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ബിൻദുമാധവാഷ്ടകമ്

{॥ ബിൻദുമാധവാഷ്ടകമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

കലിൻദജാതടാടവീലതാനിേകതനാൻതര-

പഗൽഭവൽലവിസ്ഫുരദതിപസങ്ഗസങ്ഗതമ് ।

സുധാരസാർദേവണുനാദേമാദമാധുരീമദ-

പമത്തേഗാപേഗാവജം ഭജാമി ബിൻദുമാധവമ് ॥ ൧॥

ഗദാരിശങ്ഖചകശാർങ്ഗഭൃതുഷ്കരം കൃപാ-

കടാക്ഷവീക്ഷണാമൃതാക്ഷിതാമേരൻദനൻദനമ് ।

സനൻദനാദിെമൗനിമാനസാരവിൻദമൻദിരം

ജഗത്പവിതകീർതിദം ഭജാമി ബിൻദുമാധവമ് ॥ ൨॥

ദിഗീശെമൗലിനൂത്നരത്നനിഃസരത്പഭാവലീ-

വിരാജിതാംഘിപങ്കജം നേവൻദുേശഖരാബ്ജജമ് ।

ദയാമരൻദതുൻദിലാരവിൻദപതേലാചനം

വിേരാധിയൂഥേഭദനം ഭജാമി ബിൻദുമാധവമ് ॥ ൩॥

പയഃ പേയാധിവീചികാവലീപയഃപൃഷൻമിലദ്ഭുജങ്ഗ-

പുങ്ഗവാങ്ഗകൽപപുഷ്പതൽപശായിനമ് ।

കടീതടിസ്ഫുടീഭവത്പതപ്തഹാടകാമ്ബരം

നിശാടേകാടിപാടനം ഭജാമി ബിൻദുമാധവമ് ॥ ൪॥

അനുശവാപഹാരകാവേലപേലാപൈനപുണീ-

പയരാവതാരേതാഷിതാരവിൻദസമ്ഭവമ് ।

മഹാഭവാിമധ്യമഗദീനേലാകതാരകം

വിഹങ്ഗരാട്തുരങ്ഗമം ഭജാമി ബിൻദുമാധവമ് ॥ ൫॥
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സമുദേതായമധ്യേദവദാനേവാത്ക്ഷിപദ്ധരാ-

ധേരൻദമൂലധാരണക്ഷമാദികൂർമവിഗഹമ് ।

ദുരാഗഹാവലിപ്തഹാടകാക്ഷനാശസൂകരം

ഹിരൺയദാനവാൻതകം ഭജാമി ബിൻദുമാധവമ് ॥ ൬॥

വിേരാചനാത്മസമ്ഭേവാത്തമാങ്ഗകൃത്പദകമം

പരശ്വേധാപസംഹൃതാഖിലാവനീശമൺഡലമ് ।

കേഠാരനീലകൺഠകാർമുകപദർശിതാദി-

േദാർബലാൻവിതക്ഷിതീസുതം ഭജാമി ബിൻദുമാധവമ് ॥ ൭॥

യമാനുേജാദകപവാഹസത്ത്വരാഭിജിത്വരം

പുരാസുരാങ്ഗനാഭിമാനനൂപഭൂപനായകമ് ।

സ്വമൺഡലാഗഖൺഡനീയയാവനാരിമൺഡലം

ബലാനുജം ഗദാഗജം ഭജാമി ബിൻദുമാധവമ് ॥ ൮॥

പശസ്തപഞ്ചചാമരാഖ്യവൃത്തേഭദഭാസിതം

ദശാവതാരവർണനം നൃസിംഹഭക്തവർണിതമ് ।

പസിദ്ധബിൻദുമാധവാഷ്ടകം പഠൻതി േയ ഭൃശം

നരാ സുദുർലഭം ഭജൻതി േത മേനാരഥം നിരൻതമ് ॥ ൯॥

॥ ഇതി ശീബിൻദുമാധവാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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