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ശീഗേണശപഞ്ചചാമരസ്േതാതമ്

{॥ ശീഗേണശപഞ്ചചാമരസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ലലാട-പട്ടലുൺഠിതാമേലൻദു-േരാചിരുദ്ഭേട

വൃതാതി-വർചരസ്വേരാത്സരരത്കിരീട-േതജസി ।

ഫടാഫടത്ഫടത്സ്ഫുരത്ഫണാഭേയന േഭാഗിനാം

ശിവാങ്കതഃ ശിവാങ്കമാശയിെശൗ രതിർമമ ॥ ൧॥

അദഭ-വിഭമ-ഭമദ്-ഭുജാഭുജങ്ഗഫൂത്കൃതീ-

ർനിജാങ്കമാനിനീഷേതാ നിശമ്യ നൻദിനഃ പിതുഃ ।

തസത്സുസങ്കുചൻതമമ്ബികാ-കുചാൻതരം യഥാ

വിശൻതമദ്യ ബാലചൻദഭാലബാലകം ഭേജ ॥ ൨॥

വിനാദിനൻദിേന സവിഭമം പരാഭമൻമുഖ-

സ്വമാതൃേവണിമാഗതാം സ്തനം നിരീക്ഷ്യ സമ്ഭമാത് ।

ഭുജങ്ഗ-ശങ്കയാ പേരത്യപിത്യമങ്കമാഗതം

തേതാഽപി േശഷഫൂത്കൃൈതഃ കൃതാതിചീത്കൃതം നമഃ ॥ ൩॥

വിജൃമ്ഭമാണനൻദി-േഘാരേഘാണ-ഘുർഘുരധ്വനി-

പഹാസ-ഭാസിതാശമമ്ബികാ-സമൃദ്ധി-വർധിനമ് ।

ഉദിത്വര-പസൃത്വര-ക്ഷരത്തര-പഭാഭര-

പഭാതഭാനു-ഭാസ്വരം ഭവസ്വസമ്ഭവം ഭേജ ॥ ൪॥

അലങ്ഗൃഹീത-ചാമരാമരീ ജനാതിവീജന-

പവാതേലാലി-താലകം നേവൻദുഭാലബാലകമ് ।

വിേലാലദുൽലലൽലലാമ-ശുൺഡദൺഡ-മൺഡിതം

സതുൺഡ-മുൺഡമാലി-വകതുൺഡമീഡ്യമാശേയ ॥ ൫॥
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പഫുൽല-െമൗലിമാൽയ-മൽലികാമരൻദ-േലലിഹാ

മിലൻ നിലിൻദ-മൺഡലീേലന യം സ്തവീത്യമമ് ।

തയീസമസ്തവർണമാലികാ ശരീരിണീവ തം

സുതം മേഹശിതുർമതങ്ഗജാനനം ഭജാമ്യഹമ് ॥ ൬॥

പചൺഡ-വിഘ്ന-ഖൺഡൈനഃ പേബാധേന സേദാദ്ധുരഃ

സമർദ്ധി-സിദ്ധിസാധനാവിധാ-വിധാനബൻധുരഃ ।

സബൻധുരസ്തു േമ വിഭൂതേയ വിഭൂതിപാൺഡുരഃ

പുരരഃ സുരാവേലർമുഖാനുകാരിസിൻധുരഃ ॥ ൭॥

അരാല-ൈശലബാലികാ-ഽലകാൻതകാൻത-ചൻദേമാ-

ജകാൻതിെസൗധ-മാധയൻ മേനാഽനുരാധയൻ ഗുേരാഃ ।

സുസാധ്യ-സാധവം ധിയാം ധനാനി സാധയൻനയ-

നേശഷേലഖനായേകാ വിനായേകാ മുേദഽസ്തു നഃ ॥ ൮॥

രസാങ്ഗയുങ്ഗ-നേവൻദു-വത്സേര ശുേഭ ഗേണശിതു-

സ്തിെഥൗ ഗേണശപഞ്ചചാമരം യധാദുമാപതിഃ ।

പതിഃ കവിവജസ്യ യഃ പേഠത് പതിപഭാതകം

സ പൂർണകാമേനാ ഭേവദിഭാനന-പസാദഭാക് ॥ ൯॥

ഛാതത്േവ വസതാ കാശ്യാം വിഹിേതയം യതഃ സ്തുതിഃ ।

തതശ്ഛാത്ൈരരധീേതയം ൈവദുഷ്യം വർദ്ധേയദ്ധിയാ ॥ ൧൦॥

॥ ഇതി ശീകവിപത്യുപനാമക-ഉമാപതിശർമദ്വിേവദി-വിരചിതം

ഗേണശപഞ്ചചാമരസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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