర్దకశ్రీిః ఇక్షుచ్ఛపనిష్కవిత్ిః | 
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమదుయతిిః || ౬౭ || 

ఇందీవరదళశాయమిః ఇందుమండలనిరులిః | 
ఇంద్రప్రియ ఇడాభాగ ఇడాధామేనంద్ధరాప్రియిః || ౬౮ || 

ఇక్షాకువిఘ్నవిధ్ాంస్వ ఇతికరోవయతేపి్త్ిః | 
ఈశానమౌళిరీశాన ఈశానసుత్ ఈశఘ్ిః || ౬౯ || 

ఈషణత్రయకలాపంత్ిః ఈహామాత్రవివరిజత్ిః | 
ఉపంద్ర ఉడుభృన్ముళిర్మడరకబలిప్రియిః || ౭౦ || 

ఉననతానన ఉతోంగ ఉదరస్త్రిదశాగ్రణీిః | 
ఊరజస్వానుజజవలత్నుిః ఊహాపోహదురాసదిః || ౭౧ || 

ఋగయజుస్వ్మసంభూతి ఋద్ధ్సిద్ధ్ప్రవరోకిః | 
ఋజుచత్వోకసులభో ఋణత్రయవిమోచ్నిః || ౭౨ || 

సాభకోవిఘ్ననాశశచ సురద్ధాటఛక్ోలోపకృత్ | 
విముఖారాచనావిలపోశ్రీిః లూతావిస్తుటనాశనిః || ౭౩ || 

ఏకారపీఠమధ్యస ేఏకపాదకృతాసనిః | 
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీర్దజితాఖిలసంశ్రయిః || ౭౪ || 

ఐశారయనిధిరైశారయ ఐహికాముషుకప్రదిః | 
ఐరంమదసమోనేుష ఐరావత్నిభాననిః || ౭౫ || 
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ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిిః | 
ఔదరయనిధిరౌద్త్యధురయ ఔననత్యవిగ్రహిః || ౭౬ || 

సురనాగానామంకుశిః సురవిద్ధాషమంకుశిః | 
అిఃసమసోవిసరాగంత్పాదేషుపరికీరిోత్ిః || ౭౭ || 

కమండలధ్రిః కలపిః కపరీే కలభాననిః | 
కరుస్వక్షీ కరుకరాో కరాుకరుఫలప్రదిః || ౭౮ || 

కదంబగోలకాకారో కూషాుండగణనాయకిః | 
కార్మణయదేహిః కపిలిః కథక్త్ర కటిసూత్రభృత్ || ౭౯ || 

ఖరాిః ఖడగప్రియో ఖడీగ ఖతాంత్సేిః ఖనిరులిః | 
ఖలాాటశృంగనిలయో ఖట్ాంగీ ఖదురాసదిః || ౮౦ || 

గణాఢ్యయ గహనో గమోయ గదయపదయసుధారణవిః | 
గదయగానప్రియో గరోజ గీత్గీరాాణపూరాజిః || ౮౧ || 

గుహాయచ్ఛరరతో గుహోయ గుహాగమనిరూపిత్ిః | 
గుహాశయో గుహాబి్స్తే గుర్మగమోయ గుర్మర్మగర్మిః || ౮౨ || 

ఘ్ంట్ఘ్రఘరికామాలీ ఘ్ంటకుంభో ఘ్టోదరిః | 
చ్ండశచండీశారశచండీ చ్ండశశచండవిక్రమిః || ౮౩ || 

చ్రాచ్రపితా చంతామణిచ్రాణలాలసిః | 
ఛందశఛంద్ధవపుశఛంద్ధదురిక్షోయ ఛందవిగ్రహిః || ౮౪ || 
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జగద్ధయనిరజగతా్క్షీ జగదీశో జగనుయిః | 
జపో జపపరో జపోయ జిహాాసింహాసనప్రభిః || ౮౫ || 

ఝలజఝలోలిసదేనఝంకారిభ్రమరాకులిః | 
టంకారస్వురసంరావషింకారమణినూపురిః || ౮౬ || 

ఠదాయీపలివాంత్సేసరామంత్రైకసిద్ధ్దిః | 
డిండిముండో డాక్నీశో డామరో డిండిమప్రియిః || ౮౭ || 

ఢకాకనినాదముద్ధతో ఢౌక్త్ర ఢంఢివినాయకిః | 
త్తాోవనాంపరమసోత్ోవజ్యఞయో త్త్ోవనిరూపిత్ిః || ౮౮ || 

