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ശീേവങ്കേടശ്വരനവരത്നമാലികാസ്തുതിഃ

{॥ ശീേവങ്കേടശ്വരനവരത്നമാലികാസ്തുതിഃ ॥}

ശീമാനമ്േഭാധികൻയാവിഹരണഭവനീഭൂതവക്ഷഃപേദശഃ

ഭാസ്വദ്േഭാഗീൻദഭൂമീധരവരശിഖരപാൻതേകലീരസജ്ഞഃ ।

ശശ്വദ്ബഹ്േമൻദവഹ്നിപമുഖസുരവരാരാധ്യമാനാങ്ഘിപദ്മഃ

പായാൻമാം േവങ്കേടശഃ പണതജനമനഃകാമനാകൽപശാഖീ ॥ ൧॥

യസ്മിൻ വിശ്വം സമസ്തം ചരമചരമിദം ദൃശ്യേത വൃദ്ധിേമതി

ഭശ്യത്യൻേത ച താദൃഗ്വിഭവവിലസിതോഽയമാനൻദമൂർതിഃ ।

പദ്മാവാസാമുഖാമ്േഭാരുഹമദ ധു മധുവിദ്വിഭേമാൻനിദേചതാഃ

ശശ്വദ്ഭൂയാദ്വിനമാഖിലമുനിനിവേഹാ ഭൂയേസ ശ്േരയേസ േമ ॥ ൨॥

വൻേദ േദവം മഹാൻതം ദരഹസിതലസദ്വക്തചൻദാഭിരാമം

നേയാൻനിദാവദാതാമ്ബുജരുചിരവിശാേലക്ഷണദ്വൻദ്വരമ്യമ് ।

രാജൻമാർതാൺഡേതജഃപസിതശുഭമഹാെകൗസ്തുേഭാദ്ഭാസ്യുരസ്കം

ശാൻതം ശീശങ്ഖചകാദ്യമലകരയുതം ഭയപീതാമ്ബരാഢ്യമ് ॥ ൩॥

പായാദ്വിശ്വസ്യ സാക്ഷീ പഭുരഖിലജഗത്കാരണം ശാശ്വേതാഽയം

പാദപഹ്വാഘരാശിപശമനനിഭൃതാമ്േഭാധരപാഭേവാ മാമ് ।

ബ്യക്തായക്തസ്വരൂേപാ ദുരധിഗമപദഃ പാക്തനീനാം ച വാചാം

ധ്േയേയാ േയാഗീൻദേചതരസിജനിയതാനൻദദീക്ഷാവിഹാരഃ ॥ ൪॥

ആദ്യം േതേജാവിേശൈഷരുപഗതദശദിങ്മൺഡലാഭ്യൻതരാലം

സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മാതിരിക്തം ഭവഭയഹരണം ദിയഭയസ്വരൂപമ് ।

ലക്ഷ്മീകാൻതം ഖേഗൻദധ്വജമഘശമനം കാമിതാർൈഥകേഹതും

വൻേദ േഗാവിൻദമിൻദീവരനവജലദശ്യാമലം ചാരുഹാസമ് ॥ ൫॥
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രാകാചൻദ്േരാപമാസ്യം ലലിതകുവലയശ്യാമമമ്േഭാജേനതം

ധ്യായാമ്യാജാനുബാഹും ഹലനലിനഗദാശാർങ്ഗേരഖാഞ്ചിതാങ്ഘിമ് ।

കാരുൺയാഞ്ചത്കടാക്ഷം കലശജലധിജാപീനവക്േഷാജേകാശാ-

ശ്േലഷാവാതാങ്ഗരാേഗാ്യലലിതനവാങ്േകാരുവക്ഷ്ഥലാഢ്യമ് ॥ ൬॥

ശീമൻസംപൂർണശീതദ്യുതിഹസനമുഖം രമ്യബിമ്ബാധേരാഷ്ഠം

ഗീവാപാലമ്ബിവക്ഷ്ഥലസതതനടദ്ൈവജയൻതീവിലാസമ് ।

ആദർെശൗപമ്യഗൺഡപതിഫലിതലസത്കുൺഡലശ്േരാതയും

സ്െതൗമി ത്വാം ദ്േയാതമാേനാത്തമമണിരുചിരാനൽപേകാടീരകാൻതമ് ॥ ൭॥

സപ്േരെമൗത്സുക്യലക്ഷ്മീദരഹസിതമുഖാമ്േഭാരുഹാേമാദലുഭ്യൻ-

മത്തദ്ൈവേരഫവികീഡിതനിജഹൃദേയാ േദവേദേവാ മുകുൻദഃ ।

സ്വസ്തി ശീവത്സവക്ഷാഃ ശിതജനശുഭദഃ ശാശ്വതം േമ വിദധ്യാത്

ൻയസ്തപത്യഗകസ്തൂർയനുപമതിലകപ്േരാൽലസത്ഫാലഭാഗഃ ॥ ൮॥

ശീമാൻ േശഷാദിനാേഥാ മുനിജനഹൃദയാമ്േഭാജസദാജഹംസഃ ।

േസവാസക്താമേരൻദപമുഖസുരകിരീടർചിതാത്മാങ്ഘിപീഠഃ ।

േലാകസ്യാേലാകമാതാദ്വിഹരതി രചയൻ േയാ ദിവാരാതലീലാം

േസാഽയം മാം േവങ്കേടശപഭുരധികകൃപാവാരിധിഃ പാതു ശശ്വത് ॥ ൯॥

ശീേശഷശർമാഭിനേവാപവലൃപ്താ

പിേയണ ഭക്ത്യാ ച സമർപിേതയമ് ।

ശീേവങ്കേടശപഭുകൺഠഭൂഷാ

വിരാജതാം ശീനവർത്നമാലാ ॥ ൧൦൦ ।

॥ ഇതി ശീേവങ്കേടശ്വരനവരത്നമാലികാസ്തുതിഃ സമാപ്താ॥
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