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ശീേവങ്കേടശ്വര ദ്വാദശമഞ്ജരികാസ്േതാതമ്

{॥ ശീേവങ്കേടശ്വര ദ്വാദശമഞ്ജരികാസ്േതാതമ് ॥}

ശീരസ്തു ॥

ശീ കൽയാണ ഗുേണാൽലാസം ചിദ്വിലാസം മെഹൗജസമ് ।

േശഷാദിമസ്തകാവാസം ശീനിവാസം ഭജാമേഹ ॥ ൧॥

വാരാഹേവഷ ഭൂേലാകം ലക്ഷ്മീേമാഹന വിഗഹമ് ।

േവദാൻത േഗാചരം േദവം േവങ്കേടശം ഭജാമേഹ ॥ ൨॥

സാങ്ഗാനാ മർചിതാകാരം പസൻന മുഖപങ്കജമ് ।

വിശ്വവിശ്വമ്ഭരാധീശം വൃഷാദീശം ഭജാമേഹ ॥ ൩॥

കനത്കനക േവലാഢ്യം കരുണാ വരുണാലയമ് ।

ശീ വാസുേദവ ചിൻമൂർതിം േശഷാദീശം ഭജാമേഹ ॥ ൪॥

ഘനാഘനം േശഷാദി ശിഖരാനൻദ മൻദിരമ് ।

ശിഈതചാതക സംരക്ഷം സിംഹാദീശം ഭജാമേഹ ॥ ൫॥

മങ്ഗളതം പദ്മാക്ഷം കസ്തൂരീ തിലേകാജ്ജ്വലമ് ।

തുലസ്യാദി മനഃപൂജ്യം താരാഗണ വിഭൂത്വേമ ॥ ൬॥

സ്വാമിപുഷ്കരിണീ തീർഥ വാസം യാസാഭിഃ വർണിതമ് ।

സ്വാങ്ഘീസൂചിത ഹസ്താബ്ജം സത്യരൂപം ഭജാമേഹ ॥ ൭॥

ശീമൻനാരായണം ശീശം ബഹ്മാൺഡാ വസന തത്പരമ് ।

ബഹ്മൺയം സിദാനൻദം േമാഹാതീതം ഭജാമേഹ ॥ ൮॥
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അഞ്ജനാദീശ്വരം േലാകരഞ്ജനം മുനിരഞ്ജനമ് ।

ഭക്താർതി ഭഞ്ജനം ഭക്ത പാരിജാതം തമാശേയ ॥ ൯॥

ഭിൽലീ മേനാഹർയം സത്യ മനൻതം ജഗതാം വിഭുമ് ।

നാരായണാചലപതിം സത്യാനൻദം തമാശേയ ॥ ൧൦॥

ചതുർമുഖത്യമ്ബകാഢ്യം സൻനുതാർയ കദമ്ബകമ് ।

ബഹ്മ പമുഖനിതാനം പധാന പുരുഷാശേയ ॥ ൧൧॥

ശീമത്പദ്മാസനാഗസ്ഥ ചിൻതിതാർഥ പദായികമ് ।

േലാൈകക നായകം ശീമദ് േവങ്കടാദീശ മാശേയ ॥ ൧൨॥

േവങ്കടാദി ഹേരഃ സ്േതാതം ദ്വാദശ ശ്േലാക സംയുതമ് ।

യഃപേഠഃ സതതം ഭക്ത്യാ തസ്യമുക്തിഃ കേര സ്ഥിതാ ॥ ൧൩॥

സർവപാപഹരം പാഹുഃ േവങ്കേടശസ്തേദാച്യേതഃ ।

ത്വൻനാമേകാ േവങ്കടാദിഃ സ്മരേതാ േവങ്കേടശ്വരഃ

സദ്യഃ സംസ്മരണാേദവ േമാക്ഷ സാമാജ്യ മാപ്നുയാത് ॥ ൧൪॥

േവങ്കേടശ്വര പദദ്വൻദ്യം പജാമിസ സ്മരണം സദാ ।

ഭൂയാരൺേയാേമ സാക്ഷാദ്േദേവേശാ ഭക്തവത്സലഃ ॥ ൧൫॥

॥ ശീ േവങ്കേടശ്വര ദ്വാദശ മഞ്ജരികാ സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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