
 
 

శ్రీ మహాగణపతి షోడశోపచార పూజ                          www.HariOme.com                                                           Page 1 

  

                 శ్రీ మహాగణపతి షోడశోపచార పూజ 
 

ఓం గణానం త్వా గణపతిం హవామహే 
కవం కవీనముపమశ్రవస్తమమ్ | 
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహమణాం బ్రహమణస్పత 
ఆ నః శృణాన్నూతిభిస్సీద సాదనమ్ || 

ధ్యేయేదగజాననం దేవం తపతకంచన స్న్నూభం | 
చతుర్భుజం మహాకయం స్రాాభరణభూషితం || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధ్యేయామి | 

అత్రాగచఛ జగదాందే సురరాజార్చితేశార | 
అనథనథ స్రాజఞ గౌరీగరుస్ముదువ || 
శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ఆవహయామి | 

మౌక్తతకః పుష్పరాగైశి ననరత్నూర్చారాజితం | 
రతూసంహాస్నం చార్భ ప్రీతేరథం ప్రతిగృహేత్వం || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఆస్నం స్మరపయామి | 

గజవకర నమస్తతసుత స్రాాభీష్టప్రదాయక | 
భకతా  పాదేం మయా దతతం గృహాణ ద్వారదానన || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పాదేం స్మరపయామి | 
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గౌరీపుత్ర నమస్తతసుత శంకరప్రియనందన | 
గృహాణార్ాం మయాదతతం గంధపుష్పపక్షతైర్భేతం || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అర్ాం స్మరపయామి | 

అనథనథ స్రాజఞ గీరాాణవరపూజిత | 
గృహాణాచమనం దేవ తుభేం దతతం మయాప్రభో | 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఆచమనీయం స్మరపయామి | 

దధిక్షీర స్మాయుకతం మధ్యాఽజ్యేన స్మన్నాతం | 
సాూనం పంచామృతైర్దేవ గృహాణ గణనయక || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పంచామృతసాూనం స్మరపయామి | 

గంగాద్వ స్రాతీర్దథభేః ఆహృతైరమలైరజలై ఃః | 
సాూనం కుర్భష్ా భగవానుమాపుత్ర నమోఽసుతతే || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శుద్ధోదక సాూనం స్మరపయామి | 

రకతవస్త్రదాయం చార్భ దేవయోగేం చ మంగళం | 
శుభప్రదం గృహాణతాం లంబోదర హరాతమజ || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః వస్త్రయుగమం స్మరపయామి | 

రాజతం బ్రహమసూత్రం చ కంచనం చోతతరీయకం | 
గృహాణ స్రాధరమజఞ భకతనమిష్టదాయక || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఉపవీతం స్మరపయామి | 
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చందనగర్భ కర్పపర కసూతరీ కుంకుమాన్నాతం | 
వలేపనం సురశ్రేష్ఠం ప్రీతేరథం ప్రతిగృహేత్వం || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః గంధ్యన్ స్మరపయామి || 

అక్షత్వన్ ధవళాన్ ద్వవాేన్ శాలీయాన్ తండులాన్ శుభాన్ | 
గృహాణ పరమానంద ఈశపుత్ర నమోఽసుతతే || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అక్షత్వన్ స్మరపయామి | 

పుషనపః పూజయామి | 
ఓం సుముఖాయ నమః | ఓం ఏకదంత్వయ నమః | 
ఓం కపిలాయనమః | ఓం గజకరి్చకయ నమః | 
ఓం లంబోదరాయనమః | ఓం వకటాయ నమః | 
ఓం వఘ్ూరాజాయ నమః | ఓం గణాధిపాయనమః | 
ఓం ధూమకేతవే నమః | ఓం గణాధేక్షాయ నమః | 
ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః | ఓం గజాననయ నమః | 
ఓం వక్రతుండాయ నమః | ఓం శూరపకరిాయ నమః | 
ఓం హేరంబాయ నమః | ఓం స్కందపూరాజాయ నమః | 
ఓం స్రాసద్వోప్రదాయ నమః | 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ననవధ పర్చమళ పుష్పపణి స్మరపయామి | 

దశాంగం గుగుగలోపేతం సుగంధం సుమనోహరం | 
ఉమాసుత నమసుతభేం గృహాణ వరద్ధభవ || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి | 
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సాజేం త్రివర్చత స్ంయుకతం వహ్నూన ద్ధేతితం మయా | 
గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోకే తిమిరాపహ || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః దీపం దరశయామి | 

సుగంధ్యనుీకృత్వంశ్నివ మోదకన్ ఘ్ృత పాచిత్వన్ | 
నైవేదేం గృహేత్వం దేవ చణముదనగః ప్రకల్పపత్వన్ || 
భక్షాం భోజేం చ లేహేంచ చోష్ేం పానీయమేవచ | 
ఇదం గృహాణ నైవేదేం మయాదతతం వనయక || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నైవేదేం స్మరపయామి | 

ఓం భూర్భువసుీవః | తతీవతురార్దణేమ్ | భర్గగ దేవస్ే ధీమహ్న | 
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ || 
స్తేం త్వా ఋతేన పర్చషించామి (ఋతం త్వా స్తేేన పర్చషించామి) 
అమృతమసుత | అమృతోపస్తరణమస | 
ఓం ప్రాణాయ సాాహా | ఓం అపానయ సాాహా | ఓం వాేనయ సాాహా | ఓం ఉదానయ 
సాాహా | ఓం స్మానయ సాాహా | 
మధ్యే మధ్యే పానీయం స్మరపయామి | ఉతతరాపోశనం స్మరపయామి | హస్తత ప్రక్షాళయామి | 
పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుదాోచమనీయం స్మరపయామి | 

పూగీఫలస్మాయుకతం నగవలీీదళైర్భేతం | 
కర్పపరచూరిస్ంయుకతం త్వంబూలం ప్రతిగృహేత్వం || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః త్వంబూలం స్మరపయామి | 
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ఘ్ృతవర్చత స్హస్రైశి కర్పపరశకలైః సథతం | 
నీరాజనం మయాదతతం గృహాణ వరద్ధభవ || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నీరాజనం స్మరపయామి | 

గణాధిప నమస్తతసుత ఉమాపుత్ర గజానన 
వనయకేశ తనయ స్రాసద్వోప్రదాయక | 
ఏకదంతైకవదన తథా మూషికవాహనం 
కుమారగురవే తుభేం అరపయామి సుమాంజల్పం || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః మంత్రపుష్పం స్మరపయామి | 

ప్రదక్షిణం కర్చష్పేమి స్తతం మోదకప్రియ | 
నమస్తత వఘ్ూరాజాయ నమస్తత వఘ్ూనశన || 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ప్రదక్షిణ నమసాకరాన్ స్మరపయామి | 

వఘ్నూశారాయ వరదాయ గణేశారాయ | 
స్ర్దాశారాయ శుభదాయ సుర్దశారాయ || 
వదాేధరాయ వకటాయ చ వామనయ | 
భక్తతప్రస్నూ వరదాయ నమో నమోఽసుత || 
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తతహీనం గణాధిప | 
యత్పపజితం మయాదేవ పర్చపూరిం తదసుతతే || 

అనయా ధ్యేనవాహనద్వ షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ స్రాాతిమకః శ్రీ మహాగణాధిపతి. 
సుప్రీతో సుప్రస్నోూ వరద్ధ భవంతు || 
శోభనర్దథక్షేమాయ పునః ఆగమనయ చ 
ఉతతర్ద శుభకరమణి అవఘ్ూమసుత || 


