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മുനിരുവാച
കഥം നാമനാം സഹസ്സം തം ഗണേശ
ഉപദിഷ്ടവാന് |
ശിവദം തന്മമാചക്ഷ്വ ണ ാകാനുസ്ഗഹതത്പര ||
൧ ||
സ്രണമാവാച
ണദവഃ പൂരവം പുരാരാതിഃ പുരസ്തയജണയാദയണമ |
അനര്ചനാദ്ഗണേശസയ ജാണതാ വിഘ്നാകു ഃ
കി
|| ൨ ||
മനസാ സ വിനിര്ധാരയ ദദൃണശ
വിഘ്നകാരേമ |
മഹാഗേപതിം ഭക്ത്യാ സമഭയര്ചയ യഥാവിധി
|| ൩ ||
വിഘ്നസ്പശമണനാപായമപൃച്ഛദപരിസ്ശമമ |
സന്തുഷ്ടഃ പൂജയാ ശമണഭാര്മഹാഗേപതിഃ
സവയമ || ൪ ||
സരവവിഘ്നസ്പശമനം സരവകാമഫ സ്പദമ |
തതസ്തസ്മമ സവയം നാമനാം
സഹസ്സമിദമസ്രവീത് || ൫ ||
അസയ
സ്ശീമഹാഗേപതിസഹസ്സനാമസ്ണതാസ്തമാ ാമസ്ന്ത
സയ |
ഗണേശ ഋഷിഃ, മഹാഗേപതിര്ണദവതാ,
നാനാവിധാനിച്ഛന്ാംസി |
ഹുമിതി രീജമ, തുന്ഗമിതി ശക്ത്ിഃ,
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സവാഹാശക്ത്ിരിതി കീ കമ |
സക വിഘ്നവിനാശനദവാരാ
സ്ശീമഹാഗേപതിസ്പസാദസിദ്ധ്യര്ണഥ ജണപ
വിനിണയാഗഃ |
അഥ കരനയാസഃ
ഗണേശവണരാ ഗേസ്കീഡ ഇതയന്ഗുഷ്ഠാഭയാം നമഃ
|
കുമാരഗുരുരീശാന ഇതി തര്ജനീഭയാം നമഃ ||
സ്രമാണ്ഡകുമഭശ്ചിണദവയാണമതി മധയമാഭയാം നമഃ
|
രണക്ത്ാ രക്ത്ാമരരധര ഇതയനാമികാഭയാം നമഃ
സരവസദ്ഗുരുസംണസവയ ഇതി കനിഷ്ഠികാഭയാം
നമഃ |
ുപ്തവിഘ്നഃ സവഭക്ത്ാനാമിതി
കരത കരപൃഷ്ഠാഭയാം നമഃ ||
അഥ അംഗനയാസഃ
ഛന്ശ്ഛണന്ാദ്ഭവ ഇതി ഹൃദയായ നമഃ |
നിഷ്കണ ാ നിര്മ
ഇതി ശിരണസ സവാഹാ |
സൃഷ്ടിസ്ഥിതി യസ്കീഡ ഇതി ശിഖാമയ വഷട് |
ഗ്ന്യാനം വിഗ്ന്യാനമാനന് ഇതി കവചായ ഹുമ |
അഷ്ടാന്ഗണയാഗഫ ഭൃദിതി ണനസ്തസ്തയായ
വൗഷട് |
അനന്തശക്ത്ിസഹിത ഇതയസ്സ്തായ ഫട് |
ഭൂര്ഭുവഃ സവണരാമ ഇതി ദിഗ്രന്ധഃ |
അഥ ധയാനമ
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ഗജവദനമചിന്തയം തീക്ഷ്്േദംസ്ഷ്ടം സ്തിണനസ്തം
രൃഹദുദരമണശഷം ഭൂതിരാജം പുരാേമ |
അമരവരസുപൂജയം രക്ത്വര്േം സുണരശം
പശുപതിസുതമീശം വിഘ്നരാജം നമാമി ||
സ്ശീഗേപതിരുവാച
ഓം ഗണേശവണരാ ഗേസ്കീണഡാ ഗേനാണഥാ
ഗോധിപഃ |
ഏകദണന്താ വസ്കതുണണ്ഡാ ഗജവണസ്ക്ത്ാ
മണഹാദരഃ || ൧ ||
മണരാദണരാ ധൂസ്മവര്ണോ വികണ ാ
വിഘ്നനാശനഃ |
സുമുണഖാ ദുര്മുണഖാ രുണദ്ധ്ാ വിഘ്നരാണജാ
ഗജാനനഃ || ൨ ||
ഭീമഃ സ്പണമാദ ആണമാദഃ സുരാനണന്ാ മണദാത്ക ഃ
|
ണഹരമരഃ ശമരരഃ ശമഭുരലമരകര്ണോ
മഹാര ഃ || ൩ ||
നന്ണനാ മ്പണ ാ ഭീണമാ ണമഘനാണദാ ഗേന്ജയഃ |
വിനായണകാ വിരൂപാണക്ഷ്ാ വീരഃ ശൂരവരസ്പദഃ
|| ൪ ||
മഹാഗേപതിര്രുദ്ധ്ിസ്പിയഃ ക്ഷ്ിസ്പസ്പസാദനഃ |
രുസ്ദസ്പിണയാ ഗോധയക്ഷ് ഉമാപുണസ്താഘനാശനഃ ||
൫ ||
കുമാരഗുരുരീശാനപുണസ്താ മൂഷകവാഹനഃ |
സിദ്ധ്ിസ്പിയഃ സിദ്ധ്ിപതിഃ സിദ്ധ്ഃ
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സിദ്ധ്ിവിനായകഃ || ൬ ||
അവിഘ്നസ്തുമരുരുഃ സിംഹവാഹണനാ
ണമാഹിനീസ്പിയഃ |
ക ന്കണ ാ രാജപുസ്തഃ ശാക ഃ സംമിണതാമിതഃ ||
൭ ||
കൂഷ്മാണ്ഡസാമസമഭൂതിര്ദുര്ജണയാ ധൂര്ജണയാ
ജയഃ |
ഭൂപതിര്ഭുവനപതിര്ഭൂതാനാം പതിരവയയഃ ||
൮ ||
വിശവകര്താ വിശവമുണഖാ വിശവരൂണപാ
നിധിര്ഗുേഃ |
കവിഃ കവീനാമൃഷണഭാ സ്രമണേയാ
സ്രമവിത്സ്പിയഃ || ൯ ||
ണജയഷ്ഠരാണജാ നിധിപതിര്നിധിസ്പിയപതിസ്പിയഃ
|
ഹിരണ്മയപുരാന്തഃസ്ഥഃ സൂരയമണ്ഡ മധയഗഃ ||
൧൦ ||
കരാഹതിധവസ്തസിന്ധുസ ി ഃ പൂഷദന്തഭിത് |
ഉമാന്കണക ികുതുകീ മുക്ത്ിദഃ കു പാവനഃ ||
൧൧ ||
കിരീ ീ കുണ്ഡ ീ ഹാരീ വനമാ ീ മണനാമയഃ |
മവമുഖയഹതമദതയസ്ശീഃ പാദാഹതിജിതക്ഷ്ിതിഃ
|| ൧൨ ||
സണദയാജാതഃ സവര്േമുന്ജണമഖ ീ
ദുര്നിമിത്തഹൃത് |
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ദുഃസവപ്നഹൃത്സ്പസഹണനാ ഗുേീ
നാദസ്പതിഷ്ഠിതഃ || ൧൩ ||
സുരൂപഃ സരവണനസ്താധിവാണസാ വീരാസനാസ്ശയഃ
|
പീതാമരരഃ ഖണ്ഡരദഃ
ഖണ്ഡമവശാഖസംസ്ഥിതഃ || ൧൪ ||
