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നവഗഹധ്യാനമ്

{॥ നവഗഹധ്യാനമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

അഥ സൂർയസ്യ ധ്യാനം - തിപുരാസർവസ്േവ

പത്യക്ഷേദവം വിശദം സഹസമരീചിഭിഃ േശാഭിതഭൂമിേദശമ് ।

സപ്താശ്വഗം സദ്ധ്വജഹസ്തമാദ്യം േദവം ഭേജഽഹം മിഹിരം ഹൃദബ്േജ ॥

അഥ ചൻദസ്യ ധ്യാനം - നിഃസൃതമാഗേമ

ശങ്ഖപഭേമണപിയം ശശാങ്കമീശാനെമൗലിസ്ഥിതമീഡ്യവൃത്തമ് ।

തമീപതിം നീരജയുഹസ്തം ധ്യാേയ ഹൃദബ്േജ ശശിനം ഗേഹശമ് ॥

അഥ െഭൗമസ്യ ധ്യാനം - ആഗമാമൃതമഞ്ജർയാമ്

പതപ്തഗാങ്േഗയനിഭം ഗേഹശം സിംഹാസനസ്ഥം കമലാസിഹസ്തമ് ।

സുരാസുൈരഃ പൂജിതപാദപദ്മം െഭൗമം ദയാലും ഹൃദേയ സ്മരാമി ॥

അഥ െസൗമ്യസ്യ ധ്യാനം - ൈഭരവതൻത്േര

േസാമാത്മജം ഹംസഗതം ദ്വിബാഹും ശങ്േഖൻദുരൂപം ഹ്യസിപാശഹസ്തമ് ।

ദയാനിധിം ഭൂഷണഭൂഷിതാങ്ഗം ബുധം സ്മേര മാനസപങ്കേജഽഹമ് ॥

അഥ ജീവസ്യ ധ്യാനം - ൈഭരവതൻത്േര

േതേജാമയം ശക്തിതിശൂലഹസ്തം സുേരൻദജ്േയഷ്ൈഠഃ സ്തുതപാദപദ്മമ് ।

േമധാനിധിം ഹസ്തിഗതം ദ്വിബാഹും ഗുരും സ്മേര മാനസപങ്കേജഽഹമ് ॥

അഥ ശുകസ്യ ധ്യാനം - കുബ്ജികാസർവസ്േവ

സൻതപ്തകാഞ്ചനനിഭം ദ്വിഭുജം ദയാലും

പീതാമ്ബരം ധൃതസേരാരുഹദ്വൻദ്വശൂലമ് ।

ക്െരൗഞ്ചാസനം ഹ്യസുരേസവിതപാദപദ്മം
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ശുകം സ്മേര ദ്വിനയനം ഹൃദി പങ്കേജഽഹമ് ॥

അഥ ശേനർധ്യാനം - ശുഭദമാഗമാമൃേത

നീലാഞ്ജനാഭം മിഹിേരഷ്ടപുതം ഗേഹശ്വരം പാശഭുജങ്ഗപാണിമ് ।

സുരാസുരാണാം ഭയദം ദ്വിബാഹും ശനിം സ്മേര മാനസപങ്കേജഽഹമ് ॥

അഥ ൈസംഹിേകയസ്യ ധ്യാനം - വാമേകശ്വര തൻത്േര

ശീതാംശുമിതാൻതകമീഡ്യരൂപം േഘാരം ച ൈവഡുർയനിഭം വിബാഹുമ് ।

ത്ൈരേലാക്യരക്ഷാപദംമിഷ്ടദം ച രാഹും ഗേഹൻദം ഹൃദേയ സ്മരാമി ॥

അഥ േകേതാ ധ്യാനം - തൻതസാഗേര

ലാങ്ഗുലയുക്തം ഭയദം ജനാനാം കൃഷ്ണാമ്ബുഭൃത്സൻനിഭേമകവീരമ് ।

കൃഷ്ണാമ്ബരം ശക്തിതിശൂലഹസ്തം േകതും ഭേജ മാനസപങ്കേജഽഹമ് ॥

॥ ഇതി നവഗഹധ്യാനം സമ്പൂർണമ് ॥
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