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ശീഗേണശപഞ്ചരത്നസ്േതാതമ്

{॥ ശീഗേണശപഞ്ചരത്നസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ॥

മുദാകരാത്തേമാദകം സദാവിമുക്തിസാധകം

കലാധരാവതംസകം വിലാസിേലാകരഞ്ജകമ് ।

അനായൈകകനായകം വിനാശിേതഭൈദത്യകം

നതാശുഭാശുനാശകം നമാമി തം വിനായകമ് ॥ ൧॥

നേതതരാതിഭീകരം നേവാദിതാർകഭാസ്വരം

നമത്സുരാരിനിർജരം നതാധികാപദുദ്ധരമ് ।

സുേരശ്വരം നിധീശ്വരം ഗേജശ്വരം ഗേണശ്വരം

മേഹശ്വരം തമാശേയ പരാത്പരം നിരൻതരമ് ॥ ൨॥

സമസ്തേലാകശങ്കരം നിരസ്തൈദത്യകുഞ്ജരം

ദേരതേരാദരം വരം വേരഭവക്തമക്ഷരമ് ।

കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം

മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കേരാമി ഭാസ്വരമ് ॥ ൩॥

അകിഞ്ചനാർതിമാർജനം ചിരൻതേനാക്തിഭാജനം

പുരാരിപൂർവനൻദനം സുരാരിഗർവചർവണമ് ।

പപഞ്ചനാശഭീഷണം ധനഞ്ജയാദിഭൂഷണം

കേപാലദാനവാരണം ഭേജ പുരാണവാരണമ് ॥ ൪॥

നിതാൻതകാൻതദൻതകാൻതിമൻതകാൻതകാത്മജം

അചിൻത്യരൂപമൻതഹീനമൻതരായകൃൻതനമ് ।

ഹൃദൻതേര നിരൻതരം വസൻതേമവ േയാഗിനാം
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തേമകദൻതേമവ തം വിചിൻതയാമി സൻതതമ് ॥ ൫॥

മഹാഗേണശ്പഞ്ചരത്നമാദേരണ േയാഽൻവഹം

പഗായതി പഭാതേക ഹൃദി സ്മരൻ ഗേണശ്വരമ് ।

അേരാഗതാമേദാഷതാം സുസാഹിതീം സുപുതതാം

സമാഹിതായുരഷ്ടഭൂതിമഭ്യുൈപതി േസാഽചിരാത് ॥ ൬॥

ഇതി ശീശങ്കരഭഗവതഃ കൃെതൗ ശീഗേണശപഞ്ചരത്നസ്േതാതം

സമ്പൂർണമ് ॥
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