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                       శ్రీ గణేశ విలాస సో్తత్రం 
 

వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం 
వల్లభామాశ్లలష్యతన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ | 
వాతనందనవాంఛితార్థ విధాయినం సుఖదాయినం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧|| 

కార్ణం జగతాం కలాధర్ధారిణం శుభకారిణం 
కాయ కాంతిజితారుణం కృతభకోపాపవిదార్ణమ్ | 
వాదివాకసహకారిణం వారాణసీసంచారిణం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨|| 

మోహసాగర్తార్కం మాయావికుహనావార్కం 
మృత్యయభయపరిహార్కం రిపుకృతయదోష్నివార్కమ్ | 
పూజకాశాపూర్కం పుణాయర్థసతకృతికార్కం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౩|| 

ఆఖుదైతయర్థంగమరుణమయూఖమరిథసుఖారిథనం 
శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదార్సుగుణమదారుణమ్ | 
శ్రీఖనిం శ్రీత భకో నిర్జర్శాఖినం లేఖావనం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౪|| 
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త్యంగమూష్కవాహనం సుర్పుంగవారివిమోహనం 
మంగళాయతనం మహాజనభంగశాంతివిధాయినమ్ | 
అంగజంతకనందనం సుఖభృంగపదోుదంచనం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౫|| 

రాఘ్వేశవర్ర్క్షకం ర్క్షౌఘ్దక్షణశ్లక్షకం 
శ్రీఘ్నం శ్రిత మౌనివచనామోఘ్తాసంపాదనమ్ | 
శాలఘ్నీయదయాగుణం మఘ్వతోపఃఫల్పూర్ణం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౬|| 

కంచనశ్రుతి గోపయభావ మకంచనాంశచ దయార్సై- 
స్సంచతానిజవీక్షణేన సమంచితార్థసుఖాసపదమ్ | 
పంచవకరసుతం సుర్దివడ్వంచనాదృతకౌశల్ం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౭|| 

యచఛతక్రత్యకామితం ప్రాయచఛదరిచతమాదరా- 
దయచఛతచఛదసామయమనవన్మగచఛతీచఛతిసౌహృదమ్ | 
తచ్ఛఛభంయుకరాంబుజం తవ దికపతి శ్రియమరిథనే 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౮|| 

రాజరాజకరీటకోటి విరాజమానమణిప్రభా 
పుంజర్ంజితమంజుళాంఘ్రిసరోజమజవృజనావహమ్ | 
భంజకం దివిష్దివిషామన్మర్ంజకం మునిసంతతే- 
రావర్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౯|| 
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శ్లష్టకష్టనిబర్హణం సుర్జుష్ట నిజపదవిష్టర్ం 
దుష్టశ్లక్షణ ధూర్వహం మునిపుష్టటత్యష్టటష్టప్రదమ్ | 
అష్టమూరిోసుతం సుకరుణా విష్టమవినషాటదర్ం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౦|| 

శుంఠశుష్కవితర్కహర్ణాకుంఠశకోదమరిథనే 
శాఠయవిర్హితవితర్ణం శ్రీకంఠకృతసంభాష్ణమ్ | 
కాఠకశ్రుతి గోచర్ం కృత మాఠపతయపరీక్షణం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౧|| 

పుండ్రీకకృతాననం శశ్లఖండ్కలితశ్లఖండ్ం 
కుండ్లీశవర్పండితోదర్మండ్జేశాభీష్టదమ్ | 
దండ్పాణిభయాపహం మునిమండ్లీ పరిమండ్నం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౨|| 

గూఢమామానయాశయం పరిలీఢమరిథమనోర్థై- 
రాుఢమాశ్లలష్టం గిరీశ గిరీశజభాయం సాదర్మ్ | 
ప్రౌఢసర్సకవితవస్దిిద మూఢనిజభకాోవనం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౩|| 

పాణిధృతపాశాంకుశం గీరావణగణసందర్శకం 
శ్రోణదీధితిమప్రమేయమపర్ణయాపరిపోష్టతమ్ | 
కాణఖంజకుణీష్టదం విశ్రాణితదివజణామితం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౪|| 
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భూతభవయభవదివభం పరిధూతపాతకమీశసం- 
జతమంఘ్రి విలాసజితకంజతమజితమరాతిభః | 
శీతర్శ్లుర్వీక్షణం నిరీుతమామానయోకోభ- 
రావర్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౫|| 

ప్రార్థనీయపదం మహాతుభర్రిథతం పుర్వైరిణా- 
ఽనాథవర్ు మనోర్థనపి సార్థయంతమహరినశమ్ | 
పాంథసతపథదర్శకం గణనాథమసుద్దవవతం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౬|| 

ఖేదశామకసుచరితం సావభేదబోధకమదవయం 
మోదహేత్య గుణాకర్ం వాగ్వవదవిజయదమైశవర్మ్ | 
శ్రీదమన్మపమసౌహృదం సంభేదకం రిపుసంతతే- 
రావర్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౭|| 

ముగిమౌగియనివర్ోకం రుచిముగిముర్వన్మకంపయా 
దిగిముదిృతపాదనతజనముదిర్ంతమిమం చమామ్ | 
శుదిచిత్యసఖ విగ్రహం పరిశుదివృతయభల్క్షితం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౮|| 

