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ശീഗണാധിപതി പഞ്ചരത്നസ്േതാതമ്

{॥ ശീഗണാധിപതി പഞ്ചരത്നസ്േതാതമ് ॥}

ഓം സരാഗിേലാകദുർലഭം വിരാഗിേലാകപൂജിതം

സുരാസുൈരർനമസ്കൃതം ജരാപമൃത്യുനാശകമ് ।

ഗിരാ ഗുരും ശിയാ ഹരിം ജയൻതി യത്പദാർചകാഃ

നമാമി തം ഗണാധിപം കൃപാപയഃ പേയാനിധിമ് ॥ ൧॥

ഗിരീൻദജാമുഖാമ്ബുജ പേമാദദാന ഭാസ്കരം

കരീൻദവക്തമാനതാഘസങ്ഘവാരേണാദ്യതമ് ।

സരീസൃേപശ ബദ്ധകുക്ഷിമാശയാമി സൻതതം

ശരീരകാൻതി നിർജിതാബ്ജബൻധുബാലസൻതതിമ് ॥ ൨॥

ശുകാദിെമൗനിവൻദിതം ഗകാരവാച്യമക്ഷരം

പകാമമിഷ്ടദായിനം സകാമനമപങ്ക്തേയ ।

ചകാസതം ചതുർഭുൈജഃ വികാസിപദ്മപൂജിതം

പകാശിതാത്മതത്വകം നമാമ്യഹം ഗണാധിപമ് ॥ ൩॥

നരാധിപത്വദായകം സ്വരാദിേലാകനായകം

ജ്വരാദിേരാഗവാരകം നിരാകൃതാസുരവജമ് ।

കരാമ്ബുേജാൽലസത്സൃണിം വികാരശൂൻയമാനൈസഃ

ഹൃദാസദാവിഭാവിതം മുദാ നമാമി വിഘ്നപമ് ॥ ൪॥

ശമാപേനാദനക്ഷമം സമാഹിതാൻതരാത്മനാം

സുമാദിഭിഃ സദാർചിതം ക്ഷമാനിധിം ഗണാധിപമ് ।

രമാധവാദിപൂജിതം യമാൻതകാത്മസമ്ഭവം

ശമാദിഷഡ്ഗുണപദം നമാമി തം വിഭൂതേയ ॥ ൫॥
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ഗണാധിപസ്യ പഞ്ചകം നൃണാമഭീഷ്ടദായകം

പണാമപൂർവകം ജനാഃ പഠൻതി േയ മുദായുതാഃ ।

ഭവൻതി േത വിദാം പുരഃ പഗീതൈവഭവാജവാത്

ചിരായുേഷാഽധികഃ ശിയുസൂനേവാ ന സംശയഃ ॥ ഓം ॥

॥ ഇതി ദക്ഷിണാമ്നായ ശിങ്േഗരീ ശീശാരദാപീഠാധിപതി

ശങ്കരാചാർയ ജഗദ്ഗുരുവർേയാ ശീ സിദാനൻദ

ശിവാഭിനവ നൃസിംഹഭാരതീ മഹാസ്വാമിഭിഃ വിരചിതമ്

ശീ ഗണാധിപതി പഞ്ചരത്ന സ്േതാതമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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