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ശീനൻദകുമാരാഷ്ടകമ്

{॥ ശീനൻദകുമാരാഷ്ടകമ് ॥}

സുൻദരേഗാപാലമ് ഉരവനമാലം നയനവിശാലം ദുഃഖഹരമ് ।

വൃൻദാവനചൻദമാനൻദകൻദം പരമാനൻദം ധരണിധരമ് ॥

വൽലഭഘനശ്യാമം പൂർണകാമമ് അത്യഭിരാമം പീതികരമ് ।

ഭജ നൻദകുമാരം സർവസുഖസാരം തത്ത്വവിചാരം ബഹ്മപരമ് ॥ ൧॥

സുൻദരവാരിജവദനം നിർജിതമദനമ് ആനൻദസദനം മുകുടധരമ് ।

ഗുഞ്ജാകൃതിഹാരം വിപിനവിഹാരം പരേമാദാരം ചീരഹരമ് ॥

വൽലഭപടപീതം കൃത_ഉപവീതം കരനവനീതം വിബുധവരമ് ॥ ൨॥

േശാഭിതമുഖധുലം യമുനാകൂലം നിപട_അതൂലം സുഖദതരമ് ।

മുഖമൺഡിതേരണും ചാരിതേധനും വാദിതേവണും മധുരസുരമ് ।

വൽലഭമതിവിമലം ശുഭപദകമലം നഖരുചി അമലം തിമിരഹരമ് ॥ ൩॥

ശിരമുകുടസുേദശം കുഞ്ചിതേകശം നടവരേവശം കാമവരമ് ।

മായാകൃതമനുജം ഹലധര_അനുജം പതിഹതദനുജം ഭാരഹരമ് ।

വൽലഭവജപാലം സുഭഗസുചാലം ഹിതമനുകാലം ഭാവവരമ് ॥ ൪॥

ഇൻദീവരഭാസം പകടസുരാസം കുസുമവികാസം വംശിധരമ് ।

ഹൃത്മൻമഥമാനം രൂപനിധാനം കൃതകലഗാനം ചിത്തഹരമ് ।

വൽലഭമൃദുഹാസം കുഞ്ജനിവാസം വിവിധവിലാസം േകലികരമ് ॥ ൫॥

അതിപരമപവീണം പാലിതദീനം ഭക്താധീനം കർമകരമ് ।

േമാഹനമതിധീരം ഫണിബലവീരം ഹതപരവീരം തരലതരമ് ।
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വൽലഭവജരമണം വാരിജവദനം ഹലധരശമനം ൈശലധരമ് ॥ ൬॥

ജലധരദ്യുതി_അങ്ഗം ലലിതതിഭങ്ഗം ബഹുകൃതരങ്ഗം രസികവരമ് ।

േഗാകുലപരിവാരം മദനാകാരം കുഞ്ജവിഹാരം ഗൂഢതരമ് ।

വൽലഭവജചൻദം സുഭഗസുഛൻദം കൃത_ആനൻദം ഭാൻതിഹരമ് ॥ ൭॥

വൻദിതയുഗചരണം പാവനകരണം ജഗദുദ്ധരണം വിമലധരമ് ।

കാലിയശിരഗമനം കൃതഫണിനമനം ഘാതിതയമനം മൃദുലതരമ് ।

വൽലഭദുഃഖഹരണം നിർമലചരണമ് അശരണശരണം മുക്തികരമ് ॥ ൮॥

॥ ഇതി ശീമഹാപഭുവൽലഭാചാർയവിരചിതം

ശീനൻദകുഅമരാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ്॥
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