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ശീഗണാധീശസ്േതാതം ശിവശക്തികൃതമ്

{॥ ശീഗണാധീശസ്േതാതം ശിവശക്തികൃതമ് ॥}

ഗണാധീശസ്േതാതം ശിവശക്തികൃതമ് ।

ഗണാധീശസ്േതാതം ശിവശക്തികൃതമ് ।

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ശീശക്തിശിവാവൂചതുഃ ।

നമസ്േത ഗണനാഥായ ഗണാനാം പതേയ നമഃ ।

ഭക്തിപിയായ േദേവശ ഭക്േതഭ്യഃ സുഖദായക ॥ ൧॥

സ്വാനൻദവാസിേന തുഭ്യം സിദ്ധിബുദ്ധിവരായ ച ।

നാഭിേശഷായ േദവായ ഢുൺഢിരാജായ േത നമഃ ॥ ൨॥

വരദാഭയഹസ്തായ നമഃ പരശുധാരിേണ ।

നമസ്േത സൃണിഹസ്തായ നാഭിേശഷായ േത നമഃ ॥ ൩॥

അനാമയായ സർവായ സർവപൂജ്യായ േത നമഃ ।

സഗുണായ നമസ്തുഭ്യം ബഹ്മേണ നിർഗുണായ ച ॥ ൪॥

ബഹ്മഭ്േയാ ബഹ്മദാത്േര ച ഗജാനന നേമാഽസ്തു േത ।

ആദിപൂജ്യായ ജ്േയഷ്ഠായ ജ്േയഷ്ഠരാജായ േത നമഃ ॥ ൫॥

മാത്േര പിത്േര ച സർേവഷാം േഹരമ്ബായ നേമാ നമഃ ।

അനാദേയ ച വിഘ്േനശ വിഘ്നകർത്േര നേമാ നമഃ ॥ ൬॥

വിഘ്നഹർത്േര സ്വഭക്താനാം ലമ്േബാദര നേമാഽസ്തു േത ।

ത്വദീയഭക്തിേയാേഗന േയാഗീശാഃ ശാൻതിമാഗതാഃ ॥ ൭॥
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കിം സ്തുേവാ േയാഗരൂപം തം പണമാവ വിഘ്നപമ് ।

േതന തുഷ്േടാ ഭവ സ്വാമിൻനിത്യുകത്വാ തം പേണമതുഃ ॥ ൮॥

താവുത്ഥാപ്യ ഗണാധീശ ഉവാച െതൗ മേഹശ്വെരൗ ।

ശീഗേണശ ഉവാച ।

ഭവത്കൃതമിദം സ്േതാതം മമ ഭക്തിവിവർധനമ് ॥ ൯॥

ഭവിഷ്യതി ച െസൗഖ്യസ്യ പഠേത ശുൺവേത പദമ് ।

ഭുക്തിമുക്തിപദം ൈചവ പുതെപൗതാദികം തഥാ ॥ ൧൦॥

ധനധാൻയാദികം സർവം ലഭേത േതന നിിതമ് ।

ഇതി ശിവശക്തികൃതം ശീഗണാധീശസ്േതാതം സമാപ്തമ് ॥
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