ശീനാരായണഭട്ടപാദവിരചിതാ ശീപാദസപ്തതിഃ
{॥ ശീനാരായണഭട്ടപാദവിരചിതാ ശീപാദസപ്തതിഃ ॥}
ദക്ഷാധഃകരപൽലേവ ലസദസിം ദക്േഷാർധ്വേഗ ശൂലിനീം
വാേമാർധ്േവ ഫലേകാജ്ജ്വലാം കടിതടൻയസ്താൻയഹസ്താമ്ബുജാമ് ।
ശൂലാഗാഹതകാസരാസുരശിേരാനിഷ്ഠാം പഹൃഷ്ടാം സുൈരർജുഷ്ടാമിഷ്ടഫലപദാം ഭഗവതീം മുക്തിസ്ഥലസ്ഥാം ഭേജ ॥ ൧॥

യത്സംവാഹനേലാഭിനഃ ശശികലാചൂഡസ്യ ഹസ്താമ്ബുജസ്പർേശനാപി ച േലാഹിതായതി മുഹുസ്ത്വത്പാദപങ്േകരുഹമ് ।
േതൈനേവാദ്ധതകാസരാസുരശിരൃങ്ഗാഗസഞ്ചൂർണനപാചൺഡ്യം തദനുഷ്ഠിതം കില കഥം മുക്തിസ്ഥലസ്േഥ! ശിേവ! ॥ ൨॥

ത്വത്പാദം നിജമസ്തേക ഘടയിതും േക േക നു േലാേക ജനാഃ
കിം കിം നാരചയൻതി ദുരതപർയാസപർയാദികമ് ।
മൻേയ ധൻയതമം തു േദവി! മഹിഷം ൈവരസ്ഥൈയവ ത്വയാ
യൻമൂർധ്നി സ്വയേമവ പാതകഹരം പാദാമ്ബുജം പാതിതമ് ॥ ൩॥

ത്വത്പാദാമ്ബുജമർപിതം ക്വ നു ശിേവ! കിൻനു തയീമസ്തേക?
നിത്യം തത്ത്വവിചാരദത്തമനസാം ചിത്താമ്ബുജാഗ്േരഷു വാ? ।
കിം വാ ത്വത്പണയപേകാപവിനമൻമാരാരിെമൗലിസ്ഥേല?
കിം പ്േരാത്ഖൺഡിതേഘാരൈസരിഭമഹാൈദത്േയൻദമൂർദ്ധാൻതേര? ॥ ൪॥

ത്വത്പാദാഞ്ചലരൂപകൽപലതികാബാലപവാലദ്വയം
േയ താവത്കലയൻതി ജാതു ശിരസാ നമ്േരണ കമ്േരാജ്ജ്വലമ് ।
േതഷാേമവ ഹി േദവി! നൻദനവനകീഡാസു ലഭ്യം പുനഃ
സ്വർവൽലീതരുണപവാലഭരണം േസവാനുരൂപം ഫലമ് ॥ ൫॥
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ധാവൽയം പരിലാൽയേത പുരരിേപാരങ്േഗന തുങ്ഗശീയാ
കിഞ്ച ശ്യാമലിമാപി േകാമലതേര ഭാത്േയവ ഗാത്േര ഹേരഃ ।
തത്താദൃക്പദവീം മമാപി ജനേയത്യസ്േതാകേസവാരസാദാരുൺയം തവ ലീയേത ചരണേയാഃ കാരുൺയമൂർേത! ശിേവ! ॥ ൬॥

ആരുൺയം യദിദം ത്വദീയപദേയാരാഭാതി, തത്േകചന
പാഹുസ്തുങ്ഗനിതമ്ബഭാരഭരണാൻത്യാ കിേലാപാഗതമ് ।
അൻേയ മാഹിഷമൂർദ്ധേപഷമിലിതം രക്തദവം മൻവേത
മൻേയഽഹം തു നേതഷു സാൻദമനുരാേഗാദ്ഗാരേമവാനേയാഃ ॥ ൭॥

പാഹുഃ പദ്മസമാശയം ശതധൃതിം ത്വത്പാദപദ്മാശയാദൻതസ്ത്വത്പദപദ്മവീക്ഷണവശാത്കൃഷ്േണാ।പി പദ്േമക്ഷണഃ ।
യത്പദ്മാർചനമാമനൻതി സുധിേയാ ദാരിദ്യവിദാവണം
മുക്തിക്േഷതഗേത! ഭവാനി! തദപി ത്വത്പാദപദ്മാർചനമ് ॥ ൮॥

പാദം േത സരസീരുഹദുഹമിമം യത്േസവേത പദ്മഭൂർനൂനം തത്സ്വനിവാസപങ്കജവരശീലങ്ഘനാശങ്കയാ ।
േഗാവിൻേദാഽപി ച വാരിരാശിദുഹിതുർവാസാബ്ജബാധാഭിയാ
സ്വസ്ൈയവാഗകേരാദ്ഗൃഹീതകമലതാണാഭിലാേഷണ വാ ॥ ൯॥

