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ഗജാനനസ്േതാത

{॥ ഗജാനനസ്േതാത ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

േദവർഷയ ഊചുഃ ।

നമസ്േത ഗജവക്തായ ഗജാനനസുരൂപിേണ ।

പരാശരസുതാൈയവ വത്സലാസൂനേവ നമഃ ॥ ൧॥

യാസഭാത്േര ശുകസ്ൈയവ പിതൃയായ നേമാ നമഃ ।

അനാദിഗണനാഥായ സ്വാനൻദാവാസിേന നമഃ ॥ ൨॥

രജസാ സൃഷ്ടികർേത േത സത്ത്വതഃ പാലകായ ൈവ ।

തമസാ സർവസംഹർത്േര ഗേണശായ നേമാ നമഃ ॥ ൩॥

സുകൃേതഃ പുരുഷസ്യാപി രൂപിേണ പരമാത്മേന ।

േബാധാകാരായ ൈവ തുഭ്യം േകവലായ നേമാ നമഃ ।൪॥

സ്വസംേവദ്യായ േദവായ േയാഗായ ഗണപായ ച ।

ശാൻതിരൂപായ തുഭ്യം ൈവ നമസ്േത ബഹ്മനായക ॥ ൫॥

വിനായകായ വീരായ ഗജൈദത്യസ്യ ശതേവ ।

മുനിമാനസനിഷ്ഠായ മുനീനാം പാലകായ ച ॥ ൬॥

േദവരക്ഷകരാൈയവ വിഘ്േനശായ നേമാ നമഃ ।

വകതുൺഡായ ധീരായ ൈചകദൻതായ േത നമഃ ॥ ൭॥

ത്വയാഽയം നിഹേതാ ൈദത്േയാ ഗജനാമാ മഹാബലഃ ।

ബഹ്മാൺേഡ മൃത്യു സംഹീേനാ മഹാർയം കൃതം വിേഭാ!॥ ൮॥
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ഹേത ൈദത്േയഽധുനാ കൃത്സ്നം ജഗത്സൻേതാഷേമഷ്യതി ।

സ്വാഹാ-സ്വധാ യുതം പൂർണം സ്വധർമസ്ഥം ഭവിഷ്യതി ॥ ൯॥

ഏവമുക്ത്വാ ഗണാധീശ സർേവ േദവർഷയസ്തതഃ ।

പണമ്യ തൂഷ്ണീഭാവം േത സമ്പാപ്താ വിഗതജ്വരാഃ ॥ ൧൦॥

കർെണൗ സമ്പീഡ്യ ഗണപ-ചരേണ ശിരേസാ ധ്വനിഃ ।

മധുരഃ പകൃതസ്ൈതസ്തു േതന തുഷ്േടാ ഗജാനനഃ ॥ ൧൧॥

താനുവാച മദീയാ േയ ഭക്താഃ പരമഭാവിതാഃ ।

ൈത നിത്യം പകർതയം ഭവദ്ഭിർനമനം യഥാ ॥ ൧൨॥

േതഭ്േയാഽഹം പരമപീേതാ ദാസ്യാമി മനസീപ്സിതാമ് ।

ഏതാദൃശം പിയം േമ ച മനനം നാഽത സംശയഃ ॥ ൧൩॥

ഏവമുക്ത്വാ സ താൻ സർവാൻ സിദ്ധി-ബുദ്ധ്യാദി-സംയുതഃ ।

അൻതർദേധ തേതാ േദവാ മനുയഃ സ്വസ്ഥലം യയുഃ ॥ ൧൪॥

॥ ഇതി ശീമദാൻത്േയ െമൗദ്ഗേല ദ്വിതീയഖൺേഡ ഗജാസുരവേധ

ഗജാനനസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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