ഋണേമാചന അങ്ഗാരകസ്േതാതമ്
{॥ ഋണേമാചന അങ്ഗാരകസ്േതാതമ് ॥}
। ശീരസ്തു ।
ശീപരമാത്മേന നമഃ ।
അഥ ഋണഗസ്തസ്യ ഋണവിേമാചനാർഥം അങ്ഗാരകസ്േതാതമ് ।
സ്കൻദ ഉവാച ।
ഋണഗസ്തനരാണാം തു ഋണമുക്തിഃ കഥം ഭേവത് ।
ബഹ്േമാവാച ।
വക്ഷ്േയഽഹം സർവേലാകാനാം ഹിതാർഥം ഹിതകാമദമ് ।
അസ്യ ശീ അങ്ഗാരകമഹാമൻതസ്യ െഗൗതമ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛൻദഃ ।
അങ്ഗാരേകാ േദവതാ । മമ ഋണവിേമാചനാർേഥ അങ്ഗാരകമൻതജേപ
വിനിേയാഗഃ ।
ധ്യാനമ് ।
രക്തമാൽയാമ്ബരധരഃ ശൂലശക്തിഗദാധരഃ ।
ചതുർഭുേജാ േമഷഗേതാ വരദ ധരാസുതഃ ॥ ൧॥

മങ്ഗേലാ ഭൂമിപുത ഋണഹർതാ ധനപദഃ ।
സ്ഥിരാസേനാ മഹാകാേയാ സർവകാമഫലപദഃ ॥ ൨॥

േലാഹിേതാ േലാഹിതാക്ഷ സാമഗാനാം കൃപാകരഃ ।
ധരാത്മജഃ കുേജാ െഭൗേമാ ഭൂമിേദാ ഭൂമിനൻദനഃ ॥ ൩॥

അങ്ഗാരേകാ യമൈവ സർവേരാഗാപഹാരകഃ ।
സൃഷ്േടഃ കർതാ ച ഹർതാ ച സർവേദൈശ പൂജിതഃ ॥ ൪॥

ഏതാനി കുജനാമാനി നിത്യം യഃ പയതഃ പേഠത് ।
ഋണം ന ജായേത തസ്യ ശിയം പാപ്േനാത്യസംശയഃ ॥ ൫॥
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അങ്ഗാരക മഹീപുത ഭഗവൻ ഭക്തവത്സല ।
നേമാഽസ്തു േത മമാേശഷം ഋണമാശു വിനാശയ ॥ ൬॥

രക്തഗൻൈധ പുഷ്ൈപ ധൂപദീൈപർഗുേഡാദൈനഃ ।
മങ്ഗലം പൂജയിത്വാ തു മങ്ഗലാഹനി സർവദാ ॥ ൭॥

ഏകവിംശതി നാമാനി പഠിത്വാ തു തദൻതിേക ।
ഋണേരഖാ പകർതയാ അങ്ഗാേരണ തദഗതഃ ॥ ൮॥

താ പമാർജേയൻനിത്യം വാമപാേദന സംസ്മരൻ ।
ഏവം കൃേത ന സൻേദഹഃ ഋണാൻമുക്തഃ സുഖീ ഭേവത് ॥ ൯॥

മഹതീം ശിയമാപ്േനാതി ധനേദന സേമാ ഭേവത് ।
ഭൂമിം ച ലഭേത വിദ്വാൻ പുതാനായു വിൻദതി ॥ ൧൦॥

മൂലമൻതഃ।
അങ്ഗാരക മഹീപുത ഭഗവൻ ഭക്തവത്സല ।
നമസ്േതഽസ്തു മഹാഭാഗ ഋണമാശു വിനാശയ ॥ ൧൧॥

അർഘ്യമ് ।
ഭൂമിപുത മഹാേതജഃ സ്േവേദാദ്ഭവ പിനാകിനഃ ।
ഋണാർഥസ്ത്വാം പപൻേനാഽസ്മി ഗൃഹാണാർഘ്യം നേമാഽസ്തു േത ॥ ൧൨॥

ഇതി ഋണേമാചന അങ്ഗാരകസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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