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ശീദത്താപരാധക്ഷമാപണസ്േതാതമ്

{॥ ശീദത്താപരാധക്ഷമാപണസ്േതാതമ് ॥}

ദത്താത്േരയം ത്വാം നമാമി പസീദ ത്വം സർവാത്മാ സർവകർതാ ന േവദ ।

േകാഽപ്യൻതം േത സർവേദവാധിേദവ ജ്ഞാതാഽജ്ഞാതാൻേമഽപരാധാൻ

ക്ഷമസ്വ ॥ ൧॥

ത്വദുദ്ഭവത്വാത്വദധീനധീത്വാത്തവേമവ േമ വൻദ്യ ഉപാസ്യ ആത്മൻ ।

അഥാപി െമൗഢ്യാത് സ്മരണം ന േത േമ കൃതം ക്ഷമസ്വ പിയകൃൻമഹാത്മൻ

॥ ൨॥

േഭാഗാപവർഗപദമാർതബംധും കാരൂൺയസിൻധും പരിഹായ ബൻധുമ് ।

ഹിതായ ചാഽൻയം പരിമാർഗയൻതി ഹാ മാദൃേശാ നഷ്ടദൃേശാ വിമൂഢാഃ ॥ ൩॥

ന മത്സേമാ യദ്യപി പാപകർതാ ന ത്വത്സേമാഽഥാപി ഹി പാപഹർതാ ।

ന മത്സേമാഽൻേയാ ദയനീയ ആർയ ന ത്വത്സമഃ ക്വാപി ദയാലുവർയഃ ॥ ൪॥

അനാഥനാേഥാഽസി സുദീനബൻേധാ ശീശാഽനുകമ്പാമൃതപൂർണസിൻേധാ ।

ത്വത്പാദഭക്തിം തവ ദാസദാസ്യം ത്വദീയമംതാർഥദൃൈഢകനിഷ്ഠാമ് ॥ ൫॥

ഗുരൂസ്മൃതിം നിർമലബുദ്ധിമാധിയാധിക്ഷയം േമ വിജയ ച േദഹി ।

ഇഷ്ടാർഥസിദ്ധിം വരേലാകവശ്യം ധനാൻനവൃദ്ധിം വരേഗാസമൃദ്ധിമ് ॥ ൬॥

പുതാദിലിം മ ഉദാരതാം ച േദഹീശ േമ ചാസ്ത്വഭയ ഹി സർവതഃ ।

ബഹ്മാ-ഽഗ്നി-ഭൂമ്േയാ നമ ഓഷധീഭ്േയാ വാേച നേമാ വാക്പതേയ ച

വിഷ്ണേവ ॥ ൭॥

ശാൻതാഽസ്തു ഭൂർനഃ ശിവമൻതരിക്ഷ ദ്െയൗാഽഭയം േനാഽസ്തു ദിശ
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ശിവാ ।

ആപ വിദ്യുത്പരിപാൻതു േദവാഃ ശ സർവേതാ േമഽഭയമസ്തു ശാൻതിഃ ॥ ൮॥

॥ഇതി ശീവാസുേദവാനൻദസരസ്വതീവിരചിതം

ദത്താപരാധക്ഷമാപണസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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