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ഋണേമാചകമങ്ഗലസ്േതാതമ്

{॥ ഋണേമാചകമങ്ഗലസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ॥

മങ്ഗേലാ ഭൂമിപുത ഋണഹർതാ ധനപദഃ ।

സ്ഥിരാസേനാ മഹാകായഃ സർവകർമവിേരാധകഃ ॥ ൧॥

േലാഹിേതാ േലാഹിതാക്ഷ സാമഗാനാം കൃപാകരഃ ।

ധരാത്മജഃ കുേജാ െഭൗേമാ ഭൂതിേദാ ഭൂമിനൻദനഃ ॥ ൨॥

അങ്ഗാരേകാ യമൈവ സർവേരാഗാപഹാരകഃ ।

വൃഷ്േടഃ കർതാഽപഹർതാ ച സർവകാമഫലപദഃ ॥ ൩॥

ഏതാനി കുജനാമാനി നിത്യം യഃ ശദ്ധയാ പേഠത് ।

ഋണം ന ജായേത തസ്യ ധനം ശീഘമവാപ്നുയാത് ॥ ൪॥

ധരണീഗർഭസമ്ഭൂതം വിദ്യുത്കാൻതിസമപഭമ് ।

കുമാരം ശക്തിഹസ്തം ച മങ്ഗലം പണമാമ്യഹമ് ॥ ൫॥

സ്േതാതമങ്ഗാരകസ്ൈയതത്പഠനീയം സദാ നൃഭിഃ ।

ന േതഷാം െഭൗമജാ പീഡാ സ്വൽപാഽപി ഭവതി ക്വചിത് ॥ ൬॥

അങ്ഗാരക മഹാഭാഗ ഭഗവൻഭക്തവത്സല ।

ത്വാം നമാമി മമാേശഷമൃണമാശു വിനാശയ ॥ ൭॥

ഋണേരാഗാദിദാരിദ്യം േയ ചാൻേയ ഹ്യപമൃത്യവഃ ।

ഭയേശമനസ്താപാ നശ്യൻതു മമ സർവദാ ॥ ൮॥
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അതിവക്ത ദുരാരാർധ്യ േഭാഗമുക്ത ജിതാത്മനഃ ।

തുഷ്േടാ ദദാസി സാമാജ്യം രുഷ്േടാ ഹരസി തത്ക്ഷണാത് ॥ ൯॥

വിരിംചിശകവിഷ്ണൂനാം മനുഷ്യാണാം തു കാ കഥാ ।

േതന ത്വം സർവസത്ത്േവന ഗഹരാേജാ മഹാബലഃ ॥ ൧൦॥

പുതാൻേദഹി ധനം േദഹി ത്വാമസ്മി ശരണം ഗതഃ ।

ഋണദാരിദ്യദുഃേഖന ശതൂണാം ച ഭയാത്തതഃ ॥ ൧൧॥

ഏഭിർദ്വാദശഭിഃ ശ്േലാൈകർയഃ സ്െതൗതി ച ധരാസുതമ് ।

മഹതിം ശിയമാപ്േനാതി ഹ്യപേരാ ധനേദാ യുവാ ॥ ൧൨॥
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