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ശീഗേണശമൻതസ്േതാതമ്

{॥ ശീഗേണശമൻതസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഉദ്ദാലക ഉവാച ।

ശൃണു പുത മഹാഭാഗ േയാഗശാൻതിപദായകമ് ।

േയന ത്വം സർവേയാഗജ്േഞാ ബഹ്മഭൂേതാ ഭവിഷ്യസി ॥ ൧॥

ചിത്തം പഞ്ചവിധം പ്േരാക്തം ക്ഷിപ്തം മൂഢം മഹാമേത ।

വിക്ഷിപ്തം ച തൈഥകാഗം നിേരാധം ഭൂമിസജ്ഞകമ് ॥ ൨॥

തത പകാശകർതാഽെസൗ ചിൻതാമണിഹൃദി സ്ഥിതഃ ।

സാക്ഷാദ്േയാേഗശ േയാേഗജ്ൈഞർലഭ്യേത ഭൂമിനാശനാത് ॥ ൩॥

ചിത്തരൂപാ സ്വയംബുദ്ധിിത്തഭാൻതികരീ മതാ ।

സിദ്ധിർമായാ ഗേണശസ്യ മായാേഖലക ഉച്യേത ॥ ൪॥

അേതാ ഗേണശമൻത്േരണ ഗേണശം ഭജ പുതക ।

േതന ത്വം ബഹ്മഭൂതസ്തം ശൻതിേയാഗമവാപസ്യസി ॥ ൫॥

ഇത്യുക്ത്വാ ഗണരാജസ്യ ദെദൗ മൻതം തഥാരുണിഃ ।

ഏകാക്ഷരം സ്വപുതായ ധ്യനാദിഭ്യഃ സുസംയുതമ് ॥ ൬॥

േതന തം സാധയതി സ്മ ഗേണശം സർവസിദ്ധിദമ് ।

കേമണ ശാൻതിമാപൻേനാ േയാഗിവൻദ്േയാഽഭവത്തതഃ ॥ ൭॥

ഇതി മുദ്ഗലപുരാേണാക്തം ഗേണശമൻതസ്േതാതം സമാപ്തമ് ।
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