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ലഘുേഷാഡശാർണകലാവിലാസഃ

{॥ ലഘുേഷാഡശാർണകലാവിലാസഃ ॥}

കൽയാണം ജഗതാമഹം കഥമുേമ ധ്യായാമി സിദ്വപു-

സ്തൻൈതർമനസാപി േത സഹ ചിരം മൃഗ്യാപി യത്േനന ച ।

ജ്ഞാതുമ് േനാ വദിതും ശക്യമഭവദ് യസ്മാത് തഥാ ഭക്തിതഃ

ശീചകാഗഗൈശവമഞ്ചപരൈശവാങ്കസ്ഥിതാം ഭാവേയ ॥ ൧॥

ഏലാെസൗരഭികുൻതേല പരമുേമ ത്വാം യാപ്യ സർവം സ്ഥിതാം

കാഷ്ഠാദിഷ്വിവ ൈതലവഹ്നിനവനീതാമ്ബുപവാഹാദികമ് ।

ശീമൂർതിഷ്വതിസുൻദരാസു നവബൻധൂകപഭാസ്വമ്ബിേക

ശക്യം കിം നു തഥാപി േത പരശിേവ ചാസ്ഥാനമാവാഹേയ ॥ ൨॥

ഈശാവാസ്യമിദം ത്വയാ സകലമപ്യമ്ബാസേന മഞ്ജുേല

ത്വാമാേരാഹയിതും സമസ്തഭുവനാധാരം കഥം ശക്നുയാമ് ।

മത്സ്വാൻതാബ്ജമപി ത്വദാസനവരം ഭൂയാദ്യതഃ സർവദാ

സർേവഷാം ഹൃദയാരവിൻദഭവേന നിത്യം വസസ്യമ്ബിേക ॥ ൩॥

ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യവിലക്ഷണം തവ വപുഃ പാദാദിഹീനം പരം

പാദ്ൈയസ്തത് പരിേതാഷയാമി കഥമപ്യത്യൻതമാത്മകമ് ।

മത്സ്വാൻതദുതേഹമരത്നകലശാനീതാതിഭക്ത്യമ്ബുനാ

വിജ്ഞാനാമരസിൻധുേജന രചേയ പക്ഷാലനം ത്വത്പേദ ॥ ൪॥

ഹീംകാരദുമമഞ്ജരീശവിനുേതഽനർഘ്യായ ഹസ്തായ േത

സർവാഭീഷ്ടഫലപദാനനിരതായാർഘ്യം കഥം കൽപേയ ।

ഗൃഹ്ണീഷ്വാമ്ബ മയാ പദത്തമനേഘ വിജ്ഞാനപാത്േര സ്ഥിതം

ത്വദൂപാനുഭവാമ്ബുകൽപിതമഥാപ്യർഘ്യം മഹാസുൻദരി ॥ ൫॥
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ഹൻത ത്വൻമുഖനിർഗേതന സകലം പൂതം ജഗത് സർവദാ