േസവൻേത കുലസമ്പേദ നഖമയാഃ ശീതാംശവസ്ത്വത്പദം
തത്പാേകാ നനു വീക്ഷ്യേത ഹി നിതരാമൻേയഷു ശീതാംശുഷു ।
ഏേകാ ബാലക ഏവ െമൗലിമയി! േത യാേതാ, ലലാടാത്മതാമൻേയാ നിർമലമൺഡലദശാമൻെയൗ തു ധൻെയൗ ഗെതൗ ॥ ൧൦॥

േഘാരം പാദസഹസകം പകടയൻനാശാസു ഭാസാം പതിർധ്വാൻതം േനാ പുനരാൻതരം ശമയിതും ശക്േനാതി ൈശലാത്മേജ! ।
ത്വത്പാദദ്വിതേയന േകാമലതേരണാേനന േചതഃസ്പൃശാ
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ജൻതൂനാം ബഹിരൻതരൻധതമസം കൃൻതത്യനൻതം ശിേവ! ॥ ൧൧॥

സുർേയൻദ്വഗ്നിസമീരണാദിസകലസ്വർവാസിനാമുൻമദഃ
സർവാൺേയവ പദാനി േയാ മഥിതവാൻ ദുർവാരെശൗർേയാഷ്മണാ ।
തം േഘാരം മഹിഷാസുരം നിജപേദൈനേകന സമ്മൃദ്നതീ
യത്ത്വം പത്യകൃഥാസ്തതഃ കിമപരം ത്വദ്ൈവഭവം ബൂമേഹ ॥ ൧൨॥

ഏകം വാമതൈയവ, ദക്ഷിണതൈയവാൻയത്പദം േദഹിനാം
ഖ്യാതം മുക്തിപുരാധിവാസിനി! ശിേവ!, ചിതം ത്വയി ത്വീദൃശമ് ।
ആനമ്േരഷു ജേനഷ്വഭീഷ്ടകരേണ പാദാവുെഭൗ ദക്ഷിണാവാനമ്േര തു കൃതാഗസി സ്മരഹേര വാമാക്ഷി! വാമാവുെഭൗ ॥ ൧൩॥

ആനമസ്യ പുരദുഹഃ ശിരസി േത പാദാബ്ജപാതഃ ശിേവ!
ജീയാദ്േയന ബഭൂവ പങ്കജവതീ െമൗലിസവൻതീ ക്ഷണമ് ।
കിഞ്േചാദഞ്ചിതബാലപൽലവവതീ ജാതാ ജടാവൽലരീ
ലാക്ഷാപാതവേശന സാൻധ്യസുഷമാസാൻദാ ച ചാൻദീ കലാ ॥ ൧൪॥

ദൃഷ്ട്വാ രാതിഷു ചൻദപാദജനിതാം പാേഥാരുഹാണാം യഥാം
േദവി! ത്വം കരുണാകുേലവ കുരുേഷ തദ്ൈവരനിർയാതനമ് ।
മാനാനമമേഹശെമൗലിവലഭീവാസസ്യ ശീതത്വിേഷാ
നിത്യം പങ്കജപാദഘാതജനിതാ ബാധാ യദാധീയേത ॥ ൧൫॥

സമ്ഭാൻതിസ്തവ േദവി! സാ വിജയേത മാനാവനമ്േര ശിേവ!
ത്വത്പാദാമ്ബുരുഹപഹാരമുദിേത മൻദം സമുത്ഥായിനി ।
ലാക്ഷാരാഗരസാരുണം നിപതിതം ഗങ്ഗാപയീകരം
ദൃഷ്ട്വാ േശാണിതശങ്കയാ തരലിതാ കാൻതം യദാലമ്ബഥാഃ ॥ ൧൬॥

സാ പാദദ്വിതയാഹതിർജയതി േത, യസ്യാം ഗിരീൻദാത്മേജ!
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പാചീേനൻദുയുേത നേഖൻദുദശേക െമൗലിസ്ഥലീസങ്ഗേത ।
സ്വസ്ൈയകാദശമൂർതിതാസമുചിതാേനകാദൈശേവാഡുപാനാബിഭാണ ഇവാബെഭൗ സ ഭഗവാേനേകാഽപി രുദഃ സ്വയമ് ॥ ൧൭॥

കിം ൈവരിഞ്ചകേരാടിേകാടിനിഹതം കിം വാ ഫണിഗാമണീനിശ്വാസാനിലേഖദിതം ൻവിദമിതി പ്േരമാർദസൽലാപിനാ ।
മാനസ്േയാപശേമ കേരണ ശനൈകരാമൃദ്നതാ ശമ്ഭുനാ
ഭൂയുമ്ബിതമമ്ബുജദ്യുതി പദം ധ്യായാമി മാേയ! തവ ॥ ൧൮॥

