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സർേവഷ്ടപദം ഗജാനനസ്േതാതമ്

{॥ സർേവഷ്ടപദം ഗജാനനസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

കപില ഉവാച ।

നമസ്േത വിഘ്നരാജായ ഭക്താനാം വിഘ്നഹാരിേണ ।

അഭക്താനാം വിേശേഷണ വിഘ്നകർത്േര നേമാ നമഃ ॥ ൧॥

ആകാശായ ച ഭൂതാനാം മനേസ ചാമേരഷു േത ।

ബുദ്ധ്ൈയരിൻദിയവർേഗഷു തിവിധായ നേമാ നമഃ ॥ ൨॥

േദഹാനാം ബിൻദുരൂപായ േമാഹരൂപായ േദഹിനാമ് ।

തേയാരേഭദഭാേവഷു േബാധായ േത നേമാ നമഃ ॥ ൩॥

സാങ്ഖ്യായ ൈവ വിേദഹാനാം സംേയാഗാനാം നിജാത്മേന ।

ചതുർണാം പഞ്ച മാൈയവ സർവത േത നേമാ നമഃ ॥ ൪॥

നാമരൂപാത്മകാനാം ൈവ ശക്തിരൂപായ േത നമഃ ।

ആത്മനാം രവേയ തുഭ്യം േഹരമ്ബായ നേമാ നമഃ ॥ ൫॥

ആനൻദാനാം മഹാവിഷ്ണുരൂപായ േനതി ധാരിണാമ് ।

ശങ്കരായ ച സർേവഷാം സംേയാേഗ ഗണപായ േത ॥ ൬॥

കർമണാം കർമേയാഗായ ജ്ഞാനേയാഗായ ജാനതാമ്।

സേമഷു സമരൂപായ ലമ്േബാദര നേമാഽസ്തു േത ॥ ൭॥

സ്വാധീനാനാം ഗണാധ്യക്ഷ സഹജായ നേമാ നമഃ ।

േതഷാമേഭദഭാേവഷു സ്വാനൻദായ ച േത നമഃ ॥ ൮॥
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നിർമായികസ്വരൂപാണാമേയാഗായ നേമാ നമഃ ।

േയാഗാനാം േയാഗരൂപായ ഗേണശായ നേമാ നമഃ ॥ ൯॥

ശാൻതിേയാഗപദാത്േര േത ശാൻതിേയാഗമയായ ച ।

കിം സ്െതൗമി തത േദേവശ അതസ്ത്വാം പണമാമ്യഹമ് ॥ ൧൦॥

തതസ്തം ഗണനാേഥാ ൈവ ജഗാദ ഭക്തമുത്തമമ് ।

ഹർേഷണ മഹതാ യുക്േതാ ഹർഷയൻമുനിസത്തമ ॥ ൧൧॥

ശീഗേണശ ഉവാച ।

ത്വയാ കൃതം മദീയം യത്സ്േതാതം േയാഗപദം ഭേവത് ।

ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാണാം ദായകം പഭവിഷ്യതി ॥ ൧൨॥

വരം വരയ മത്തസ്ത്വം ദാസ്യാമി ഭക്തിയൻതിതഃ ।

ത്വത്സേമാ ന ഭേവത്താത തത്ത്വജ്ഞാനപകാശകഃ ॥ ൧൩॥

തസ്യ തദ്വചനം ശുത്വാ കപിലസ്തമുവാച ഹ ।

ത്വദീയാമചലാം ഭക്തിം േദഹി വിഘ്േനശ േമ പരാമ് ॥ ൧൪॥

ത്വദീയഭൂഷണം ൈദത്േയാ ഹൃത്വാ സദ്േയാ ജഗാമ ഹ ।

തതിൻതാമണിം നാഥ തം ജിത്വാ മണിമാനയ ॥ ൧൫॥

യദാഹം ത്വാം സ്മരിഷ്യാമി തദാത്മാനം പദർശയ ।

ഏതേദവ വരം പൂർണം േദഹി നാഥ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൧൬॥

ഗൃത്സമദ ഉവാച ।

തസ്യ തദ്വചനം ശുത്വാ ഹർഷയുക്േതാ ഗജാനനഃ ।

ഉവാച തം മഹാഭക്തം പ്േരമയുക്തം വിേശഷതഃ ॥ ൧൭॥
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ത്വയാ യത്പാർഥിതം വിഷ്േണാ തത്സർവം പഭവിഷ്യതി ।

തവ പുത്േരാ ഭവിഷ്യാമി ഗണാസുരവധായ ച ॥ ൧൮॥

ഇതി ശീമുദ്ഗലപുരാേണ ഗജാനനസ്േതാതം സമാപ്തമ് ।

Encoded by Karthik Chandan.P (kardan5380@yahoo.com)

Amith K Nagaraj (amithkn@rediffmail.com)

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Sarva Ista Prada Gajanana Stotram Lyrics in Malayalam PDF
% File name : sarveShTapradaMgajAnanastotram.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 : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com
% Description-comments : mudgalapurANe
% Latest update : September 16, 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.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 12, 2015 ] at Stotram Website

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

