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േയാഗശാൻതിപദം ഗണാധീശസ്േതാതമ്

{॥ േയാഗശാൻതിപദം ഗണാധീശസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

കർദമ ഉവാച ।

േകേനാപാേയന േഭാ വത്സ േയാഗശാൻതിഃ പലഭ്യേത ।

തദർഥം പൂജനീയം കിം തദ്വദസ്വ ജനാർദന ॥ ൧॥

കപില ഉവാച ।

ഗേണശഭജനം മുഖ്യം ശാൻതിേയാഗപദം മതമ് ।

േയാഗാകാരസ്വരൂപം തം ബഹ്േമശം ഭജ മാനദ ॥ ൨॥

സർവാദിഃ സർവപൂജ്േയാഽയം സർവാധാേരാ മഹാമുേന ।

യ ആദിഃ പലയാൻേത സ തിഷ്ഠതി ശാസ്തസംമതമ് ॥ ൩॥

ജ്േയഷ്ഠരാജം ഗേണശാനം േവേദഷു പവദൻതി തമ് ।

ഗണാഃ സമൂഹരൂപാ േതഷാം സ്വാമീ പകഥ്യേത ॥ ൪॥

നാനാജഗത്സ്വരൂപം ൈവേദഹരൂപം കൃതം മുേന ।

നാനാബഹ്മമയം േതന ശിരഃ കൃതം മഹാത്മനാ ॥ ൫॥

യസ്മാജ്ജാതമിദം യത ഹ്യൻേത ഗതി മഹാമേത ।

തദ്േവേദ ഗജശബ്ദാഖ്യം ശിരസ്േതന ഗജാനനഃ ॥ ൬॥

തിവിധം േഭദയുക്തം യദഖൺഡം ൈവ തുരീയകമ് ।

തേയാർേയാേഗ ഗേണേശാഽയം േദഹമസ്തകേയാർഗതഃ ॥ ൭॥

ചിത്തം പഞ്ചവിധം പ്േരാക്തം തത േമാഹ പഞ്ചധാ ।
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േമാഹരൂപാ മഹാസിദ്ധിർബുദ്ധി േമാഹധാരകാ ॥ ൮॥

തേയാഃ സ്വാമീ ഗണാധീശിത്േത നിത്യം പതിഷ്ഠിതഃ ।

ചിൻതാമണിർമഹാഭാേഗാ ലഭ്യേത േയാഗേസവയാ ॥ ൯॥

പഞ്ചധാ ചിത്തമുത്സൃജ്യ തൈദർയം തൈഥവ ച ।

േയാഗഃ ശാൻതിമയഃ സദ്യഃ പാപ്യേത ബഹ്മണസ്പതിഃ ॥ ൧൦॥

തസ്മാത്തം ഭജ മൻത്േരൈണകാക്ഷേരണ മഹാമുേന ।

േതന തുഷ്േടാ ഗേണശാേനാ േയാഗം ദാസ്യതി ശാൻതിദമ് ॥ ൧൧॥

ഇതി മുദ്ഗലപുരാണാൻതർഗതം ശീഗണാധീശസ്േതാതം സമാപ്തമ് ।
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