ചിസ്താന്ഗഃ ശയാമദശണനാ ഭാ ചണസ്ന്ാ
ഹവിര്ഭുജഃ |
ണയാഗാധിപസ്താരകസ്ഥഃ പുരുണഷാ
ഗജകര്േകഃ || ൧൫ ||
ഗോധിരാണജാ വിജയഃ സ്ഥിണരാ ഗജപതിധവജീ |
ണദവണദവഃ സ്മരഃ സ്പാേദീപണകാ വായുകീ കഃ
|| ൧൬ ||
വിപശ്ചിദവരണദാ നാണദാ നാദഭിന്നമഹാച ഃ |
വരാഹരദണനാ മൃതയുന്ജണയാ
വയാസ്ഘാജിനാമരരഃ || ൧൭ ||
ഇച്ഛാശക്ത്ിഭണവാ ണദവസ്താതാ മദതയവിമര്ദനഃ |
ശമഭുവണസ്ക്ത്ാദ്ഭവഃ ശമഭുണകാപഹാ
ശമഭുഹാസയഭൂഃ || ൧൮ ||
ശമഭുണതജാഃ ശിവാണശാകഹാരീ
ഗൗരീസുഖാവഹഃ |
ഉമാന്ഗമ ണജാ ഗൗരീണതണജാഭൂഃ സവര്ധുനീഭവഃ ||
൧൯ ||
യഗ്ന്യകാണയാ മഹാനാണദാ ഗിരിവര്ഷ്മാ
ശുഭാനനഃ |

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

സരവാത്മാ സരവണദവാത്മാ സ്രമമൂര്ധാ
കകുപ്സ്ശുതിഃ || ൨൦ ||
സ്രമാണ്ഡകുമഭശ്ചിണദവയാമഭാ ഃസതയശിണരാരു
ഹഃ |
ജഗജ്ജന്മ ണയാണന്മഷനിണമണഷാഗ്ന്യര്കണസാമദൃക്
|| ൨൧ ||
ഗിരീമസ്ന്കരണദാ ധര്മാധര്ണമാഷ്ഠഃ
സാമരൃംഹിതഃ |
സ്ഗഹര്ക്ഷ്ദശണനാ വാേീജിണഹവാ
വാസവനാസികഃ || ൨൨ ||
സ്ഭൂമധയസംസ്ഥിതകണരാ സ്രമവിദയാമണദാദകഃ |
കു ാച ാംസഃ ണസാമാര്കഘണടാ
രുസ്ദശിണരാധരഃ || ൨൩ ||
നദീനദഭുജഃ സര്പാന്ഗു ീകസ്താരകാനഖഃ |
ണവയാമനാഭിഃ സ്ശീഹൃദണയാ
ണമരുപൃഷ്ണഠാര്േണവാദരഃ || ൨൪ ||
കുക്ഷ്ിസ്ഥയക്ഷ്ഗന്ധരവരക്ഷ്ഃകിന്നരമാനുഷഃ |
പൃഥവീക ിഃ സൃഷ്ടി ിന്ഗഃ
മശണ ാരുര്ദസ്സജാനുകഃ || ൨൫ ||
പാതാ ജന്ണഘാ
മുനിപാത്കാ ാന്ഗുഷ്ഠസ്സ്തയീതനുഃ |
ണജയാതിര്മണ്ഡ
ാന്ഗൂണ ാ
ഹൃദയാ ാനനിശ്ച ഃ || ൨൬ ||
ഹൃത്പദ്മകര്േികാശാ ീ
വിയത്ണക ിസണരാവരഃ |
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സദ്ഭക്ത്ധയാനനിഗഡഃ പൂജാവാരിനിവാരിതഃ ||
൨൭ ||
സ്പതാപീ കാശയണപാ മന്താ ഗേണകാ വിഷ്ടപീ
ര ീ |
യശസവീ ധാര്മിണകാ ണജതാ സ്പഥമഃ സ്പമണഥശവരഃ ||
൨൮ ||
ചിന്താമേിര്ദവീപപതിഃ കല്പസ്ദുമവനാ യഃ |
രത്നമണ്ഡപമധയണസ്ഥാ രത്നസിംഹാസനാസ്ശയഃ
|| ൨൯ ||
തീസ്വാശിണരാദ്ധ്ൃതപണദാ ജവാ ിനീമൗ ി ാ ിതഃ |
നന്ാനന്ിതപീഠസ്ശീര്ണഭാഗണദാ ഭൂഷിതാസനഃ ||
൩൦ ||
സകാമദായിനീപീഠഃ സ്ഫുരദുസ്ഗാസനാസ്ശയഃ |
ണതണജാവതീശിണരാരത്നം
സതയാനിതയാവതംസിതഃ || ൩൧ ||
സവിഘ്നനാശിനീപീഠഃ സരവശക്ത്യമരുജാ യഃ |
ിപിപദ്മാസനാധാണരാ വഹ്നിധാമസ്തയാ യഃ ||
൩൨ ||
ഉന്നതസ്പപണദാ ഗൂഢഗുല്ഫഃ
സംവൃതപാര്ഷ്േികഃ |
പീനജന്ഘഃ ശ്ലിഷ്ടജാനുഃ സ്ഥൂണ ാരുഃ
ണസ്പാന്നമത്ക ിഃ || ൩൩ ||
നിമനനാഭിഃ സ്ഥൂ കുക്ഷ്ിഃ പീനവക്ഷ്ാ
രൃഹദ്ഭുജഃ |
പീനസ്കന്ധഃ കമരുകണണഠാ
മണരാഷ്ണഠാ
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മരനാസികഃ || ൩൪ ||
ഭഗ്ന്വാമരദസ്തുന്ഗസവയദണന്താ മഹാഹനുഃ |
സ്ഹസവണനസ്തസ്തയഃ ശൂര്പകര്ണോ
നിരിഡമസ്തകഃ || ൩൫ ||
സ്തരകാകാരകുമഭാണസ്ഗാ
രത്നമൗ ിര്നിരന്കുശഃ |
സര്പഹാരക ീസൂസ്തഃ
സര്പയണഗ്ന്യാപവീതവാന് || ൩൬ ||
സര്പണകാ ീരക കഃ സര്പമസ്ഗണവയകാന്ഗദഃ |
സര്പകണക്ഷ്ാദരാരന്ധഃ സര്പരാണജാത്തരച്ഛദഃ ||
൩൭ ||
രണക്ത്ാ രക്ത്ാമരരധണരാ രക്ത്മാ ാവിഭൂഷേഃ
|
രണക്ത്ക്ഷ്ണനാ രക്ത്കണരാ
രക്ത്താണ വാഷ്ഠപ ലവഃ || ൩൮ ||
ണശവതഃ ണശവതാമരരധരഃ ണശവതമാ ാവിഭൂഷേഃ |
ണശവതാതപസ്തരുചിരഃ ണശവതചാമരവീജിതഃ || ൩൯
||
സരവാവയവസമ്പൂര്േഃ സരവ ക്ഷ്േ ക്ഷ്ിതഃ |
സരവാഭരേണശാഭാഢയഃ സരവണശാഭാസമനവിതഃ ||
൪൦ ||
സരവമന്ഗ മാന്ഗ യഃ സരവകാരേകാരേമ |
സരവണദവവരഃ ശാര്ന്ഗീ രീജപൂരീ ഗദാധരഃ ||
൪൧ ||
ശുഭാന്ണഗാ ണ ാകസാരന്ഗഃ
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സുതന്തുസ്തന്തുവര്ധനഃ |
കിരീ ീ കുണ്ഡ ീ ഹാരീ വനമാ ീ ശുഭാന്ഗദഃ ||
൪൨ ||
ഇക്ഷ്ുചാപധരഃ ശൂ ീ ചസ്കപാേിഃ സണരാജഭൃത്
|
പാശീ ധൃണതാത്പ ഃ ശാ ിമന്ജരീഭൃത്സ്വദന്തഭൃത്
|| ൪൩ ||
കല്പവ ലീധണരാ വിശവാഭയമദകകണരാ വശീ |
അക്ഷ്മാ ാധണരാ ഗ്ന്യാനമുസ്ദാവാന്
