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ശീശാസ്താേകശാദിപാദൻത വർണനസ്േതാതമ്

{॥ ശീശാസ്താേകശാദിപാദൻത വർണനസ്േതാതമ് ॥}

ആശാനുരൂപഫലദം ചരണാരവിൻദ-

ഭാജാമപാരകരുണാർണവ പൂർണ ചൻദമ് ।

നാശായ സർവവിപദാമപി െനൗമി നിത്യ-

മീശാനേകശവഭവം ഭുവൈനകനാഥമ് ॥ ൧

പിഞ്ഛാവലീ വലയിതാകലിത പസൂന-

സഞ്ജാത കാൻതിഭര ഭാസുര േകശഭാരമ് ।

ശിജ്ഞാന മഞ്ജുമണിഭൂഷണ രഞ്ജിതാങ്ഗം

ചൻദാവതം സഹരിനൻദനമാശയാമി ॥ ൨

ആേലാലനീലലലിതാളുക ഹാരരമ്യ-

മാകമനാസമരുണാധരമായതാക്ഷമ് ।

ആലംബനം തിജഗതാം പമഥാധിനാഥം

മാനമേലാക ഹരിനൻദനമാശയാമി ॥ ൩

കർണാവലംബിമണികുൺഡല ഭാസമാന

ഗൺഡസ്ഥലം സമുദിതാനന പുൺഡരീകമ് ।

അർേണാജനാഭഹരേയാരിവ മൂർതിമൻതം

പുൺയാതിേരകമിവ ഭൂതപതിം നമാമി ॥ ൪

ഉദ്ദൺഡചാരുഭുജദൺഡയുഗാഗസമ്സ്ഥം

േകാദൺഡബാണ മഹിതാൻതമതാൻതവീർയമ് ।

ഉദ്യത്പഭാപടലദീപമദഭസാരം

നിത്യം പഭാപതിമഹം പണേതാ ഭവാമി ॥ ൫

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

മാേലയ പങ്കസമലങ്കൃത ഭാസമാന

േദാരൻതരാള തരാളമലഹാരജാലമ് ।

നീലാതിനിർമല ദുകൂലധരം മുകുൻദ-

കാലാൻതക പതിനിധിം പണേതാഽസ്മി നിത്യമ് ॥ ൬

യത്പാദ പങ്കജയുഗം മുനേയാഽപ്യൂജസം

ഭക്ത്യാ ഭജൻതി ഭവേരാഗ നിവാരണായ ।

പുതം പുരാൻതകമുരാൻതകേയാരുദാരം

നിത്യം നമാമ്യഹമമിതകുലാൻതകമ് തമ് ॥ ൭

കാൻതം കളായ കുസുമദ്യുതിേലാഭനീയ-

കാൻതിപവാഹ വിലസത്കമനീയ രൂപമ് ।

കാൻതാതനൂജ സഹിതം നിഖിലാമെയൗഘ-

ശാൻതിപദം പമഥയൂഥപതിം നമാമി ॥ ൮

ഭൂേതശ ഭൂരികരുണാമൃത പൂരപൂർണ

വാരാൻനിേധ, വരദ, ഭക്തജൈനകബൻേധാ ।

പായാദ്ഭവാൻ പണതേമനമപാരേഘാര-

സംസാരഭീതമിഹ മാമഖിലാമേയഭ്യഃ ॥ ൯

േഹ ഭൂതനാഥ ഭഗവൻ, ഭവദീയ ചാരു-

പാദാംഭുേജ ഭവതു ഭക്തിരചഞ്ചലാ േമ ।

നാഥായ സർവജഗതാം ഭജതാം ഭവാി-

േപാതായ നിത്യമഖിലാങ്ഗഭുേവ നമസ്േത ॥ ൧൦

ഇതി ശീ ശാസ്താേകശാദിപാദൻത വർണന സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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