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ശീേരണുകാസപ്തകമ്

{॥ ശീേരണുകാസപ്തകമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

പുരേതാ വിേലാക്യ വൃഷഭം പാർശ്േവ ലിങ്ഗം പരാത്പരസ്യ വിേഭാഃ ।

പൃഷ്േഠ സ്കൻദഗേണെശൗ ത്വാം കാലീം മൻമേഹ മാതഃ ॥ ൧॥

ന ത്വം ലക്ഷ്മീമാതഃ യൽലക്ഷ്മീനായകസ്യ മാതാഽസി ।

ജനയിതി രാക്ഷസാേരഃ തസ്മാത്ത്വാം മൻമേഹ കാലീമ് ॥ ൨॥

സംഹാരനായികത്വാത് മാരീത്വാദുഗേവഷരൂപത്വാത് ।

മധ്യമേലാകനിവാസാത് ത്വാം കാലീം മൻമേഹ മാതഃ ॥ ൩॥

ജമദഗ്നിഃ ശിവഭാഗഃ ഭാഗസ്ത്വം േദവി ൈശലകൻയായാഃ ।

ഏവം ജ്ഞാത്വാ യസ്ത്വാം ഭജതി സ ധൻേയാ മഹാഭാഗഃ ॥ ൪॥

ത്വാം ചൺഡികാം പചൺഡാമാഹുസ്തൻതാണി ജനിമതാം മാതഃ ।

തസ്മാത്ത്വം ശിവകാൻതാ ന ശീർന പ്േരയസീ ച വിേധഃ ॥ ൫॥

െഗൗരീ ശീർവാ വാഗ്വാ ന വിേശേഷാ ജഗതി ഭക്തേലാകസ്യ ।

മമ തു വിശിഷ്ടാ െഗൗരീ സാക്ഷാദസ്യാഃ സുേതാ യദഹമ് ॥ ൬॥

തിസൃഷു പരേദവതാസു ശ്േരഷ്ഠത്വം േനാച്യേത മൈയകസ്യാഃ ।

പീതിർേമ ഗിരിജായാം ലക്ഷ്മീേതാ ഭാരതീത ॥ ൭॥

॥ ഇതി ശീഭഗവൻമഹർഷിരമണാൻേതവാസിേനാ വാസിഷ്ഠസ്യ

നരസിംഹസൂേനാർഗണപേതഃ കൃതിഃ േരണുകാസപ്തകം സമാപ്തമ് ॥
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