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ഉജ്ജ്വലേവങ്കടനാഥസ്േതാതമ്

{॥ ഉജ്ജ്വലേവങ്കടനാഥസ്േതാതമ് ॥}

രങ്േഗ തുങ്േഗ കേവരാചലജകനകനദ്യൻതരങ്േഗ ഭുജങ്േഗ

േശേഷ േശേഷ വിചിൻവൻ ജഗദവനനയം ഭാത്യേശേഷഽപി േദാേഷ ।

നിദാമുദാം ദധാേനാ നിഖിലജനഗുണധ്യാനസാൻദാമതൻദാം

ചിൻതാം യാം താം വൃഷാദ്െരൗ വിരചയസി രമാകാൻത കാൻതാം ശുഭാൻതാമ് ॥

൧॥

താം ചിൻതാം രങ്ഗൃപ്താം വൃഷഗിരിശിഖേര സാർഥയൻ രങ്ഗനാഥ

ശീവത്സം വാ വിഭൂഷാം വണകിണമഹിരാട്സൂരിൃപ്താപരാധമ് ।

ധൃത്വാ വാത്സൽയമത്യുജ്ജ്വലയിതുമവേന സത്കെതൗ ബദ്ധദീക്േഷാ

ബധ്നൻസ്വീയാങ്ഘിയൂേപ നിഖിലനരപശൂൻ െഗൗണരജ്ജ്വാഽസി യജ്വാ ॥

൨॥

ജ്വാലാരാവപനഷ്ടാസുരനിവഹമഹാശീരഥാങ്ഗാബ്ജഹസ്തം

ശീരങ്േഗ ചിൻതിതാർഥാൻനിജജനവിഷേയ േയാക്തുകാമം തദർഹാൻ ।

ദഷ്ടും ദൃഷ്ട്യാ സമൻതാജ്ജഗതി വൃഷഗിേരസ്തുങ്ഗശൃങ്ഗാധിരൂഢം

ദുഷ്ടാദുഷ്ടാനവൻതം നിരുപധികൃപയാ ശീനിവാസം ഭേജഽൻതഃ ॥ ൩॥

അൻതഃ കാൻതിേയാ നകരുണവിലസദ്ദൃക്തരങ്ൈഗരപാങ്ൈഗഃ

സിഞ്ചൻമുഞ്ചൻകൃപാമ്ഭഃകണഗണഭരിതാൻപ്േരമപൂരാനപാരാൻ ।

രൂപം ചാപാദചൂഡം വിശദമുപനയൻ പങ്കജാക്ഷം സമക്ഷം

ധത്താം ഹൃത്താപശാൻത്ൈയ ശിശിരമൃദുലതാനിർജിതാബ്േജ പദാബ്േജ ॥ ൪॥

അബ്േജന സദൃശി സൻതതമിൻേധ ഹൃത്പുൺഡരീകകുൺേഡ യഃ ।

ജഡിമാർത ആശേയഽദ്ഭുതപാവകേമതം നിരിൻധനം ജ്വലിതമ് ॥ ൫॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ജ്വലിതനാനാനാഗശൃങ്ഗഗമണിഗേണാദിതസുപരഭാഗക