പൂർവം ജഹ്നുസുതാ സകൃൻമുരരിേപാഃ ശീപാദസങ്ക്ഷാലനാപുൺയാദീദൃശൈവഭവാ സമഭവത്േഗാവിൻദവൻദ്േയ! ശിേവ! ।
േസയം സമ്പതി ശമ്ഭുെമൗലിനിലയാ മാനപസങ്ഗാനെതൗ
നിത്യം ത്വരണാവേസചനഭുവാ പുൺേയന കീദൃഗ്ഭേവത്? ॥ ൧൯॥

പൂർവം യാകരണപപഞ്ചനവിെധൗ ല്വാപ്യേനകം പദം
കിം േനാ തൃപ്തിമഗാദഗാധിപസുേത! േശഷഃ ഫണിഗാമണീഃ ।
ആലീനഃ ശശിെമൗലിമൂർദ്ധനി ചിരം പ്േരമപേകാപാനെതൗ
ലും േത പദേമകേമവ കുതുകീ നിത്യം യേതാ വർതേത ॥ ൨൦॥

തിഷ്ഠൻത്യാം പണയപേകാപവശേതാ ബാഷ്പാകുലാക്ഷ്യാം ത്വയി
ശീകൺേഠ നഖദർപണപതിഫലദൂേപ പുേരാവർത്തിനി ।
പാദാഗ്േര പതിേതാഽയമിത്യഭിഹിേത സഖ്യാ, തവാേലാകനം
േലാലം പാദതേല വിഭാതി സഹസാ സാേകാപമാലീമുേഖ ॥ ൨൧॥

കാൻതാേലാകനലജ്ജയാ വിനമിേത കാൻേത മുഖാമ്േഭാരുേഹ
യാെസൗ ഭൂതലപാതുകാ നയനേയാഃ േശാഭാ തവാഭാസേത ।
സാ താവത്തരുണാരുണാമ്ബുജയുഗഭാൻത്യാ ത്വദങ്ഘിദ്വയപാൻേത ഭാതി മരൻദപാനകുതുകഭാൻേതവ ഭൃങ്ഗാവലീ ॥ ൨൨॥
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കിം ബൂമഃ കുടിലാത്മേകാഽപി കബരീഭാരസ്ത്വദീയഃ ശിേവ!
േകലീവിശ്ലഥിതസ്തേനാതി യദയം ത്വത്പാദസംസ്പർശനമ് ।
തത്ഭൂയഃ സുമേനാഗണാദൃതഗുണസ്ത്വൻെമൗലിസംലാൽയതാം
ധത്േത; ചിതമെസൗ, ത്വദങ്ഘിഭജനാത്കിം േകന േനാ ലഭ്യേത? ॥ ൨൩॥

രാഗദ്േവഷമുഖാ ഹി വിഭമഭരാ നശ്യൻതി വിശ്േവശ്വരി!
ത്വത്സങ്ഗാദിതി മുക്തിേദശനിലേയ! മിഥ്യാ ജൈനഃ കഥ്യേത ।
ഉദ്യദ്ദ്േവഷമുദാരവിഭമഭരം ഗാതം ദധത്യാ ത്വയാ
രാേഗാഽപി ധിയേതഽധികം ചരണേയാഃ േശാണാമ്ബുജായേയാഃ ॥ ൨൪॥

േദവി! ത്വത്പദസത്പരാഗമനിശം െമൗെലൗ സമാബിഭതാം
സാധൂനാമപരാഗൈതവ ഭവതീത്യാർയമാസ്താമിദമ് ।
പാദസ്േത നഖരപഭാവലസിേതാ ജാഗർതി േസാഽയം പുനിതം നാമ ഖരപഭാവലസിേതാ ദുഷ്ടാസുരം പിഷ്ടവാൻ ॥ ൨൫॥

ദ്വിത്േവന സ്ഥിതേയാസ്ത്വദീയപദേയാർദ്ൈവതം നിരസ്യ സ്ഫുടം
ൈകവൽയപതിപാദേന കുശലതാ ജാേതതി േകാഽയം കമഃ ? ।
കിം വാ യുക്തിഭിരത, മുക്തികരതാ യക്ൈതവ േത പാദേയാർമുക്താ ഏവ ഹി വിസ്ഫുരൻതി വിമലാസ്തത്സങ്ഗിേനാഽമീ നഖാഃ ॥ ൨൬॥

പാദാഗം തവ കാമദം സുരലതാശാഖാഗമാചക്ഷ്മേഹ
ജാതാ യത ഹി ബാലപൽലവരുചിഃ സ്ൈവേരവ രാേഗാദൈയഃ ।
ഉത്സർപൻനഖമൺഡലീസുഷമയാ പുഷ്പാലിരുത്പാദിതാ
സഞ്ജാതാലിരുതി മഞ്ജുലതൈരർമഞ്ജീരശിഞ്ജാരൈവഃ ॥ ൨൭॥

