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ഢുൺഢിസ്വരൂപവർണനസ്േതാതമ്

{॥ ഢുൺഢിസ്വരൂപവർണനസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ൈജമിനിരുവാച ।

ന വക്തും ശക്ത്േയ രാജൻ േകനാപി തത്സ്വരൂപകമ് ।

േനാപാധിനാ യുതം ഢുൺഢിം വദാമി ശൃണു തത്വതഃ ॥ ൧॥

അഹം പുരാ സുശാൻത്യർഥം യാസസ്യ ശരണം ഗതഃ ।

മഹ്യം സങ്കഥിതം േതന സാക്ഷാൻനാരായേണന ച ॥ ൨॥

തേദവ ത്വാം വദിഷ്യാമി സ്വശിഷ്യം ച നിേബാധ േമ ।

യദി തം ഭജസി ഹ്യദ്യ സർവസിദ്ധിപദായകമ് ॥ ൩॥

േദഹേദഹിമയം സർവം ഗകാരാക്ഷരവാചകമ് ।

സംേയാഗാേയാഗരൂപം യദ് ബഹ്മ ണകാരവാചകമ് ॥ ൪॥

തേയാഃ സ്വാമീ ഗേണശ പശ്യ േവേദ മഹാമേത ।

ചിത്േത നിവാസകത്വാദ്േവ ചിൻതാമണിഃ സ കഥ്യേത ॥ ൫॥

ചിത്തരൂപാ സ്വയം ബുദ്ധിർഭാൻതിരൂപാ മഹീപേത ।

സിദ്ധിസ്തത തേയാർേയാേഗ പലഭ്േയത് തേയാഃ പതിഃ ॥ ൬॥

ദ്വിജ ഉവാച ।

ശൃണു രാജൻ ഗേണശസ്യ സ്വരൂപം േയാഗദം പരമ് ।

ഭുക്തിമുക്തിപദം പൂർണം ധാരിതം േചൻനേരണ ൈവ ॥ ൭॥

ചിത്േത ചിൻതാമണിഃ സാക്ഷാത്പഞ്ചചിത്തപചാലകഃ ।
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പഞ്ചവൃത്തിനിേരാേധന പാപ്യേത േയാഗേസവയാ ॥ ൮॥

അസമ്പജ്ഞാതസംസ്ഥ ഗജശബ്േദാ മഹാമേത ।

തേദവ മസ്തകം യസ്യ േദഹഃ സർവാത്മേകാഽഭവത് ॥ ൯॥

ഭാൻതിരൂപാ മഹാമായാ സിദ്ധിർവാമാങ്ഗസംശിതാ ।

ഭാൻതിധാരകരൂപാ സാ ബുദ്ധി ദക്ഷിണാങ്ഗേക ॥ ൧൦॥

തേയാഃ സ്വാമി ഗേണശ മായാഭ്യാം േഖലേത സദാ ।

സംഭജസ്വ വിധാേനന തദാ സംലഭേസ നൃപ ॥ ൧൧॥

ഇതി ഢുൺഢിസ്വരൂപവർണനസ്േതാതം സമാപ്തമ് ।
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