വൃഷാദിനാഥസ്േതാതമ്
{॥ വൃഷാദിനാഥസ്േതാതമ് ॥}
ശീേശഷശിഖരിസ്വാമിൻ രമാഭൃദ്വക്ഷസസ്തവ
വിലസത്പദ്മസങ്കാെശൗ ചരെണൗ ശരണം ഭേജ ॥

ത്വത്കൽയാണഗുണാങ്കിതാമലവചഃപാളീ സുധാസ്യൻദിനീ
നൃത്യൻതീ വദേന സ്വയം വിലസേത മൂഢസ്യ േമ ശീവിേഭാ ।
ക്േഷാണീമൺഡലസംസ്ഥസർവരസികാ നൻെദൗഘസൻദായിനീ
ദുർമാംസാ ശനതത്പേര വനമൃേഗ യാപ്താ ന കിം ചൻദികാ ॥ ൧॥

േവദാർവസുേരശ്വരാഃ കമലഭൂമ്ഭു മൻവാദയഃ
സ്േതാതും യസ്യ മഹത്ത്വമക്ഷമതമാ യാസാദയാഭവൻ ।
ത്വദ്ദാസസ്ത്വദുപാശിതസ്തവ സുതസ്തസ്മാദഹം നിർഭയഃ
സ്വാമിംസ്താദൃശൈവഭസ്യ ഭവതഃ കർതും യതിഷ്േയ സ്തുതിമ് ॥ ൨॥

ശീവത്സാങ്കയതീൻദസംനുതഹേര ശീേവങ്കടാഖ്േയ ഗിെരൗ
ൈവകുൺഠാത്സ്വയമാഗതഃ പകൃതിസംശ്ലിഷ്ടാനിമാൻ പാണിനഃ ।
ബഹ്മാൺഡാൻതരസംസ്ഥിതാൻ ഹി കൃപയാ പാതും സദാ വർതേസ
തസ്മാദ്വിശ്വവിധായിനസ്തവ കൃപാ നിർേഹതുൈകവ ധുവമ് ॥ ൩॥

പഹ്ലാദഃ കരിരാങ് വിഭീഷണ ഇതി ഖ്യാതാ ഭക്താ ഹ്യമീ
ഭക്ത്യാ ലഭവത്കൃപാപരിണതാം താം േലഭിേര സംപദമ് ।
തസ്മാത്േകചിദേഹാ സേഹതുകപരാം യാചക്ഷിേര ത്വത്കൃപാം
േതഷാം ഭക്തിമനിൻദിതാം തവ കൃപാലാം കഥം േനാചിേര ॥ ൪॥

സർേവഷാം ജഗതാം ഹി രക്ഷണവിെധൗ സക്താ കൃപാ താവകീ
കാകം ഭൂ ----- നിലയം സംരക്ഷയൻനാദ്ഭുതമ് ? ।
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േമാഹാദ്ദുർവിഷേയഷു സക്തമനസാം പാപാത്മനാമാദിമം
മിഥ്യാദാസ്യയുതം ത്വരക്ഷദിതി മാം ചിതം ഹേര ശീവിേഭാ ॥ ൫॥

േഹ സ്വാമിൻ ഭവരാജയക്ഷ്മണി ബഹുപാരനാനാമയയാലീഢ േഢ ക്ഷണദുർഭേരതര ഗുരുതൈര രൻൈയ രസാധ്േയ പരമ് ।
മഗ്നാനാം ജഡതാജുഷാം പതിപദം താപതയീമൂർയാ
ിൻനാനാം സകലാത്മനാം വിജയേത സഞ്ജീവനീ ത്വത്കൃപാ ॥ ൬॥

ദാതൄണാം പവേരണ േതന ഭവതാ േദയം ധനം ശാശ്വതം
സങ്ഖ്യാതീതമനൻതമങ്ഗലപദം പാപ്യം സുഖാൻേവഷിണാമ് ।
ത്യക്ത്വാ േലാഷ്ടവികാദികാമ്യമഘദം കാങ്ക്ഷൻതി േയ ത്ൈവഹികം
താൻമൂഢാനപി േഹ വിേഭാ തവ കൃപാ മാേതവ സംരക്ഷേത ॥ ൭॥

സർേവഷാം ജഗതാമധീശ്വര ഇതി ത്വാം ഖ്യാപയൻ ശീവിേഭാ
സ്ഫൂർജത്പത്നചിരത്നരത്നഖചിതഃ േകാടീനതുൽയപഭഃ ।
ബഹ്േമശാനസുേരൻദസർവദിവിൈജഃ സംസ്തൂയമാനസ്യ േത
സാക്ഷാൻമൻമഥമൻമഥസ്യ മകുടീ സംരാജേത മസ്തേക ॥ ൮॥

േദവ ത്വൻമുഖപങ്കേജാപരി മഹാെസൗരഭ്യേലാഭാഗതാഃ
സ്നിഗ്ധാരാലവിനീലകുൻതലഗണാ വൽഗൻതി ഭൃങ്ഗാ യഥാ ।
കർണാേടാർെണൗ േചാത്പലകർണപൂര വിസരത്കാൻതി ഛടാരാജിെതൗ
പശ്േയ സുൻദരശഷ്കുലീപരിചിെതൗ ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൯॥