ഘനനിഭാഭാഭാസുരാങ്ഗക വൃഷഗിരീശ്വര വിതര ശം മമ

സുജനതാതാതായിതാഖിലഹിതസുശീതലഗുണഗണാലയ

വിസൃമരാരാരാദുദിത്വരരിപുഭയങ്കരകരസുദർശന ।

സകലപാപാപാരഭീകരഘനരവാകരസുദര സാദരമ്

അവതു മാമാമാഘസമ്ഭൃതമഗണേനാചിതഗുണ രേമശ്വര

തവ കൃപാ പാപാടവീഹതിദവഹുതാശനസമഹിമാ ധുവമ്

ഇതരഥാഥാഥാരമസ്ത്യഘഗണവിേമാചനമിഹ ന കിഞ്ചന ॥ ൬॥

നഗധരാരാരാധേന തവ വൃഷഗിരീശ്വര യ ഇഹ സാദര-

രചിതനാനാനാമെകൗസുമതരുലസൻനിജവനവിഭാഗജ-

സുമകൃതാം താം താം ശുഭസജമുപഹരൻ സുഖമഹിപതിർഗുരുഃ

അതിരയായായാസദായകഭവഭയാനകശഠരിേപാഃ കില ।

നിഗമഗാ ഗാ ഗായതാ യതിപരിബൃേഢന തു രചയ പൂരുഷ

ജിതസേഭാ േഭാ േഭാഗിരാങ്ഗിരിപതിപദാർചനമിതി നിേയാജിതഃ

ഇഹ പരം രംരമ്യേത സ്മ ച തദുദിതവണചുബുകഭൂഷേണ

ഇഹ രേമ േമ േമഘേരാചിഷി ഭവതി ഹാരിണി ഹൃദയരങ്ഗഗ ॥ ൭॥

ഗതഭേയ േയ േയ പേദ തവ രുചിയുതാ ഭുവി വൃഷഗിരീശ്വര

വിദധേത േത േത പദാർചനമിതരഥാ ഗതിവിരഹിതാ ഇതി

മതിമതാ താതായിേത ത്വയി ശരണതാം ഹൃദി കലയതാ പരി-

ചരണയാ യായാഽഽയതാ തവ ഫണിഗണാധിപഗുരുവേരണ തു ।

വിരചിതാം താംതാം വനാവലിമുപഗേത ത്വയി വിഹരതി ദുമ-

നഹനഗാങ്ഗാം ഗാമിവ ശിയമരചയത്തവ സ ഗുരുരസ്യ ച

തദനു താൻതാം താം രമാം പരിജനഗിരാ ദുതമവയേതാ നിജ-

ശിശുദശാശാശാലിനീമപി വിതരേതാ വര വിതര ശം മമ ॥ ൮॥

മമതയാ യായാഽഽവിലാ മതിരുദയേത മമ സപദി താം ഹര
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കരുണയാ യായാ ശുഭാ മമ വിതര താമയി വൃഷഗിരീശ്വര

സദുദയായായാസമൃസി ന ദരമപ്യരിവിദലനാദിഷു

മദുദയായായാസമീപ്സസി ന തു കഥം മമ രിപുജയായ ച ।

മയി ദയായാ യാസി േകന തു ന പദതാം നനു നിഗദ തൻമമ

മമ വിേഭാ േഭാ േഭാഗിനായകശയന േമ മതമരിജയം ദിശ

പരമ യായാ യാ ദയാ തവ നിരവധിം മയി ഝടിതി താമയി

സുമഹിമാ മാ മാധവ ക്ഷതിമുപഗമത്തവ മമ കൃേതഽനഘ ॥ ൯॥

ഘടിതപാപാപാരദുർഭടപടലദുർഘടനിധനകാരണ

രണധരാരാരാത്പലായനനിജനിദർശിതബഹുബലായന

ദരവരാരാരാവനാശന മധുവിനാശന മമ മേനാധന

രിപുലയായായാഹി പാഹി ന ഇദമരം മമ കലയ പാവന ।

സുതരസാസാസാരദൃക്തതിരതിശുഭാ തവ നിപതതാൻമയി

സഹരേമാ േമാേമാത്തു സൻതതമയി ഭവാൻമയി വൃഷഗിരാവപി

പതിദിനം നംനമ്യേത മമ മന ഉേപക്ഷിതതദപരം ത്വയി

തദരിപാപാപാസനം കുരു വൃഷഗിരീശ്വര സതതമുജ്ജ്വല ॥ ൧൦॥

ഉജ്ജ്വലേവങ്കടനാഥസ്േതാതം പഠതാം ധുവാഽരിവിജയശീഃ

ശീരങ്േഗാക്തം ലസതി യദമൃതം സാരജ്ഞഹൃദയസാരങ്േഗ ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി ഉജ്ജ്വലേവങ്കടനാഥസ്േതാതം സംപൂർണമ് ॥
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