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അമ്ബാ നവമണിമാലാ അഥവാ ആർയാ നവകമ്

{॥ അമ്ബാ നവമണിമാലാ അഥവാ ആർയാ നവകമ് ॥}

വാണീം ജിതശുകവാണീമലികുലേവണീം ഭവാമ്ബുധിദ്േരാണീമ് ।

വീണാശുകശിശുപാണീം നതഗീർവാണീം നമാമി ശർവാണീമ് ॥ ൧॥

കുവലയദലനീലാങ്ഗീം കുവലയരക്ൈഷകദീക്ഷിതാപാങ്ഗീമ് ।

േലാചനവിജിതകുരങ്ഗീം മാതങ്ഗീം െനൗമി ശങ്കരാർധാങ്ഗീമ് ॥ ൨॥

കമലാകമലജകാൻതാകരസാരസദത്തകാൻതകരകമലാമ് ।

കരയുഗലവിധൃതകമലാം വിമലാം കമലാങ്കചൂഡസകലകലാമ് ॥ ൩॥

സുൻദരഹിമകരവദനാം കുൻദസുരദനാം മുകുൻദനിധിസദനാമ് ।

കരുേണാജ്ജീവിതമദനാം സുരകുശലായാഽസുേരഷുകൃതകദനാമ് ॥ ൪॥

അരുണാധരജിതബിമ്ബാം ജഗദമ്ബാം ഗമനവിജിതകാദമ്ബാമ് ।

പാലിതസുജനകദമ്ബാം പൃഥുലനിതമ്ബാം ഭേജ സേഹരമ്ബാമ് ॥ ൫॥

ശരണാഗതജനഭരണാം കരുണാവരുണാലയാം നവാവരണാമ് ।

മണിമയദിയാഭരണാം ചരണാമ്േഭാജാതേസവേകാദ്ധരണാമ് ॥ ൬॥

തുങ്ഗസ്തനജിതകുമ്ഭാം കൃതപരിരമ്ഭാംശിേവന ഗുഹഡിമ്ഭാമ് ।

ദാരിതശുമ്ഭനിശുമ്ഭാം നർതിതരമ്ഭാം പുേരാ വിഗതദമ്ഭാമ് ॥ ൭॥

നതജനരക്ഷാദീക്ഷാം പത്യക്ഷൈദവതാധ്യക്ഷാമ് ।

വാഹീകൃതഹർയക്ഷാം ക്ഷപിതവിപക്ഷാം സുേരഷുകൃതരക്ഷാമ് ॥ ൮॥

ധൻയാം സുരവരമാൻയാം ഹിമിഗിരികൻയാം തിേലാകമൂർദ്ധൻയാമ് ।
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വിഹൃതസുരദുമവൻയാം േവദ്മി വിനാ ത്വാം ന േദവതാസ്വൻയാമ് ॥ ൯॥

ഏതാം നവമണിമാലാം പഠൻതി ഭക്ത്േയഹ േയ പരാശക്ത്യാഃ ।

േതഷാം വദേന സദേന നൃത്യതി വാണീ രമാ ച പരമമുദാ ॥ ൧൦॥

പാതയ വാ പാതാേല സ്ഥാപയ വാ സകലഭുവനസാമാജ്േയ ।

മാതസ്തവ പദയുഗലം നാഹം മുഞ്ചാമി ൈനവ മുഞ്ചാമി ॥ ൧൧॥
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