ആനൻദലഹരീ
{॥ ആനൻദലഹരീ ॥}
ഭവാനി സ്േതാതും ത്വാം പഭവതി ചതുർഭിർന വദൈനഃ
പജാനാമീശാനസ്തിപുരമഥനഃ പഞ്ചഭിരപി ।
ന ഷഡ്ഭിഃ േസനാനീർദശശതമുൈഖരപ്യഹിപതിഃ
തദാൻേയഷാം േകഷാം കഥയ കഥമസ്മിൻനവസരഃ ॥ ൧॥

ഘൃതക്ഷീരദാക്ഷാമധുമധുരിമാ ൈകരപി പൈദഃ
വിശിഷ്യാനാഖ്േയേയാ ഭവതി രസനാമാത വിഷയഃ ।
തഥാ േത െസൗൻദർയം പരമശിവദൃങ്മാതവിഷയഃ
കഥംകാരം ബൂമഃ സകലനിഗമാേഗാചരഗുേണ ॥ ൨॥

മുേഖ േത താമ്ബൂലം നയനയുഗേള കജ്ജലകലാ
ലലാേട കാശ്മീരം വിലസതി ഗേള െമൗക്തികലതാ ।
സ്ഫുരത്കാഞ്ചീ ശാടീ പൃഥുകടിതേട ഹാടകമയീ
ഭജാമി ത്വാം െഗൗരീം നഗപതികിേശാരീമവിരതമ് ॥ ൩॥

വിരാജൻമൻദാരദുമകുസുമഹാരസ്തനതടീ
നദദ്വീണാനാദശവണവിലസത്കുൺഡലഗുണാ
നതാങ്ഗീ മാതങ്ഗീ രുചിരഗതിഭങ്ഗീ ഭഗവതീ
സതീ ശമ്േഭാരമ്േഭാരുഹചടുലചക്ഷുർവിജയേത ॥ ൪॥

നവീനാർകഭാജൻമണികനകഭൂഷണപരികൈരഃ
വൃതാങ്ഗീ സാരങ്ഗീരുചിരനയനാങ്ഗീകൃതശിവാ ।
തഡിത്പീതാ പീതാമ്ബരലലിതമഞ്ജീരസുഭഗാ
മമാപർണാ പൂർണാ നിരവധിസുൈഖരസ്തു സുമുഖീ ॥ ൫॥
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ഹിമാദ്േരഃ സംഭൂതാ സുലലിതകൈരഃ പൽലവയുതാ
സുപുഷ്പാ മുക്താഭിർഭമരകലിതാ ചാലകഭൈരഃ ।
കൃതസ്ഥാണുസ്ഥാനാ കുചഫലനതാ സൂക്തിസരസാ
രുജാം ഹൻതീ ഗൻതീ വിലസതി ചിദാനൻദലതികാ ॥ ൬॥

സപർണാമാകീർണാം കതിപയഗുൈണഃ സാദരമിഹ
ശയൻത്യൻേയ വൽലീം മമ തു മതിേരവം വിലസതി ।
അപർൈണകാ േസയാ ജഗതി സകൈലർയത്പരിവൃതഃ
പുരാേണാഽപി സ്ഥാണുഃ ഫലതി കില ൈകവൽയപദവീമ് ॥ ൭॥

വിധാതീ ധർമാണാം ത്വമസി സകലാമ്നായജനനീ
ത്വമർഥാനാം മൂലം ധനദനമനീയാംഘികമേല ।
ത്വമാദിഃ കാമാനാം ജനനി കൃതകൻദർപവിജേയ
സതാം മുക്േതർബീജം ത്വമസി പരമബഹ്മമഹിഷീ ॥ ൮॥

പഭൂതാ ഭക്തിസ്േത യദപി ന മമാേലാലമനസഃ
ത്വയാ തു ശീമത്യാ സദയമവേലാക്േയാഽഹമധുനാ ।
പേയാദഃ പാനീയം ദിശതി മധുരം ചാതകമുേഖ
ഭൃശം ശങ്േക ൈകർവാ വിധിഭിരനുനീതാ മമ മതിഃ ॥ ൯॥

കൃപാപാങ്ഗാേലാകം വിതര തരസാ സാധുചരിേത
ന േത യുക്േതാേപക്ഷാ മയി ശരണദീക്ഷാമുപഗേത ।
ന േചദിഷ്ടം ദദ്യാദനുപദമേഹാ കൽപലതികാ
വിേശഷഃ സാമാൻൈയഃ കഥമിതരവൽലീപരികൈരഃ ॥ ൧൦॥

