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അങ്ഗാരകസ്േതാതമ്

{॥ അങ്ഗാരകസ്േതാതമ് ॥}

അസ്യ ശീ അങ്ഗാരകസ്േതാതസ്യ ।

വിരൂപാങ്ഗിരസ ഋഷിഃ ।

അഗ്നിർേദവതാ ।

ഗായതീ ഛൻദഃ ।

െഭൗമപീത്യർഥം ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

അങ്ഗാരകഃ ശക്തിധേരാ േലാഹിതാങ്േഗാ ധരാസുതഃ ।

കുമാേരാ മങ്ഗേലാ െഭൗേമാ മഹാകാേയാ ധനപദഃ ॥ ൧॥

ഋണഹർതാ ദൃഷ്ടികർതാ േരാഗകൃദ്േരാഗനാശനഃ ।

വിദ്യുത്പേഭാ വണകരഃ കാമേദാ ധനഹൃത് കുജഃ ॥ ൨॥

സാമഗാനപിേയാ രക്തവസ്ത്േരാ രക്തായേതക്ഷണഃ ।

േലാഹിേതാ രക്തവർണ സർവകർമാവേബാധകഃ ॥ ൩॥

രക്തമാൽയധേരാ േഹമകുൺഡലീ ഗഹനായകഃ ।

നാമാൻേയതാനി െഭൗമസ്യ യഃ പേഠത്സതതം നരഃ ॥ ൪॥

ഋണം തസ്യ ച െദൗർഭാഗ്യം ദാരിദ്യം ച വിനശ്യതി ।

ധനം പാപ്േനാതി വിപുലം സ്തിയം ൈചവ മേനാരമാമ് ॥ ൫॥

വംേശാദ്ദ്േയാതകരം പുതം ലഭേത നാത സംശയഃ ।

േയാഽർചേയദഹ്നി െഭൗമസ്യ മങ്ഗലം ബഹുപുഷ്പൈകഃ ॥ ൬॥

സർവാ നശ്യതി പീഡാ ച തസ്യ ഗഹകൃതാ ധുവമ് ॥ ൭॥
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॥ ഇതി ശീസ്കൻദപുരാേണ അങ്ഗാരകസ്േതാതം സംപൂർണമ് ॥
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