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നവാക്ഷരീസ്േതാതമ്

{॥ നവാക്ഷരീസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗുരുചരണസേരാജം ശീകരഭവതരണസുകരദൃഢനാവമ് ।

മിതമധുപഝംകൃതമാനൻദം െനൗമി ശാംകരം ശരൺയമ് ॥ ൧॥

ഐൻദധനുർമരതകമാൈമരാവതനാഥഗീർഭിരഭ്യർച്യാമ് ।

ഐംകാരാർഥസ്വരൂപാൈമശാനീനാഥേസവിതാം വൻേദ ॥ ൨॥

ഹീനതൈദത്യസമൂഹാം ഹൃദ്യാം സുരേലാകേസവിതാങ്ഘിയുഗാമ് ।

ഹീംകാരാൻത്യസരൂപാം ഹൃദയവിലാസപേചാദിതാം വൻേദ ॥ ൩॥

ീംകാരകാമജനനീം ീമിതിശബ്ദപപൂരിതദിഗൻതാമ് ।

ീബസ്തീപുംശബ്ദകീഡാരൂപാം നമാമി വിശ്വമയീമ് ॥ ൪॥

ചാമരബിഭദ്വാണീചൻദസജാതാസുേസയപാർശ്വയുഗാമ് ।

ചരണതലമഹിഷമുൺഡാം ചാപാദികരാം നമാമി ചാമുൺഡാമ് ॥ ൫॥

മുൺഡമണിഹാരകൺഠീം മുകുരകേപാലപഭാസുേശാഭമുഖീമ് ।

മുഹുരാസ്ഫാലിതധനുഷം മുരഹരഭാഗിനീം നമാമി മുഗ്ധതനുമ് ॥ ൬॥

ഡാകിൻയാദ്യഭിതുഷ്ടാം ഡമരുകനാേദന പൂരിതദിഗൻതാമ് ।

ഡമ്ഭാഭിമാനഹൻതീം ഡാമരതൻതപകാശിതാം വൻേദ ॥ ൭॥

ൈയവർണസത്യമായായസ്ൈയ ദത്താൻയായുധാനി ശകാദ്ൈയഃ ।

െയൗവനമദസാമാജ്യാൈയ തസ്ൈയ നേമാഽസ്തു വിദ്യാൈയ ॥ ൮॥

വിശ്േവാത്തീർണാം വിദ്യാം വിവിധജഗിതകൽപനാരൂപാമ് ।
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വിയദാദിസൃഷ്ടിേഹതും വിശ്വാൈസകപകാശിതാം െനൗമി ॥ ൯॥

േചതസി നിതരാം വാസിതേചേതാമയി ൈചത്യേചതേന ചതുേര ।

ചമ്പകകലികാനാേസ ചാമീകരഭാസുരാങ്ഗി െനൗമി ത്വാമ് ॥ ൧൦॥

അക്ഷരനവാക്ഷരീയം നിക്േഷപമയീ സുവാക്സുധാരൂപാ ।

ഏതത് സ്േതാതമ് പഠതാം യതി െസൗഭാഗ്യകീർതിപുഷ്ടിധൃതീഃ ॥ ൧൧॥

॥ ഇത്യാനൻദനാഥപാദപദ്േമാപജീവിനാ

കാശ്യപേഗാത്േരാത്പൻേനനാൻധ്േരണ

ത്യാഗരാജനാമ്നാ വിരചിതം നവാക്ഷരീസ്േതാതം സംപൂർണമ് ॥
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