తారకాంత్రసంసే్వన-స్వోరక-స్వోరకాంత్కిః | 
స్వేణిః స్వేణప్రియిః స్వేతా స్వేవరో-జంగమో-జగత్ || ౮౯ || 

దక్ష్యజఞప్రమథనో దతా దనవమోహనిః | 
దయావానిేవయవిభవ్య దండహృదేండనాయకిః || ౯౦ || 

దంత్ప్రభినానభ్రమాలో దైత్యవారణదరణిః | 
దంషాాలగనద్ధాపఘ్టో దేవారేనృగజాకృతిిః || ౯౧ || 

ధ్నధానయపతిర్నోయ ధ్నద్ధ ధ్రణీధ్రిః | 
ధాయనైకప్రకటో ధేయయో ధాయనో ధాయనపరాయణిః || ౯౨ || 

నంద్ధయ నంద్ధప్రియో నాద్ధ నాదమధ్యప్రతిషఠత్ిః | 
నిషకళో నిరులో నితోయ నితాయనితోయ నిరామయిః || ౯౩ || 
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పరంవ్యయమ పరంధామ పరమాతాు పరంపదిః | 
పరాత్పరిః పశుపతిిః పూరణమోదకస్వరవాన్ || ౯౪ || 

పూరాణనంద్ధ పరానంద్ధ పురాణపుర్మషోత్ోమిః | 
పదుప్రసనననయనో ప్రణతాజాఞనమోచ్నిః || ౯౫ || 

ప్రమాణప్రత్యయాతీతో ప్రణతారిోనివారణిః | 
ఫలహస్తో ఫణిపతిిః ఫేతాకర ఫణిత్ప్రియిః || ౯౬ || 

బాణారిచతాంఘ్రయుగళో బాణకేళికుతూహలీ | 
బ్రహాు బ్రహాురిచత్పద్ధ బ్రహుచ్ఛరీ బృహసపతిిః || ౯౭ || 

బృహత్ోమో బ్రహుపరో బ్రహుణ్యయ బ్రహువిత్రిపరయిః | 
బృహనానదగ్రయచీతాకరో బ్రహాుండావళిమేఖలిః || ౯౮ || 

భ్రూక్షేపదత్ోలక్ష్మీక్త్ర భరోగ భద్రో భయాపహిః | 
భగవాన్ భక్ోసులభో భూతిద్ధ భూతిభూషణిః || ౯౯ || 

భవ్యయ భూతాలయో భోగదతా భ్రూమధ్యగోచ్రిః | 
మంత్రో మంత్రపతిరుంత్రీ మదమత్ోమనోరమిః || ౧౦౦ || 

మేఖలావాన్ మందగతిిః మతిమత్కమలేక్ష్ణిః | 
మహాబలో మహావీరో మహాప్రాణ్య మహామనాిః || ౧౦౧ || 

యజోఞ యజఞపతిరయజఞగోపాో యజఞఫలప్రదిః | 
యశసకరో యోగగమోయ యాజిఞక్త్ర యాజకప్రియిః || ౧౦౨ || 
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రస్త రసప్రియో రస్తయ రంజక్త్ర రావణారిచత్ిః | 
రక్షోరక్షకరో రత్నగరోు రాజయసుఖప్రదిః || ౧౦౩ || 

లక్షో లక్ష్ప్రద్ధ లక్షోయ లయస్తే లడుుకప్రియిః | 
లాసయప్రియో లాసయపద్ధ లాభకృలోికవిశ్రుత్ిః || ౧౦౪ || 

వర్దణ్యయ వహినవదనో వంద్ధయ వేదంత్గోచ్రిః | 
వికరాో విశాత్శచక్షురిాధాతా విశాతోముఖిః || ౧౦౫ || 

వామదేవ్య విశానేతా వజ్రివజ్రనివారణిః | 
విశాబంధ్నవిషకంభధారో విశాామరప్రభిః || ౧౦౬ || 

శబేబ్రహు శమప్రాపోయ శంభశక్ోగణేశారిః | 
శాస్వో శ్చఖాగ్రనిలయో శరణ్యయ శ్చఖరీశారిః || ౧౦౭ || 

షడృతకుసుమస్రగీా షడాధారో షడక్ష్రిః | 
సంస్వరవైదయిః సరాజోఞ సరాభేషజభేషజిః || ౧౦౮ || 

సృషిసిేతిలయక్రీడిః సురకుంజరభేదనిః | 
సిందూరిత్మహాకుంభిః సదసదుక్ోదయకిః || ౧౦౯ || 

స్వక్షీ సముద్రమథనో సాసంవేదయిః సాదక్షిణిః | 
సాత్ంత్రిః సత్యసంకలపిః స్వమగానరత్ిః సుఖీ || ౧౧౦ || 

