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ഗജാനനസ്േതാതം ശംകരാദികൃതമ്

{॥ ഗജാനനസ്േതാതം ശംകരാദികൃതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

േദവാ ഊചുഃ ।

ഗജാനനായ പൂർണായ സാംഖ്യരൂപമയായ േത ।

വിേദേഹന ച സർവത സംസ്ഥിതായ നേമാ നമഃ ॥ ൧॥

അേമയായ ച േഹരമ്ബ പരശുധാരകായ േത ।

മൂഷകവാഹനാൈയവ വിശ്േവശായ നേമാ നമഃ ॥ ൨॥

അനൻതവിഭവാൈയവ പേരശാം പരരൂപിേണ ।

ശിവപുതായ േദവായ ഗുഹാഗജായ േത നമഃ ॥ ൩॥

പാർവതീനൻദനാൈയവ േദവാനാം പാലകായ േത ।

സർേവഷാം പൂജ്യേദഹായ ഗേണശായ നേമാ നമഃ ॥ ൪॥

സ്വാനൻദവാസിേന തുഭ്യം ശിവസ്യ കുലൈദവത ।

വിഷ്ൺവാദീനാം വിേശേഷണ കുലേദവായ േത നമഃ ॥ ൫॥

േയാഗാകാരായ സർേവഷാം േയാഗശാൻതിപദായ ച ।

ബഹ്േമശായ നമസ്തുഭ്യം ബഹ്മഭൂതപദായ േത ॥ ൬॥

സിദ്ധി-ബുദ്ധിപേത നാഥ! സിദ്ധി-ബുദ്ധിപദായിേന ।

മായിേന മായിേകഭ്യ േമാഹദായ നേമാ നമഃ ॥ ൭॥

ലമ്േബാദരായ ൈവ തുഭ്യം സർേവാദരഗതായ ച ।

അമായിേന ച മായായാ ആധാരായ നേമാ നമഃ ॥ ൮॥
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ഗജഃ സർവസ്യ ബീജം യത്േതന ചിഹ്േനന വിഘ്നപ!।

േയാഗിനസ്ത്വാം പജാനൻതി തദാകാരാ ഭവൻതി േത ॥ ൯॥

േതന ത്വം ഗജവക്ത കിം സ്തുമസ്തവാം ഗജാനന ।

േവദാദേയാ വികുൺഠാ ശംകരാദ്യാ േദവപാഃ ॥ ൧൦॥

ശുകാദയ േശഷാദ്യാഃ സ്േതാതും ശക്താ ഭവൻതി നഃ ।

തഥാപി സംസ്തുേതാഽസി ത്വം സ്ഫൂർത്യാ ത്വദ്ദർശനാത്മനാ ॥ ൧൧॥

ഏവമുക്ത്വാ പേണമുസ്തം ഗജാനനം ശിവാദയഃ ।

സ താനുവാച പീതാത്മാ ഭക്തിഭാേവന േതാഷിതഃ ॥ ൧൨॥

ഗജാനന ഉവാച ।

ഭവത്കൃതമിദം സ്േതാതം മദീയം സർവദം ഭേവത് ।

പഠേത ശൃൺവേത ൈചവ ബഹ്മഭൂതപദായകമ് ॥ ൧൩॥

ഇതി െമൗദ്ഗേലാക്തം ഗജാനനസ്േതാതം സമാപ്തമ് ॥

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

Gajanana Stotram ( Shankaradi Krutham ) Lyrics in Malayalam PDF
% File name : shankarAdikRitaMgajAnanastotram.itx
% Location : doc\_ganesha

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : http://www.webdunia.com
% Proofread by : Karthik Chandan.P : Amith K Nagaraj(amithkn at rediffmail.com)
% Description-comments : mudgalapurANa
% Latest update : March 9, 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/

