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ദശാക്ഷരമൻതസ്േതാതമ്

{॥ ദശാക്ഷരമൻതസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

മുദ്ഗല ഉവാച ।

അസക്തി സത്സൂർയഃ സേമാ വിഷ്ണുർമഹാമുേന ।

അയക്തഃ ശങ്കരസ്േതഷാം സംേയാേഗ ഗണേപാ ഭേവത് ॥ ൧॥

സംേയാേഗ മായയാ യുക്േതാ ഗേണേശാ ബഹ്മനായകഃ ।

അേയാേഗ മായയാ ഹീേനാ ഭവതി മുനിസത്തമാ ॥ ൨॥

സംേയാഗാേയാഗേയാർേയാേഗ േയാേഗാ ഗേണശസംജ്ഞിതഃ ।

ശാൻതിഭ്യഃ ശാൻതിദഃ പ്േരാക്േതാ ഭജേന ഭക്തിസംയുതഃ ॥ ൩॥

ഏവമുക്ത്വാ ഗേണശസ്യ ദെദൗ മൻതം സ മുദ്ഗലഃ ।

ഏകാക്ഷരം വിധിയുതം തതഃ േസാഽൻതർഹിേതാഽഭവത് ॥ ൪॥

തേതാഽഹം ഗണരാജം തമഭജം സർവഭാവതഃ ।

േതന ശാൻതി സമായുക്തരാമി ത്വകുേതാഭയഃ ॥ ൫॥

ന ഗേണശാത്പരം ബഹ്മ ന ഗേണശാത്പരം തപഃ ।

ന േണശാത്പരം കർമ ജ്ഞാനം ന ഗണപാത്പരമ് ॥ ൬॥

ന ഗേണശാത്പേരാ േയാേഗാ ഭക്തിർന ഗണപാത്പരാ ।

തസ്മാത്സ സർവപൂജ്േയാഽയം സർവാെദൗ സിദ്ധിദായകഃ ॥ ൭॥

ഗേണശാനം പരിത്യജ്യ കർമജ്ഞാനാദികം ചേരത് ।

തത്സർവം നിഷ്ഫലം യാതി ഭസ്മനി പഹുതം യഥാ ॥ ൮॥
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സർവാംസ്ത്യജ്യ ഗേണശം േയാ ഭജേതഽനൻയേചതസാ ।

സർവസിദ്ധിം ലേഭത്സദ്േയാ ബഹ്മഭൂതഃ സ കഥ്യേത ॥ ൯॥

ഏവമുക്ത്വാഽതിതസ്തസ്ൈമ ദെദൗ മൻതം ദശാക്ഷരമ് ।

വിധിയുക്തം തതഃ സാക്ഷാദൻതർധാനം ചകാര ഹ ॥ ൧൦॥

ഇതി ദശാക്ഷരമൻതസ്േതാതം സമാപ്തമ് ।

Encoded and proofread by

Karthik Chandan.P (kardan5380@yahoo.com)

Amith K Nagaraj (amithkn@rediffmail.com)

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Dasakshara Mantra Stotram Lyrics in Malayalam PDF
% File name : dashAxaramantrastotram.itx
% Location : doc\_ganesha
% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Karthik Chandan.P (kardan5380 at yahoo.com) : Amith K Nagaraj
% Proofread by : Karthik Chandan.P : Amith K Nagaraj (amithkn at rediffmail.com)
% Latest update : January 5, 2004
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.

http://sanskritdocuments.org
http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 12, 2015 ] at Stotram Website

http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

