
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

േരണുകാസ്േതാതം ശീവിനായകശാസ്തികൃതമ്

{॥ േരണുകാസ്േതാതം ശീവിനായകശാസ്തികൃതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ത്വദീയപദേരണുേക ശിരസി മാമേക േരണുേക

നിധായ വരദം കരം നനുദരം മമാഽനീനശഃ ।

സ്വവത്സലതയാഽനുേദാർനയനലാലനദ്മനാ

പേമാദഭര-ദൃഗ്ഝര-സ്തുതമദശുഭിർധാവേയ ॥

പണമ്യ സുഷമാമിഷദ് ദൃഗ്നിേമഷശീർേസാൽലസത്-

കിരീടകുലസങ്കുലം പരിമലാഽലമങ്ഘ്യുത്പലമ് ।

മേനാലിരയമുമദഃ സപദി േതഽനുജിഘൻമനാക്

തദൻയസുമനു കിം വജതി നാധുനാ തത്സ്മരൻ ॥

ഭജൻതു വിഷയാൻ സജൂർവിഷയിേണാ വിഷാണീവേത

രസാരസികെമൗലിനാ മമ മേനാഽലിനാൻയക്കൃതാഃ ।

ശുതം തദവേലാകിതം ഭവതു തത്സ്പൃശൻ ജിഘതാ

രസാലപദപങ്കജം ജനനി േത സദാ സ്വാദ്യതാമ് ॥

വിജിത്യ ഹൃദുപസ്ഥിേതാ മുഹുരുപസ്ഥിതാനൻദകമ്

വിശുദ്ധിമുപസംഹരൻ വിരമതാഭവദ്ഭക്തിഷു ।

ഗിരാ ഭജതു നാമ േത കരഘൃതാർചേനാപസ്കരമ്

പയാതു തവ മൻദിരം വിസൃജതു ത്വദൻയാദരമ് ॥

മുേമാച കില മാം പസൂഃ രഥവിദഗണീരഗജാ

പിതാഽപി ദയിേതാഽഗജഃ പര ഇഹാശേയാ യസ്യ േമ ।

ശേയഽഹമധുേനഹകം വജിന (ബജിന) പുങ്ജവാക്യാഹതഃ

പയാമി ദിശമമ്ബിേക നിദിശ കാൻദിശിേകാഽദ്യകാമ് ॥
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യഥായഥമനുഷ്ഠിതാഃ സ്തുതികഥാഃ കഥഞ്ചിൻനമേത

സ്മരാമി ച കൃതം ന േത േതഽർചനമകിഞ്ചനഃ കിഞ്ചനഃ ।

തേപാമനുജേപാഽപ്യുേപാഷണകാരി ന ത്വത്കൃേത-

ഽപരാദ്ധമമുമമ്ബിേക ! വദ കിമുദ്ധരിഷ്യസ്യതഃ ॥

വിധിർഹരിഹരാദേയാ യദവധീരിതാ നാൻതിേക

പുരൻദരപുേരാഗമാ ന പുര ആസിതും ശക്നുയുഃ ।

നിഗൃഹ്യ കൃപയാഽമിേക ! ഗുണഗൈണഃ സ്വകീൈയർദൃഢമ്

ബധാന ന യഥാ പുനഃ ശയതി ഹൃത്പശുഃ േശാച്യതാമ് ॥

അഗാധ വദപാരദുമ-മദാദിയേദാ യുതാ

വിേവകമുഖമത്സഖാഽപ്യുദധിവീചിമഗ്നാഃ പരമ് ।

നിധായ ചരെണൗ പുേരാ നിയമയാഽഽശു തൃഷ്ണാ നദീ

വിനശ്യതി യഥാഽമ്ബിേക! ന പരമാർഥ-മാർേഗാ മമ ॥

സ്തവീമി ജമദഗ്നിസദ്ഗൃഹിണി നാമ പൃഥ്വീഗതാം

ഗൃണൻ പരശുരാമ-സജ്ജനനി ! ജൽപിതാപ്തർഥേയ ।

തദമ്ബ ! കൄപയാഽഽപ്സ്യേതഽദ്യ വയേസാ ന പഞ്ചാശതാഃ

മയാപദ്ധതി േകാഽപി േചത്സഫലമാപ്നുയാത്താദൃശമ് ॥

ഇതി ശീമത്പൂജ്യപാദവിനായകശാസ്തിേവതാലവിരചിതം

ശീേരണുകാസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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