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॥ மஹாக³ணபதி லம ரபத³மாலா ேதா ர ॥

॥ மஹாக³ணபதி லம ரபத³மாலா ேதா ர ॥

॥ லம ர ॥
॥ௐ ரீ லீ ³ெலௗ க³ க³ணபதேய வரவரத³

ஸ வஜன ேம வஶமானய வாஹா ॥

The following stotram is a very powerful Hymn to Lord Ganesha
in which the first letters/word of each verse corresponds to the
letter/word of the Moolamantram. This Stotram is composed by Shri C
V Swami Shastri AKA Shri Anantaananda Naatha, who devotes it to His
GuruDeva Shri Chidaananda Naatha. He has announced that the merits
of reading and chanting this Stotram are equivalent to chanting
the Moolamantram.

॥அத² ேதா ர ॥
ௐஇ ேயதத³ஜ ய க ட²விவர பி⁴ வா ப³ஹி னி க³த
ேயாமி ேயவ ஸம தக ம ரு’ஷிபி:⁴ ரார ⁴யேத மானுைஷ: ।

ஓமி ேயவ ஸதா³ ஜப தி யதய: வாதைமகனி டா:² பர
ேயா காரா ரு’திவ ரமி து³னிடில வி ⁴ேன வர ப⁴வாேய ॥ 1॥
பீ³ஜ ரமது:³க²ஜ மமரண யா ⁴யாதி⁴பீ⁴ ஶக

ரு’ யு ேராத⁴னஶா திபி³ து³விலஸ ³வ ரு’தி ரத³ ।
வா த: வா மஶர ய ல யமஜர வா மாவேபா³த⁴ ரத³

யகேஸவிேத ப⁴வத³ன ேரமா பத³ பா⁴வேய ॥ 2॥
ரீ பீ³ஜ ரு’த³ய ரிேகாணவிலஸ ம ⁴யாஸன த² ஸதா³

சாகாஶானலவாமேலாசனனிஶா தா² த⁴வ மக ।
மாயாகா யஜக³ ரகாஶகமுமா ப வஶ தி ரத³
மாயாதீதபத³ ரத³ ரு’தி³ ப⁴ேஜ ேலாேக வராராதி⁴த ॥ 3॥
லீ பீ³ஜ கலிதா⁴துவ கலயதா ஸ ேவ டத³ ேத³ஹிநா

தா⁴ ரு’ மாயுதஶா திபி³ து³விலஸ ³வ மக காமத³ ।
ரு’ ண ரியமி தி³ராஸுதமன: ரீ ேயகேஹது பர

ரு’ ப ³ேம கலேய ஸதா³ கலிஹர காலாரிபு ர ரிய ॥ 4॥
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॥ மஹாக³ணபதி லம ரபத³மாலா ேதா ர ॥

³ெலௗ பீ³ஜ கு³ண பனி கு³ணபர ³ர மாதி³ஶ ேத மஹா-
ஹ காரா ரு’தித³ டி³னீ ரியமஜ த²ரு ³ேர டத³ ।
ஸ வாக ஷிணிேத³வராஜபு⁴வ ேண ³வா மக கர

சி ேத வி ⁴னனிவார ய கி³ரிஜஜாத ரிய பா⁴வேய ॥ 5॥
க³ கா³ஸுத க³ த⁴முேகா²பசார ரிய க²கா³ேராஹணபா⁴கி³ேனய ।
க³ கா³ஸுதா ³ய வரக³ த⁴த வ லா பு³ஜ த² ரு’தி³பா⁴வேயऽஹ
॥ 6॥
க³ணபதேய வரகு³ணனித⁴ேய ஸுரக³ணபதேய நதஜனததேய ।
மணிக³ண ⁴ஷிதசரணயுகா³ ரிதமலஹரேண சண ேத நம: ॥ 7॥
வராப⁴ேய ேமாத³கேமகத³ த கரா பு³ஜாைத:ஸதத த⁴ர த ।
வரா க³ச ³ர பரப⁴ திஸா ³ைர ஜ ப⁴ஜ த கலேய ஸதா³ऽ த: ॥
8॥
வரத³ நதஜ நா ஸ தத வ ரது ட³
வரமயனிஜகா³ ர வா மேபா³ைத⁴கேஹேதா ।

கரலஸத³ ரு’தா ேபா⁴ ணப ரா ³ய ம ய

க³ரக³லஸுத ⁴ர ேத³ஹிம ³ேபா³த⁴மீ ³ய ॥ 9॥
ஸ வஜன பரிபாலய ஶ வஜ

ப வஸுதா⁴கரக³ வஹர ।
ப வத த²ஸுதாஸுத பாலய
க² வ மா குரு தீ³னமிம ॥ 10 ॥
ேமேதா³ऽ தி²மா ஸருதி⁴ரா ரமேய ஶரீேர

ேமதி³ யப³ ³னிமருத³ ப³ரலா யமாேன ।
ேம தா³ருண மத³முகா²க⁴முமாஜ ரு’ வா
ேமதா⁴ வயாஸனவேர வஸ த³ திவ ர ॥ 11॥
வஶ குரு வ வஜாத மா ேத வ ரு’தாேஶஷஸம தேலாக ।
வஸா ணஸ ேஶாபி⁴த லப ³மலஸ ²ரியாऽலி தவார ய ॥ 12॥
ஆனயாஶுபத³வாரிஜா திக மா நயாதி³கு³ணவ ஜித தவ ।
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ஹானிஹீனபத³ஜா ரு’த ய ேத பானேயா ³யமிப⁴வ ர மா குரு ॥ 13॥
வாஹா வ ேபணவிராஜேஸ வ ஸுதா⁴ஶ நா ரியக மணீ ³ய

।
வதா⁴ வ ேபண து பி யக ம யுமாஸுேத யாமயவி வ ேத ॥

14॥
அ டாவி ஶதிவ ணப ரலஸித ஹார க³ேணஶ ரிய

க டாऽனி டஹர சது த³ஶபைத:³ பு ைப மே ஹாரக ।
து யாதி³ ரத³ஸ ³கு³ரு தமபதா³ ேபா⁴ேஜ சிதா³ன த³த³

ேட ேடாऽஹமன தஸூ ர ரு’த³யாऽऽப³ ³த⁴ ஸுப⁴ யாऽ பேய
॥ 15॥
॥இதி அன தான த³ ரு’த கு³ருசிதா³ன த³ த²ஸம பித
மஹாக³ணபதி லம ரமாலா ேதா ர ॥

Notes
நிடில = ம தக, பீ⁴ ஶக = ப⁴ய ஶக, மா = ரு’ ²வீ,
கி³ரிஜாஜாத = கி³ரிஜா வாரா உ ப ன, உ ³ ⁴த,
நதஜனததேய = ப⁴ ேதா ேக ர க,
மலஹரேணசண = பாேபா ேகா ந ட ஜரேன ேஹது ரஸி ³த⁴
க³ரக³லஸூத =விஷ ேகா நிக³லேனவாேல ப⁴க³வா ஶ கர ேக பு ர

ேத³ஹிம ³ேபா³த⁴மீ ³ய =முேச ரஶ ஸனீய ஞான ரதா³ன கேர
ஶ வஜ = வபு ர, ப வத த²ஸுதாஸுத = ஹிமால கீ பு ரீ பா வதீ ேக

பு ர
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॥ மஹாக³ணபதி லம ரபத³மாலா ேதா ர ॥
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