సాన్మకంపమనార్తం మునిమానసాబజమరాళకం 
దీనదైనయవినాశకం స్తభాన్మరేఖాశేఖర్మ్ | 
గ్వనర్సవిదీుత సుచరితమేనసామపనోదకం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౧౯|| 
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కోపతాపనిరాసకం సామీపయదం నిజసతకథ- 
లాపినాం మన్మజపిజనతాపాపహర్మఖిలేశవర్మ్ | 
సాపరాధజనాయశాపదమాపదాం పరిహార్కం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౦|| 

రిపఫగేషు ఖగేషుజతో దుష్ఫల్ం సమవాపునయా- 
తసతఫలాయ గణేశమర్చత్య నిష్ఫల్ం నతదర్పణమ్ | 
యః ఫలీభూతః క్రతూనాం తతఫలానామీశవర్ం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౧|| 

అంబర్ం యదవదివనిర్ుల్మంబుదైరాచాఛదయతే 
బంబభూత ముముష్య జగతసాసంబ సుతమజానతః | 
తం బహిససంగూహితం హేర్ంబమాల్ంబం సతాం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౨|| 

డ్ంభకరాుచర్ణకృతసౌర్ంభయాజిముఖే మన్మ- 
సోంభకారిణమంగనాకుచకుంభపరిర్మాాత్యరః | 
శంభన్మతమారాధితం కృతి సంభవాయచ కామిభ- 
రావర్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౩|| 

సౌోమి భూతగణేశవర్ం సప్రేమమాతుసుోతిపరే 
కామితప్రదమరిథనే ధృతస్తమమభయదమాశ్లవనే | 
శ్రీమతానవరాత్రదీక్షోదావమవైభవభావితం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౪|| 
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ఆయురారోగ్వయదికామితదాయినం ప్రతిహాయనం 
శ్రేయసే సర్దవరుయగ్వదౌ భూయసే సంభావితమ్ | 
కాయజీవ వియోగ కాలాపాయ హర్మంత్రేశవర్ం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౫|| 

వైరిష్టకనిరాసకం కామారికామితజీవితం 
శౌరిచింతాహార్కం కృతనారికేళాహార్కమ్ | 
దూర్నిరిజతపాతకం సంసార్సాగర్సేత్యకం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౬|| 

కాల్కాల్కలాభవం కలికాలికాఘ్విరోధినం 
మూల్భూతమముష్యజగతః శ్రీల్తోపఘ్ననయితమ్ | 
కీల్కం మంత్రాదిస్దిే పాల్కం మునిసంతతే 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౭|| 

భావుకార్మాావసర్సమాావితం భగేపిసతం 
సేవకా వనదీక్షితం సహభావమోజనేోజస్తః | 
పావనం దేవేషు సామసాోవకేష్టవిధాయకం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౮|| 

కాశ్లకాపుర్కళితనివసతి మీశమసుచ్చచతసః 
పాశ్లశ్లక్షా పార్వశయవినాశకం శశ్లభాసకమ్ | 
కేశవాదిసమరిచతం గౌరీశగుపో మహాదనం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౨౯|| 
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పేష్కం పాపసయ దుర్జనశోష్కం సువిశేష్కం 
పోష్కం సుజనసయ సుందర్వేష్కం నిరోవష్కమ్ | 
మూష్కం తవధిరుహయభకో మనీష్టతపత్రిపాదకం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౩౦|| 

వాసవాదిసురారిచతం కృతవాసుదేవాభీపిసతం 
భాసమాన మురుప్రభాభరుపాసకాధికసౌహృదమ్ | 
హ్రాసకం దుర్హంకృతేరినరాయసకం ర్క్షసోతే- 
రావర్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౩౧|| 

బాహులేయగురుం త్రయీ యం ప్రాహ సర్వగణేశవర్ం 
గూహితం మునిమానసైర్వాయహతాధిక వైభవమ్ | 
ఆహితాగిన హితం మనీష్టభరూహితం సర్వత్ర తం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౩౨|| 

కేళిజితసుర్శాఖినం సుర్పాళిపూజితపాదుకం 
వాయళపరివృఢ కంకణం భకాోళిర్క్షణదీక్షితమ్ | 
కాళికాతనయం కళానిధి మౌళిమామానయసుోతం 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౩౩|| 

దక్షిణేన సురేషుదుర్జనశ్లక్షణేషు పటీయసా 
ర్క్షసామపనోదకేనమహోక్ష వాహప్రేయసా | 
ర్క్షితా వయమక్షరాష్టకల్క్షజపతో యేనవై 
వార్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౩౪|| 
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ర్తనగర్ాగణేశవర్సుోతి నూతన పదయతతిం పఠే- 
దయతనవానయః ప్రతిదినం ద్రాక్రపరతనవాకసదృశార్థదామ్ | 
ర్తనరుకుసుఖోచ్ఛఛరయం సార్తన విర్హితమాపునయా- 
దావర్ణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివార్ణమ్ ||౩౫|| 

స్దిినాయకసంసుోతిం స్దాింతి సుబ్రహుణయ హృ- 
చ్ఛచదియే సముదీరితాం వాగుుదిిబల్సందాయినీమ్ | 
స్దియే పఠతాన్మ వాసర్మీపిసతసయ మనీష్టణః 
శ్రదియా నిరినఘ్న సంపదవృదిిర్పి భవితాయతః ||౩౬|| 

 


