േരണുകാസ്േതാതം ശീധരസ്വാമികൃതമ്
{॥ േരണുകാസ്േതാതം ശീധരസ്വാമികൃതമ് ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ।
ശിവാം ശാൻതരൂപാം മേനാവാഗതീതാം
നിജാനൻദപൂർണാം സദാഽദ്ൈവതരൂപാമ് ।
പരാം േവദഗമ്യാം പരബഹ്മരൂപാം
ഭേജ േരണുകാം സർവെലൗൈകകേവദ്യാമ് ॥ ൧॥

സദാചാരസദ്ഭക്തിേബാധാദിഭിർയാ
ഗുേരാരങ്ഘിശുശൂഷയാം മുഖ്യവൃത്ത്യാ ।
സുേവദ്യാ സുലഭ്യാ പരാനൻദപൂർണാ
ഭേജ േരണുകാം താം വിേമാഹപശാൻത്ൈയ ॥ ൨॥

ശുതിർേനതിേനതീതി സർവം നിരസ്യ
വദത്േയകമാദ്യം വിഭും ചിത്സുഖം യത് ।
തേദവാവശിഷ്ടം സ്വരൂപം വിശുദ്ധം
ഭേജ േരണുകാം താം സദാ മൃത്യുഹീനാമ് ॥ ൩॥

യദാനൻദസിൻെധൗ നിമഗ്േനാ ന പശ്േയദ്അേഹാ കർമജാലം ഫലം വാ തദീയമ് ।
ന ൈജവം ന ൈശവം ജഗൻൈനവ മായാം
ചിേദകസ്വരൂപാം ഭേജ േരണുകാം താമ് ॥ ൪॥

അേനകാൻതികാം സർവേഭദാതിരൂപാം
തേമാഽജ്ഞാനദുഃഖാതിഗാം ശുദ്ധരൂപാമ് ।
സദാഽധ്യാത്മവിദ്യാപദാൈനകശീലം
ഭേജ േരണുകാം മുക്തിെസൗഖ്യാധിേദവീമ് ॥ ൫॥
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തിതാപപശൻത്ൈയ സമാരാധ്യമാനാം
സദാ ജീവേലാേക സ്വെസൗഖ്യപദാതീമ് ।
ഭേവാമ്േബാധിേസതും ചിദാനൻദകൻദാം
ഭേജ േരണുകാം ജ്ഞാനമുദ്ൈരകലക്ഷ്യാമ് ॥ ൬॥

സദാ ഭക്തഹൃത്െകൗമുദീം ഭദഭദാം
സേദാങ്കാരവാച്യാം വേരൺയാം ശരൺയാമ് ।
സ്വഭക്താർതിനാശാം ശുഭാങ്ഗാം ഗുണാഢ്യാം
ഭേജ േരണുകാം ഭക്തെസൗഖ്യാിരൂപാമ് ॥ ൭॥

സദാ ഭക്തവാത്സൽയപൂർണാം സുരമ്യാം
സുേരൻദാദിഭിഃ സ്തൂയമാനാം സുഷൂക്ൈതഃ ।
സദാ ഭക്തവൃൻൈദ സംേസയമാനാം
ഭേജ േരണുകാം ഭക്തഭാഗ്യാം ഭവാനീമ് ॥ ൮॥

പേഠദ്യഃ സദാ ഭക്തിയുേതാ വിശുദ്ധഃ
സ്വവർണാശമാചാരേതാ നിത്യയുക്തഃ ।
സ മുക്തഃ കൃതീ േരണുകായാഃ പസാദാത്
സദാ രാജേത രാജേത േലാകപൂജ്യാ ॥ ൯॥

ഇതി ശീമത്പരമഹംസപരിവാജകാചാർയസദ്ഗുരുഭഗവതാ ശീധരസ്വാമിനാ
വിരചിതം ശീേരണുകാസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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