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ശീേവങ്കേടശവിജയാർയാസപ്തവിഭക്തിസ്േതാത

മ്

{॥ ശീേവങ്കേടശവിജയാർയാസപ്തവിഭക്തിസ്േതാതമ് ॥}

ശീേവങ്കടാദിധാമാ ഭൂമാ ഭൂമാപിയഃ കൃപാസീമാ ।

നിരവധികനിത്യമഹിമാ ഭവതു ജയീ പണതദർശിതപ്േരമാ ॥ ൧॥

ജയ ജനതാ വിമളീകൃതിസഫലീകൃതസകലമങ്ഗലാകാര ।

വിജയീ ഭവ വിജയീ ഭവ വിജയീ ഭവ േവങ്കടാചലാധീശ ॥ ൨॥

കനീയമൻദഹസിതം കഞ്ചന കൻദർപേകാടിലാവൺയമ് ।

പശ്േയയമഞ്ജനാദ്െരൗ പുംസാം പൂർവതനപുൺയപരിപാകമ് ॥ ൩॥

മരതകേമചകരുചിനാ മദനാജ്ഞാഗൻധിമധ്യഹൃദേയന ।

വൃഷൈശലെമൗലിസുഹൃദാ മഹസാ േകനാപി വാസിതം ജ്േഞയമ് ॥ ൪॥

പത്ൈയ നേമാ വൃഷാദ്േരഃ കരയുഗപരികർമശങ്ഖചകായ ।

ഇതരകരകമലയുഗലീദർശിതകടിബൻധദാനമുദായ ॥ ൫॥

സാമാജ്യപിശുനമകുടീസുഘടലലാടാത് സുമങ്ഗലാ പാങ്ഗാത് ।

സ്മിതരുചിഫുൽലകേപാലാദപേരാ ന പേരാഽസ്തി േവങ്കടാദീശാത് ॥ ൬॥

സർവാഭരണവിഭൂഷിതദിയാവയവസ്യ േവങ്കടാദിപേതഃ ।

പൽലവപുഷ്പവിഭൂഷിതകൽപതേരാാപി കാ ഭിദാ ദൃഷ്ടാ ॥ ൭॥

ലക്ഷ്മീലലിതപദാമ്ബുജലാക്ഷാരസരഞ്ജിതായേതാരസ്േക ।

ശീേവങ്കടാദിനാേഥ നാേഥ മമ നിത്യമർപിേതാ ഭാരഃ ॥ ൮॥
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ആർയാവൃത്തസേമതാ സപ്തവിഭക്തിർവൃഷാദിനാഥസ്യ ।

വാദീൻദഭീകൃദാഖ്ൈയരാർൈയ രചിതാ ജയത്വിയം സതതമ് ॥ ൯॥

॥ ഇതി ശീേവങ്കേടശവിജയാർയാസപ്തവിഭക്തിസ്േതാതം സംപൂർണമ് ॥
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