േദവീയം തവ സൻനേതശമകുടസ്വർേലാകകൽേലാലിനീകൽേലാലാഹതിഭിർവിേശഷവിമലാ ജീയാൻനഖശ്േരണികാ ।
യദ്ധാവൽയമവാപ്തുമാത്തകുതുകാസ്േതാേയ തപസ്യൻത്യമീ
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ദീനാഃ േഫനകണാ െമൗക്തികഗണാഃ ശങ്ഖാ ശങ്കാമേഹ ॥ ൨൮॥

മാേന ശമ്ഭുശിരഃപഹാരചരിതം ൈനവ ത്വദിാകൃതം
ജാേന േദവി! പദാബ്ജേയാസ്തു പുരജിൻമൂർദ്ധ്നാ വിേരാധാദിദമ് ।
ഏേത പാദനഖാംശുബദ്ധകലഹാഃ ശീതാംശുമൻദാകിനീേഭാഗീൻദാഃ കില ശങ്കരസ്യ ശിരസാ ശങ്കാം വിനാ രക്ഷിതാഃ ॥ ൨൯॥

േദവി! ത്വരേണാലൻനഖഘൃണിശ്േരണീഷു ലീേനാ നമൻനാഭാതി സ്ഫടികാചലസ്ഫുടതടീശായീവ സായൻനടഃ ।
ഹംസാലീന ഇവ സ്വയം കമലഭൂഃ ക്ഷീരാിശായീവ ച
ശീഭർതാ മഘവാപി നാകസരിതി സ്നായൻനിവാേലാക്യേത ॥ ൩൦॥

േഡാലാേകലിവിെധൗ ഹിമാചലശിലാേദേശ സമഭ്യാഹതാത്പാദാഗാത്തവ യാനി യാവകരസപസ്യൻദനാൻയമ്ബിേക! ।
താൻയഭ്യാഗതസുമ്ഭസങ്ഗരഭവദക്താമ്ബുവിസ്താരണാബിൻദുക്േഷപനിഭാനി നൻദദമരീവൻദ്യാനി വൻദാമേഹ ॥ ൩൧॥

േഡാലാേകലിഷു യം ഹിമാചലശിലാലഗ്നം വേനവാസിേനാ
ഭക്ത്യാ േയാഗിവരാസ്തിപുൺഡകലിേത ലിമ്പൻതി ഫാലാൻതേര ।
യം സിദ്ധപമദാഃ സേമത്യ തിലകം കുർവൻതി നത്വാ മുഹുസ്തം ദാക്ഷായണി! േത കദാ നു പദേയാരീക്േഷയ ലാക്ഷാരസമ് ? ॥ ൩൨॥

േദവി! ത്വം മുരൈവരിണഃ പണമേന യത്കിഞ്ചിദാകുഞ്ചയ
ശീപാദാമ്ബൂജമൻയഥാസ്യ ശിരസി ത്വത്പാദലാക്ഷാഞ്ചിേത ।
ശീഭൂമ്േയാരിതരപണാമകൃതമിത്യൻേയാൻയമാശങ്കയാ
േരാഷയാകുലേയാിരം സ ഭഗവാൻ ജാേയത പർയാകുലഃ ॥ ൩൩॥

പാഗുദ്വാഹവിെധൗ ഹിമാചലസദസ്യശ്മാധിേരാപായ യ-
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ൻന സ്പക്ഷ്യാമി വിയദ്ധുനീമിതി പുനഃ സത്യം വിധാതും ച യത് ।
ൈദത്േയാത്ക്േഷപണസാഹേസ വിരചിേത സംവാഹനാർഥം ച യത്തത്പാദഗഹണതയം വിജയേത ശർേവണി ശർവാണി! േത ॥ ൩൪॥

സുമ്ഭസ്േത കില േദവി! രാഗകലേഹ പാദപഹാേരാത്സവം
ലും കാങ്ക്ഷിതവാനുപായമിഹ ഖൽവജ്േഞാ ന വിജ്ഞാതവാൻ ।
യദ്യാേയാത്സ്യത േഘാരമാഹിഷവപുർധാരീ സ ൈവരീ തതഃ
പാഘാനിഷ്യത മൂർധ്നി േകാമലരുചാ പാദാരവിൻേദന േത ॥ ൩൫॥

ആനമ്േര ഗിരിേശ പദപഹരേണ ദത്േത ഭവത്യാ രുഷാ
lദ്◌്നാേഥ! കിം മഹിേഷാഹാrദ്◌്മിത്യഭിഹിേത േദേവന തസ്മിൻ ക്ഷേണ ।
ആലിഷ്വാകലിതസ്മിതാസു, പുനരപ്യുദ്ദാമപുഷ്യദുഷസ്തൻെമൗെലൗ ജയതി ദ്വിതീയമപി േത പാദാബ്ജസൻതാഡനമ് ॥ ൩൬॥

