
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

മഹാമായാഷ്ടകമ്

{॥ മഹാമായാഷ്ടകമ് ॥}

॥ (ൈപങ്ഗനാഡു) ഗണപതിശാസ്തികൃതമ് ॥

സത്സ്വൻേയഷ്വപി ൈദവേതഷു ബഹുഷു പാേയാ ജനാ ഭൂതേല

യാേമകാം ജനനീതി സൻതതമമീ ജൽപൻതി താദൃഗ്വിധാ ।

ഭക്തസ്േതാമഭയപണാശനചണാ ഭയായ ദീയത്വെസൗ

േദവീ സ്േഫാടവിപാടൈനകചതുരാ മാതാ മഹാമായികാ ॥ ൧॥

മാേതത്യാഹ്വയ ഏവ ജൽപതി മഹദ് വാത്സൽയമസ്മാസു േത

കാരുൺേയ തവ ശീതേലതി യദിദം നാൈമവ സാക്ഷീയേത ।

ഇത്ഥം വത്സലതാദയാനിധിരിതി ഖ്യാതാ ത്വമസ്മാനിമാൻ

മാതഃ കാതരതാം നിർവായ നിതരാമാനൻദിതാനാതനു ॥ ൨॥

പത്യക്േഷതരൈവഭൈവഃ കിമിതൈരർേദവവൈജസ്താദൃൈശഃ

നിൻദായാമപി ച സ്തുതാവപി ഫലം കിംചിൻന േയ തൻവേത ।

യാ നിൻദാസ്തവേയാഃ ഫലം ഭഗവതീ ദത്േസഽനുരൂപം ക്ഷണാൻ

നൂനം താദൃശൈവഭവാ വിജയേസ േദവി ത്വേമകാ ഭുവി ॥ ൩॥

വൃത്താൻതം വിവിധപകാരമയി േത ജൽപൻതി േലാേക ജനാഃ

തത്ത്വം േനാപലേഭ തൈഥവ ന വിധിം ജാേന ത്വദാരാധേന ।

തസ്മാദമ്ബ കഥം പുനഃ കലയിതും ശക്താസ്മി േത പൂജനം

നൂനം വച്മി ദയാനിേധഽവതു ജഡാനസ്മാൻ ഭവത്യാദരാത് ॥ ൪॥

േരാദംേരാദമുദീർണബാഷ്പലഹരീിൻനാനേന േത ശിശാ-

വസ്മിൻ തപ്യതി കിംചിദത കരുണാദൃഷ്ടിം വിധത്േസ ന േചത് ।

പാതും സ്േഫാടഗദാത് പടുത്വമിവ േത കസ്യാസ്തി മാതർവദ

ക്കായം ഗതു കസ്യ പശ്യതു മുഖം കാ വാ ഗതിർലഭ്യതാമ് ॥ ൫॥
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ധർമ്യാനുരതാം പഥഃ കലയതാം േദാഷാംസ്തഥാ ചാത്മനഃ

സ്ൈവരം നിൻദനമാതേനാതു സതതം ദ്േവഷ്േയഽപേഥ തിഷ്ഠതു ।

ഏതാവത്യപി വത്സേക കില ശുചം യാേത മനാക് തത്ക്ഷണം

തത്താേണ ജനനീ പയാസ്യതി ഹി തൻമാതസ്ത്വമസ്മാനവ ॥ ൬॥

ആബാലസ്ഥവിരം പസിദ്ധമയി േത മാേതതി യൻനാമ തദ്

േഗാപ്തും ൈനവ ഹി ശക്യമമ്ബ തദെസൗ താദൃഗ്വിധാ ത്വം യദി ।

അസ്മിൻ ഖിദ്യതി വത്സേക ന തനുേഷ മാതുർഗുണം േചത്തദാ

നൂനം സ്യാദപവാദപാതമയി തൻമാതസ്ത്വമസ്മാനവ ॥ ൭॥

മുക്താഹാരമേനാഹരദ്യുതിയുതാം മൂർതിം നരാസ്താവകീം

േയ ധ്യായൻതി മൃണാലതൻതുസദൃശീം നാഭീഹൃേദാരൻതേര ।

േത േഘാരജ്വരഭാരജാതവിഷമസ്േഫാടസ്ഫുടദ്ദുഃസഹ-

േേദാദ്യത്കടുപൂതിഗൻധമയി േനാ ജാനൻത്യമീ ജാത്വപി ॥ ൮॥

കാരുൺയാമ്ബുധിശീതലാപദപേയാജാതദ്വയീഭാവനാ-

ജാതസ്ഫീതഹൃദമ്ബുജാമിതസുധാനിർയാസരൂപാമിമാമ് ।

േയ മർത്യാ സ്തുതിമാദരാദ് ഗണപേതർവക്താമ്ബുജാൻനിഃസൃതാം

വിശ്വാേസന പഠൻതി േത ന ദധേത സ്േഫാടയഥാം ജാതുചിത് ॥ ൯॥

ഇതി ശീമഹാമായാഷ്ടകം സംപൂർണമ്
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