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ശീമീനാക്ഷീസ്തുതീ ൨

{॥ ശീമീനാക്ഷീസ്തുതീ ൨ ॥}

അദാക്ഷം ബഹുഭാഗ്യേതാ ഗുരുവൈരഃ സമ്പൂജ്യമാനാം മുദാ

പുൽലൻമൽലിമുഖപസൂനനിവൈഹർഹാലാസ്യനാഥപിയാമ് ।

വീണാേവണുമൃദങ്ഗവാദ്യമുദിതാേമണാങ്ക ബിമ്ബാനനാം

കാണാദാദിസമസ്തശാസ്തമതിതാമ് േശാണാധരാം ശ്യാമലാമ് ॥ ൧॥

മാതങ്ഗകുമ്ഭവിജയീസ്തനഭാരഭുഗ്ന

മധ്യാം മദാരുണവിേലാചനവശ്യകാൻതാമ് ।

താമാധരസ്ഫുരിതഹാസവിധൂതതാര

രാജപവാലസുഷുമാം ഭജ മീനേനതാമ് ॥ ൨॥

ആപാദമസ്തകദയാരസപൂരപൂർണാം

ശാപായുേധാത്തമസമർചിതപാദപദ്മാമ് ।

ചാപയിേതക്ഷുമമലീമസചിത്തതാൈയ

നീപാടവിവിഹർണാം ഭജ മീനേനതമ് ॥ ൩॥

കൻദർപ ൈവർയപി യയാ സവിലാസ ഹാസ

േനതാവേലാകന വശീകൃത മാനേസാഽഭൂത് ।

താം സർവദാ സകല േമാഹന രൂപ േവഷാം

േമാഹാൻധകാര ഹരണാം ഭജ മീനേനതാമ് ॥ ൪॥

അദ്യാപി യത്പുരഗതഃ സകേലാഽപി ജൻതുഃ

ക്ഷുത്തൃഡ് യഥാ വിരഹിതഃ പസുേവവ ബാലഃ ।

സമ്േപാശ്യേത കരുണയാ ഭജകാർതി ഹൻതീം

ഭക്ത്യാഽൻവഹം താം ഹൃദയ ഭജ മീനേനതാമ് ॥ ൫॥
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ഹാലാസ്യനാഥ ദയിേത കരുണാ പേയാേധ

ബാലം വിേലാല മനസം കരുൈണക പാതമ് ।

വീക്ഷസ്വ മാം ലഘു ദയാർമില ദൃഷ്ടപാൈദർ-

മാതർന േമഽസ്തി ഭുവേന ഗതിരൻദാ ത്വമ് ॥ ൬॥

ശുത്യുക്ത കർമ നിവഹാകരണാദ്വിശുദ്ധിഃ

ചിത്തസ്യ നാസ്തി മമ ചഞ്ചലതാ നിവൃത്ൈതഃ ।

കുർയാം കിമമ്ബ മനസാ സകലാഘ ശാൻത്ൈയഃ

മാതസ്തവദങ്ഘി ഭജനം സതതം ദയസ്വ ॥ ൭॥

ത്വദൂപേദശികവൈരഃ സതതം വിഭായം

ചിദൂപമാദി നിധനൻതര ഹീനമമ്ബ ।

ഭദാവഹം പണമതാം സകലാഘ ഹൻതൃ

ത്വദൂപേമവ മമ ഹൃത്കമേല വിഭാതു ॥ ൮॥

॥ ഇതി ശീ ജഗദ്ഗുരു ശൃങ്ഗഗിരി ചൻദേശഖര

ഭാരതി സ്വാമിഗൾ വിരചിതം മീനാക്ഷീ സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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