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ഭക്തമേനാരഥസിദ്ധിപദം ഗേണശസ്േതാതമ്

{॥ ഭക്തമേനാരഥസിദ്ധിപദം ഗേണശസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ । സ്കൻദ ഉവാച ।

നമസ്േത േയാഗരൂപായ സമ്പജ്ഞാതശരീരിേണ ।

അസമ്പജ്ഞാതമൂർധ്േന േത തേയാർേയാഗമയായ ച ॥ ൧॥

വാമാങ്ഗഭാൻതിരൂപാ േത സിദ്ധിഃ സർവപദാ പേഭാ ।

ഭാൻതിധാരകരൂപാ ൈവ ബുദ്ധിസ്േത ദക്ഷിണാങ്ഗേക ॥ ൨॥

മായാസിദ്ധിസ്തഥാ േദേവാ മായിേകാ ബുദ്ധിസംജ്ഞിതഃ ।

തേയാർേയാേഗ ഗേണശാന ത്വം സ്ഥിേതാഽസി നേമാഽസ്തു േത ॥ ൩॥

ജഗദൂേപാ ഗകാര ണകാേരാ ബഹ്മവാചകഃ ।

തേയാർേയാേഗ ഹി ഗണേപാ നാമ തുഭ്യം നേമാ നമഃ ॥ ൪॥

ചതുർവിധം ജഗത്സർവം ബഹ്മ തത തദാത്മകമ് ।

ഹസ്താത്വാര ഏവം േത ചതുർഭുജ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൫॥

സ്വസംേവദ്യം ച യദ്ബഹ്മ തത േഖലകേരാ ഭവാൻ ।

േതന സ്വാനൻദവാസീ ത്വം സ്വാനൻദപതേയ നമഃ ॥ ൬॥

ദ്വംദ്വം ചരസി ഭക്താനാം േതഷാം ഹൃദി സമാസ്ഥിതഃ ।

െചൗരവത്േതന േതഽഭൂദ്ൈവ മൂഷേകാ വാഹനം പേഭാ ॥ ൭॥

ജഗതി ബഹ്മണി സ്ഥിത്വാ േഭാഗാൻഭുംക്ഷി സ്വേയാഗഗഃ ।

ജഗദ്ഭിർബഹ്മഭിസ്േതന േചഷ്ടിതം ജ്ഞായേത ന ച ॥ ൮॥
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െചൗരവദ്േഭാഗകർതാ ത്വം േതന േത വാഹനം പരമ് ।

മൂഷേകാ മൂഷകാരൂേഢാ േഹരമ്ബായ നേമാ നമഃ ॥ ൯॥

കിം സ്െതൗമി ത്വാം ഗണാധീശ േയാഗശാൻതിധരം പരമ് ।

േവദാദേയാ യയുഃ ശാൻതിമേതാ േദവം നമാമ്യഹമ് ॥ ൧൦॥

ഇതി സ്േതാതം സമാകർൺയ ഗേണശസ്തമുവാച ഹ ।

വരം വൃണു മഹാഭാഗ ദാസ്യാമി ദുർലഭം ഹ്യപി ॥ ൧൧॥

ത്വയാ കൃതമിദം സ്േതാതം േയാഗശാൻതിപദം ഭേവത് ।

മയി ഭക്തികരം സ്കംദ സർവസിദ്ധിപദം തഥാ ॥ ൧൨॥

യം യമിസി തം തം ൈവ ദാസ്യാമി സ്േതാതയംതിതഃ ।

പഠേത ശൃൺവേത നിത്യം കാർതിേകയ വിേശഷതഃ ॥ ൧൩॥

ഇതി ശീമുദ്ഗലപുരാണൻതർവർതി ഗേണശസ്േതാതം സമാപ്തമ് ।
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