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േഹരമ്ബസ്േതാതം െഗൗരികൃതമ്

{॥ േഹരമ്ബസ്േതാതം െഗൗരികൃതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

െഗൗർയുവാച ।

ഗജാനന ജ്ഞാനവിഹാരകാരിൻന മാം ച ജാനാസി പരാവമർഷാമ് ।

ഗേണശ രക്ഷസ്വ ന േചരീരം ത്യജാമി സദ്യസ്ത്വയി ഭക്തിയുക്താ ॥ ൧॥

വിഘ്േനശ േഹരമ്ബ മേഹാദര പിയ ലമ്േബാദര പ്േരമവിവർധനാച്യുത ।

വിഘ്നസ്യ ഹർതാഽസുരസങ്ഘഹർതാ മാം രക്ഷ ൈദത്യാത്വയി

ഭക്തിയുക്താമ് ॥ ൨॥

കിം സിദ്ധിബുദ്ധിപസേരണ േമാഹയുക്േതാഽസി കിം വാ നിശി നിദിേതാഽസി ।

കിം ലക്ഷലാഭാർഥവിചാരയുക്തഃ കിം മാം ച വിസ്മൃത്യ സുസംസ്ഥിേതാഽസി ॥

൩॥

കിം ഭക്തസങ്േഗന ച േദവേദവ നാേനാപചാൈര സുയൻതിേതാഽസി ।

കിം േമാദകാർേഥ ഗണപാദ്ധൃേതാഽസി നാനാവിഹാേരഷു ച വകതുൺഡ ॥ ൪॥

സ്വാനൻദേഭാേഗഷു പരിഹൃേതാഽസി ദാസീം ച വിസ്മൃത്യ മഹാനുഭാവ ।

ആനൻത്യലീലാസു ച ലാലേസാഽസി കിം ഭക്തരക്ഷാർഥസുസങ്കടസ്ഥഃ ॥ ൫॥

അേഹാ ഗേണശാമൃതപാനദക്ഷാമൈരസ്തഥാ വാഽസുരൈപഃ സ്മൃേതാഽസി ।

തദർഥനാനാവിധിസംയുേതാഽസി വിസൃജ്യ മാം ദാസീമനൻയഭാവാമ് ॥ ൬॥

രക്ഷസ്വ മാം ദീനതമാം പേരശ സർവത ചിത്േതഷു ച സംസ്ഥിതസ്ത്വമ് ।

പേഭാ വിലമ്േബന വിനായേകാഽസി ബഹ്േമശ കിം േദവ നേമാ നമസ്േത ॥ ൭॥
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ഭക്താഭിമാനീതി ച നാമ മുഖ്യം േവേദ ത്വഭാവാൻ നഹി േചൻമഹാത്മൻ ।

ആഗത്യ ഹത്വാഽദിതിജം സുേരശ മാം രക്ഷ ദാസീം ഹൃദി പാദനിഷ്ഠാമ് ॥ ൮॥

അേഹാ ന ദൂരം തവ കിഞ്ചിേദവ കഥം ന ബുദ്ധീശ സമാഗേതാഽസി ।

സുചിൻത്യേദവ പജഹാമി േദഹം യശഃ കരിഷ്േയ വിപരീതേമവമ് ॥ ൯॥

രക്ഷ രക്ഷ ദയാസിൻേധാഽപരാധാൻേമ ക്ഷമസ്വ ച ।

ക്ഷേണ ക്ഷേണ ത്വഹം ദാസീ രക്ഷിതയാ വിേശഷതഃ ॥ ൧൦॥

സ്തുവത്യാേമവ പാർവത്യാം ശങ്കേരാ േബാധസംയുതഃ ।

ബഭൂവ ഗണപാനാം ൈവ ശുത്വാ ഹാഹാരവം വിേധഃ ॥ ൧൧॥

ഗേണശം മനസാ സ്മൃത്വാ വൃഷാരൂഢഃ സമായെയൗ ।

ക്ഷേണന ൈദത്യരാജം തം ദൃഷ്ട്വാ ഡമരുണാഹനത് ॥ ൧൨॥

തതഃ േസാഽപി ശിവം വീക്ഷ്യാലിങ്ഗിതും ധവിേതാ।ആഭവത് ।

ശിവസ്യ ശൂലികാദീനി ശസ്താണി കുൺഠിതാനി ൈവ ॥ ൧൩॥

തം ദൃഷ്ട്വാ പരമാർയം ഭയഭീേതാ മേഹശ്വരഃ ।

സസ്മാര ഗണപം േസാഽപി നിർവിഘ്നാർഥം പജാപേത ॥ ൧൪॥

പാർവത്യാഃ സ്തവനം ശുത്വാ ഗജാനനഃ സമായെയൗ ।

ഇതി മുദ്ഗലപുരാേണാക്തം േഹരമ്ബസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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