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മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീസ്േതാത

{॥ മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീസ്േതാത ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥

വൻേദ നീലകേലവരാം തിനയനാംദംഷ്ടാകരാലാനനാം,

ഘൺടാ മർമശരാവമുൺഡ ഭുജൈഗഃ ഖട്വാങ്ഗശൂലാസിഭിഃ ।

ആരൂഢാഷ്ടഭുജാം കിരീടരശനാേഘാഷാദിഭിർഭൂഷൈണ -

രാശീർഷാങ്ഘിവിടങ്കിതാം ഭഗവതീമ് മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീമ് ॥ ൧॥

മഞ്ജീൈരർമുഖരീകൃതാങ്ഘിയുഗലാം സൻധ്യാഭേശാണാംബരാം

ചഞ്ചദ്_േഘാരകൃപാണപാണികമലാ മുജ്ജൃമ്ഭിതഭൂലതാം ।

സാരംഭപസരത്സ്ഫുലിങ്ഗ നയനാമുാട്ടഹാസസ്വൈനർ

നിർധൂതാഖിലസദ്ഭയാമനുഭേജ മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീമ് ॥ ൨॥

വൻേദ വക്ഷസിവൃക്ണദാനവശിേരാ മാലാമയം കഞ്ചുകം,

കർേണ കുഞ്ജരകുൺഡലം കടിതേട േഭാഗീൻദകാഞ്ചീഗുണമ് ।

ഹസ്േതദാരികരക്തപങ്കിലമുഖം ധൃത്വാ ഖലാനാം ഭയം,

ശിഷ്ടാനാമഭയം ച യാ ദിശതി താം മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീമ് ॥ ൩॥

സ്േമരാപാങ്ഗവിേലാകവിഭമരൈസഃ ശൂലാദിഭിായുൈധഃ -

സാധൂനാം ച ദുരാത്മനാം ച ഹൃദയഗൻഥിംസെകൗതൂഹലമ് ।

കൃൻതൻതീമ് ഭുവനതൈയകജനനീം വാത്സൽയവാരാൻനിധിം

വൻേദഽസ്മത് കുലേദവതാം ശരണദാം മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീമ് ॥ ൪॥

ശുദ്ധാൻതഃകരണസ്യ ശമ്ഭുചരണാം േഭാേജപപൻനാത്മേനാ,

നിഷ്കാമസ്യ തേപാധനസ്യ, ജഗതാം ശ്േരേയാവിധാനാർഥിനഃ ।

മാൻധാതുർഹിതകാരിണീം ഗിരിസുതാ പുതീം കൃപാവർഷിണീം
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വൻേദ ഭക്തപരായണാം ഭഗവതീമ് മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീമ് ॥ ൫॥

ൈകലാസാദവതീർയഭാർഗവവരക്േഷാണീഗേത പാവന -

ക്േഷത്േരസൻനിഹിതാംസദാ ഹരിഹരബഹ്മ്യാദിഭിഃ പൂജിതാം ।

ഭക്താനുഗഹകാതരാം, സ്ഥിരചരപാണിവജസ്യാമ്ബികാം

മാൻധാതുർവശവർതിനീമനുഭേജ മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീമ് ॥ ൬॥

സംഖ്യാതീതഭൈടർവൃേതനരിപുണാ സാമൂതിരിക്േഷാണിേപ

നാകാൻതസ്യനിജാങ്ഘിമാതശരണസ്യാത്യൽപേസനാഭൃതഃ

പാണംവൽലുവഭൂമിപസ്യതിലശസ്േതഷാംശിരേദൈന -

രക്ഷൻതീമനുകമ്പയാനുകലേയ മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീമ് ॥ ൭॥

തുർയസ്ഥാനവിഹാരിണീമശരണാനുദ്ധർതുമാകാംക്ഷിണീ -

മാർേഷാർയാമവതാരിണീം ഭൃഗുവരക്േഷത്േരസ്ഥിരാവാസിനീമ് ।

ഭക്താനാമഭയങ്കരീമവിരേലാത്സർപത് കൃപാനിർഝരീം

വാതാധീശ സേഹാദരീം പരിഭേജ മാൻധാതൃൈശേലശ്വരീമ് ॥ ൮॥
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