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ശീമൻതരാജപദസ്േതാതമ്

{॥ ശീമൻതരാജപദസ്േതാതമ് ॥}

പാഞ്ചരാത ആഗമീയ അഹിർബുധ്ൻയ സംഹിതാത്

ശീ മൻത രാജ പദ സ്േതാതമ്

ശീ ഈശ്വര ഉവാച -

വൃത്േതാത്ഫുൽലവിശാലാക്ഷം വിപക്ഷക്ഷയദീക്ഷിതമ് ।

നിനാദതസ്തവിശ്വാൺഡം വിഷ്ണുമുഗം നമാമ്യഹമ് ॥ ൧॥

സർൈവരവധ്യതാം പാപ്തം സബെലൗഘം ദിേതഃ സുതമ് ।

നഖാഗ്ൈരഃ ശകലീചക്േര യസ്തം വീരം നമാമ്യഹമ് ॥ ൨॥

പദാവഷ്ടപാതാലം മൂർധാവിഷ്ടതിവിഷ്ടപമ് ।

ഭുജപവിഷ്ടാഷ്ടദിശം മഹാവിഷ്ണും നമാമ്യഹമ് ॥ ൩॥

ജ്േയാതീംഷ്യർേകൻദുനക്ഷതജ്വലനാദീൻയനുകമാത് ।

ജ്വലൻതി േതജസാ യസ്യ തം ജ്വലൻതം നമാമ്യഹമ് ॥ ൪॥

സർേവൻദിൈയരപി വിനാ സർവം സർവത സർവദാ ।

േയാ ജാനാതി നമാമ്യാദ്യം തമഹം സർവേതാമുഖമ് ॥ ൫॥

നരവത് സിംഹവൈവ യസ്യ രൂപം മഹാത്മനഃ ।

മഹാസടം മഹാദംഷ്ടം തം നൃസിംഹം നമാമ്യഹമ് ॥ ൬॥

യൻനാമസ്മരണാദ് ഭീതാഃ ഭൂതേവതാലരാക്ഷസാഃ ।

േരാഗാദ്യാ പണശ്യൻതി ഭീഷണം തം നമാമ്യഹമ് ॥ ൭॥

സർേവാഽപി യം സമാശിത്യ സകലം ഭദമശ്നുേത ।
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ശിയാ ച ഭദയാ ജുഷ്േടാ യസ്തം ഭദം നമാമ്യഹമ് ॥ ൮॥

സാക്ഷാത് സ്വകാേല സമ്പാപ്തം മൃത്യും ശതുഗണാൻവിതമ് ।

ഭക്താനാം നാശേയദ് യസ്തു മൃത്യുമൃത്യും നമാമ്യഹമ് ॥ ൯॥

നമസ്കാരാത്മകം യസ്ൈമ വിധായാഽഽത്മനിേവദനമ് ।

ത്യക്തദുഃേഖാഽകിലാൻ കാമാൻ അശ്നൻതം തം നമാമ്യഹമ് ॥ ൧൦॥

ദാസഭൂതാഃ സ്വതഃ സർേവ ഹ്യാത്മാനഃ പരമാത്മനഃ ।

അേതാഽഹമപി േത ദാസഃ ഇതി മത്വാ നമാമ്യഹമ് ॥ ൧൧॥

ഫലശുതിഃ

ശങ്കേരണാദരാത് പ്േരാക്തം പദാനാം തത്ത്വനിർണയമ് ।

തിസൻധ്യം യഃ പേഠത് തസ്യ ശീർവിദ്യാഽഽയു വർധേത ॥
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