പാദാഗം തവ സങ്ഗരശമവശാദാക്ഷാരിലാക്ഷാരസം
വിൻയസ്തം മൃഗനായേകാപരി ചിരാജ്ജീയാദേഗൻദാത്മേജ! ।
യത്കാൻത്ൈയവ ച േലാഹിേതാ മൃഗപതിർൈദത്യപഹാേരാദ്ഗലദക്താമ്ഭഃകണികാ വഹൻനപി തഥാ നാമാനി ൈവമാനിൈകഃ ॥ ൩൭॥

ൈനവാലിമ്പ നിലിമ്പമൂർദ്ധസു, ന വാ സിംേഹാപരി ത്യജ്യതാം
മാ േചദം മഹിഷസ്യ മൂർദ്ധ്നി രഭസാദാലിപ്യ േലാലുപ്യതാമ് ।
പത്യുർെമൗലിനദീജേല പരമിദം സങ്ക്ഷാലനീയം ത്വേയത്യാലീേകലിഗിേരാ ജയൻതി ഗിരിേജ! ത്വത്പാദലാക്ഷാർപേണ ॥ ൩൮॥

നത്ൈവവ പഥമം ത്വദങ്ഘികമലം െതൗ പുഷ്പവൻതാവുെഭൗ
ത്ൈരേലാക്യം മഹസാഭിഭൂയ ചരേതാ േയാമാൻതരപാൻതേര ।
നാേഥ! െതൗ കഥമൻയഥാ പരിഗലൽലാക്ഷാരസക്ഷാലിെതൗ
വീക്ഷ്േയേത ഭൃശേശാണിബിമ്ബമുദയാരമ്േഭ പിയമ്ഭാവുെകൗ ॥ ൩൯॥
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ത്ൈരേലാക്യം വശയൻതി, പാപപടലീമുാടയൻത്യുൈകർവിദ്േവഷം ജനയൻത്യധർമവിഷേയ പസ്തമ്ഭയൻത്യാപദഃ ।
ആകർഷൻത്യഭിവാഞ്ഛിതാനി മഹിഷസ്വർൈവരിേണാ മാരണാിതം! ത്വത്പദസിദ്ധചൂർണനിവഹാഃ ഷട്കർമണാം സാധകാഃ ॥ ൪൦॥

കിം കൽപദുമപഞ്ചകം പണമതാമാകാങ്ക്ഷിതാപാദേന
കിം പഞ്ചായുധബാണപഞ്ചകമിദം മാരാരിസമ്േമാഹേന ।
സൂക്ഷ്മം കിഞ്ചന പഞ്ചഭൂതവപുേഷാ വിശ്വസ്യ കിം കാരണം
ത്വത്പാദാങ്ഗുലിപഞ്ചകാത്മകമിദം കിം ഭാതി ശമ്േഭാഃ പിേയ! ॥ ൪൧॥

േഡാലാേകലിഷു ദൂരദൂരഗമേന പ്േരങ്േഖാലനാവിഭേമ
േമദിൻയാമനിപാതിതം ജയതി േത നാേഥ! പദാമ്േഭാരുഹമ് ।
ഭക്ത്യാ സൻനമതാം ത്വദാനനഗലദ്ഗാനാമൃതാമൂർയാ
ഭൂപൃഷ്േഠ ചിരശായിനാം ദിവിഷദാമാഘട്ടനാസാധ്വസാത് ॥ ൪൨॥

മഞ്ജീരപസരൻമസാരസുഷമാരൂപാ കലിൻദാത്മജാ
സ്വായനഖാംശുസഞ്ചയമയീ ഗങ്ഗാ ച സങ്ഗാമുകാ ।
േശാണഃ പാദരുചാം ചയ മിലിേതാ േയന ത്വദഗ്േര, തേതാ
മജ്ജൻതീവ നമൻതി തത മുനയഃ സർേവഽപി ശർവാങ്ഗേന ॥ ൪൩॥

മഞ്ജീരാർപിതശകനീലശകലശീചഞ്ചലീകാഞ്ചിതം
രാജദ്േരണുവിഭൂഷിതം പരമഹംസാലീഭിരാേസവിതമ് ।
ത്വത്പാദാഗസേരാജമങ്ഗുലിദലായഭിരാഭാസുരം
വിഷ്വഗ്േരാചിനഖാംശുജാലപയസി സ്വേ സമുോഭേത ॥ ൪൪॥

മഞ്ജീരസ്വനമഞ്ജുവിഷ്കിരരേവ തത്സങ്ഗിനീേലാപലായാരൂപതേമാലേവ നഖമിഷാദക്ഷീണതാരാഗേണ ।
സൻധ്യാരാഗനിഭസ്വകാൻതിപടേല ത്വത്പാദമൂലാത്മക-
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പത്യൂേഷാപഗേമ ഹി േദവി! ലഭേത േലാകഃ പേബാേധാദയമ് ॥ ൪൫॥

