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സങ്കഷ്ടഹരണം ഗേണശാഷ്ടകമ്

{॥ സങ്കഷ്ടഹരണം ഗേണശാഷ്ടകമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഓം അസ്യ ശീസങ്കഷ്ടഹരണസ്േതാതമൻതസ്യ

ശീമഹാഗണപതിർേദവതാ,

സംകഷ്ടഹരണാർഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ഓം ഓം ഓംകാരരൂപം ത്യഹമിതി ച പരം യത്സ്വരൂപം തുരീയം

ത്ൈരഗുൺയാതീതനീലം കലയതി മനസസ്േതജ-സിൻദൂര-മൂർതിമ് ।

േയാഗീൻദ്ൈരർബഹ്മരൻധ്ൈരഃ സകല-ഗുണമയം ശീഹേരൻദ്േരണ സങ്ഗം

ഗം ഗം ഗം ഗം ഗേണശം ഗജമുഖമഭിേതാ യാപകം ചിൻതയൻതി ॥ ൧॥

വം വം വം വിഘ്നരാജം ഭജതി നിജഭുേജ ദക്ഷിേണ ൻയസ്തശുൺഡം

കം കം കം ക്േരാധമുദാ-ദലിത-രിപുബലം കൽപവൃക്ഷസ്യ മൂേല ।

ദം ദം ദം ദൻതേമകം ദധതി മുനിമുഖം കാമേധൻവാ നിേഷയം

ധം ധം ധം ധാരയൻതം ധനദമതിഘിയം സിദ്ധി-ബുദ്ധി-ദ്വിതീയമ് ॥ ൨॥

തും തും തും തുങ്ഗരൂപം ഗഗനപഥി ഗതം യാപ്നുവൻതം ദിഗൻതാൻ

ീം ീം ീം കാരനാഥം ഗലിതമദമിലൽേലാല-മത്താലിമാലമ് ।

ഹീം ഹീം ഹീം കാരപിങ്ഗം സകലമുനിവര-ധ്േയയമുൺഡം ച ശുൺഡം

ശീം ശീം ശീം ശീം ശയൻതം നിഖില-നിധികുലം െനൗമി േഹരമ്ബബിമ്ബമ് ॥

൩॥

െലൗം െലൗം െലൗം കാരമാദ്യം പണവമിവ പദം മൻതമുക്താവലീനാം

ശുദ്ധം വിഘ്േനശബീജം ശശികരസദൃശം േയാഗിനാം ധ്യാനഗമ്യമ് ।

ഡം ഡം ഡം ഡാമരൂപം ദലിതഭവഭയം സൂർയേകാടിപകാശം

യം യം യം യജ്ഞനാഥം ജപതി മുനിവേരാ ബാഹ്യമഭ്യൻതരം ച ॥ ൪॥
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ഹും ഹും ഹും േഹമവർണം ശുതി-ഗണിത-ഗുണം ശൂർപകണം കൃപാലും

ധ്േയയം സൂർയസ്യ ബിമ്ബം ഹ്യുരസി ച വിലസത് സർപയജ്േഞാപവീതമ് ।

സ്വാഹാ ഹും ഫട് നേമാഽൻൈതഷ്ഠ-ഠഠഠ-സഹിൈതഃ പൽലൈവഃ േസയമാനം

മൻതാണാം സപ്തേകാടി-പഗുണിത-മഹിമാധാരമീശം പപദ്േയ ॥ ൫॥

പൂർവം പീഠം തിേകാണം തദുപരി-രുചിരം ഷട്കപതം പവിതം

യസ്േയാർധ്വം ശുദ്ധേരഖാ വസുദല കമലം വാ സ്വേതജതുസമ് ।

മധ്േയ ഹുങ്കാര ബീജം തദനു ഭഗവതഃ സ്വാങ്ഗഷട്കം ഷഡസ്േര

അഷ്െടൗ ശക്തീ സിദ്ധീർബഹുലഗണപതിർവിഷ്ടരാഽഷ്ടകം ച ॥ ൬॥

ധർമാദ്യഷ്െടൗ പസിദ്ധാ ദശദിശി വിദിതാ വാ ധ്വജാൽയഃ കപാലം

തസ്യ ക്േഷതാദിനാഥം മുനികുലമഖിലം മൻതമുദാമേഹശമ് ।

ഏവം േയാ ഭക്തിയുക്േതാ ജപതി ഗണപതിം പുഷ്പ-ധൂപാ-ഽക്ഷതാദ്ൈയ-

ർൈനേവദ്ൈയർേമാദകാനാം സ്തുതിയുത-വിലസദ്-ഗീതവാദിത-നാൈദഃ ॥ ൭॥

രാജാനസ്തസ്യ ഭൃത്യാ ഇവ യുവതികുലം ദാസവത് സർവദാസ്േത

ലക്ഷ്മീഃ സർവാങ്ഗയുക്താ ശയതി ച സദനം കിങ്കരാഃ സർവേലാകാഃ ।

പുതാഃ പുത്യഃ പവിതാ രണഭുവി വിജയീ ദ്യൂതവാേദഽപി വീേരാ

യസ്േയേശാ വിഘ്നരാേജാ നിവസതി ഹൃദേയ ഭക്തിഭാഗ്യസ്യ രൂദഃ ॥ ൮॥

॥ ഇതി സങ്കഷ്ടഹരണം ഗേണശാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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