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ശീവിനായകവിനതിഃ

{॥ ശീവിനായകവിനതിഃ ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

േഹരമ്ബമമ്ബാമവലമ്ബമാനം ലമ്േബാദരം ലമ്ബ-വിതുൺഡ-ശുൺഡമ് ।

ഉത്സങ്ഗമാേരാപയിതും ഹ്യപർണാം ഹസൻതമൻതർഹരിരൂപമീേഡ ॥ ൧॥

മിലിൻദ-വൃൻദ-ഗുഞ്ജേനാൽലസത്കേപാല-മൺഡലം

ശുതി-പചാലന-സ്ഫുരത്സമീരവീജിതാനനമ് ।

വിതുൺഡ-ശുൺഡമൺഡല-പസാര-േശാഭിവിഗഹം

നിവാരിതാഘ-വിഘ്നരാശിമങ്കലാലപം ഭേജ ॥ ൨॥

ഗേജൻദ-െമൗക്തികാലി-ലഗ്ന-കമ്ബുകൺഠ-പീഠകം

സുവർണവൽലി-മൺഡലീ-വിധാനബദ്ധ-ദൻതകമ് ।

പേമാദി-േമാദകാഞ്ചിതം കരൺഡകം കരാമ്ബുേജ

ദധാനമമ്ബികാമേനാ വിേനാദ-േമാദദായകമ് ॥ ൩॥

ഗഭീര-നാഭി-തുൻദിലം സുപീത-പാട-െധൗതകം

പതപ്ത-ഹാടേകാപവീത-േശാഭിതാങ്ഗ-സങ്ഗഹമ് ।

സുരാ-ഽസുരാർചിതാംഘികം ശുഭകിയാ സഹായകം

മേഹശചിത്ത-ചായകം വിനായകം നമാമ്യഹമ് ॥ ൪॥

ഗജാനനം ഗേണശ്വരം ഗിരീശജാ-കുമാരകം

മേഹശ്വരാത്മജം മുനീൻദ-മാനസാധി-ധാവകമ് ।

മതിപകർഷ-മൺഡിതം സുഭക്ത-ചിത്ത-േമാദകം

ഭജജ്ജനാലിേഘാര-വിഘ്നഘാതകം ഭജാമ്യഹമ് ॥ ൫॥

ലസൽലലാട-ചൻദകം കിയാകൃേതഽസ്തതൻദകം
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മേഹൻദവൻദ്യ-പാദുകം ഷഡാനനാഗജാനുജമ് ।

അഹിം നിവാർയ മൂഷകാധിരക്ഷകം മയൂരകം

വിേലാക്യ സുപസൻനമാനസം ഗണാധിപം ഭേജ ॥

ഹരിം നിരീക്ഷ്യ ഭീതിചഞ്ചലാക്ഷേമത്യ മാതരം

നിജാവനായ പാർശ്വമാഗതാം വിേലാക്യ സത്വരമ് ।

തദീയ-വക്ഷസി പവിശ്യ സുസ്ഥിരം പേര വേര

നമാമി േസവകാലിേശാക-േശാഷകം നിരൻതരമ് ॥ ൭॥

നിലിമ്പ-േലാകമൺഡേലാ-പപൂർണ-പൂജനീയകം

സുഭക്ത ഭക്തിഭാവനാ വിഭാവിതാഖിലപദമ് ।

പഭൂത ഭൂതി ഭാവകം ദുരൂഹ ദുഃഖ പാവകം

വേജശ്വരാംശ-സമ്ഭവം വിദ്യുപഭാസിതാലികമ് ॥ ൮॥

ഗിരീൻദ-നൻദിനീ-കരാമ്ബുജ-പസാധിതാഽലകമ്

വിേലാല-ശുൺഡ-ചുമ്ബിേതാഗ-ഭാലചൻദ-ബാലകമ് ।

നിജാഖു-േഖലനാപരം കഖൻതമസ്തചാപലം

നമാമി സിദ്ധി-ബുദ്ധി-ഹസ്ത-ചാലി-പഞ്ചചാമരമ് ॥ ൯॥

വിനായകസ്യ വിനതിം പഠതാം ശൃൺവതാം സതാമ് ।

സിദ്ധി-ബുദ്ധി-പദാം സൻതി മങ്ഗലാനി പേദ പേദ ॥ ൧൦॥

॥ ഇതി പൺഡിത-ശീശിവപസാദദ്വിേവദി-വിരചിതാ വിനായക-വിനതിഃ

സമാപ്തഃ ॥
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