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ശീനിവാസസ്േതാതമ്

{॥ ശീനിവാസസ്േതാതമ് ॥}

അഥ വിബുധവിലാസിനീഷു വിഷ്വങ്മുനിമഭിതഃ പരിവാർയ തസ്ഥുഷീഷു ।

മദവിഹൃതിവികത്ഥനപലാപാസ്വവമതിനിർമിതൈനജചാപലാസു ॥ ൧॥

തിഭുവനമുദമുദ്യതാസു കർതും മധുസഹസാഗതിസർവനിർവഹാസു ।

മധുരസഭരിതാഖിലാത്മഭാവാസ്വഗണിതഭീതിഷു ശാപതുകസ്യ ॥ ൨॥

അതിവിമലമതിർമഹാനുഭാേവാ മുനിരപി ശാൻതമനാ നിജാത്മഗുപ്ത്ൈയ ।

അഖിലഭുവനരക്ഷകസ്യ വിഷ്േണാഃ സ്തുതിമഥ കർതുമനാ മനാഗ്ബഭൂവ ॥ ൩॥

ശിയഃശിയം ഷങ്ഗുണപൂരപൂർണം ശീവത്സചിഹ്നം പുരുഷം പുരാണമ് ।

ശീകൺഠപൂർവാമരബൃൻദവൻദ്യം ശിയഃപതിം തം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൪॥

വിഭും ഹൃദി സ്വം ഭുവേനശമീഡ്യം നീളാശയം നിർമലചിത്തചിൻത്യമ് ।

പരാത്പരം പാമരപാരേമനമുേപൻദമൂർതിം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൫॥

സ്േമരാതസീസൂനസമാനകാൻതിം സുരക്തപദ്മപഭപാദഹസ്തമ് ।

ഉൻനിദപങ്േകരുഹചാരുേനതം പവിതപാണിം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൬॥

സഹസഭാനുപതിേമാപെലൗഘസ്ഫുരത്കിരീടപവേരാത്തമാങ്ഗമ് ।

പവാലമുക്താനവരത്നഹാരതാരം ഹരിം തം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൭॥

പുരാ രേജാദുഷ്ടധിേയാ വിധാതുരപാഹൃതാൻ േയാ മധുൈകടഭാഭ്യാമ് ।

േവദാനുപാദായ ദെദൗ ച തസ്ൈമ തം മത്സ്യരൂപം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൮॥

പേയാധിമധ്േയഽപി ച മൻദരാദിം ധർതും ച യഃ കൂർമവപുർബഭൂവ ।
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സുധാം സുരാണാമവനാർഥമിംസ്തമാദിേദവം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൯॥

വസുൻധരാമൻതരൈദത്യപീഡാം (?) രസാതലാൻതർവിവശാഭിവിഷ്ടാമ് ।

ഉദ്ധാരണാർഥം ച വരാഹ ആസീതുർഭുജം തം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൦॥

നൈഖർവൈരസ്തീക്ഷ്ണമുൈഖർഹിരൺയമരാതിമാമർദിതസർവസത്ത്വമ് ।

വിദാരയാമാസ ച േയാ നൃസിംേഹാ ഹിരൺയഗർഭം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൧॥

മഹൻമ ഹത്േവൻദിയപഞ്ചഭൂതതൻമാതമാതപകൃതിഃ പുരാണീ ।

യതഃ പസൂതാ പുരുഷാസ്തദാത്മാ തമാത്മനാഥം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൨॥

പുരാ യ ഏതസ്തകലം ബഭൂവ േയനാപി തദ്യത ച ലീനേമതത് ।

ആസ്താം യേതാഽനുഗഹനിഗെഹൗ ച തം ശീനിവാസം ശരണം പപദ്േയ ॥

൧൩॥

നിരാമയം നിലനീരരാശിനീകാശസദൂപമയം മഹസ്തത് ।

നിയൻതു നിർഭാതൃ നിഹൻതു നിത്യം നിദാൻതേമനം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൪॥

ജഗൻതി യഃ സ്ഥാവരജങ്ഗമാനി സംഹൃത്യ സർവാൺയുദേരശയാനി ।

ഏകാർണവാൻതർവടപതതൽേപ സ്വപിത്യനൻതം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൫॥

നിരസ്തദുഃെഖൗഘമതീൻദിയം തം നിഷ്കാരണം നിഷ്കലമപേമയമ് ।

അേണാരണീയാംസമനൻതമൻതരാത്മാനുഭാവം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൬॥

സപ്താമ്ബുജീരഞ്ജകരാജഹാസം സപ്താർണവീസംസൃതികർണധാരമ് ।

സപ്താശ്വബിമ്ബാശ്വഹിരൺമയം തം സപ്താർചിരങ്ഗം ശരണം പപദ്േയ ॥

൧൭॥
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നിരാഗസം നിർമലപൂർണബിമ്ബം നിശീഥിനീനാഥനിഭാനനാഭമ് ।

നിർണീതനിദം നിഗമാൻതനിത്യം നിഃശ്േരയസം തം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൮॥

നിരാമയം നിർമലമപേമയം നിജാൻതരാേരാപിതവിശ്വബിമ്ബമ് ।

നിീമകൽയാണഗുണാത്മഭൂതിം നിധിം നിധീനാം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൯॥

ത്വക്ചർമമാംസാസ്ഥ്യസൃഗശുമൂതശ്േലഷ്മാൻതവിട്ുസമുേയഷു ।

േദേഹഷ്വസാേരഷു ന േമ സ്പൃൈഹഷാ ധുവം ധുവം ത്വം ഭഗവൻ പസീദ ॥

൨൦॥

േഗാവിൻദ േകശവ ജനാർദന വാസുേദവ വിശ്േവശ വിശ്വ മധുസൂദന

വിശ്വരൂപ

ശീപദ്മനാഭ പുരുേഷാത്തമ പുഷ്കരാക്ഷ നാരായണാച്യുത നൃസിംഹ നേമാ

നമസ്േത ॥ ൨൧॥

േദവാഃ സമസ്താമരേയാഗിമുഖ്യാഃ ഗൻധർവവിദ്യാധരകിൻനരാ ।

യത്പാദമൂലം സതതം നമൻതി തം നാരസിംഹം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൨൨॥

േവദാൻ സമസ്താൻ ഖലു ശാസ്തഗർഭാൻ ആയുഃ സ്ഥിരം കീർതിമതീവ

ലക്ഷ്മീമ് ।

യസ്യ പസാദാത് പുരുഷാ ലഭൻേത തം നാരസിംഹം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൨൩॥

ബഹ്മാ ശിവസ്ത്വം പുരുേഷാത്തമ നാരായേണാഽെസൗ മരുതാമ്പതി ।

ചൻദാർകവായഗ്നിമരുദ്ഗണാ ത്വേമവ നാൻയത് സതതം നേതാഽസ്മി ॥ ൨൪॥

സഷ്ടാ ച നിത്യം ജഗതാമധീശഃ താതാ ച ഹൻതാ വിഭുരപേമയഃ

ഏകസ്ത്വേമവ തിവിധാ വിഭിൻനഃ ത്വാം സിംഹമൂർതിം സതതം നേതാഽസ്മി ॥

൨൫॥
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॥ ഹരിഃ ഓം ശുഭമസ്തു ॥

॥ ഇതി ശീനിവാസസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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