വിദ്യാമുക്തിരമാവധൂഷു നിതരാം കാമാതുരാ മാനവാസ്തപ്താസ്ത്വൻനഖകാൻതിചൻദനരൈസരാലിപ്യ ഗാതം നിജമ് ।
ത്വത്പാദാബ്ജരുചിപവാലനിചിേത ഭൂമീതേല േശരേത
നിത്യം േദവി! ഭവത്കൃപാപിയസഖീവിശ്വാസതഃ േകവലമ് ॥ ൪൬॥

മഞ്ജീരക്വണിൈതഃ ക്ഷിപൻനിവ മുഹുഃ ശീമൻനഖാംശൂദ്ഗൈമർൈദത്േയൻദം പഹസൻനിവാരുണരുചാ രുഷ്യൻനിവാസ്ൈമ ഭൃശമ് ।
ധീരായാം ത്വയി നിർവികാരമനസി ത്വത്പാദ ഏവ സ്ഫുടം
പുഷ്ണൻ ൈവരിവികാരേമഷ മഹിഷധ്വംസീ പരിതായതാമ് ॥ ൪൭॥

ക്ഷിപം േദവി! ശിരസ്പൻദേന മഹിഷം പിഷ്ട്വാ തേതാഽധഃ പദം
ദിത്സൻത്യാം ത്വയി കൺഠഭഞ്ജനഭിയാ കൺഠീരേവ വിദുേത ।
േമദിൻയാമപി ഭീതികമ്പിതതെനൗ പ്േരമത്വരാശാലിനാ
ശർേവൈണവ നിജാങ്കസീമ്നി നിഹിതം പാദദ്വയം േത ജേയത് ॥ ൪൮॥

പൂർവം േദവി! പദാമ്ബുേജന മഹിഷപധ്വംസനാഭ്യാസതഃ
പാത്കുത്സിതസുമ്ഭൈദത്യവിജേയാഽപ്േയവം കൃതഃ കിം ത്വയാ? ।
േനാ േചദ്ഭാതി കഥം കുസുമ്ഭവിജയീ പാദാബ്ജേദേശാഽയമിത്യാലാേപ ഗിരിശസ്യ തദ്വിജയേത മൻദസ്മിതം േദവി! േത ॥ ൪൯॥

ബിഭാേണന മേനാജ്ഞയാവകരസം മഞ്ജുധ്വനൻനൂപുരശ്േലഷാലങ്കൃതിശാലിനാ നഖമണീജാതപസാദശിയാ ।
ഏേകൈനവ പേദന േദവി! മഹിഷധ്വംേസ മഹീയസ്തരഃ
ശ്േലാേകായം രചിതസ്ത്വേയതി വിബുധാഃ സംശ്ലാഘനം കുർവേത ॥ ൫൦॥

ത്വം ശമ്േഭാർമഹിഷീ ഭവസ്യഗസുേത! േതേനാപഹാസായ േത
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ൈദത്േയാഽയാം മഹിഷീഭവൻനുപഗതഃ, േസാഽയം കഥം ക്ഷമ്യേത ? ।
ഇത്ഥം നൂപുരനിഃസ്വൈനരിവ വദൻ പാദസ്ത്വദീേയാ രുഷാ
ശസ്തപഗഹണാത്പുൈരവ മഹിഷം പിഷ്ണൻ പരിതായതാമ് ॥ ൫൧॥

േദയാ പങ്കശേയാഽദ്യ േകാഽപി മഹിഷദ്മാ മഹാൻ കൺടകഃ
പാേദനാഹത ഇത്യുദൂഢഹസിതം സഖ്യാ സമാേവദിേത ।
സദ്യഃ കൺടകശാലിനാ കരതേലനാസാദ്യ പാദാമ്ബുജം
ഗൃഹ്ണൻനാർതിവിേനാദനായ ഗിരിേശാ ജീയാത്പിയസ്േത ശിേവ! ॥ ൫൨॥

ത്വത്പാദാങ്ഗുലിപൽലൈവരഗസുേത! േദവി! സ്വയം പഞ്ചഭിഃ
പഞ്ചത്വം ഗമിേതാ മഹാസുര ഇതി സ്വാത്മാനുരൂപം കൃതമ് ।
ഏൈതേരവ നേതാ ജനസ്തിദശതാം നീേതാ, മേഹശഃ പുനർലക്ഷത്വം ഗമിതഃ പസൂനധനുേഷാ വിസ്മാപനം തദ്ദ്വയമ് ॥ ൫൩॥

ബാഹ്മം മാഘവനം ച വാഹനമേഹാ മൻൈദർഗൈതർനിൻദിതം
ധാവൽേയന നഖത്വിഷാം വിഹസിേതാ വാേഹാഽപി മാേഹശ്വരഃ ।
ഇത്ഥം വാഹനൈവരിതാം ഭജതി േത പാദസ്തേതാ മൻമേഹ
കാത്യായൻയമുനാ ൻയഘാനി മഹിഷഃ കാർത്താൻതവാഹഭമാത് ॥ ൫൪॥