മുദ്ഗരായുധഃ || ൪൪ ||
പൂര്േപാസ്തീ കമരുധണരാ
വിധൃതാന്കുശമൂ കഃ |
കരസ്ഥാസ്മഫ ശ്ചൂതക ികാഭൃത്കുഠാരവാന് ||
൪൫ ||
പുഷ്കരസ്ഥസവര്േഘ ീപൂര്േരത്നാഭിവര്ഷ
കഃ |
ഭാരതീസുന്രീനാണഥാ വിനായകരതിസ്പിയഃ ||
൪൬ ||
മഹാ ക്ഷ്്മീസ്പിയതമഃ സിദ്ധ് ക്ഷ്്മീമണനാരമഃ |
രമാരണമശപൂരവാന്ണഗാ ദക്ഷ്ിണോമാമണഹശവരഃ
|| ൪൭ ||
മഹീവരാഹവാമാന്ണഗാ രതികന്ര്പപശ്ചിമഃ |
ആണമാദണമാദജനനഃ സസ്പണമാദസ്പണമാദനഃ || ൪൮ ||
സംവര്ധിതമഹാവൃദ്ധ്ിരൃദ്ധ്ിസിദ്ധ്ിസ്പവര്ധനഃ |
ദന്തസൗമുഖയസുമുഖഃ കാന്തികന് ിതാസ്ശയഃ ||
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൪൯ ||
മദനാവതയാസ്ശിതാന്സ്ഘിഃ
കൃതമവമുഖയദുര്മുഖഃ |
വിഘ്നസംപ ലവഃ പദ്മഃ സണരവാന്നതമദസ്ദവഃ ||
൫൦ ||
വിഘ്നകൃന്നിമനചരണോ
സ്ദാവിേീശക്ത്ിസത്കൃതഃ |
തീസ്വാസ്പസന്നനയണനാ ജവാ ിനീപാ ിമതകദൃക്
|| ൫൧ ||
ണമാഹിനീണമാഹണനാ ണഭാഗദായിനീകാന്തിമണ്ഡനഃ
|
കാമിനീകാന്തവസ്ക്ത്സ്ശീരധിഷ്ഠിതവസുന്ധരഃ ||
൫൨ ||
വസുധാരാമണദാന്നാണദാ മഹാശന്ഖനിധിസ്പിയഃ |
നമദവസുമതീമാ ീ മഹാപദ്മനിധിഃ സ്പഭുഃ || ൫൩
||
സരവസദ്ഗുരുസംണസവയഃ
ണശാചിഷ്ണകശഹൃദാസ്ശയഃ |
ഈശാനമൂര്ധാ ണദണവസ്ന്ശിഖഃ പവനനന്നഃ ||
൫൪ ||
സ്പതയുസ്ഗനയണനാ ദിണവയാ
ദിവയാസ്സ്തശതപരവധൃക് |
ഐരാവതാദിസരവാശാവാരണോ വാരേസ്പിയഃ
|| ൫൫ ||
വസ്ജാദയസ്സ്തപരീവാണരാ ഗേചണ്ഡസമാസ്ശയഃ |
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ജയാജയപരികണരാ വിജയാവിജയാവഹഃ || ൫൬
||
അജയാര്ചിതപാദാബണജാ നിതയാനന്വനസ്ഥിതഃ
|
വി ാസിനീകൃണതാ ലാസഃ ശൗണ്ഡീ
സൗന്രയമണ്ഡിതഃ || ൫൭ ||
അനന്താനന്തസുഖദഃ സുമന്ഗ സുമന്ഗ ഃ |
ഗ്ന്യാനാസ്ശയഃ സ്കിയാധാര ഇച്ഛാശക്ത്ിനിണഷവിതഃ
|| ൫൮ ||
സുഭഗാസംസ്ശിതപണദാ
ിതാ
ിതാസ്ശയഃ |
കാമിനീപാ നഃ കാമകാമിനീണക ി ാ ിതഃ || ൫൯
||
സരസവതയാസ്ശണയാ ഗൗരീനന്നഃ സ്ശീനിണകതനഃ |
ഗുരുഗുപ്തപണദാ വാചാസിണദ്ധ്ാ
വാഗീശവരീപതിഃ || ൬൦ ||
ന ിനീകാമുണകാ വാമാരാണമാ ണജയഷ്ഠാമണനാരമഃ
|
രൗസ്ദീമുസ്ദിതപാദാബണജാ
ഹുമരീജസ്തുന്ഗശക്ത്ികഃ || ൬൧ ||
വിശവാദിജനനസ്താേഃ സവാഹാശക്ത്ിഃ സകീ കഃ |
അമൃതാബ്ധികൃതാവാണസാ മദഘൂര്േിതണ ാചനഃ
|| ൬൨ ||
ഉച്ഛിണഷ്ടാച്ഛിഷ്ടഗേണകാ ഗണേണശാ ഗേനായകഃ |
സാരവകാ ികസംസിദ്ധ്ിര്നിതയണസണവയാ
ദിഗമരരഃ || ൬൩ ||
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അനപാണയാനന്തദൃഷ്ടിരസ്പണമണയാജരാമരഃ |
അനാവിണ ാസ്പതിഹതിരചയുണതാമൃതമക്ഷ്രഃ ||
൬൪ ||
അസ്പതര്ണകയാക്ഷ്ണയാജണയാനാധാണരാനാമണയാമ
ഃ |
അണമയസിദ്ധ്ിരമദവതമണഘാണരാഗ്ന്ിസമാനനഃ ||
൬൫ ||
അനാകാണരാബ്ധിഭൂമയഗ്ന്ിര ഘ്ണനാവയക്ത് ക്ഷ്
േഃ |
ആധാരപീഠമാധാര ആധാരാണധയവര്ജിതഃ ||
൬൬ ||
ആഖുണകതന ആശാപൂരക ആഖുമഹാരഥഃ |
ഇക്ഷ്ുസാഗരമധയസ്ഥ ഇക്ഷ്ുഭക്ഷ്േ ാ സഃ ||
൬൭ ||
ഇക്ഷ്ുചാപാതിണരകസ്ശീരിക്ഷ്ുചാപനിണഷവിതഃ |
ഇസ്ന്ണഗാപസമാനസ്ശീരിസ്ന്നീ സമദയുതിഃ || ൬൮
||
ഇന്ീവരദ ശയാമ ഇന്ുമണ്ഡ മണ്ഡിതഃ |
ഇധ്മസ്പിയ ഇഡാഭാഗ ഇഡാവാനിന്ിരാസ്പിയഃ ||
൬൯ ||
ഇക്ഷ്വാകുവിഘ്നവിധവംസീ
ഇതികര്തവയണതപ്സിതഃ |
ഈശാനമൗ ിരീശാന ഈശാനസ്പിയ ഈതിഹാ ||
൭൦ ||
ഈഷോസ്തയകല്പാന്ത
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ഈഹാമാസ്തവിവര്ജിതഃ |
ഉണപസ്ന് ഉഡുഭൃന്മൗ ിരുഡുനാഥകരസ്പിയഃ || ൭൧
||
ഉന്നതാനന ഉത്തുന്ഗ ഉദാരസ്സ്തിദശാസ്ഗേീഃ |
ഊര്ജസവാനൂഷ്മ മദ ഊഹാണപാഹദുരാസദഃ ||
൭൨ ||
ഋഗയജുഃസാമനയന ഋദ്ധ്ിസിദ്ധ്ിസമര്പകഃ |
ഋജുചിമത്തകസു ണഭാ ഋേസ്തയവിണമാചനഃ ||
൭൩ ||
ുപ്തവിഘ്നഃ സവഭക്ത്ാനാം
ുപ്തശക്ത്ിഃ
സുരദവിഷാമ |
ുപ്തസ്ശീരവിമുഖാര്ചാനാം
ൂതാവിസ്ണഫാ നാശനഃ || ൭൪ ||
ഏകാരപീഠമധയസ്ഥ ഏകപാദകൃതാസനഃ |
ഏജിതാഖി മദതയസ്ശീണരധിതാഖി സംസ്ശയഃ ||
൭൫ ||
