ശീരാധാസ്തവനം ഗേണശകൃതമ്
{॥ ശീരാധാസ്തവനം ഗേണശകൃതമ് ॥}
ശിഗേണശ ഉവാച ।
തവ പൂജാ ജഗൻമാതർേലാകശിക്ഷാകരീ ശുേഭ।
ബഹ്മസ്വരൂപാ ഭവതീ കൃഷ്ണവക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥിതാ ॥ ൧॥

യത്പാദപദ്മമതുതലം ധ്യായൻേത േത സുദുർലഭമ് ।
സുരാ ബഹ്േമശേശഷാദ്യാ മുനീൻദാഃ സനകാദയഃ ॥ ൨॥

ജിവൻമുക്താ ഭക്താ സിദ്േധൻദാഃ കപിലാദയഃ ।
തസ്യ പാണാഭിേദവി ത്വം പിയാ പാനാധികാ പരാ ॥ ൩॥

വാമാങ്ഗനിർമിതാ രാധാ ദക്ഷിണാങ്ഗ മാധവഃ ।
മഹാലക്ഷ്മീർജഗൻമാതാ തവ വാമാങ്ഗനിർമിതാ ॥ ൪॥

വേസാഃ സർവനിവാസസ്യ പസൂസ്ത്വം പരേമശ്വരീ ।
േവദാനാം ജഗതാേമവ മൂലപകൃതിരീശ്വരീ ॥ ൫॥

സർവാഃ പകൃതികാ മാതഃ സൃഷ്ട്യാം ച ത്വദ്വിഭൂതയഃ ।
വിശ്വാനി കാർയരൂപാണി ത്വം ച കാരണരൂപിണീ ॥ ൬॥

പലേയ ബഹ്മണഃ പാേത തൻനിേമേഷാ ഹേരരപി ।
ആെദൗ രാധാം സമുാർയ പാത് കൃഷ്ണം പരാത്പരമ് ॥ ൭॥

സ ഏവ പൺഡിേതാ േയാഗീ േഗാേലാകം യാതി ലീലയാ ।
യതികേമ മഹാപീ ബഹ്മഹത്യാം ലേഭദ് ധുവമ് ॥ ൮॥
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ജഗതാം ഭവതീ മാതാ പരമാത്മാ പിതാ ഹരിഃ ।
പിതുേരവ ഗുരുർമാതാ പൂജ്യാ വൻദ്യാ പരത്പരാ ॥ ൯॥

ഭജേത േദവമൻയം വാ കൃഷ്ണം വാ സർവകാരണമ് ।
പുൺയക്േഷത്േര മഹാമൂേഢാ യദി നിൻദാ രാധീകാമ് ॥ ൧൦॥

വംശഹാനിർഭേവത്തസ്യ ദുഃഖേശാകമിൈഹവ ച ।
പച്യേത നിരേത േഘാേര യാവ ദദിവാകെരൗ ॥ ൧൧॥

ഗുരു ജ്ഞാേനാദ്ഗിരണാജ്ജ്ഞാനം സ്യാൻമംതതംതേയാഃ ।
സ ച മൻത തത്തൻതം ഭക്തിഃ സ്യാദ് യുവേയാർയതഃ ॥ ൧൨॥

നിേശയ മൻതം േദവാനാം ജീവാ ജൻമനി ജൻമനി ।
ഭക്താ ഭവൻതി ദുർഗായാഃ പാദപദ്േമ സുദുർലേഭ ॥ ൧൩॥

നിേഷയ മൻതം ശമ്േഭാ ജഗതാം കാരണസ്യ ച ।
തദാ പാപ്േനാതി യുവേയാഃ പാദപദ്മം സുദുർലഭമ് ॥ ൧൪॥

യുവേയാഃ പാദപദ്മം ച ദുർലഭം പാപ്യ പുൺയവാൻ ।
ക്ഷണാർധം േഷാഡശാംശം ച ന ഹി മുഞ്ചതി ൈദവതഃ ॥ ൧൫॥

ഭക്ത്യാ ച യുവേയാർമൻതം ഗൃഹീത്വാ ൈവഷ്ണവാദപി ।
സ്തവം വാ കവചം വാപി കർമമൂലനികൃൻതനമ് ॥ ൧൬॥

േയാ ജേപത് പരയാ ഭക്ത്യാ പുൺയക്േഷത്േര ച ഭാരേത ।
പുരുഷാണാം സഹസം ച സ്വാത്മനാ സാർധമുദ്ധേരത് ॥ ൧൭॥

ഗുരുമഭ്യർച്യ വിധിവദ് വസ്താലംകാരചൻദൈനഃ ।
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കവചം ധാരേയദ് േയാ ഹി വിഷ്ണുതുൽേയാ ഭേവദ് ധുവമ് ॥ ൧൮॥

॥ ഇതി ശീ ബഹ്മൈവവർേത ഗേണശകൃതം ശീരാധാസ്തവനം

സമ്പൂർണമ് ॥
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