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അമ്ബാസ്േതാതം സ്വാമീ വിേവകാനൻദരചിതമ്

{॥ അമ്ബാസ്േതാതം സ്വാമീ വിേവകാനൻദരചിതമ് ॥}

കാ ത്വം ശുഭകേര സുഖദുഃഖഹസ്േത

ആഘൂർണിതം ഭവജലം പബേലാർമിഭങ്ൈഗഃ ।

ശാംതിം വിധാതുമിഹ കിം ബഹുധാ വിഭഗ്നാമ്

മതഃ പയത്നപരമാസി സൈദവ വിശ്േവ ॥

സമ്പാദയത്യവിരതം ത്വവിരാമവൃതാ

യാ ൈവ സ്ഥിതാ കൃതഫലം ത്വകൃതസ്യ േനതീ ।

സാ േമ ഭവത്വനിദിനം വരദാ ഭവാനീ

ജാനാമ്യഹം ധുവമിദം ധൃതകർമപാശാ ॥

േകാ വാ ധർമഃ കിമകൃതം ക്വഃ കപാലേലഖഃ

കിംവാദൃഷ്ടം ഫലമിഹാസ്തി ഹി യാം വിനാ േഭാഃ ।

ഇാപാൈശർനിയമിതാ നിയമാഃ സ്വതംത്ൈരഃ

യസ്യാ േനതീ ഭവതി സാ ശരണം മമാദ്യാ ॥

സൻതാനയൻതി ജലധിം ജനിമൃത്യുജാലമ്

സമ്ഭാവയൻത്യവികൃതം വികൃതം വിഭഗ്നമ് ।

യസ്യാ വിഭൂതയ ഇഹാമിതശക്തിപാലാഃ

നാശിത്യ താം വദ കുത ശരണം വജാമഃ ॥

മിത്േര രിെപൗ ത്വവിഷമം തവ പദ്മേനതമ്

സ്വസ്േഥ ദുഃസ്േഥ ത്വവിതഥം തവ ഹസ്തപാതഃ ।

മൃത്യുായാ തവ ദയാ ത്വമൃതഞ്ച മാതഃ

മാ മാം മുഞ്ചൻതു പരേമ ശുഭദൃഷ്ടയസ്േത ॥
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ക്വാമ്ബാ സർവാ ക്വ ഗണനം മമ ഹീനബുദ്േധഃ

ധത്തും േദാർഭ്യാമിവ മതിർജഗേദകധാതീമ് ।

ശീസഞ്ചിൻത്യം സുചരണമഭയപതിഷ്ഠമ്

േസവാസാൈരരഭിനുതം ശരണം പപദ്േയ ॥

യാ മാമാ ജൻമ വിനയത്യതിദുഃഖമാർൈഗഃ

ആസംസിദ്േധഃ സ്വകലിൈതർൽലലിൈതർവിലാൈസഃ ।

യാ േമ ബുദ്ധിം സുവിദേധ സതതം ധരൺയമ്

സാമ്ബാ സർവാ മമ ഗതിഃ സഫേല ഫേല വാ ॥
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