ഐശവരയനിധിമരശവരയമമഹികാമുഷ്മികസ്പദഃ
|
ഐരംമദസണമാണന്മഷ ഐരാവതസമാനനഃ || ൭൬
||
ഓംകാരവാചയ ഓംകാര ഓജസവാണനാഷധീപതിഃ
|
ഔദാരയനിധിരൗദ്ധ്തയമധരയ ഔന്നതയനിഃസമഃ ||
൭൭ ||
അന്കുശഃ സുരനാഗാനാമന്കുശാകാരസംസ്ഥിതഃ
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|
അഃ സമസ്തവിസര്ഗാന്തപണദഷു പരികീര്തിതഃ
|| ൭൮ ||
കമണ്ഡ ുധരഃ കല്പഃ കപര്ദീ ക ഭാനനഃ |
കര്മസാക്ഷ്ീ കര്മകര്താ കര്മാകര്മഫ സ്പദഃ ||
൭൯ ||
കദമരണഗാ കാകാരഃ കൂഷ്മാണ്ഡഗേനായകഃ |
കാരുേയണദഹഃ കപി ഃ കഥകഃ ക ിസൂസ്തഭൃത് ||
൮൦ ||
ഖരവഃ ഖഡ്ഗസ്പിയഃ ഖഡ്ഗഃ ഖാന്താന്തഃസ്ഥഃ
ഖനിര്മ ഃ |
ഖ വാ ശൃന്ഗനി യഃ ഖ വാന്ഗീ ഖദുരാസദഃ ||
൮൧ ||
ഗുോണഢയാ ഗഹണനാ ഗണദയാ
ഗദയപദയസുധാര്േവഃ |
ഗദയഗാനസ്പിണയാ ഗര്ണജാ ഗീതഗീരവാേപൂരവജഃ ||
൮൨ ||
ഗുഹയാചാരരണതാ ഗുണഹയാ
ഗുഹയാഗമനിരൂപിതഃ |
ഗുഹാശണയാ ഗുഡാബ്ധിണസ്ഥാ ഗുരുഗണമയാ
ഗുരുര്ഗുരുഃ || ൮൩ ||
ഘടാഘര്ഘരികാമാ ീ ഘ കുമണഭാ ഘണ ാദരഃ
|
നകാരവാണചയാ നാകാണരാ
നകാരാകാരശുണ്ഡഭൃത് || ൮൪ ||
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ചണ്ഡശ്ചണണ്ഡശവരശ്ചണ്ഡീ
ചണണ്ഡശശ്ചണ്ഡവിസ്കമഃ |
ചരാചരപിതാ ചിന്താമേിശ്ചരവേ ാ സഃ ||
൮൫ ||
ഛന്ശ്ഛണന്ാദ്ഭവശ്ഛണന്ാ
ദുരലക്ഷ്യശ്ഛന്വിസ്ഗഹഃ |
ജഗണദയാനിര്ജഗത്സ്ാക്ഷ്ീ ജഗദീണശാ ജഗന്മയഃ ||
൮൬ ||
ജണപയാ ജപപണരാ ജാണപയാ
ജിഹവാസിംഹാസനസ്പഭുഃ |
സ്സവദ്ഗണണ്ഡാ ലസദ്ധ്ാനഝന്കാരിസ്ഭമരാകു ഃ ||
൮൭ ||
ന്കാരസ്ഫാരസംരാവഷ്ടന്കാരമേിനൂപുരഃ |
ഠദവയീപ ലവാന്തസ്ഥസരവമണസ്ന്തഷു സിദ്ധ്ിദഃ ||
൮൮ ||
ഡിണ്ഡിമുണണ്ഡാ ഡാകിനീണശാ ഡാമണരാ
ഡിണ്ഡിമസ്പിയഃ |
ഢക്കാനിനാദമുദിണതാ ഢൗന്ണകാ
ഢുണഢിവിനായകഃ || ൮൯ ||
തത്തവാനാം സ്പകൃതിസ്തത്തവം
തത്തവംപദനിരൂപിതഃ |
താരകാന്തരസംസ്ഥാനസ്താരകസ്താരകാന്തകഃ ||
൯൦ ||
സ്ഥാേുഃ സ്ഥാേുസ്പിയഃ സ്ഥാതാ സ്ഥാവരം
ജന്ഗമം ജഗത് |
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ദക്ഷ്യഗ്ന്യസ്പമഥണനാ ദാതാ ദാനം ദണമാ ദയാ ||
൯൧ ||
ദയാവാന്ിവയവിഭണവാ ദണ്ഡഭൃദ്ദണ്ഡനായകഃ |
ദന്തസ്പഭിന്നാസ്ഭമാണ ാ മദതയവാരേദാരേഃ ||
൯൨ ||
ദംസ്ഷ്ടാ ഗ്ന്ദവീപഘണ ാ ണദവാര്ഥനൃഗജാകൃതിഃ |
ധനം ധനപണതര്രന്ധുര്ധനണദാ ധരേീധരഃ ||
൯൩ ||
ധയാമനകസ്പകണ ാ ണധയണയാ ധയാനം
ധയാനപരായേഃ |
ധവനിസ്പകൃതിചീത്കാണരാ
സ്രമാണ്ഡാവ ിണമഖ ഃ || ൯൪ ||
നണന്യാ നന്ിസ്പിണയാ നാണദാ
നാദമധയസ്പതിഷ്ഠിതഃ |
നിഷ്കണ ാ നിര്മണ ാ നിണതയാ നിതയാനിണതയാ
നിരാമയഃ || ൯൫ ||
പരം ണവയാമ പരം ധാമ പരമാത്മാ പരം പദമ
|| ൯൬ ||
പരാത്പരഃ പശുപതിഃ പശുപാശവിണമാചനഃ |
പൂര്ോനന്ഃ പരാനന്ഃ പുരാേപുരുണഷാത്തമഃ
|| ൯൭ ||
പദ്മസ്പസന്നവദനഃ സ്പേതാഗ്ന്യാനനാശനഃ |
സ്പമാേസ്പതയയാതീതഃ സ്പേതാര്തിനിവാരേഃ ||
൯൮ ||
ഫേിഹസ്തഃ ഫേിപതിഃ ഫൂത്കാരഃ
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ഫേിതസ്പിയഃ |
രാോര്ചിതാന്സ്ഘിയുഗണ ാ
രാ ണക ികുതൂഹ ീ |
സ്രമ സ്രമാര്ചിതപണദാ സ്രമചാരീ
രൃഹസ്പതിഃ || ൯൯ ||
രൃഹത്തണമാ സ്രമപണരാ സ്രമണേയാ
സ്രമവിത്സ്പിയഃ |
രൃഹന്നാദാസ്ഗയചീത്കാണരാ
സ്രമാണ്ഡാവ ിണമഖ ഃ || ൧൦൦ ||
സ്ഭൂണക്ഷ്പദത്ത ക്ഷ്്മീണകാ ഭര്ണഗാ ഭണസ്ദാ
ഭയാപഹഃ |
ഭഗവാന് ഭക്ത്ിസു ണഭാ ഭൂതിണദാ ഭൂതിഭൂഷേഃ
|| ൧൦൧ ||
ഭണവയാ ഭൂതാ ണയാ ണഭാഗദാതാ സ്ഭൂമധയണഗാചരഃ
|
മണസ്ന്താ മസ്ന്തപതിര്മസ്ന്തീ മദമണത്താ മണനാ മയഃ ||
൧൦൨ ||
ണമഖ ാഹീശവണരാ മന്ഗതിര്മന്നിണഭക്ഷ്േഃ |
മഹാരണ ാ മഹാവീണരയാ മഹാസ്പാണോ
മഹാമനാഃ || ൧൦൩ ||
യണഗ്ന്യാ യഗ്ന്യപതിരയഗ്ന്യണഗാപ്താ
യഗ്ന്യഫ സ്പദഃ |
യശസ്കണരാ ണയാഗഗണമയാ യാഗ്ന്യിണകാ
യാജകസ്പിയഃ || ൧൦൪ ||
രണസാ രസസ്പിണയാ രണസയാ രന്ജണകാ
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രാവോര്ചിതഃ |
