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വിഘ്നനിവാരകം സിദ്ധിവിനായകസ്േതാതമ്

{॥ വിഘ്നനിവാരകം സിദ്ധിവിനായകസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥

വിഘ്േനശ വിഘ്നചയഖൺഡനനാമേധയ ശീശങ്കരാത്മജ

സുരാധിപവൻദ്യപാദ ।

ദുർഗാമഹാവതഫലാഖിലമങ്ഗലാത്മൻ വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക

ത്വമ് ॥ ൧॥

സത്പദ്മരാഗമണിവർണശരീരകാൻതിഃ

ശീസിദ്ധിബുദ്ധിപരിചർചിതകുങ്കുമശീഃ ।

ദക്ഷസ്തേന വലയിതാതിമേനാജ്ഞശുൺേഡാ വിഘ്നം മമാപഹര

സിദ്ധിവിനായക ത്വമ് ॥ ൨॥

പാശാങ്കുശാബ്ജപരശൂം ദധതുർഭിർേദാർഭി

േശാണകുസുമസഗുമാങ്ഗജാതഃ ।

സിൻദൂരേശാഭിതലലാടവിധുപകാേശാ വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക

ത്വമ് ॥ ൩॥

കാർേയഷു വിഘ്നചയഭീതവിരഞ്ചിമുഖ്ൈയഃ സമ്പൂജിതഃ സുരവൈരരപി

േമാദകാദ്ൈയഃ ।

സർേവഷു ച പഥമേമവ സുേരഷു പൂജ്േയാ വിഘ്നം മമാപഹര

സിദ്ധിവിനായക ത്വമ് ॥ ൪॥

ശീഘാഞ്ചനസ്ഖലനതുങ്ഗരേവാർധ്വകൺഠസ്ഥൂേലാൻദുരുദവണഹാസിത

േദവസങ്ഘഃ ।

ശൂർപശുതി പൃഥുവർതുലതുങ്ഗതുൻേദാ വിഘ്നം മമാപഹര
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സിദ്ധിവിനായക ത്വമ് ॥ ൫॥

യജ്േഞാപവീതപദലംഭിതനാഗരാേജാ മാസാദിപുൺയദദൃശീകൃതഋക്ഷരാജഃ ।

ഭക്താഭയപദ ദയാലയ വിഘ്നരാജ വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വമ് ॥

൬॥

സദത്നസാരതതിരാജിതസത്കിരീടഃ െകൗസുമ്ഭചാരുവസനദ്വയ ഊർജിതശീഃ

।

സർവതമങ്ഗലകരസ്മരണപതാേപാ വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക

ത്വമ് ॥ ൭॥

േദവാൻതകാദ്യസുരഭീതസുരാർതിഹർതാ വിജ്ഞാനേബാേധനവേരണ

തേമാപഹർതാ ।

ആനൻദിതതിഭുവേനശു കുമാരബൻേധാ വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക

ത്വമ് ॥ ൮॥

ഇതി െമൗദ്ഗേലാക്തം വിഘ്നനിവാരകം സിദ്ധിവിനായകസ്േതാതം

സമ്പൂർണമ് ॥
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