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വകതുൺഡഗേണശകവചമ്

{॥ വകതുൺഡഗേണശകവചമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

െമൗലിം മേഹശപുത്േരാഽയാദ്ഭാലം പാതു വിനായകഃ ।

തിേനതഃ പാതു േമ േനത്േര ശൂർപകർേണാഽവതു ശുതീ ॥ ൧॥

േഹരമ്േബാ രക്ഷതു ഘാണം മുഖം പാതു ഗജാനനഃ ।

ജിഹ്വാം പാതു ഗേണേശാ േമ കൺഠം ശീകൺഠവൽലഭഃ ॥ ൨॥

സ്കൻെധൗ മഹാബലഃ പാതു വിഘ്നഹാ പാതു േമ ഭുെജൗ ।

കെരൗ പരശുഭൃത്പാതു ഹൃദയം സ്കൻദപൂർവജഃ ॥ ൩॥

മധ്യം ലമ്േബാദരഃ പാതു നാഭിം സിൻദൂരഭൂഷിതഃ ।

ജഘനം പാർവതീപുതഃ സക്ഥിനീ പാതു പാശഭൃത് ॥ ൪॥

ജാനുനീ ജഗതാം നാേഥാ ജങ്േഘ മൂഷകവാഹനഃ ।

പാെദൗ പദ്മാസനഃ പാതു പാദാേധാ ൈദത്യദർപഹാ ॥ ൫॥

ഏകദൻേതാഽഗതഃ പാതു പൃഷ്േഠ പാതു ഗണാധിപഃ ।

പാർശ്വേയാർേമാദകാഹാേരാ ദിഗ്വിദിക്ഷു ച സിദ്ധിദഃ ॥ ൬॥

വജതസ്തിഷ്ഠേതാ വാപി ജാഗതഃ സ്വപേതാഽശ്നതഃ ।

ചതുർഥീവൽലേഭാ േദവഃ പാതു േമ ഭുക്തിമുക്തിദഃ ॥ ൭॥

ഇദം പവിതം സ്േതാതം ച ചതുർഥ്യാം നിയതഃ പേഠത് ।

സിൻദൂരരക്തഃ കുസുൈമർദൂർവയാ പൂജ്യ വിഘ്നപമ് ॥ ൮॥
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രാജാ രാജസുേതാ രാജപത്നീ മൻതീ കുലം ചലമ് ।

തസ്യാവശ്യം ഭേവദ്വശ്യം വിഘ്നരാജപസാദതഃ ॥ ൯॥

സമൻതയൻതം യഃ സ്േതാതം കേര സംലിഖ്യ ധാരേയത് ।

ധനധാൻയസമൃദ്ധിഃ സ്യാത്തസ്യ നാസ്ത്യത സംശയഃ ॥ ൧൦॥

അസ്യ മൻതഃ ।

ഐം ീം ഹീം വകതുൺഡായ ഹും ।

രസലക്ഷം സൈദകാഗ്യഃ ഷഡങ്ഗൻയാസപൂർവകമ് ।

ഹുത്വാ തദൻേത വിധിവദഷ്ടദയം പേയാ ഘൃതമ് ॥ ൧൧॥

യം യം കാമമഭിധ്യായൻ കുരുേത കർമ കിഞ്ചന ।

തം തം സർവമവാപ്േനാതി വകതുൺഡപസാദതഃ ॥ ൧൨॥

ഭൃഗുപണീതം യഃ സ്േതാതം പഠേത ഭുവി മാനവഃ ।

ഭേവദയാഹൈതശ്വർയഃ സ ഗേണശപസാദതഃ ॥ ൧൩॥

॥ ഇതി ഗേണശരക്ഷാകരം സ്േതാതം സമാപ്തമ് ॥
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