രാജയരക്ഷ്ാകണരാ രത്നഗര്ണഭാ രാജയസുഖസ്പദഃ ||
൧൦൫ ||
ണക്ഷ്ാ
ക്ഷ്പതിരലണക്ഷ്യാ
യണസ്ഥാ
ഡ്ഡുകസ്പിയഃ |
ാസസ്പിണയാ
ാസയപണരാ
ാഭകൃണ ലാകവിസ്ശുതഃ || ൧൦൬ ||
വണരണേയാ വഹ്നിവദണനാ വണന്യാ
ണവദാന്തണഗാചരഃ |
വികര്താ വിശവതശ്ചക്ഷ്ുരവിധാതാ
വിശവണതാമുഖഃ || ൧൦൭ ||
വാമണദണവാ വിശവണനതാ വസ്ജിവസ്ജനിവാരേഃ |
വിവസവദ്രന്ധണനാ വിശവാധാണരാ വിണശവശവണരാ
വിഭുഃ || ൧൦൮ ||
ശബ്ദസ്രമ ശമസ്പാപയഃ ശമഭുശക്ത്ിഗണേശവരഃ |
ശാസ്താ ശിഖാസ്ഗനി യഃ ശരേയഃ ശമരണരശവരഃ
|| ൧൦൯ ||
ഷഡൃതുകുസുമസ്സഗവീ ഷഡാധാരഃ ഷഡക്ഷ്രഃ |
സംസാരമവദയഃ സരവഗ്ന്യഃ സരവണഭഷജണഭഷജമ ||
൧൧൦ ||
സൃഷ്ടിസ്ഥിതി യസ്കീഡഃ സുരകുന്ജരണഭദകഃ |
സിന്ൂരിതമഹാകുമഭഃ സദസദ്ഭക്ത്ിദായകഃ ||
൧൧൧ ||
സാക്ഷ്ീ സമുസ്ദമഥനഃ സവയംണവദയഃ സവദക്ഷ്ിേഃ |
സവതസ്ന്തഃ സതയസംകല്പഃ സാമഗാനരതഃ സുഖീ ||
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൧൧൨ ||
ഹംണസാ ഹസ്തിപിശാചീണശാ ഹവനം
ഹവയകവയഭുക് |
ഹവയം ഹുതസ്പിണയാ ഹൃണഷ്ടാ
ഹൃണ ലഖാമസ്ന്തമധയഗഃ || ൧൧൩ ||
ണക്ഷ്സ്താധിപഃ ക്ഷ്മാഭര്താ ക്ഷ്മാക്ഷ്മപരായേഃ
|
ക്ഷ്ിസ്പണക്ഷ്മകരഃ ണക്ഷ്മാനന്ഃ ണക്ഷ്ാേീസുരസ്ദുമഃ
|| ൧൧൪ ||
ധര്മസ്പണദാര്ഥദഃ കാമദാതാ സൗഭാഗയവര്ധനഃ |
വിദയാസ്പണദാ വിഭവണദാ ഭുക്ത്ിമുക്ത്ിഫ സ്പദഃ ||
൧൧൫ ||
ആഭിരൂപയകണരാ വീരസ്ശീസ്പണദാ വിജയസ്പദഃ |
സരവവശയകണരാ ഗര്ഭണദാഷഹാ പുസ്തപൗസ്തദഃ ||
൧൧൬ ||
ണമധാദഃ കീര്തിദഃ ണശാകഹാരീ ദൗര്ഭാഗയനാശനഃ
|
സ്പതിവാദിമുഖസ്തമണഭാ രുഷ്ടചിത്തസ്പസാദനഃ ||
൧൧൭ ||
പരാഭിചാരശമണനാ ദുഃഖഹാ രന്ധണമാക്ഷ്ദഃ |
വസ്സ്തു ിഃ ക ാ കാഷ്ഠാ
നിണമഷസ്തത്പരക്ഷ്േഃ || ൧൧൮ ||
ഘ ീ മുഹൂര്തഃ സ്പഹണരാ ദിവാ
നക്ത്മഹര്നിശമ |
പണക്ഷ്ാ മാസര്തവയനാബ്ദയുഗം കല്ണപാ
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മഹാ യഃ || ൧൧൯ ||
രാശിസ്താരാ തിഥിണരയാണഗാ വാരഃ
കരേമംശകമ |
ഗ്ന്ം ണഹാരാ കാ ചസ്കം ണമരുഃ സപ്തര്ഷണയാ
സ്ധുവഃ || ൧൨൦ ||
രാഹുര്മന്ഃ കവിര്ജീണവാ രുണധാ ഭൗമഃ ശശീ
രവിഃ |
കാ ഃ സൃഷ്ടിഃ സ്ഥിതിരവിശവം സ്ഥാവരം ജന്ഗമം
ജഗത് || ൧൨൧ ||
ഭൂരാണപാഗ്ന്ിര്മരുണദവയാമാഹംകൃതിഃ സ്പകൃതിഃ
പുമാന് |
സ്രമാ വിഷ്േുഃ ശിണവാ രുസ്ദ ഈശഃ ശക്ത്ിഃ
സദാശിവഃ || ൧൨൨ ||
സ്തിദശാഃ പിതരഃ സിദ്ധ്ാ യക്ഷ്ാ രക്ഷ്ാംസി
കിന്നരാഃ |
സിദ്ധ്വിദയാധരാ ഭൂതാ മനുഷയാഃ പശവഃ ഖഗാഃ
|| ൧൨൩ ||
സമുസ്ദാഃ സരിതഃ മശ ാ ഭൂതം ഭവയം
ഭണവാദ്ഭവഃ |
സാംഖയം പാതന്ജ ം ണയാഗം പുരാോനി
സ്ശുതിഃ സ്മൃതിഃ || ൧൨൪ ||
ണവദാന്ഗാനി സദാചാണരാ മീമാംസാ
നയായവിസ്തരഃ |
ആയുണരവണദാ ധനുണരവണദാ ഗാന്ധരവം
കാവയനാ കമ || ൧൨൫ ||
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മവഖാനസം ഭാഗവതം മാനുഷം
പാന്ചരാസ്തകമ |
മശവം പാശുപതം കാ ാമുഖംമഭരവശാസനമ
|| ൧൨൬ ||
ശാക്ത്ം മവനായകം സൗരം
മജനമാര്ഹതസംഹിതാ |
സദസദവയക്ത്മവയക്ത്ം സണചതനമണചതനമ ||
൧൨൭ ||
രണന്ധാ ണമാക്ഷ്ഃ സുഖം ണഭാണഗാ ണയാഗഃ
സതയമേുര്മഹാന് |
സവസ്തി ഹുംഫട് സവധാ സവാഹാ സ്ശൗഷട്
വൗഷട് വഷണ നമഃ ൧൨൮ ||
ഗ്ന്യാനം വിഗ്ന്യാനമാനണന്ാ ണരാധഃ
സംവിത്സ്ണമാസമഃ |
ഏക ഏകാക്ഷ്രാധാര ഏകാക്ഷ്രപരായേഃ ||
൧൨൯ ||
ഏകാസ്ഗധീണരകവീര ഏണകാണനകസവരൂപധൃക് |
ദവിരൂണപാ ദവിഭുണജാ ദവയണക്ഷ്ാ ദവിരണദാ
ദവീപരക്ഷ്കഃ || ൧൩൦ ||
മദവമാതുണരാ ദവിവദണനാ ദവന്വഹീണനാ
ദവയാതിഗഃ |
സ്തിധാമാ സ്തികരസ്ണസ്തതാ സ്തിവര്ഗഫ ദായകഃ ||
൧൩൧ ||
സ്തിഗുോത്മാ
സ്തിണ ാകാദിസ്സ്തിശക്ത്ീശസ്സ്തിണ ാചനഃ |
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ചതുരവിധവണചാവൃത്തിപരിവൃത്തിസ്പവര്തകഃ
|| ൧൩൨ ||
ചതുര്രാഹുശ്ചതുര്ദന്തശ്ചതുരാത്മാ ചതുര്ഭുജഃ
|
