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താരാസ്േതാതമ്

{॥ താരാസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

മാതർനീലസരസ്വതി പണമതാം െസൗഭാഗ്യസമ്പത്പേദ

പത്യാലീഢപദസ്ഥിേത ശവഹൃദി സ്േമരാനനാമ്േഭാരുേഹ ।

ഫുൽേലൻദീവരേലാചേന തിനയേന കർതീകപാേലാത്പേല ഖങ്ഗം

ചാദധതീ ത്വേമവ ശരണം ത്വാമീശ്വരീമാശേയ ॥ ൧॥

വാചാമീശ്വരി ഭക്തികൽപലതിേക സർവാർഥസിദ്ധിശ്വരി

ഗദ്യപാകൃതപദ്യജാതരചനാസർവാർഥസിദ്ധിപേദ ।

നീേലൻദീവരേലാചനതയയുേത കാരുൺയവാരാൻനിേധ

െസൗഭാഗ്യാമൃതവർധേനന കൃപയാസിഞ്ച ത്വമസ്മാദൃശമ് ॥ ൨॥

ഖർേവ ഗർവസമൂഹപൂരിതതേനാ സർപാദിേവേഷാജ്വേല

യാഘത്വക്പരിവീതസുൻദരകടിയാധൂതഘൺടാങ്കിേത ।

സദ്യഃകൃത്തഗലദജഃപരിമിലൻമുൺഡദ്വയീമൂർദ്ധജ-

ഗൻഥിശ്േരണിനൃമുൺഡദാമലലിേത ഭീേമ ഭയം നാശയ ॥ ൩॥

മായാനങ്ഗവികാരരൂപലലനാബിൻദ്വർദ്ധചൻദാമ്ബിേക

ഹുംഫട്കാരമയി ത്വേമവ ശരണം മൻതാത്മിേക മാദൃശഃ ।

മൂർതിസ്േത ജനനി തിധാമഘടിതാ സ്ഥൂലാതിസൂക്ഷ്മാ

പരാ േവദാനാം നഹി േഗാചരാ കഥമപി പാജ്ൈഞർനുതാമാശേയ ॥ ൪॥

ത്വത്പാദാമ്ബുജേസവയാ സുകൃതിേനാ ഗൻതി സായുജ്യതാം

തസ്യാഃ ശീപരേമശ്വരതിനയനബഹ്മാദിസാമ്യാത്മനഃ ।

സംസാരാമ്ബുധിമജ്ജേന പടുതനുർേദേവൻദമുഖ്യാസുരാൻ

മാതസ്േത പദേസവേന ഹി വിമുഖാൻ കിം മൻദധീഃ േസവേത ॥ ൫॥
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മാതസ്ത്വത്പദപങ്കജദ്വയരേജാമുദാങ്കേകാടീരിണസ്േത

േദവാ ജയസങ്ഗേര വിജയിേനാ നിഃശങ്കമങ്േക ഗതാഃ ।

േദേവാഽഹം ഭുവേന ന േമ സമ ഇതി സ്പർദ്ധാം വഹൻതഃ പേര

തത്തുൽയാം നിയതം യഥാ ശശിരവീ നാശം വജൻതി സ്വയമ് ॥ ൬॥

ത്വൻനാമസ്മരണാത്പലായനപരാൻദഷ്ടും ച ശക്താ ന േത

ഭൂതപ്േരതപിശാചരാക്ഷസഗണാ യക്ഷ നാഗാധിപാഃ ।

ൈദത്യാ ദാനവപുങ്ഗവാ ഖചരാ യാഘാദികാ ജൻതേവാ

ഡാകിൻയഃ കുപിതാൻതക മനുജാൻ മാതഃ ക്ഷണം ഭൂതേല ॥ ൭॥

ലക്ഷ്മീഃ സിദ്ധിഗണ പാദുകമുഖാഃ സിദ്ധാസ്തഥാ ൈവരിണാം

സ്തമ്ഭാപി വരാങ്ഗേന ഗജഘടാസ്തമ്ഭസ്തഥാ േമാഹനമ് ।

മാതസ്ത്വത്പദേസവയാ ഖലു നൃണാം സിദ്ധ്യൻതി േത േത ഗുണാഃ

ാൻതഃ കാൻതമേനാഭേവാഽത ഭവതി ക്ഷുദ്േരാഽപി വാചസ്പതിഃ ॥ ൮॥

താരാഷ്ടകമിദം പുൺയം ഭക്തിമാൻ യഃ പേഠൻനരഃ ।

പാതർമധ്യാഹ്നകാേല ച സായാഹ്േന നിയതഃ ശുചിഃ ॥ ൯॥

ലഭേത കവിതാം വിദ്യാം സർവശാസ്താർഥവിദ്ഭേവത്

ലക്ഷ്മീമനശ്വരാം പാപ്യ ഭുക്ത്വാ േഭാഗാൻയേഥപ്സിതാൻ ।

കീർതിം കാൻതിം ച ൈനരുജ്യം പാപ്യാൻേത േമാക്ഷമാപ്നുയാത് ॥ ൧൦॥

॥ ഇതി ശീനീലതൻത്േര താരാസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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