മഹാൻതം വിശ്വാസം തവ ചരണപങ്േകരുഹയുേഗ
നിധായാൻയൻൈനവാശിതമിഹ മയാ ൈദവതമുേമ ।
തഥാപി ത്വേേതാ യദി മയി ന ജാേയത സദയം
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നിരാലമ്േബാ ലമ്േബാദരജനനി കം യാമി ശരണമ് ॥ ൧൧॥

അയഃ സ്പർേശ ലഗ്നം സപദി ലഭേത േഹമപദവീം
യഥാ രഥ്യാപാഥഃ ശുചി ഭവതി ഗംെഗൗഘമിലിതമ് ।
തഥാ തത്തത്പാൈപരതിമലിനമൻതർമമ യദി
ത്വയി പ്േരമ്ണാസക്തം കഥമിവ ന ജാേയത വിമലമ് ॥ ൧൨॥

ത്വദൻയസ്മാദിാവിഷയഫലലാേഭ ന നിയമഃ
ത്വമർഥാനാമിാധികമപി സമർഥാ വിതരേണ ।
ഇതി പാഹുഃ പാഞ്ചഃ കമലഭവനാദ്യാസ്ത്വയി മനഃ
ത്വദാസക്തം നക്തം ദിവമുചിതമീശാനി കുരു തത് ॥ ൧൩॥

സ്ഫുരൻനാനാരത്നസ്ഫടികമയഭിത്തിപതിഫല
ത്ത്വദാകാരം ചഞ്ചശധരകലാെസൗധശിഖരമ് ।
മുകുൻദബഹ്േമൻദപഭൃതിപരിവാരം വിജയേത
തവാഗാരം രമ്യം തിഭുവനമഹാരാജഗൃഹിണി ॥ ൧൪॥

നിവാസഃ ൈകലാേസ വിധിശതമഖാദ്യാഃ സ്തുതികരാഃ
കുടുമ്ബം ത്ൈരേലാക്യം കൃതകരപുടഃ സിദ്ധിനികരഃ ।
മേഹശഃ പാേണശസ്തദവനിധരാധീശതനേയ
ന േത െസൗഭാഗ്യസ്യ ക്വചിദപി മനാഗസ്തി തുലനാ ॥ ൧൫॥

വൃേഷാ വൃദ്േധാ യാനം വിഷമശനമാശാ നിവസനം
ശ്മശാനം കീഡാഭൂർഭുജഗനിവേഹാ ഭൂഷണവിധിഃ
സമഗാ സാമഗീ ജഗതി വിദിൈതവ സ്മരരിേപാഃ
യേദതസ്ൈയശ്വർയം തവ ജനനി െസൗഭാഗ്യമഹിമാ ॥ ൧൬॥

അേശഷബഹ്മാൺഡപലയവിധിൈനസർഗികമതിഃ
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ശ്മശാേനഷ്വാസീനഃ കൃതഭസിതേലപഃ പശുപതിഃ ।
ദെധൗ കൺേഠ ഹാലാഹലമഖിലഭൂേഗാലകൃപയാ
ഭവത്യാഃ സംഗത്യാഃ ഫലമിതി ച കൽയാണി കലേയ ॥ ൧൭॥

ത്വദീയം െസൗൻദർയം നിരതിശയമാേലാക്യ പരയാ
ഭിൈയവാസീദ്ഗംഗാ ജലമയതനുഃ ൈശലതനേയ ।
തേദതസ്യാസ്തസ്മാദ്വദനകമലം വീക്ഷ്യ കൃപയാ
പതിഷ്ഠാമാതൻവൻനിജശിരസിവാേസന ഗിരിശഃ ॥ ൧൮॥

വിശാലശീഖൺഡദവമൃഗമദാകീർണഘുസൃണ
പസൂനയാമിശം ഭഗവതി തവാഭ്യങ്ഗസലിലമ് ।
സമാദായ സഷ്ടാ ചലിതപദപാംസൂൻനിജകൈരഃ
സമാധത്േത സൃഷ്ടിം വിബുധപുരപങ്േകരുഹദൃശാമ് ॥ ൧൯॥

വസൻേത സാനൻേദ കുസുമിതലതാഭിഃ പരിവൃേത
സ്ഫുരൻനാനാപദ്േമ സരസി കലഹംസാലിസുഭേഗ ।
സഖീഭിഃ േഖലൻതീം മലയപവനാൻേദാലിതജേല
സ്മേരദ്യസ്ത്വാം തസ്യ ജ്വരജനിതപീഡാപസരതി ॥ ൨൦॥

॥ ഇതി ശീമങ്കരാചാർയവിരചിതാ ആനൻദലഹരീ സമ്പൂർണാ ॥
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