േവേദനാചമനീയമദ്യ സഹസാ ദാതും കഥം ശക്നുയാമ് ।

തുഭ്യം ശീപരേദവേത മയി തഥാപ്യമ്ബാനുകമ്പാവശാദ്

ഗൃഹ്ണീഷ്വാചമനം പകൽപിതമുേമ ഗൻധാദിഭിർമിശിതമ് ॥ ൬॥

സർവം സർവത ഏവ പൂർണവിഭേവ പൂർേണന പൂർണം കഥം

യാപ്യ ത്വത്തനുമാസ്ഥിതാമതിതരാം ശുദ്ധാം ജഗത്പാവനീമ് ।

ഗാങ്ൈഗർനിർമലവാരിഭിഃ പഭവതി പാണീ ജഗത്യാം തഥാ-

പ്യാനൻദാമൃതവാരിണാഹമഭിഷിഞ്ചാഭ്യാദരാദമ്ബിേക ॥ ൭॥

കൽപയ കൽപകവൃക്ഷസംഭവമഹത്െകൗസുമ്ഭവസ്തദ്വയം

നാനാരത്നവിചിതമമ്ബ പരമപീത്യാ കഥം േത മയാ ।

യാപിൻൈയ ജഗതാം തഥാപി വിമേലനാാദേയ ത്വാം പരം

വിജ്ഞാനാത്മകവാസസാ പരശിേവ ഗൃഹ്ണീഷ്വ തത് പീതിതഃ ॥ ൮॥

ഹംസസ്ഫാടികകുൻദസുൻദരതരശീമൂർതിമാർേയ ശിേവ

കർപൂരാഗരുകുങ്കുമാദിമിലിൈതർഗൻൈധഃ കഥം േലപേയ ।

ശുത്യുക്താം തവ സർവഗൻധതനുഗാം നിർേലപനാം നിഷ്കലാം

ബഹ്മാത്ൈമക്യഭവാനുഭൂതിവിമലജ്ഞാനാഖ്യഗൻൈധഃ പരമ് ॥ ൯॥

ലഗ്േനൻദൂജ്ജ്വലേരഖമമ്ബ മകുടം മാണിക്യദീപ്ത്യുജ്ജ്വലം

കാേലാൻമീലിതചമ്പകാമ്ബുജമഹദ്ബിൽവീദലാനാം സജാ ।

സംേവഷ്ട്യാഹമഖൺഡനിർമലപരാനൻദാമ്ബുെധൗ വാ കദാ

മജ്േജ മൻമഥൈവരിഭാമിനി വദ സ്വാനൻദവാരാംനിേധ ॥ ൧൦॥

ഹീംകാരീം നിഗമാഗമാൻതവിദിതാം ഭക്ത്യാ കഥം തർപേയ

ധൂൈപർഗുുലുസംഭൈവർജഗദിദം സംയാപ്യ നിത്യം സ്ഥിതമ് ।

ശീമൂർത്യുദ്ഭവവാസനാഭിരധുനാ ദിയാഭിരാരാധേയ
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സംവിദ്വഹ്നിസമർപിതാഖിലജഗത്കാലാഗേരാർധൂപൈകഃ ॥ ൧൧॥

സർവജ്േഞ സകേലഷ്ടദാനനിരേത സാമാദിഭിഃ സംസ്തുേത

തുഭ്യം കൽപയിതും പദീപമരുേണ സാജ്യം കഥം ശക്നുയാമ് ।

ബാലാർകായുതേകാടിസുൻദരതേനാ ഭക്ത്യാ തഥാപ്യഞ്ചിേത

വിജ്ഞാനാത്മകദീപദീപ്തിഭിരഹം സംതർപയാമ്യമ്ബിേക ॥ ൧൨॥

കൽയാൺയമ്ബ കഥം നിേവദിതുമഹം ൈനേവദ്യമാർേയ ശുേഭ

തപ്താഷ്ടാപദഭാജേനാജ്ജ്വലമുേമ ഭക്ഷ്യാദിഭിഃ സംയുതമ് ।

ശക്ഷ്േയ സംഭൃതസർവേലാകജഠരാൈയ തുഭ്യമത്യുജ്ജ്വലം

വിശ്വാേസന സമർപയാമി ജഗദാത്ൈമക്യാൻനമാനൻദദമ് ॥ ൧൩॥

ലക്ഷ്മീവൻദിതപാദപദ്മയുഗേല ലക്ഷ്മീധവാദ്യർചിേത

കർപൂരാജ്യലസത്സുവർണകലശപ്േരാദ്ഭാസി നീരാജനമ് ।

നാനാേശാഭനഗീതനൃത്തസഹിതം ദിയാങ്ഗനാഭിർധൃതം

വീക്ഷ്യാദ്യാമ്ബ മുദം പയാഹി കൃപയാ ശീകാമരാേജശ്വരി ॥ ൧൪॥

ഹീംഹീമിത്യനുഭായതാം ഹൃതതമഃപുഞ്േജ സമസ്താർഥേദ

ത്വത്പാദാബ്ജയുേഗ ഭവത്വനുദിനം ബിൽവാമ്ബുജാർചാവിധിഃ ।

ഹീംകാരാർണമനുപയുക്തമരുേണ മത്സ്വാൻതൈജഃ സ്വാനുഭൂ-

ത്യബ്ൈജഃ സാകമഖൺഡെസൗഖ്യനിലേയ ശീചകരാേജശ്വരി ॥ ൧൫॥

ഹീംകാേരാൻനതരത്നമഞ്ജുലമഹത്സിംഹാസേന ഭാസുരാ-

മൂേഢ ബഹ്മഹരീശ്വരാദിവിരലം ശീകാമരാജാങ്കകമ് ।

സർവജ്ഞാദിസമസ്തശക്തിനിവൈഹഃ സംേസവിതാമമ്ബികാം

ൈസവാസ്മീതി വിഭാവനാനതിശൈതഃ സംേതാഷയാമ്യൻവഹമ് ॥ ൧൬॥

േയ േയ സംതതമൻധകാരിഗൃഹിണീസ്േതാതം സമസ്താർഥദം
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ജ്ഞാത്വാർഥം ഹൃദി മൻതരാജവിമലശീബീജവർണകമാത് ।

പ്േരാക്തം മൻതവിദഃ പഠൻതി സഹസാ കാലതേയഽപ്യമ്ബികാ-

സാംനിധ്േയ തദനൻയഭാവനാധിയസ്തത്ൈരക്യതാം പാപ്നുയുഃ ॥ ൧൭॥

॥ ഇതി ശീലഘുേഷാഡശാർണകലാവിലാസസ്േതാതം സംപൂർണമ്॥
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