హంస్త హసిోపిశాచీశో హవనో హవయకవయభక్ | 
హవ్యయ హుత్ప్రియో హరోష హృలేిఖామంత్రమధ్యగిః || ౧౧౧ || 
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క్షేత్రాధిపో క్ష్మాభరాో క్ష్మాపరపరాయణిః | 
క్షిప్రక్షేమకరో క్షేమానంద్ధ క్షోణీసురద్రుమిః || ౧౧౨ || 

ధ్రుప్రద్ధఽరేదిః కామదతా సౌభాగయవర్నిః | 
విదయప్రద్ధ విభవద్ధ భక్ోముక్ోఫలప్రదిః || ౧౧౩ || 

అభిరూపయకరో వీరశ్రీప్రద్ధ విజయప్రదిః | 
సరావశయకరో గరుద్ధషఘ్నన పుత్రపౌత్రదిః || ౧౧౪ || 

మేధాద్ధ కీరిోదిః శోకహారీ దౌరాుగయనాశనిః | 
ప్రతివాద్ధముఖసోంభో ర్మషిచత్ోప్రస్వదనిః || ౧౧౫ || 

పరాభిచ్ఛరశమనో దుిఃఖభంజనకారకిః | 
లవసుోటిిః కళా కాషాఠ నిమేషో ఘ్టిముహూరోకిః || ౧౧౬ || 

ప్రహరశచ ద్ధవా నకోిః అహోరాత్రో అహరినశిః | 
పక్షో మాస్వఽయనో వరాషిః యుగిః కలోప మహాలయిః || ౧౧౭ || 

రాశ్చస్వోరా తిథిరోయగో వారిః కరణ అంశకిః | 
లగోన హోరా కాలచ్క్రో మేర్మిః సపోరషయిః ధ్రువిః || ౧౧౮ || 

రాహురుందిః కవిరీజవ్య బుధో భౌమిః శశీ రవిిః | 
కాలిః సృషిిః సిేతిరిాశాిః-స్వేవరో-జంగమో-జగత్ || ౧౧౯ || 

భూరాపోఽగినరుర్మద్ధాయమాఽహంకృతిిః ప్రకృతిిః పుమాన్ | 
బ్రహాు విషుణిః శ్చవ్య ర్మద్ర ఈశిః శక్ోిః సదశ్చవిః || ౧౨౦ || 
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త్రిదశాిః పిత్రిః సిద్ యక్ష రక్షశచ క్ననరాిః | 
స్వధాయవిదయధ్రా భూతా మనుషాయిః పశవిః ఖగాిః || ౧౨౧ || 

సముద్రాిః సరిత్ిః శైలా భూతో భవ్యయ భవ్యదువిః | 
స్వంఖోయ పాత్ంజలో యోగిః పురాణశచ శ్రుతిిః సుృతిిః || ౧౨౨ || 

వేదంగాశచ సదచ్ఛరో మీమాంస్వ నాయయవిసోరిః | 
ఆయుర్దాద్ధ ధ్నుర్దాద్ధ గాంధ్రోా కావయనాటకిః || ౧౨౩ || 

వైఖానస్త భాగవతో మానుషో పాంచ్రాత్రకిః | 
శైవిః పాశుపత్ిః కాలాముఖో భైరవశాసనిః || ౧౨౪ || 

శాక్త్రో వైనాయకిః సౌరో జైన ఘూరహత్సంహితా | 
సదసదాయకోరవయకోిః సచేత్నరచేత్నిః || ౧౨౫ || 

బంధో మోక్ష్ిః సుఖో భోగో యోగిః సత్య అణరుహాత్ | 
సాసిోహుంరూపషడ్రూప ఖడగభ్రూశచసాధామయిః || ౧౨౬ || 

స్వాహారూపిః శ్రౌషడ్రూపో వౌషడ్రూపో వషణుయిః | 
జాఞన విజాఞన ఆనంద్ధ బోధ్ిః సంవిత్ శమో యమిః || ౧౨౭ || 

ఏక్త్ర ఏకాక్ష్రో ఏక ఏకాక్ష్రపరాయణిః | 
ఏకాగ్రధీర్దకవీర ఏకానేకసారూపధ్ృత్ || ౧౨౮ || 

