
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ശീഗേണശാഷ്ടകമ്

{॥ ശീഗേണശാഷ്ടകമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഗണപതി-പരിവാരം ചാരുേകയൂരഹാരം

ഗിരിധരവരസാരം േയാഗിനീചകചാരമ് ।

ഭവ-ഭയ-പരിഹാരം ദുഃഖ-ദാരിദയ-ദൂരം

ഗണപതിമഭിവൻേദ വകതുൺഡാവതാരമ് ॥ ൧॥

അഖിലമലവിനാശം പാണിനാ ധ്വസ്തപാശം var ഹസ്തപാശം

കനകഗിരിനികാശം സൂർയേകാടിപകാശമ് ।

ഭവഭവഗിരിനാശം മാലതീതീരവാസം

ഗണപതിമഭിവൻേദ മാനേസ രാജഹംസമ് ॥ ൨॥

വിവിധ-മണി-മയൂൈഖഃ േശാഭമാനം വിദൂൈരഃ

കനക-രചിത-ചിതം കൺഠേദേശവിചിതം ।

ദധതി വിമലഹാരം സർവദാ യത്നസാരം

ഗണപതിമഭിവൻേദ വകതുൺഡാവതാരമ് ॥ ൩॥

ദുരിതഗജമമൻദം വാരണീം ൈചവ േവദം

വിദിതമഖിലനാദം നൃത്യമാനൻദകൻദമ് ।

ദധതി ശശിസുവക്തം ചാഽങ്കുശം േയാ വിേശഷം

ഗണപതിമഭിവൻേദ സർവദാഽഽനൻദകൻദമ് ॥ ൪॥

തിനയനയുതഭാേല േശാഭമാേന വിശാേല

മുകുട-മണി-സുഢാേല െമൗക്തികാനാം ച ജാേല ।

ധവലകുസുമമാേല യസ്യ ശീർഷ്ണഃ സതാേല

ഗണപതിമഭിവൻേദ സർവദാ ചകപാണിമ് ॥ ൫॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

വപുഷി മഹതി രൂപം പീഠമാെദൗ സുദീപം

തദുപരി രസേകാണം യസ്യ േചാർധ്വം തിേകാണമ് ।

ഗജമിതദലപദ്മം സംസ്ഥിതം ചാരുഛദ്മം

ഗണപതിമഭിവൻേദ കൽപവൃക്ഷസ്യ വൃൻേദ ॥ ൬॥

വരദവിശദശസ്തം ദക്ഷിണം യസ്യ ഹസ്തം

സദയമഭയദം തം ചിൻതേയ ചിത്തസംസ്ഥമ് ।

ശബലകുടിലശുൺഡം ൈചകതുൺഡം ദ്വിതുൺഡം

ഗണപതിമഭിവൻേദ സർവദാ വകതുൺഡമ് ॥ ൭॥

കൽപദുമാധഃസ്ഥിത-കാമേധനും

ചിൻതാമണിം ദക്ഷിണപാണിശുൺഡമ് ।

ബിഭാണമത്യദ്ഭുതചിത്തരൂപം യഃ

പൂജേയത് തസ്യ സമസ്തസിദ്ധിഃ ॥ ൮॥

യാസാഷ്ടകമിദം പുൺയം ഗേണശസ്തവനം നൃണാമ് ।

പഠതാം ദുഃഖനാശായ വിദ്യാം സംശിയമശ്നുേത ॥ ൯॥

॥ ഇതി ശീപദ്മപുരാേണ ഉത്തരഖൺേഡ യാസവിരചിതം ഗേണശാഷ്ടകം

സമ്പൂർണമ് ॥
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