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ശീനിവാസാർചാദശകമ്

{॥ ശീനിവാസാർചാദശകമ് ॥}

ശീവാസേദവകരുണാശിശിരാേലാകാമൃതാവേസേകന ।

ഉപചിതബഹുവിധപുൺയം ധൻയം ശീേവങ്കടാചലം വൻേദ ॥ ൧॥

ബഹുലശിലാതലതരുതതിതൃണഗണവീരുജ്ഝരീമയിഖരീ ।

േയാ ഗീയേത പരിവൃേതാ േയാഗീൻദ്ൈരീനിവാസ ഏേവതി ॥ ൨॥

പശുപക്ഷിമൃഗവനസ്പതിതൃണഗുൽമലതാശിലാസു ചാത്മജനിമ് ।

യതാർഥയൻതി മുനയിതാകാേരഷു നിർജ്ഝേരഷ്വപി ച ॥ ൩॥

പരവാസുേദവ ഏവ സ്ഥിരവാസം പാപ്യ യത സഹ രമയാ ।

ചിരമാനൻദമുൈപതി ഹി പരമാനൻദം വിഹായ ൈവകുൺഠമ് ॥ ൪॥

മലസങ്കുേല കലാവപി ഫലജാലാൻൈയഹികാൻയപീഹ ജനാഃ ।

സ്വാഭീഷ്ടാനി ലഭൻേത യത ശീവാസേദവകരുണാതഃ ॥ ൫॥

നാരായണാചേലഽസ്മിൻനാരാീസ്വാമിപുഷ്കരിൺയാ ।

തീരാലേയ വിഭാൻതം നാരായണമാശേയ രമാകാൻതമ് ॥ ൬॥

അഞ്ജനഗിരിശിഖരാലയമഞ്ജനേരാചിർനിരഞ്ജനം ധാമ ।

കഞ്ജവിേലാചനമീേഡ പിഞ്ജരവക്ഷിയസ്ത്വിഷാ കിമപി ॥ ൭॥

നാരായണാദിവാസം ശീശീവാസം രമാക്ഷമാവാസമ് ।

ഹരിമണിഗിരിസമഭാസം സുരുചിരഹാസം നമാമ്യവിതദാസമ് ॥ ൮॥

ആശിതഫണീൻദൈശലം ഹരിമണിനീലം സുവർണസമേചലമ് ।

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

??? കമലാേലാലം നമാമി സമശീലമ് ॥ ൯॥

അധരിതസുരതരുദാനം രക്ഷിതദീനം രജസ്തേമാഹീനമ് ।

കമലാകൃതബഹുമാനം ശീനിധിേമനം ശേയ ശിതാധീനമ് ॥ ൧൦॥

സുരഗണേസവിതചരണം ശിതജനശരണം ശിതാബലാഭരണമ് ।

കർതും ഭവാിതരണം കലേയ ശരണം വൃഷാദിവരശരണമ് ॥ ൧൧॥

വൃഷൈശലശിഖരിജാതം വാരിധിജാതാലതാഭിപരിവീതമ് ।

വൻേദ സുപാരിജാതം വിശ്വജേനഭ്േയാ വിതീർണഫലജാതമ് ॥ ൧൨॥

॥ ഇതി നാവൽപാക്കം ശീരാജേഗാപാലതാതാചാർയകൃതം

ശീനിവാസാർചാദശകമ്॥

Encoded and proofread by Malleswara Rao Yellapragada

malleswararaoy at yahoo.com

From a telugu book veNkaTeshakAvyakalApa

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Srinivasa Archadashakam Lyrics in Malayalam PDF
% File name : shrInivAsArchAdashakam.itx
% Location : doc\_vishhnu
% Author : shrIrAjagopAlatAtAchArya
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com
% Proofread by : Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at yahoo.com
% Source : Venkatesha Kavyakalapa
% Latest update : April 4, 2015
% Send corrections to : sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ December 10, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