ചതുരവിണധാപായമയശ്ചതുരവര്ോസ്ശമാസ്ശയഃ
൧൩൩ ||
ചതുര്ഥീപൂജനസ്പീതശ്ചതുര്ഥീതിഥിസമഭവഃ ||
പന്ചാക്ഷ്രാത്മാ പന്ചാത്മാ പന്ചാസയഃ
പന്ചകൃത്തമഃ || ൧൩൪ ||
പന്ചാധാരഃ പന്ചവര്േഃ
പന്ചാക്ഷ്രപരായേഃ |
പന്ചതാ ഃ പന്ചകരഃ പന്ചസ്പേവമാതൃകഃ ||
൧൩൫ ||
പന്ചസ്രമമയസ്ഫൂര്തിഃ
പന്ചാവരേവാരിതഃ |
പന്ചഭക്ഷ്സ്പിയഃ പന്ചരാേഃ
പന്ചശിഖാത്മകഃ || ൧൩൬ ||
ഷട്ണകാേപീഠഃ ഷട്ചസ്കധാമാ ഷഡ്സ്ഗന്ഥിണഭദകഃ
|
ഷഡന്ഗധവാന്തവിധവംസീ ഷഡന്ഗു മഹാസ്ഹദഃ ||
൧൩൭ ||
ഷണ്മുഖഃ ഷണ്മുഖസ്ഭാതാ ഷട്ശക്ത്ിപരിവാരിതഃ |
ഷമഡവരിവര്ഗവിധവംസീ ഷഡൂര്മിഭയഭന്ജനഃ
|| ൧൩൮ ||
ഷട്തര്കദൂരഃ ഷട്കര്മാ ഷഡ്ഗുേഃ
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ഷസ്ഡസാസ്ശയഃ |
സപ്തപാതാ ചരേഃ സപ്തദവീണപാരുമണ്ഡ ഃ ||
൧൩൯ ||
സപ്തസവണരലാകമുകു ഃ സപ്തസപ്തിവരസ്പദഃ |
സപ്താന്ഗരാജയസുഖദഃ സപ്തര്ഷിഗേവന്ിതഃ
|| ൧൪൦ ||
സപ്തച്ഛണന്ാനിധിഃ സപ്തണഹാസ്തഃ
സപ്തസവരാസ്ശയഃ |
സപ്താബ്ധിണക ികാസാരഃ
സപ്തമാതൃനിണഷവിതഃ || ൧൪൧ ||
സപ്തച്ഛണന്ാ ണമാദമദഃ സപ്തച്ഛണന്ാ മഖസ്പഭുഃ |
അഷ്ടമൂര്തിര്ണധയയമൂര്തിരഷ്ടസ്പകൃതികാരേമ
|| ൧൪൨ ||
അഷ്ടാന്ഗണയാഗഫ ഭൃദഷ്ടപസ്താമരുജാസനഃ |
അഷ്ടശക്ത്ിസമാനസ്ശീരമഷ്ടശവരയസ്പവര്ധനഃ ||
൧൪൩ ||
അഷ്ടപീണഠാപപീഠസ്ശീരഷ്ടമാതൃസമാവൃതഃ |
അഷ്ടമഭരവണസണവയാഷ്ടവസുവണന്യാഷ്ടമൂര്തിഭൃ
ത് || ൧൪൪ ||
അഷ്ടചസ്കസ്ഫുരന്മൂര്തിരഷ്ടസ്ദവയഹവിഃസ്പിയഃ |
അഷ്ടസ്ശീരഷ്ടസാമസ്ശീരമഷ്ടശവരയസ്പദായകഃ |
നവനാഗാസനാധയാസീ നവനിധയനുശാസിതഃ ||
൧൪൫ ||
നവദവാരപുരാവൃണത്താ നവദവാരനിണകതനഃ |
നവനാഥമഹാനാണഥാ നവനാഗവിഭൂഷിതഃ ||
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൧൪൬ ||
നവനാരായേസ്തുണ യാ നവദുര്ഗാനിണഷവിതഃ
|
നവരത്നവിചിസ്താന്ണഗാ നവശക്ത്ിശിണരാദ്ധ്ൃതഃ
|| ൧൪൭ ||
ദശാത്മണകാ ദശഭുണജാ ദശദിക്പതിവന്ിതഃ |
ദശാധയാണയാ ദശസ്പാണോ ദണശസ്ന്ിയനിയാമകഃ ||
൧൪൮ ||
ദശാക്ഷ്രമഹാമണസ്ന്താ ദശാശാവയാപിവിസ്ഗഹഃ |
ഏകാദശമഹാരുമസ്ദഃസ്തുതമശ്ചകാദശാക്ഷ്രഃ ||
൧൪൯ ||
ദവാദശദവിദശാഷ്ടാദിണദാര്ദണ്ഡാസ്സ്തനിണകതനഃ |
സ്തണയാദശഭിദാഭിണന്നാ വിണശവണദവാധിമദവതമ
|| ൧൫൦ ||
ചതുര്ദണശസ്ന്വരദശ്ചതുര്ദശമനുസ്പഭുഃ |
ചതുര്ദശാദയവിദയാഢയശ്ചതുര്ദശജഗത്പതിഃ ||
൧൫൧ ||
സാമപന്ചദശഃ പന്ചദശീശീതാംശുനിര്മ ഃ |
തിഥിപന്ചദശാകാരസ്തിഥയാ പന്ചദശാര്ചിതഃ
|| ൧൫൨ ||
ണഷാഡശാധാരനി യഃ ണഷാഡശസവരമാതൃകഃ |
ണഷാഡശാന്തപദാവാസഃ ണഷാഡണശന്ുക ാത്മകഃ
|| ൧൫൩ ||
ക ാസപ്തദശീ സപ്തദശസപ്തദശാക്ഷ്രഃ |
അഷ്ടാദശദവീപപതിരഷ്ടാദശപുരാേകൃത് || ൧൫൪
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||
അഷ്ടാദശൗഷധീസൃഷ്ടിരഷ്ടാദശവിധിഃ സ്മൃതഃ |
അഷ്ടാദശ ിപിവയഷ്ടിസമഷ്ടിഗ്ന്യാനണകാവിദഃ ||
൧൫൫ ||
അഷ്ടാദശാന്നസമ്പത്തിരഷ്ടാദശവിജാതികൃത് |
ഏകവിംശഃ പുമാണനകവിംശതയന്ഗു ിപ ലവഃ ||
൧൫൬ ||
ചതുരവിംശതിതത്തവാത്മാ
പന്ചവിംശാഖയപൂരുഷഃ |
സപ്തവിംശതിതാണരശഃ
സപ്തവിംശതിണയാഗകൃത് || ൧൫൭ ||
ദവാസ്തിംശദ്മഭരവാധീശശ്ചതുസ്സ്തിംശന്മഹാസ്ഹ
ദഃ |
ഷട്സ്തിംശത്തത്തവസംഭൂതിരഷ്ടസ്തിംശത്ക ാത്മകഃ
|| ൧൫൮ ||
പന്ചാശദവിഷ്േുശക്ത്ീശഃ
പന്ചാശന്മാതൃകാ യഃ |
ദവിപന്ചാശദവപുഃണസ്ശേീസ്തിഷഷ്ടയക്ഷ്രസംസ്ശയഃ |
പന്ചാശദക്ഷ്രണസ്ശേീപന്ചാശസ്ദുസ്ദവിസ്ഗഹഃ ||
൧൫൯ ||
ചതുഃഷഷ്ടിമഹാസിദ്ധ്ിണയാഗിനീവൃന്വന്ിതഃ |
നമണദണകാനപന്ചാശന്മരുദവര്ഗനിരര്ഗ ഃ ||
൧൬൦ ||
ചതുഃഷഷ്ടയര്ഥനിര്ണേതാ ചതുഃഷഷ്ടിക ാനിധിഃ
|
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അഷ്ടഷഷ്ടിമഹാതീര്ഥണക്ഷ്സ്തമഭരവവന്ിതഃ ||
൧൬൧ ||
ചതുര്നവതിമസ്ന്താത്മാ ഷണ്ണവതയധികസ്പഭുഃ |
ശതാനന്ഃ ശതധൃതിഃ ശതപസ്തായണതക്ഷ്േഃ ||
൧൬൨ ||
ശതാനീകഃ ശതമഖഃ ശതധാരാവരായുധഃ |
