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ശീരാധായാഃ പരീഹാരസ്േതാതമ്

{॥ ശീരാധായാഃ പരീഹാരസ്േതാതമ് ॥}

ത്വം േദവീ ജഗതാം മാതാ വിഷ്ണുമായാ സനാതനീ ।

കൃഷ്ണപാണാധിേദവി ച കൃഷ്ണപാണാധികാ ശുഭാ ॥ ൧॥

കൃഷ്ണപ്േരമമയീ ശക്തിഃ കൃഷ്ണെസൗഭാഗ്യരൂപിണീ ।

കൃഷ്ണഭക്തിപേദ രാേധ നമസ്േത മങ്ഗലപേദ ॥ ൨॥

അദ്യ േമ സഫലം ജൻമ ജീവനം സാർഥകം മമ ।

പൂജിതാസി മയാ സാ ച യാ ശീകൃഷ്േണൻ പൂജിതാ ॥ ൩॥

കൃഷ്ണവക്ഷസി യാ രാധാ സർവെസൗഭാഗ്യസംയുതാ ।

രാേസ രാേസശ്വരീരൂപാ വൃൻദാ വൃൻദാവേന വേന ॥ ൪॥

കൃഷ്ണപിയാ ച േഗാേലാേക തുലസീ കാനേന തുയാ ।

ചമ്പാവതീ കൃഷ്ണസംേഗ കീഡാ ചമ്പകകാനേന ॥ ൫॥

ചൻദാീ ചൻദവേന ശതശിങ്േഗ സതീതി ച ।

വിരജാദർപഹൻതി ച വിരജാതടകാനേന ॥ ൬॥

പദ്മാവതീ പദ്മവേന കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണസേരാവേര ।

ഭദാ കുഞ്ജകുടീേര ച കാമ്യാ ച കാമ്യേക വേന ॥ ൭॥

ൈവകുൺേഠ ച മഹാലക്ഷ്മീർവാണീ നാരായേണാരസി ।

ക്ഷീേരാേദ സിൻധുകൻയാ ച മർത്േയ ലക്ഷ്മീർഹരിപിയാ ॥ ൮॥

സർവസ്വർേഗ സ്വർഗലക്ഷ്മീർേദവദുഃഖവിനാശിനീ ।
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സനാതനീ വിഷ്ണുമായാ ദുർഗാ ശംകരവക്ഷസി ॥ ൯॥

സാവിതീ േവ! ദമാതാ ച കലയാ ബഹ്മവക്ഷസി ।

കലയാ ധർമപത്നീ ത്വം നരനാരായണപസൂഃ ॥ ൧൦॥

കലയാ തുലസീ ത്വം ച ഗങ്ഗാ ഭുവനപാവനീ ।

േലാമകൂേപാദ്ഭവാ േഗാപ്യഃ കലാംശാ ഹരിപിയാ ॥ ൧൧ ॥

കലാകലാംശരൂപാ ച ശതരൂപാ ശചി ദിതിഃ।

അദിതിർേദമാതാ ച ത്വത്കലാംശാ ഹരിപിയാ ॥ ൧൨॥

േദയ മുനിപത്ൻയ്ജ ത്വത്കലാകലയാ ശുേഭ ।

കൃഷ്ണഭക്തിം കൃഷ്ണദാസ്യം േദഹി േമ കൃഷ്ണപൂജിേത॥ ൧൩॥

ഏവം കൃത്വാ പരീഹാരം സ്തുത്വാ ച കവചം പേഠത് ।

പുരാ കൃതം സ്േതാതേമതദ് ഭക്തിദാസ്യപദം ശുഭമ് ॥ ൧൪॥

॥ ഇതി ശീ ബഹ്മൈവവർേത ശീരാധായാഃ

പരീഹാരസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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