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കൽകിസ്േതാതമ്

{॥ കൽകിസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

സുശാൻേതാവാച ।

ജയ ഹേരഽമരാധീശേസവിതം തവ പദാംബുജം ഭൂരിഭൂഷണമ് ।

കുരു മമാഗതഃ സാധുസത്കൃതം ത്യജ മഹാമേത േമാഹമാത്മനഃ ॥ ൧॥

തവ വപുർജഗദൂപസമ്പദാ വിരചിതം സതാം മാനേസ സ്ഥിതമ് ।

രതിപേതർമേനാ േമാഹദായകം കുരു വിേചഷ്ടിതം കാമലംപടമ് ॥ ൨॥

തവ യേശാജഗോകനാശകം മൃദുകഥാമൃതം പീതിദായകമ് ।

സ്മിതസുേധാക്ഷിതം ചൻദവൻമുഖം തവ കേരാത്യലം േലാകമങ്ഗലമ് ॥ ൩॥

മമ പതിസ്ത്വയം സർവദുർജേയാ യദി തവാപിയം കർമണാഽഽചേരത് ।

ജഹി തദാത്മനഃ ശതുമുദ്യതം കുരു കൃപാം ന േചദീദൃഗീശ്വരഃ ॥ ൪॥

മഹദഹംയുതം പഞ്ചമാതയാ പകൃതിജായയാ നിർമിതം വപുഃ ।

തവ നിരീക്ഷണാൽലീലയാ ജഗത്സ്ഥിതിലേയാദയം ബഹ്മകൽപിതമ് ॥ ൫॥

ഭൂവിയൻമരുദ്വാരിേതജസാം രാശിഭിഃ ശരീേരൻദിയാശിൈതഃ ।

തിഗുണയാ സ്വയാ മായയാ വിേഭാ കുരു കൃപാം ഭവത്േസവനാർഥിനാമ് ॥ ൬॥

തവ ഗുണാലയം നാമ പാവനം കലിമലാപഹം കീർതയൻതി േയ ।

ഭവഭയക്ഷയം താപതാപിതാ മുഹുരേഹാ ജനാഃ സംസരൻതി േനാ ॥ ൭॥

തവ ജനുഃ സതാം മാനവർധനം ജിനകുലക്ഷയം േദവപാലകമ് ।

കൃതയുഗാർപകം ധർമപൂരകം കലികുലാൻതകം ശം തേനാതു േമ ॥ ൮॥
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മമ ഗൃഹം പതിപുതനപ്തൃകം ഗജരൈഥർധ്വൈജാമൈരർധൈനഃ ।

മണിവരാസനം സത്കൃതിം വിനാ തവ പദാബ്ജേയാഃ േശാഭയൻതി കിമ് ॥ ൯॥

തവ ജഗദ്വപുഃ സുൻദരസ്മിതം മുഖമനിൻദിതം സുൻദരത്വിഷമ് ।

യദി ന േമ പിയം വൽഗുേചഷ്ടിതം പരികേരാത്യേഹാ മൃത്യുരസ്ത്വിഹ ॥ ൧൦॥

ഹയവര ഭയഹര കരഹരശരണഖരതരവരശര ദശബലദമന ।

ജയ ഹതപരഭരഭവവരനാശന ശശധര ശതസമരസഭരമദന ॥ ൧൧॥

ഇതി ശീകൽകിപുരാേണ സുശാൻതാകൃതം കൽകിസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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