സഹസ്സപസ്തനി യഃ സഹസ്സഫേിഭൂഷേഃ ||
൧൬൩ ||
സഹസ്സശീര്ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്സാക്ഷ്ഃ
സഹസ്സപാത് |
സഹസ്സനാമസംസ്തുതയഃ സഹസ്സാക്ഷ്ര ാപഹഃ
|| ൧൬൪ ||
ദശസാഹസ്സഫേിഭൃത്ഫേിരാജകൃതാസനഃ |
അഷ്ടാശീതിസഹസ്സാദയമഹര്ഷിസ്ണതാസ്തപാഠിതഃ
|| ൧൬൫ ||
ക്ഷ്ാധാരഃ സ്പിയാധാണരാ
ക്ഷ്ാധാരമണനാമയഃ |
ചതുരലക്ഷ്ജപസ്പീതശ്ചതുരലക്ഷ്സ്പകാശകഃ || ൧൬൬
||
ചതുരശീതി ക്ഷ്ാോം ജീവാനാം
ണദഹസംസ്ഥിതഃ |
ണകാ ിസൂരയസ്പതീകാശഃ ണകാ ിചസ്ന്ാംശുനിര്മ ഃ
|| ൧൬൭ ||
ശിണവാദ്ഭവാദയഷ്ടണകാ ിമവനായകധുരന്ധരഃ |
സപ്തണകാ ിമഹാമസ്ന്തമസ്ന്തിതാവയവദയുതിഃ ||
൧൬൮ ||
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സ്തയസ്സ്തിംശത്ണകാ ിസുരണസ്ശേീസ്പേതപാദുകഃ
|
അനന്തണദവതാണസണവയാ ഹയനന്തശുഭദായകഃ ||
൧൬൯ ||
അനന്തനാമാനന്തസ്ശീരനണന്താനന്തസൗഖയദഃ |
അനന്തശക്ത്ിസഹിണതാ ഹയനന്തമുനിസംസ്തുതഃ
|| ൧൭൦ ||
ഇതി മവനായകം നാമനാം സഹസ്സമിദമീരിതമ
|
ഇദം സ്രാണമ മുഹൂര്ണത യഃ പഠതി സ്പതയഹം
നരഃ || ൧൭൧ ||
കരസ്ഥം തസയ സക മമഹികാമുഷ്മികം
സുഖമ |
ആയുരാണരാഗയമമശവരയം മധരയം ശൗരയം
ര ം യശഃ || ൧൭൨ ||
ണമധാ സ്പഗ്ന്യാ ധൃതിഃ കാന്തിഃ
സൗഭാഗയമഭിരൂപതാ |
സതയം ദയാ ക്ഷ്മാ ശാന്തിര്ദാക്ഷ്ിേയം
ധര്മശീ താ || ൧൭൩ ||
ജഗത്സ്ംവനനം വിശവസംവാണദാ ണവദപാ വമ |
സഭാപാണ്ഡിതയമൗദാരയം ഗാമഭീരയം
സ്രമവര്ചസമ || ൧൭൪ ||
ഓജസ്ണതജഃ കു ം ശീ ം സ്പതാണപാ
വീരയമാരയതാ |
ഗ്ന്യാനം വിഗ്ന്യാനമാസ്തികയം മസ്ഥരയം
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വിശവാസതാ തഥാ || ൧൭൫ ||
ധനധാനയാദിവൃദ്ധ്ിശ്ച സകൃദസയ ജപാദ്ഭണവത് |
വശയം ചതുരവിധം വിശവം ജപാദസയ സ്പജായണത
|| ൧൭൬ ||
രാണഗ്ന്യാ രാജക സ്തസയ രാജപുസ്തസയ മസ്ന്തിേഃ |
ജപയണത യസയ വശയാര്ണഥ സ ദാസസ്തസയ
ജായണത || ൧൭൭ ||
ധര്മാര്ഥകാമണമാക്ഷ്ാോമനായാണസന സാധനമ
|
ശാകിനീഡാകിനീരണക്ഷ്ായക്ഷ്സ്ഗഹഭയാപഹമ ||
൧൭൮ ||
സാസ്മാജയസുഖദം സരവസപത്നമദമര്ദനമ |
സമസ്തക ഹധവംസി ദഗ്ധരീജസ്പണരാഹേമ ||
൧൭൯ ||
ദുഃസവപ്നശമനം സ്കുദ്ധ്സവാമിചിത്തസ്പസാദനമ |
ഷഡവര്ഗാഷ്ടമഹാസിദ്ധ്ിസ്തികാ ഗ്ന്യാനകാരേമ
|| ൧൮൦ ||
പരകൃതയസ്പശമനം പരചസ്കസ്പമര്ദനമ |
സംസ്ഗാമമാര്ണഗ സണവഷാമിദണമകം ജയാവഹമ
|| ൧൮൧ ||
സരവവന്ധയതവണദാഷഘ്നം
ഗര്ഭരമക്ഷ്കകാരേമ |
പഠയണത സ്പതയഹം യസ്ത സ്ണതാസ്തം
ഗേപണതരിദമ || ൧൮൨ ||
ണദണശ തസ്ത ന ദുര്ഭിക്ഷ്മീതണയാ ദുരിതാനി ച |
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ന തദ്ണഗഹം ജഹാതി സ്ശീരയസ്തായം ജപയണത
സ്തവഃ || ൧൮൩ ||
ക്ഷ്യകുഷ്ഠസ്പണമഹാര്ശഭഗന്രവിഷൂചികാഃ |
ഗുല്മം പ്ലീഹാനമശമാനമതിസാരം മണഹാദരമ ||
൧൮൪ ||
കാസം ശവാസമുദാവര്തം ശൂ ം
ണശാഫാമണയാദരമ |
ശിണരാണരാഗം വമിം ഹിക്കാം
ഗണ്ഡമാ ാമണരാചകമ || ൧൮൫ ||
വാതപിത്തകഫദവന്വസ്തിണദാഷജനിതജവരമ |
ആഗന്തുവിഷമം ശീതമുഷ്േം
മചകാഹികാദികമ || ൧൮൬ ||
ഇതയാദയുക്ത്മനുക്ത്ം വാ
ണരാഗണദാഷാദിസമഭവമ |
സരവം സ്പശമയതയാശു സ്ണതാസ്തസയാസയ
സകൃജ്ജപഃ || ൧൮൭ ||
സ്പാപയണതസയ ജപാത്സ്ിദ്ധ്ിഃ സ്സ്തീശൂമസ്ദഃ
പതിമതരപി |
സഹസ്സനാമമണസ്ന്തായം ജപിതവയഃ ശുഭാപ്തണയ
|| ൧൮൮ ||
മഹാഗേപണതഃ സ്ണതാസ്തം സകാമഃ സ്പജപന്നിദമ
|
ഇച്ഛയാ സക ാന് ണഭാഗാനുപഭുണജയഹ
പാര്ഥിവാന് || ൧൮൯ ||
മണനാരഥഫമ ര്ദിമവയണരവയാമയാമനര്മണനാര
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മമഃ |
ചണസ്ന്സ്ന്ഭാസ്കണരാണപസ്ന്സ്രമശരവാദിസദ്മസു ||
൧൯൦ ||
കാമരൂപഃ കാമഗതിഃ കാമദഃ കാമണദശവരഃ |
ഭുക്ത്വാ യണഥപ്സിതാന്ണഭാഗാനഭീമഷ്ടഃ സഹ
രന്ധുഭിഃ || ൧൯൧ ||
ഗണേശാനുചണരാ ഭൂതവാ ഗണോ ഗേപതിസ്പിയഃ
|
നന്ീശവരാദിസാനമന്ര്നന്ിതഃ സകമ ര്ഗമേഃ
