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മദനേമാഹനാഷ്ടകമ്

{॥ മദനേമാഹനാഷ്ടകമ് ॥}

ജയ ശങ്ഖഗദാധര നീലകേലവര പീതപടാമ്ബര േദഹി പദമ് ।

ജയ ചൻദനചർചിത കുൺഡലമൺഡിത െകൗസ്തുഭേശാഭിത േദഹി പദമ് ॥ ൧ ॥

ജയ പങ്കജേലാചന മാരവിേമാഹന പാപവിഖൺഡന േദഹി പദമ് ।

ജയ േവണുനിനാദക രാസവിഹാരക വങ്കിമ സുൻദര േദഹി പദമ് ॥ ൨ ॥

ജയ ധീരധുരൻധര അദ്ഭുതസുൻദര ൈദവതേസവിത േദഹി പദമ് ।

ജയ വിശ്വവിേമാഹന മാനസേമാഹന സംസ്ഥിതികാരണ േദഹി പദമ് ॥ ൩ ॥

ജയ ഭക്തജനാശയ നിത്യസുഖാലയ അൻതിമബാൻധവ േദഹി പദമ് ।

ജയ ദുർജനശാസന േകലിപരായണ കാലിയമർദന േദഹി പദമ് ॥ ൪ ॥

ജയ നിത്യനിരാമയ ദീനദയാമയ ചിൻമയ മാധവ േദഹി പദമ് ।

ജയ പാമരപാവന ധർമപരായണ ദാനവസൂദന േദഹി പദമ് ॥ ൫ ॥

ജയ േവദവിദാംവര േഗാപവധൂപിയ വൃൻദാവനധന േദഹി പദമ് ।

ജയ സത്യസനാതന ദുർഗതിഭഞ്ജന സജ്ജനരഞ്ജന േദഹി പദമ് ॥ ൬ ॥

ജയ േസവകവത്സല കരുണാസാഗര വാഞ്ഛിതപൂരക േദഹി പദമ് ।

ജയ പൂതധരാതല േദവപരാത്പര സത്ത്വഗുണാകര േദഹി പദമ് ॥ ൭ ॥

ജയ േഗാകുലഭൂഷണ കംസനിഷൂദന സാത്വതജീവന േദഹി പദമ് ।

ജയ േയാഗപരായണ സംസൃതിവാരണ ബഹ്മനിരഞ്ജന േദഹി പദമ് ॥ ൮ ॥

॥ ഇതി ശീമദനേമാഹനാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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