ശീഗരുഡദൺദകമ്
{॥ ശീഗരുഡദൺദകമ് ॥}
ശീമേത നിഗമാൻതമഹാേദശികായ നമഃ ।
ശീമാൻ േവങ്കടനാഥാർയഃ കവിതാർകികേകസരീ ।
േവദാൻതചാർയവർേയാ േമ സൻനിധത്താമ് സദാഹൃദി ॥

നമഃ പൻനഗനദ്ധായ ൈവകുൺഠവശവർതിേന ।
ശുതിസിൻധു സുേധാത്പാദമൻദരായ ഗരുത്മേത ॥ ൧॥

ഗരുഡമഖിലേവദനീഡാധിരൂഢമ്
ദ്വിഷത്പീഡേനാത്കൺഠിതാകുൺഠൈവകുൺഠപീഠീകൃത
സ്കൻധമീേഡ
സ്വനീഡാഗതിപീതരുദാസുകീർതിസ്തനാേഭാഗഗാേഢാപഗൂഢ
സ്ഫുരത്കൺടകവാത
േവധയഥാേവപമാന ദ്വിജിഹ്വാധിപാകൽപവിഷ്ഫാർയമാണ സ്ഫടാവാടികാ
രത്നേരാചിശ്ഛടാ രാജിനീരാജിതം കാൻതികൽേലാലിനീരാജിതമ് ॥ ൨॥

ജയഗരുഡ സുപർണ ദർവീകരാഹാര േദവാധിപാഹാരഹാരിൻ
ദിെവൗകസ്പതിക്ഷിപ്തദമ്േഭാളിധാരാകിണാകൽപ കൽപാൻതവാതൂല
കൽേപാദയാനൽപ
വീരായിേതാദ്യമത്കാര ൈദത്യാരി ൈജതധ്വജാേരാഹനിർധാരിേതാത്കർഷ
സങ്കർഷണാത്മൻ ഗരുത്മൻ മരുത്പഞ്ച കാധീശ സത്യാദിമൂർേത ന കിത്
സമസ്േത നമസ്േത പുനസ്േത നമഃ ॥ ൩॥

നമ ഇദമജഹത്സപർയായ
പർയായനിർയാതപക്ഷാനിലാസ്ഫാലേനാദ്േവലപാേഥാധി
വീചീചേപടാഹതാഗാധപാതാളഭാങ്കാരസംകുദ്ധനാേഗൻദപീഡാസൃണീഭാവ
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ഭാസ്വൻനഖശ്േരണേയ
ചൺഡതുൺഡായ നൃത്യദ്ഭുജങ്ഗഭുേവ വജിേണ ദംഷ്ടയ
തുഭ്യമധ്യാത്മവിദ്യാ
വിേധയാ വിേധയാ ഭവദ്ദാസ്യമാപാദേയഥാ ദേയഥാ േമ ॥ ൪॥

മനുരനുഗത പക്ഷിവക്ത
സ്ഫുരത്താരകസ്താവകിതഭാനുപിയാേശഖരസ്തായതാം
നസ്തിവർഗാപവർഗപസൂതിഃ പരേയാമധാമൻ
വലദ്േവഷിദർപജ്വലദ്വാലഖിൽയപതിജ്ഞാവതീർണ സ്ഥിരാം
തത്ത്വബുദ്ധിം പരാം
ഭക്തിേധനും ജഗൻമൂലകൻേദ മുകുൻേദ മ്ഹാനൻദേദാഗ്ധീം ദധീഥാ
മുധാകാമഹീനാമഹീനാമഹീനാൻതക ॥ ൫॥

ഷട്തിംശദ്ഗണചരേണാ നരപരിപാടീനവീനഗുമ്ഭഗണഃ ।
വിഷ്ണുരഥദൺഡേകാഽയം വിഘടയതു വിപക്ഷവാഹിനീയൂഹമ് ॥ ൬॥

വിചിതസിദ്ധിദഃ േസാഽയം േവങ്കേടശവിപിതാ ।
ഗരുഡധ്വജേതാഷായ ഗീേതാ ഗരുഡദൺഡകഃ ॥ ൭॥

കവിതാർകികസിംഹായ കൽയണഗുണശാലിേന ।
ശീമേത േവങ്കേടശായ േവദാൻതഗുരേവ നമഃ ॥

ശീമേത നിഗമാൻതമഹാേദശികായ നമഃ ॥
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