സർേവഷ്ടപദം ഗജാനനസ്േതാതമ്
{॥ സർേവഷ്ടപദം ഗജാനനസ്േതാതമ് ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ।
കപില ഉവാച ।
നമസ്േത വിഘ്നരാജായ ഭക്താനാം വിഘ്നഹാരിേണ ।
അഭക്താനാം വിേശേഷണ വിഘ്നകർത്േര നേമാ നമഃ ॥ ൧॥

ആകാശായ ച ഭൂതാനാം മനേസ ചാമേരഷു േത ।
ബുദ്ധ്ൈയരിൻദിയവർേഗഷു തിവിധായ നേമാ നമഃ ॥ ൨॥

േദഹാനാം ബിൻദുരൂപായ േമാഹരൂപായ േദഹിനാമ് ।
തേയാരേഭദഭാേവഷു േബാധായ േത നേമാ നമഃ ॥ ൩॥

സാങ്ഖ്യായ ൈവ വിേദഹാനാം സംേയാഗാനാം നിജാത്മേന ।
ചതുർണാം പഞ്ച മാൈയവ സർവത േത നേമാ നമഃ ॥ ൪॥

നാമരൂപാത്മകാനാം ൈവ ശക്തിരൂപായ േത നമഃ ।
ആത്മനാം രവേയ തുഭ്യം േഹരമ്ബായ നേമാ നമഃ ॥ ൫॥

ആനൻദാനാം മഹാവിഷ്ണുരൂപായ േനതി ധാരിണാമ് ।
ശങ്കരായ ച സർേവഷാം സംേയാേഗ ഗണപായ േത ॥ ൬॥

കർമണാം കർമേയാഗായ ജ്ഞാനേയാഗായ ജാനതാമ്।
സേമഷു സമരൂപായ ലമ്േബാദര നേമാഽസ്തു േത ॥ ൭॥

സ്വാധീനാനാം ഗണാധ്യക്ഷ സഹജായ നേമാ നമഃ ।
േതഷാമേഭദഭാേവഷു സ്വാനൻദായ ച േത നമഃ ॥ ൮॥
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നിർമായികസ്വരൂപാണാമേയാഗായ നേമാ നമഃ ।
േയാഗാനാം േയാഗരൂപായ ഗേണശായ നേമാ നമഃ ॥ ൯॥

ശാൻതിേയാഗപദാത്േര േത ശാൻതിേയാഗമയായ ച ।
കിം സ്െതൗമി തത േദേവശ അതസ്ത്വാം പണമാമ്യഹമ് ॥ ൧൦॥

തതസ്തം ഗണനാേഥാ ൈവ ജഗാദ ഭക്തമുത്തമമ് ।
ഹർേഷണ മഹതാ യുക്േതാ ഹർഷയൻമുനിസത്തമ ॥ ൧൧॥

ശീഗേണശ ഉവാച ।
ത്വയാ കൃതം മദീയം യത്സ്േതാതം േയാഗപദം ഭേവത് ।
ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാണാം ദായകം പഭവിഷ്യതി ॥ ൧൨॥

വരം വരയ മത്തസ്ത്വം ദാസ്യാമി ഭക്തിയൻതിതഃ ।
ത്വത്സേമാ ന ഭേവത്താത തത്ത്വജ്ഞാനപകാശകഃ ॥ ൧൩॥

തസ്യ തദ്വചനം ശുത്വാ കപിലസ്തമുവാച ഹ ।
ത്വദീയാമചലാം ഭക്തിം േദഹി വിഘ്േനശ േമ പരാമ് ॥ ൧൪॥

ത്വദീയഭൂഷണം ൈദത്േയാ ഹൃത്വാ സദ്േയാ ജഗാമ ഹ ।
തതിൻതാമണിം നാഥ തം ജിത്വാ മണിമാനയ ॥ ൧൫॥

യദാഹം ത്വാം സ്മരിഷ്യാമി തദാത്മാനം പദർശയ ।
ഏതേദവ വരം പൂർണം േദഹി നാഥ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൧൬॥

ഗൃത്സമദ ഉവാച ।
തസ്യ തദ്വചനം ശുത്വാ ഹർഷയുക്േതാ ഗജാനനഃ ।
ഉവാച തം മഹാഭക്തം പ്േരമയുക്തം വിേശഷതഃ ॥ ൧൭॥
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ത്വയാ യത്പാർഥിതം വിഷ്േണാ തത്സർവം പഭവിഷ്യതി ।
തവ പുത്േരാ ഭവിഷ്യാമി ഗണാസുരവധായ ച ॥ ൧൮॥

ഇതി ശീമുദ്ഗലപുരാേണ ഗജാനനസ്േതാതം സമാപ്തമ് ।
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