സീമൻതപകേര സുേരൻദസുദൃശാം സിൻദൂരേരഖാത്മനാ
മാണിക്യദ്യുതിസഞ്ജ്ഞൈയവ മകുടീേകാടീഷു ൈദത്യദുഹാമ് ।
ശമ്േഭാർമൂർധ്നി ജടാഘടാരുണരുചിയാേജന പാദപൈഭൈവകാ േത പരിണാമേമതി കരുണാമൂർേത! ഗിരീൻദാത്മേജ! ॥ ൫൫॥

േനാ േകശഃ പരമാശയഃ സുമനസാം, പാദാബ്ജേരണു േത
േനാ മൻദാരസിതാ പരം സ്മിതരുചിർമഞ്ജീരേയാ ദ്വയീ ।
േനാ ബാഹുഃ കലഹം സേമത്യ ജയതി, ത്വദ്യാനലീലാപ്യെസൗ
േനാ ശുമ്ഭത്തരലാക്ഷമാനനമിദം, പാദാമ്ബുജം ചാമ്ബിേക! ॥ ൫൬॥
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നാേഥ! താവകവാഹസിംഹചകിതാസ്ത്വത്പാദമൂേല നതാ
നൂനം ബഭമുരഭമുപിയമുഖാ ദിക്കുമ്ഭിവീരാിരമ് ।
േനാേചേദഷ കഥം തദുൻനതശിരിൻദൂരസൻേദാഹേജാ
രാഗസ്േത ചരണാമ്ബുേജ പരിണമൻനദ്യാപി വിദ്േയാതേത ॥ ൫൭॥

ത്വത്പാേദാഽയമജാശിത രുചിരസ്പർശാൻവിേതാ േയാഗിനാമൻതഃസ്ഥാകൃതിരൂഷ്മഭാക് ച മഹിഷപധ്വംസനപകേമ ।
ഏവം ഖൽവഖിലാക്ഷരാത്മകമമും ൈശേലൻദകൻേയ! കഥം
ഭാഷൻേത നതവർഗബൻധുമപവർഗാലമ്ബനം വാ ജനാഃ? ॥ ൫൮॥

ഉൻമീലൻനഖമൺഡലീഹിമകണഃ, േശാണപഭാൈഗരികം
ബിഭാണഃ, പരിേശാഭമാനകടേകാ, ഭൂേയാ വൈനകാശയഃ ।
ഗായത്സിദ്ധവധൂനിേഷവിതതലഃ പാദസ്ത്വദീയഃ ശിേവ!
രാജത്േയഷ ഹിമാദിപാദവദിദം യുക്തം ഹിമാദ്േരഃ സുേത! ॥ ൫൯॥

ദിക്പാൈലർദശഭിഃ പൃഥക്പൃഥഗയം ത്വത്പാദേയാരർപിേതാ
ദൃശ്േയാ ഭക്ത്യനുരാഗ ഏവ ദശധാ േശാണാങ്ഗുലിശീമിഷാത് ।
പാദാഭ്യാമപി താൻ പതി പകടിതാ നൂനം പസാദാങ്കുരാ
ദൃശ്യൻേത നഖകാൻതിപങ്ക്തിദശകയാേജന ൈശലാത്മേജ! ॥ ൬൦॥

േമഘാനാം കുലിശസ്യ ചാപതിഹതാ ധാരാഃ കമൻതാം ചിരം
േനാ നശ്േയൻമദദാനവാരിവിഭേവാ നാകസ്യ നാഗസ്യ ച ।
പുത്േരാഽയം മമ ൈസനികാ ദധതാം നിത്യം ജയൻതഃ സുഖം
ത്വത്പാദാമ്ബുജപാതിനഃ സുരപേതരിത്ഥം ജയൻത്യർത്ഥനാഃ ॥ ൬൧॥

ആജ്യാസക്തകൈരർദ്വിജൻമഭിരഹം ഹൂേയയ, േനാ ദാനൈവഃ
സ്വാഹാേരാചിതമസ്തു പാർശ്വമനിശം, താദൃക് ച ഹയം ലൈഭ ।
രക്ഷാവാനിതി ഭൂതിമാനിതി ച േമ ശബ്ദപസിദ്ധ്യാ ശിേവ!
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േനാേപക്ഷ്േയാഽഹമിതി ത്വദങ്ഘിനമേന ജീയാസുരഗ്േനർഗിരഃ ॥ ൬൧॥

lദ്◌്ത്വത്ഭക്താഘമബുദ്ധിപൂർവലിഖിതം സ്യാേത്ക്ഷേമഥാഃ ശിേവ!
കാൻതസ്േത മയി േരാഷവാൻ, കുരു പുനസ്തസ്യാർദഭാവം ശൈനഃ ।
േദവി ത്വം മഹിഷാഭിഹൻതി! ചകിതം തായസ്വ േമ വാഹനംrദ്◌്,
കാലസ്േയതി ജയൻതി േത പദനെതൗ േലാലസ്യ സമ്പാർഥനാഃ ॥ ൬൩॥