ద్ధారూపో ద్ధాభజో దాయక్షో ద్ధారద్ధ ద్ధాపరక్ష్కిః | 
ద్వా మాతర ద్ధావదనో దాందాతీత్ిః దాయాతిగిః || ౧౨౯ || 
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త్రిధామా త్రికరో త్రేతా త్రివరగఫలదయకిః | 
త్రిగుణాతాు త్రిలోకాద్ధ త్రిశకీోశ-స్త్రిలోచ్నిః || ౧౩౦ || 

చ్తరాుహు-శచతరేంత్-శచతరాతాు చ్తర్ముఖిః | 
చ్తరిాధోపాయకరో చ్తరిాధ్ఫలప్రదిః || ౧౩౧ || 

చ్తరానసంప్రీత్ిః చ్తరారాణశ్రమాశ్రయిః | 
చ్తరిాధ్వచోవృతిోపరివృతిోప్రవరోకిః || ౧౩౨ || 

చ్తరీేపూజనప్రీతో చ్తరీేతిథిసంభవిః | 
పంచ్ఛక్ష్రాతాు పంచ్ఛతాు పంచ్ఛస్తయ పంచ్కృత్యకృత్ || ౧౩౩ || 

పంచ్ఛధారిః పంచ్వరణిః పంచ్ఛక్ష్రపరాయణిః | 
పంచ్తాళిః పంచ్కరో పంచ్ప్రణవభావికిః || ౧౩౪ || 

పంచ్బ్రహుమయసూురిోిః పంచ్ఛవరణవారిత్ిః | 
పంచ్భక్ష్యప్రియిః పంచ్బాణిః పంచ్శ్చవాత్ుకిః || ౧౩౫ || 

షటోకణపీఠిః షటచక్రధామా షడ్గగరంథిభేదకిః | 
షడధ్ాధాాంత్విధ్ాంస్వ షడంగుళమహాహ్రదిః || ౧౩౬ || 

షణుఖిః షణుఖభ్రాతా షటఛక్ోపరివారిత్ిః | 
షడ్వారివరగవిధ్ాంస్వ షడూరిుభయభంజనిః || ౧౩౭ || 

షటోరకదూరిః షటకరునిరత్ిః షడ్గస్వశ్రయిః | 
సపోపాతాళచ్రణిః సపోదీాపోర్మమండిత్ిః || ౧౩౮ || 
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సపోసారోికమకుటిః సపోసపిోవరప్రదిః | 
సపాోంగరాజయసుఖదిః సపోరిషగణమండిత్ిః || ౧౩౯ || 

సపోఛంద్ధనిధిిః సపోహోతా సపోసారాశ్రయిః | 
సపాోబి్కేలికాస్వరిః సపోమాత్ృనిష్కవిత్ిః || ౧౪౦ || 

సపోచ్ఛదమోదమదిః సపోఛంద్ధముఖప్రియిః | 
అషిమూరిోధేయయమూరిో-రషిప్రకృతికారణిః || ౧౪౧ || 

అషాింగయోగఫలభక్ అషిపత్రాంబుజాననిః | 
అషిశక్ోసమృద్శ్రీ-రష్విశారయప్రదయకిః || ౧౪౨ || 

అషిపీఠోపపీఠశ్రీ-రషిమాత్ృసమావృత్ిః | 
అషిభైరవసేవ్యయఽషివసువంద్ధయఽషిమూరిోభృత్ || ౧౪౩ || 

అషిచ్క్రసుురనూురిో-రషిద్రవయహవిిఃప్రియిః | 
నవనాగాసనాధాయస్వ నవనిధ్యనుశాసితా || ౧౪౪ || 

నవదారఘ్నాధారో నవాధారనికేత్నిః | 
నవనారాయణసుోతోయ నవదురాగనిష్కవిత్ిః || ౧౪౫ || 

నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషణిః | 
నవరత్నవిచత్రాంగిః నవశక్ోశ్చరోధ్ృత్ిః || ౧౪౬ || 

దశాత్ుక్త్ర దశభజో దశద్ధకపతివంద్ధత్ిః | 
దశాధాయయో దశప్రాణ్య దశేంద్రియనియామకిః || ౧౪౭ || 
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దశాక్ష్రమహామంత్రో దశాశావాయపివిగ్రహిః | 
ఏకాదశాద్ధర్మద్రైస్ంసుోత్ ఏకాదశాక్ష్రిః || ౧౪౮ || 

దాదశోదేండద్ధరేండిః దాదశాంకనికేత్నిః | 
త్రయోదశభిదభిననవిశేాదేవాధిదైవత్ిః || ౧౪౯ || 

