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ഢുൺഢിരാജഭുജംഗപയാതസ്േതാതമ്

{॥ ഢുൺഢിരാജഭുജംഗപയാതസ്േതാതമ് ॥}

ഉമാങ്േഗാദ്ഭവം ദൻതിവക്തം ഗേണശം ഭേജ കങ്കൈണഃ േശാഭിതം

ധൂമേകതുമ് ।

ഗേല ഹാരമുക്താവലീേശാഭിതം തം നേമാ ജ്ഞാനരൂപം ഗേണശം നമസ്േത ॥ ൧॥

ഗേണൈശകദൻതം ശുഭം സർവകാർേയ സ്മരൻ മൻമുഖം ജ്ഞാനദം

സർവസിദ്ധിമ് ।

മനിൻതിതം കാർയസിദ്ധിർഭേവത്തം നേമാ ബുദ്ധികൽപം ഗേണശം

നമസ്േത ॥ ൨॥

കുഠാരം ധരൻതം കൃതം വിഘ്നരാജം ചതുർഭിർമൈഖേരകദൻൈതകവർണമ് ।

ഇദം േദവരൂപം ഗണം സിദ്ധിനാഥം നേമാ ഭാലചൻദം ഗേണശം നമസ്േത ॥ ൩॥

ശിരഃസിൻദുരം കുങ്കുമം േദഹവർണം ശുൈഭഭാദികം പീയേത വിഘ്നരാജമ് ।

മഹാസങ്കടേദേന ധൂമേകതും നേമാ െഗൗരിപുതം ഗേണശം നമസ്േത ॥ ൪॥

തഥാ പാതകം േഛദിതും വിഷ്ണുനാമം തഥാ ധ്യായതാം ശംകരം പാപനാശമ് ।

യഥാ പൂജിതം ഷൺമുഖം േശാകനാശം നേമാ വിഘ്നനാശം ഗേണശം നമസ്േത ॥

൫॥

സദാ സർവദാ ധ്യായതാേമകദൻതം സദാ പൂജിതം സിൻദുരാരക്തപുഷ്ൈപഃ ।

സദാ ചർചിതം ചൻദൈനഃ കുങ്കുമാക്തം നേമാ ജ്ഞാനരൂപം ഗേണശം

നമസ്േത ॥ ൬॥

നേമാ െഗൗരിേദഹ-മേലാത്പൻന തുഭ്യം നേമാ ജ്ഞാനരൂപം നമഃ സിദ്ധിപം തമ് ।

നേമാ ധ്യായതാമർചതാം ബുദ്ധിദം തം നേമാ െഗൗർയപത്യം ഗേണശം
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നമസ്േത ॥ ൭॥

ഭുജങ്ഗപയാതം പേഠദ് യസ്തു ഭക്ത്യാ പഭാേത നരസ്തൻമൈയകാഗചിത്തഃ ।

ക്ഷയം യാൻതി വിഘ്നാ ദിശഃ േശാഭയൻതം നേമാ ജ്ഞാനരൂപം ഗേണശം

നമസ്േത ॥ ൮॥

॥ ഇതി ശീഢുൺഢിരാജഭുജങ്ഗപയാതസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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