ധർമാചാരപേരാഽഹമിത്യവമേതാ രക്േഷാഭിേരകാൻവൈയർമഹ്യം േദവി വിനിൻദിതാ ദിശമദുർജാതിദ്വിഷാമരാഃ ।
ൈദവാദിത്യുഭയച്യുേതാ വിശരേണാ രക്ഷ്േയാഽഹമിത്യാദയസ്ത്വത്പാദപണെതൗ ജയൻതി നിരൃേതരത്യാകുലാഃ പാർഥനാഃ ॥ ൬൪॥

മത്പുത്യാ മമ വാ മുകുൻദഗൃഹതാഭാഗ്യം ന സങ്ക്ഷീയതാം
മാഹം പായിഷി കുമ്ഭേജന മുനിനാ കൽപാൻതസൂർേയണ വാ ।
ദ്േവധാ േമ സുരവാഹിനീദയിതതാ സാധു ത്വയാ രക്ഷ്യതാം
ത്വത്പാദാമ്ബുജപാതിേനാ ജലപേതരിത്ഥം ജയൻത്യർത്ഥനാഃ ॥ ൬൫॥

വിശ്വപാണമയീ ത്വേമവ, മമ തു പാഹുർജഗത്പാണതാം
സർവസ്യാപി സദാ ഗതിർഹി ഭവതീ, മാേമവമാഹുർജനാഃ ।
ലജ്ജാപാദകമീദൃശം ജനനി! നഃ, കിം കുർമേഹ, പാഹിമാമിത്േയവം പവനസ്യ േത പദനെതൗ വാേചാ ജയൻത്യാകുലാഃ ॥ ൬൬॥

ശങ്േഖാൽലാസിഗേലാജ്ജ്വേല! സമകേര! പദ്േമന, കുൻദസ്മിേത!
പാദാഗാദൃതകേപ! മുഖമഹാപദ്േമ! മുകുൻദാശിേത! ।
ഇത്യസ്മൻനിധിഗാതി! നീലനയേന! ചർചാത്മിേക! പാഹിമാമിത്ഥം പാദനതിഃ ശിേവ! വിജയേത സഖ്യുഃ കുേബരസ്യ േത ॥ ൬൭॥

സൻനാേമഷു ഭവത്പദാമ്ബുജനഖായാം ജടാസങ്ഗിനീം
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ഗങ്േഗത്യാലിജനാ വദൻതി വിതഥം മാ ഭൂർമുധാ േകാപിനീ ।
ദൃഷ്ടിർമയി! നീയതാം, പരുഷമപ്േയകം വേചാ ദീയതാമീശാനസ്യ ഭവാനി! േത പദനതാവിത്ഥം ജയൻത്യർത്ഥനാഃ ॥ ൬൮॥

നാഭീേതാഽഭവമാദിതസ്തവ ബലാത് പാദഭീേതാഽസ്മ്യഹം
ത്യക്േഷണ തിമുഖീകൃേതാഽപി ചതുരാസ്േയാഽഹം തൈവവ സ്തൈവഃ ।
ത്വം വിശ്വാത്മതേയാപജൻയ ന പുനഃ സഷ്ടാരമാഖ്യാഹി മാമിത്ഥം േദവി! ജയൻതി േത പദനെതൗ വാണീപേതർവാണയഃ ॥ ൬൯॥

ആശീരസ്തി മുേഖ, വിഡമ്ബയതി മാം ഭൂേയാഽപി ചാശീഃസ്പൃഹാ
േഭാഗാഃ സൻതി സഹസധാ, പുനരഹം േഭാഗാൻ കഥം പാർഥേയ? ।
േശേഷാഽഹം സ്പൃഹയാമ്യേശഷസുഖമിത്േയത ഹാസാസ്പദം,
നാേഥ! ചിൻതയ സർവമിത്യഹിപേതസ്ത്വത്പാദപാേതാ ജേയത് ॥ ൭൦॥

പാർവത്യാഃ പദമത ദൃശ്യമിതി വാ പാേദ ഭവത്േവന വാ
സാധുത്വാത്തദുപാസ്തേയ ഹിതതയാ പദ്യാൻയമൂനി സ്ഫുടമ് ।
ൈസഷാ മുക്തിപുരീഗിരീൻദതനയാ ഭക്േതന നാരായേണനാബദ്ധാ ഖലു സപ്തതിർദിശതു വഃ കൽയാണഹൽേലാഹലമ് ॥

Shri Narayana Bhatta, the author of this work is more famous for his
work "Narayaneeyam". Narayaneeyam was composed in his younger days. It
is said that he had a vision (dream) in which Krishna appeared to him
and commanded him to go to Mukkola Bhagavati (Devi) temple in north
Kerala. He went there and stayed there worshipping the Goddess till his
last days. This temple is also known as Muktisthala. It is said that
the poet attained Mukti there. It was during his stay at Mukkola that
he composed "Sripadasaptati", seventy verses on the divine feet of the
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Goddess. It is assumed that he composed only 70 verses because he was
70 years old when he composed this work.
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