చ్తరేశేంద్రప్రభవ్య చ్తరేశమనుప్రభిః | 
చ్తరేశాద్ధవిదయఢయిః చ్తరేశజగత్రపరభిః || ౧౫౦ || 

స్వమపంచ్దశో పంచ్దశీశీతాంశునిరులిః | 
షోడశాధారనిలయిః షోడశసారమాత్ృకిః || ౧౫౧ || 

షోడశాంత్పదవాసిః షోడశేందుకలాత్ుకిః | 
కలాసపోదశీ సపోదశ-స్పోదశాక్ష్రిః || ౧౫౨ || 

అషాిదశదీాపపతి-రషిాదశపురాణకృత్ | 
అషాిదశషధిస్రషాి అషాిదశమునిసుృత్ిః || ౧౫౩ || 

అషాిదశలిపివయషిసమషిజాఞనక్త్రవిదిః | 
ఏకవింశిః పుమాన్ ఏకవింశత్యంగుళిపలివిః || ౧౫౪ || 

చ్తరిాంశతిత్తాోవతాు పంచ్వింశాఖయపూర్మషిః | 
సపోవింశతితార్దశిః సపోవింశతియోగకృత్ || ౧౫౫ || 

దాత్రింశద్వురవాధీశ-శచతస్త్రింశనుహాహ్రదిః | 
షటిోంశత్ోత్ోవసంభూతి-రషిత్రింశత్కళాత్నుిః || ౧౫౬ || 
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నమదేక్త్రనపంచ్ఛశనుర్మదారగనిరరగళిః | 
పంచ్ఛశదక్ష్రశ్రేణిిః పంచ్ఛశద్రుద్రవిగ్రహిః || ౧౫౭ || 

పంచ్ఛశద్ధాషుణశకీోశిః పంచ్ఛశనాుత్ృకాలయిః | 
ద్ధాపంచ్ఛశదాపుశ్రేూరణిిః త్రిషషియక్ష్రసంశ్రయిః || ౧౫౮ || 

చ్తిఃషషియరణనిర్దణతా చ్తిఃషషికళానిధిిః | 
చ్తిఃషషిమహాసిద్యోగినీబృందవంద్ధత్ిః || ౧౫౯ || 

అషిషషిమహాతీరేక్షేత్రభైరవభావనిః | 
చ్తరనవతిమంత్రాతాు షణణవత్యధికప్రభిః || ౧౬౦ || 

శతానందిః శత్మఖిః శత్పత్రాయతేక్ష్ణిః | 
శతానీకిః శత్ధ్ృతిిః శత్ధారావరాయుధ్ిః || ౧౬౧ || 

సహస్రపత్రనిలయిః సహస్రఫణిభూషణిః | 
సహస్రశీరాష పుర్మషిః సహస్రాక్ష్ిః సహస్రపాత్ || ౧౬౨ || 

సహస్రనామసంసుోత్యిః సహస్రాక్ష్బలాపహిః | 
ఫణమండలస్వహస్రఫణిరాజకృతాసనిః || ౧౬౩ || 

దశస్వహస్రఫణభృత్ుణిరాజకృతాసనిః | 
అషాిశీతిసహస్రౌఘ్మహరిషస్తోత్రయంత్రిత్ిః || ౧౬౪ || 

మహాకాయో మహాతాుపి చ్ండిలశేచషిద్ధరసిః | 
ఆధారోసౌ వేదమయో హేరంబసకందపూరాజిః || ౧౬౫ || 
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లక్షధీశిః ప్రియాధారో లక్షధారమనోమయిః | 
చ్తరిక్ష్జపప్రీత్ిః చ్తరిక్ష్ప్రకాశ్చత్ిః || ౧౬౬ || 

చ్తరాశీతిలక్షణాం జీవానాం దేహసంసిేత్ిః | 
క్త్రటిసూరయప్రతీకాశిః క్త్రటిచ్ంద్రాంశునిరులిః || ౧౬౭ || 

క్త్రటియజఞప్రమథనిః క్త్రటియజఞఫలప్రదిః | 
శ్చవభవాదయషిక్త్రటివినాయకధురంధ్రిః || ౧౬౮ || 

సపోక్త్రటిమహామంత్రమంత్రితావయవదుయతిిః | 
త్రయస్త్రింశతోకటిసురశ్రేణీప్రణత్పాదుకిః || ౧౬౯ || 

అనంత్దేవతాసేవయిః అనంత్శుభదయకిః | 
అనంత్నామానంత్శ్రీ-రనంతానంత్సౌఖయదిః || ౧౭౦ || 

 


