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േസാമസ്േതാതമ്

{॥ േസാമസ്േതാതമ് ॥}

അഥ േസാമസ്േതാതപാരമ്ഭഃ ।

അസ്യ ശീേസാമസ്േതാതമഹാമൻതസ്യ െഗൗതമ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛൻദഃ ।

േസാേമാ േദവതാ । േസാമപീത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

വാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । വീം തർജനീഭ്യാം നമഃ ।

വൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । ൈവം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।

െവൗം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । വഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

വാം ഹൃദയായ നമഃ । വീം ശിരേസ സ്വാഹാ ।

വൂം ശിഖാൈയ വഷട് । ൈവം കവചായ ഹുമ് ।

െവൗം േനതതയായ െവൗഷട് । വഃ അസ്തായ ഫട് ।

ഭൂർഭുവഃ സുവേരാമിതി ദിഗ്ബൻധഃ ।

ധ്യാനമ് ।

ശ്േവതാമ്ബേരാജ്ജ്വലതനും സിതമാൽയഗൻധം

ശ്േവതാശ്വയുക്തരഥഗം സുരേസവിതാങ്ഘിമ് ।

േദാർഭ്യാം ധൃതാഭയഗദം വരദം സുധാംശും

ശീവത്സെമൗക്തികധരം പണമാമി ചൻദം ॥ ൧॥

ആഗ്േനയഭാേഗ സരേഥാ ദശാശ്വാത്േരയേജാ യാമുനേദശജ ।

പത്യങ്മുഖസ്ഥതുരശപീേഠ ഗദാധേരാ േനാഽവതു േരാഹിണീശഃ ॥ ൨॥

ചൻദം നമാമി വരദം ശങ്കരസ്യ വിഭൂഷണമ് ।

കലാനിധിം കാൻതരൂപം േകയൂരമകുേടാജ്ജ്വലമ് ॥ ൩॥

വരദം വൻദ്യചരണം വാസുേദവസ്യ േലാചനമ് ।

വസുധാഹ്ലാദനകരം വിധും തം പണമാമ്യഹമ് ॥ ൪॥
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ശ്േവതമാൽയാമ്ബരധരം ശ്േവതഗൻധാനുേലപനമ് ।

ശ്േവതഛത്േരാൽലസൻെമൗലിം ശശിനം പണമാമ്യഹമ് ॥ ൫॥

സർവം ജഗജ്ജീവയസി സുധാരസമൈയഃ കൈരഃ ।

േസാമ േദഹി മമാേരാഗ്യം സുധാപൂരിതമൺഡലമ് ॥ ൬॥

രാജാ ത്വം ബാഹ്മണാനാം ച രമായാ അപി േസാദരഃ ।

രാജാ നാഥൌഷധീനാം രക്ഷ മാം രജനീകര ॥ ൭॥

ശങ്കരസ്യ ശിേരാരത്നം ശാർങ്ഗിണ വിേലാചനമ് ।

താരകാണാമധീശസ്ത്വം താരയാഽസ്മാൻമഹാപദഃ ॥ ൮॥

കൽയാണമൂർേത വരദ കരുണാരസവാരിേധ ।

കലേശാദധിസഞ്ജാതകലാനാഥ കൃപാം കുരു ॥ ൯॥

ക്ഷീരാർണവസമുദ്ഭൂത ചിൻതാമണിസേഹാദ്ഭവ ।

കാമിതാർഥാൻ പേദഹി ത്വം കൽപദുമസേഹാദര ॥ ൧൦॥

ശ്േവതാമ്ബരഃ ശ്േവതവിഭൂഷണാഢ്േയാ ഗദാധരഃ ശ്േവതരുചിർദ്വിബാഹുഃ ।

ചൻദഃ സുധാത്മാ വരദഃ കിരീടീ ശ്േരയാംസി മഹ്യം പദദാതു േദവഃ ॥ ൧൧॥

ഇദം നിശാകരസ്േതാതം യഃ പേഠത് പത്യഹം നരഃ ।

ഉപദവാത്സ മുച്േയത നാത കാർയാ വിചാരണാ ॥ ൧൨॥

ഇതി േസാമസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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