നവഗഹപീഡാഹരസ്േതാതമ്
{॥ നവഗഹപീഡാഹരസ്േതാതമ് ॥}
ഗഹാണാമാദിരാദിത്േയാ േലാകരക്ഷണകാരകഃ ।
വിഷമസ്ഥാനസംഭൂതാം പീഡാം ഹരതു േമ രവിഃ ॥ ൧॥

േരാഹിണീശഃ സുധാമൂർതിഃ സുധാഗാതഃ സുധാശനഃ ।
വിഷമസ്ഥാനസംഭൂതാം പീഡാം ഹരതു േമ വിധുഃ ॥ ൨॥

ഭൂമിപുത്േരാ മഹാേതജാ ജഗതാം ഭയകൃത് സദാ ।
വൃഷ്ടികൃദ്വൃഷ്ടിഹർതാ ച പീഡാം ഹരതു േമ കുജഃ ॥ ൩॥

ഉത്പാതരൂേപാ ജഗതാം ചൻദപുത്േരാ മഹാദ്യുതിഃ ।
സൂർയപിയകേരാ വിദ്വാൻ പീഡാം ഹരതു േമ ബുധഃ ॥ ൪॥

േദവമൻതീ വിശാലാക്ഷഃ സദാ േലാകഹിേത രതഃ ।
അേനകശിഷ്യസമ്പൂർണഃ പീഡാം ഹരതു േമ ഗുരുഃ ॥ ൫॥

ൈദത്യമൻതീ ഗുരുസ്േതഷാം പാണദ മഹാമതിഃ ।
പഭുസ്താരാഗഹാണാം ച പീഡാം ഹരതു േമ ഭൃഗുഃ ॥ ൬॥

സൂർയപുത്േരാ ദീർഘേദേഹാ വിശാലാക്ഷഃ ശിവപിയഃ ।
മൻദചാരഃ പസൻനാത്മാ പീഡാം ഹരതു േമ ശനിഃ ॥ ൭॥

മഹാശിരാ മഹാവക്ത്േരാ ദീർഘദംഷ്ട്േരാ മഹാബലഃ ।
അതനുോർധ്വേകശ പീഡാം ഹരതു േമ ശിഖീ ॥ ൮॥

അേനകരൂപവർൈണ ശതേശാഽഥ സഹസശഃ ।
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ഉത്പാതരൂേപാ ജഗതാം പീഡാം ഹരതു േമ തമഃ ॥ ൯॥

॥ ഇതി ബഹ്മാൺഡപുരാേണാക്തം നവഗഹപീഡാഹരസ്േതാതം സമ്പൂർണമ്
॥
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