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പംചശ്േലാകിഗേണശപുരാണമ്

{॥ പംചശ്േലാകിഗേണശപുരാണമ് ॥}

ശീവിഘ്േനശപുരാണസാരമുദിതം യാസായ ധാതാ പുരാ

തത്ഖൺഡം പഥമം മഹാഗണപേതോപാസനാഖ്യം യഥാ ।

സംഹർതും തിപുരം ശിേവന ഗണപസ്യാെദൗ കൃതം പൂജനം

കർതും സൃഷ്ടിമിമാം സ്തുതഃ സ വിധിനാ യാേസന ബുദ്ധ്യാപ്തേയ ॥

സങ്കഷ്ട്യാ വിനായകസ്യ ച മേനാഃ സ്ഥാനസ്യ തീർഥസ്യ ൈവ

ദൂർവാണാം മഹിേമതി ഭക്തിചരിതം തത്പാർഥിവസ്യാർചനമ് ।

േതഭ്േയാ ൈയർയദഭീപ്സിതം ഗണപതിസ്തത്തത്പതുഷ്േടാ ദെദൗ

താഃ സർവാ ന സമർഥ ഏവ കഥിതും ബഹ്മാ കുേതാ മാനവഃ ॥

കീഡാകാൺഡമേഥാ വേദ കൃതയുേഗ ശ്േവതവിഃ കാശ്യപഃ ।

സിംഹാങ്കഃ സ വിനായേകാ ദശഭുേജാ ഭൂത്വാഥ കാശീം യെയൗ ।

ഹത്വാ തത നരാൻതകം തദനുജം േദവാൻതകം ദാനവം

ത്േരതായാം ശിവനൻദേനാ രസഭുേജാ ജാേതാ മയൂരധ്വജഃ ॥

ഹത്വാ തം കമലാസുരം ച സഗണം സിൻധും മഹാൈദത്യപം

പാത് സിദ്ധിമതീ സുേത കമലജസ്തസ്ൈമ ച ജ്ഞാനം ദെദൗ ।

ദ്വാപാേര തു ഗജാനേനാ യുഗഭുേജാ െഗൗരീസുതഃ സിൻദുരം

സമ്മർദ്യ സ്വകേരണ തം നിജമുേഖ ചാഖുധ്വേജാ ലിപ്തവാൻ ॥

ഗീതായാ ഉപേദശ ഏവ ഹി കൃേതാ രാജ്േഞ വേരൺയായ ൈവ

തുഷ്ടായാഥ ച ധൂമേകതുരഭിേധാ വിപഃ സധർമർധികഃ ।

അശ്വാങ്േകാ ദ്വിഭുേജാ സിേതാ ഗണപതിർമ്േലാൻതകഃ സ്വർണദഃ

കീഡാകാൺഡമിദം ഗണസ്യ ഹരിണാ പ്േരാക്തം വിധാത്േര പുരാ ॥
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ഏത്േലാകസുപഞ്ചകം പതിദിനം ഭക്ത്യാ പേഠദ്യഃ പുമാൻ

നിർവാണം പരമം വേജത് സ സകലാൻ ഭുക്ത്വാ സുേഭാഗാനപി ।

॥ ഇതി ശീപംചശ്േലാകിഗേണശപുരാണമ് ॥
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