|| ൧൯൨ ||
ശിവാഭയാം കൃപയാ പുസ്തനിരവിണശഷം ച
ാ ിതഃ |
ശിവഭക്ത്ഃ പൂര്േകാണമാ ഗണേശവരവരാത്പുനഃ
|| ൧൯൩ ||
ജാതിസ്മണരാ ധര്മപരഃ സാരവഭൗണമാഭിജായണത |
നിഷ്കാമസ്തു ജപന്നിതയം ഭക്ത്യാ
വിഘ്ണനശതത്പരഃ || ൧൯൪ ||
ണയാഗസിദ്ധ്ിം പരാം സ്പാപയ
ഗ്ന്യാനമവരാഗയസംയുതഃ |
നിരന്തണര നിരാരാണധ പരമാനന്സംഗ്ന്യിണത ||
൧൯൫ ||
വിണശവാത്തീര്ണേ പണര പൂര്ണേ
പുനരാവൃത്തിവര്ജിണത |
ീണനാ മവനായണക ധാമനി രമണത
നിതയനിരവൃണത || ൧൯൬ ||
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ണയാ നാമഭിര്ഹുമതര്ദമത്തഃ
പൂജണയദര്ചണയഏന്നരഃ |
രാജാണനാ വശയതാം യാന്തി രിപണവാ യാന്തി
ദാസതാമ || ൧൯൭ ||
തസയ സിധയന്തി മസ്ന്താോം ദുരലഭാണശ്ചഷ്ടസിദ്ധ്യഃ
|
മൂ മസ്ന്താദപി സ്ണതാസ്തമിദം സ്പിയതമം മമ ||
൧൯൮ ||
നഭണസയ മാസി ശുക്ലായാം ചതുര്ഥയാം മമ
ജന്മനി |
ദൂരവാഭിര്നാമഭിഃ പൂജാം തര്പേം
വിധിവച്ചണരത് || ൧൯൯ ||
അഷ്ടസ്ദമവയരവിണശണഷേ
കുരയാദ്ഭക്ത്ിസുസംയുതഃ |
തണസയപ്സിതം ധനം ധാനയമമശവരയം വിജണയാ
യശഃ || ൨൦൦ ||
ഭവിഷയതി ന സണന്ഹഃ പുസ്തപൗസ്താദികം
സുഖമ |
ഇദം സ്പജപിതം സ്ണതാസ്തം പഠിതം സ്ശാവിതം
സ്ശുതമ || ൨൦൧ ||
വയാകൃതം ചര്ചിതം ധയാതം
വിമൃഷ്ടമഭിവന്ിതമ |
ഇഹാമുസ്ത ച വിണശവഷാം
വിമശവശവരയസ്പദായകമ || ൨൦൨ ||
സവച്ഛന്ചാരിോണപയഷ ണയന സന്ധാരയണത
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സ്തവഃ |
സ രക്ഷ്യണത
ശിണവാദ്ഭൂമതര്ഗമേരധയഷ്ടണകാ ിഭിഃ || ൨൦൩
||
ിഖിതം പുസ്തകസ്ണതാസ്തം മസ്ന്തഭൂതം
സ്പപൂജണയത് |
തസ്ത സണരവാത്തമാ
ക്ഷ്്മീഃ സന്നിധണത്ത
നിരന്തരമ || ൨൦൪ ||
ദാമനരണശമഷരഖിമ സ്രവമതശ്ച
തീര്മഥരണശമഷരഖിമ ര്മമഖശ്ച |
ന തത്ഫ ം വിന്തി
യദ്ഗണേശസഹസ്സനാമസ്മരണേന സദയഃ || ൨൦൫
||
ഏതന്നാമനാം സഹസ്സം പഠതി ദിനമേൗ
സ്പതയഹംണസ്പാജ്ജിഹാണന
സായം മധയന്ിണന വാ സ്തിഷവേമഥവാ സന്തതം
വാ ജണനാ യഃ |
സ സയാമദശവരയധുരയഃ സ്പഭവതി വചസാം
കീര്തിമുമച്ചസ്തണനാതി
ദാരിസ്ദയം ഹന്തി വിശവം വശയതി സുചിരം
വര്ധണത പുസ്തപൗമസ്തഃ || ൨൦൬ ||
അകിന്ചണനാണപയകചിണത്താ നിയണതാ
നിയതാസനഃ |
സ്പജപംശ്ചതുണരാ മാസാന്
ഗണേശാര്ചനതത്പരഃ || ൨൦൭ ||
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ദരിസ്ദതാം സമുന്മൂ യ സപ്തജന്മാനുഗാമപി |
ഭണത മഹതീം
ക്ഷ്്മീമിതയാഗ്ന്യാ പാരണമശവരീ
|| ൨൦൮ ||
ആയുഷയം വീതണരാഗം കു മതിവിമ ം
സമ്പദശ്ചാര്തിനാശഃ
കീര്തിര്നിതയാവദാതാ ഭവതി ഖ ു നവാ
കാന്തിരവയാജഭവയാ |
പുസ്താഃ സന്തഃ ക സ്തം ഗുേവദഭിമതം
യദയദനയച്ച തത്ത ന്നിതയം യഃ സ്ണതാസ്തണമതത് പഠതി
ഗേപണതസ്തസയ ഹസ്ണത സമസ്തമ || ൨൦൯ ||
ഗേന്ജണയാ ഗേപതിര്ണഹരമണരാ ധരേീധരഃ
|
മഹാഗേപതിര്രുദ്ധ്ിസ്പിയഃ ക്ഷ്ിസ്പസ്പസാദനഃ ||
൨൧൦ ||
അണമാഘസിദ്ധ്ിരമൃതമസ്ന്തശ്ചിന്താമേിര്നിധിഃ |
സുമന്ഗണ ാ രീജമാശാപൂരണകാ വരദഃ ക ഃ ||
൨൧൧ ||
കാശയണപാ നന്ണനാ വാചാസിണദ്ധ്ാ
ഢുണഢിരവിനായകഃ |
ണമാദമകണരഭിരമസ്തകവിംശതയാ നാമഭിഃ
പുമാന് || ൨൧൨ ||
ഉപായനം ദണദദ്ഭക്ത്യാ മത്സ്പസാദം ചികീര്ഷതി
|
വത്സ്രം വിഘ്നരാണജാസയ
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തഥയമിഷ്ടാര്ഥസിദ്ധ്ണയ || ൨൧൩ ||
യഃ സ്തൗതി മദ്ഗതമനാ മമാരാധനതത്പരഃ |
സ്തുണതാ നാമനാ സഹണസ്സേ ണതനാഹം നാസ്ത
സംശയഃ || ൨൧൪ ||
നണമാ നമഃ സുരവരപൂജിതാന്സ്ഘണയ
നണമാ നണമാ നിരുപമമന്ഗ ാത്മണന |
നണമാ നണമാ വിപു ദമയകസിദ്ധ്ണയ
നണമാ നമഃ കരിക ഭാനനായ ണത || ൨൧൫ ||
കിന്കിേീഗേരചിതചരേഃ
സ്പക ിതഗുരുമിതചാരുകരേഃ |
മദജ
ഹരീക ിതകണപാ ഃ
ശമയതു ദുരിതം ഗേപതിനാമനാ || ൨൧൬ ||
|| ഇതി സ്ശീഗണേശപുരാണേ ഉപാസനാഖണണ്ഡ
ഈശവരഗണേശസംവാണദ
ഗണേശസഹസ്സനാമസ്ണതാസ്തം നാമ
ഷട്ചതവാരിംണശാധയായഃ ||

