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ശീഗേണശസ്തവരാജഃ

{॥ ശീഗേണശസ്തവരാജഃ ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ । ശീഭഗവാനുവാച ।

ഗേണശസ്യ സ്തവം വക്ഷ്േയ കെലൗ ഝടിതി സിദ്ധിദമ് ।

ന ൻയാേസാ ന ച സംസ്കാേരാ ന േഹാേമാ ന ച തർപണമ് ॥ ൧॥

ന മാർജനം ച പഞ്ചാശത്സഹസജപമാതതഃ ।

സിദ്ധ്യത്യർചനതഃ പഞ്ചശത-ബാഹ്മണേഭാജനാത് ॥ ൨॥

അസ്യ ശീഗേണശസ്തവരാജമൻതസ്യ ഭഗവാൻ സദാശിവ ഋഷിഃ,

അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ, ശീമഹാഗണപതിർേദവതാ,

ശീമഹാഗണപതിപീത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

വിനായൈകക-ഭാവനാ-സമർചനാ-സമർപിതം

പേമാദൈകഃ പേമാദൈകഃ പേമാദ-േമാദ-േമാദകമ് ।

യദർപിതം സദർപിതം നവാൻനധാൻയനിർമിതം

ന കൺഡിതം ന ഖൺഡിതം ന ഖൺഡമൺഡനം കൃതമ് ॥ ൧॥

സജാതികൃദ്-വിജാതികൃത-സ്വനിഷ്ഠേഭദവർജിതം

നിരഞ്ജനം ച നിർഗുണം നിരാകൃതിം ഹ്യനിഷ്കിയമ്

സദാത്മകം ചിദാത്മകം സുഖാത്മകം പരം പദം

ഭജാമി തം ഗജാനനം സ്വമായയാത്തവിഗഹമ് ॥൨।

ഗണാധിപ! ത്വമഷ്ടമൂർതിരീശസൂനുരീശ്വര-

സ്ത്വമമ്ബരം ച ശമ്ബരം ധനഞ്ജയഃ പഭഞ്ജനഃ ।

ത്വേമവം ദീക്ഷിതഃ ക്ഷിതിർനിശാകരഃ പഭാകര-

രാഽചര-പചാര-േഹതുരൻതരായ-ശാൻതികൃത് ॥ ൩॥
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അേനകദം തമാല-നീലേമകദൻത-സുൻദരം

ഗജാനനം നേമാഽഗജാനനാഽമൃതാി-ചൻദിരമ് ।

സമസ്ത-േവദവാദസത്കലാ-കലാപ-മൻദിരം

മഹാൻതരായ-കൃത്തേമാഽർകമാശിേതാഽൻദരൂം പരമ് ॥ ൪॥

സരത്നേഹമ-ഘൺടികാ-നിനാദ-നുപുരസ്വൈന-

മൃദങ്ഗ-താലനാദ-േഭദസാധനാനുരൂപതഃ ।

ധിമി-ദ്ധിമി-ത്തേഥാംഗ-േഥാങ്ഗ-ൈഥയി-ൈഥയിശബ്ദേതാ

വിനായകഃ ശശാങ്കേശഖരഃ പഹൃഷ്യ നൃത്യതി ॥ ൫॥

സദാ നമാമി നായൈകകനായകം വിനായകം

കലാകലാപ-കൽപനാ-നിദാനമാദിപരൂഷമ് ।

ഗേണശ്വരം ഗുേണശ്വരം മേഹശ്വരാത്മസമ്ഭവം

സ്വപാദപദ്മ-േസവിനാ-മപാര-ൈവഭവപദമ് ॥ ൬॥

ഭേജ പചൺഡ-തുൻദിലം സദൻദശൂകഭൂഷണം

സനൻദനാദി-വൻദിതം സമസ്ത-സിദ്ധേസവിതമ് ।

സുരാഽസുെരൗഘേയാഃ സദാ ജയപദം ഭയപദം

സമസ്തവിഘ്ന-ഘാതിനം സ്വഭക്ത-പക്ഷപാതിനമ് ॥ ൭॥

കരാമ്ബുജാത-കങ്കണഃ പദാബ്ജ-കിങ്കിേണാഗേണാ

ഗേണശ്വേരാ ഗുണാർണവഃ ഫണീശ്വരാങ്ഗഭൂഷണഃ ।

ജഗത്തയാൻതരായ-ശാൻതികാരേകാഽസ്തു താരേകാ

ഭവാർണവസ്ഥ-േഘാരദുർഗഹാ ചിേദകവിഗഹഃ ॥ ൮॥

േയാ ഭക്തിപവണരാ-ഽചര-ഗുേരാഃ സ്േതാതം ഗേണശാഷ്ടകം

ശുദ്ധഃ സംയതേചതസാ യദി പേഠൻനിത്യം തിസൻധ്യം പുമാൻ ।

തസ്യ ശീരതുലാ സ്വസിദ്ധി-സഹിതാ ശീശാരദാ സർവദാ
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സ്യാതാം തത്പരിചാരിേക കില തദാ കാഃ കാമനാനാം കഥാഃ ॥ ൯॥

॥ ഇതി ശീരൂദയാമേലാക്േതാ ഗേണശസ്തവരാജഃ സമ്പൂർണഃ ॥
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