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ശീേവങ്കേടശസ്േതാതമ്

{॥ ശീേവങ്കേടശസ്േതാതമ് ॥}

കമലാകുചചൂചുക കുങ്കുമേതാ നിയതാരുണിതാതുലനീലതേനാ ।

കമലായതേലാചന േലാകപേത വിജയീ ഭവ േവങ്കടൈശലപേത ॥ ൧॥

സചതുർമുഖഷൺമുഖപംചമുഖപമുഖാഖിലൈദവതെമൗലിമേണ ।

ശരണാഗതവത്സല സാരനിേധ പരിപാലയ മാം വൃഷൈശലപേത ॥ ൨॥

അതിേവലതയാ തവ ദുർവിഷൈഹ രനുേവലകൃൈതരപരാധശൈത।

ഭരിതം ത്വരിതം വൃഷൈശലപേത പരയാ കൃപയാ പരിപാഹി ഹേര ॥ ൩॥

അധിേവങ്കടൈശലമുദാരമേതജനതാഭിമതാധികദാനരതാത് ।

പരേദവതയാ ഗദിതാൻനിഗൈമഃ കമലാദയിതാൻന പരം കലേയ ॥ ൪॥

കലേവണുരവാവശേഗാപവധൂ ശതേകാടിവൃതാത്സ്മരേകാടിസമാത് ।

പതിപൽലവികാഭിമതാത്സുഖദാത് വസുേദവസുതാൻന പരം കലേയ ॥ ൫॥

അഭിരാമഗുണാകര ദാശരേഥ ജഗേദകധനുർധര ധീരമേത ।

രഘുനായക രാമ രേമശ വിേഭാ വരേദാ ഭവ േദവ ദയാജലേധ ॥ ൬॥

അവനീതനയാകമനീയകരം രജനീകരചാരുമുഖാമ്ബുരുഹമ് ।

രജനീചരരാജതേമാമിഹിരം മഹനീയമഹം രഘുരാമമേയ ॥ ൭॥

സുമുഖം സുഹൃദം സുലഭം സുഖദം സ്വനുജം ച സുകായമേമാഘശരമ് ।

അപഹായ രഘൂദ്വഹമൻയമഹം ന കഥഞ്ചന കഞ്ചന ജാതു ഭേജ ॥ ൮॥

വിനാ േവങ്കേടശം ന നാേഥാ ന നാഥഃ സദാ േവങ്കേടശം സ്മരാമി സ്മരാമി ।
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ഹേര േവങ്കേടശ !പസീദ പസീദ പിയം േവങ്കേടശ പയ പയ ॥ ൯॥

അഹം ദൂരതസ്േത പദാമ്േഭാജയുപണാേമയാഽഽഗത്യ േസവാം കേരാമി ।

സകൃത്േസവയാ നിത്യേസവാഫലം ത്വം പയ പയ പേഭാ േവങ്കേടശ ॥

൧൦॥

അജ്ഞാനിനാ മയാ േദാഷാനേശഷാൻ വിഹിതാൻ ഹേര ।

ക്ഷമസ്വ ത്വം ക്ഷമസ്വ ത്വം േശഷൈശലശിഖാമേണ ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി ശീ േവങ്കേടശ സ്േതാതമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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