കർപൂരാർപിതമൂർധ്വപുൺഡമലിേക വിഭാജേത സൻതതം
ഹാരിദം തിലകം ച േശഷധരണീഭൃദ്വൽലഭ ശീവിേഭാ ।
ലാവൺയാമൃതപൂരപൂരിതമുേഖ കിം പുൺഡരീകദ്വയം
ഭാഭാതീതി മഹാദ്ഭുതം ജനയേത ദ്വൻദ്വം ഹി േത േനതേയാഃ ॥ ൧൦॥
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ഭൂഭങ്ഗാങ്കയുതം ശുചിസ്മിതരുചിജ്േയാത്സ്നാപരിഷ്കാരിതം
േസേവ ത്വൻമുഖചൻദമൺഡലമഹം ജൃമ്ഭത്തേമാഹാരിണമ് ।
സ്വാമിൻ ശുകബൃഹസ്പതീ ചിരതരാത്തസ്േയാഭേയാഃ പാർശ്വേയാഃ
ഭാജൻതാവിവ രത്നപുഞ്ജഖചിേത ദ്േവ കുൺഡേല ഗൺഡേയാഃ ॥ ൧൧॥

ദൻതാലിസ്തവ കുൻദകുഡ്മലതേതസ്തുൽയാ പരം രാജേത
െസൗഗൻധ്യാദഹിചാമ്പേകയകലികാപ്േരാദ്ഭാസികാ നാസികാ ।
സ്വാമിൻ വിദുമബിമ്ബയുമധരം യാതൻവേത മാധുരീെസൗരഭ്യാരുണതാശയസ്ത്വദധരഃ ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൧൨॥

ഗ്ൈരേവയാദിവിഭൂഷണാനുകലിതഃ കൺഠസ്ത്വദീേയാ ഹേര
േശഷാദീശ സുവർണപട്ടകലിതം ശങ്ഖം വിഡമ്ബീയേത ।
ചത്വാരഃ കില ജാതപൽലവസുരക്േഷാണീജശാഖാ ഇവ
ദ്േയാതൻേത തവ ബാഹവഃ പവിലസദത്നാങ്ഗദാലങ്കൃതാഃ ॥ ൧൩॥

ശീൈവകുൺഠമിദം പദാബ്ജയുഗമിത്യാദർശയൻനാത്മനാം
ശീഹസ്തസ്തവ ദക്ഷിണമയേത താപം ഭേവാപാർജിതമ് ।
ഹസ്േതാഽൻയഃ കടിസങ്ഗതഃ കഥയേത കുക്ഷിസ്ഥസങ്ഖ്യാതിഗബഹ്മാൺഡാതിഭേരാദ്ധൃേതർദൃഢബലം മധ്യസ്യ കർതും ദശാമ് ॥ ൧൪॥

അൻേയാ ദക്ഷിണപാണിരപ്യമരരാജാത്യൻതബാധാകൃതാം
ൈദത്യാനാം വധകാരി ചകമനിശം ധത്േതഽഞ്ജനാദിപേഭാ ।
അൻേയാ വാമകരസ്തദബ്ജനയനാഗർൈഭകനിർേഭദനാരാവം ശങ്ഖമുദാരചൻദസുഷമം ധത്േത തിേലാകീവിേഭാ ॥ ൧൫॥

യസ്മിൻ െകൗസ്തുഭബിമ്ബിതാം നിജതനും ദൃഷ്ട്വാ രമാഽൻേയർഷ്യയാ
ത്വാം പശ്യത്യധ ഈക്ഷ്യദൃക്പസരൈണർവക്ഷസ്തദുദ്ഭാവേയ ।
സംവർേത വിശേത യദൻതരഗൃഹം ബഹ്മാദിജീവാവലിഃ
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തസ്യാം േത വിനിവർതേത ച ജഠരം തത്കീർതേയ േത ഹേര ॥ ൧൬॥

ബഹ്മാവാസപേയാജനാലനിലയം േമ ചിത്തഹം േസാഽധുനാ
ലാവൺയാമൃതപൂരിതം പവിശേത നാഭിഹതം താവകമ് ।
കീർയത്കാഞ്ചനവാരിജായതരജസ്തുൽയാമ്ബരാലങ്കൃതം
വൽഗൻേമഖലയാ പരിഷ്കൃതമഹം മധ്യം ഭേജ സുൻദരമ് ॥ ൧൭॥

രമ്ഭാസ്തമ്ഭമേദഭഹസ്തകരഭപാഗൽഭ്യെചൗർയക്ഷെമൗ
ഊരൂ േമ ഹൃദയാബ്ജദർപണതലസ്തംഭാനുഭാവം ഗെതൗ ।
സ്വാമിൻനഞ്ജനൈശലനാഥ സതതം േസേവ ഭവജ്ജങ്ഘിേക
സ്ഫൂർജൻമൻമഥകാഹലീകമലഗർഭാകാരലീലാ ജുെഷൗ ॥ ൧൮॥

സ്വാമിൻ േവദസുവർണഹംസകകൃതപ്േരാദ്േവലേശാഭാഝരീചഞ്ചദ്ദിയമുനീശമാനസസേരാജാതാബ്ജലീലാവെഹൗ ।
നിത്യം ശീകരപൽലവാനുകലനാസംവാഹിെതൗ സുൻദെരൗ
പാെദൗ േതഽഞ്ജനൈശലനായക നിധിപാെയൗ സദാ സംശേയ ॥ ൧൯॥

പാഗുത്തുങ്ഗപേയാധിവാരിധിജേല ത്വം േയാഗനിദാം ഭജൻ
നാഭിപ്േരാത്ഥിതപങ്കജസ്ഥിതവിധിം ദൃഷ്ട്വാ ബഹുയാകുലമ് ।
പുോദ്ഘട്ടനകമ്പിതാഖിലജഗൻമീനാകൃതിം േഭജിവാൻ
േഘാരാകാരയുതം സുരാരിമവധീോരം ശുതീനാം ഹേര ॥ ൨൦॥

ജൃമ്ഭദ്ൈദത്യസുപർവബാഹുപടലീസംസക്തസർപാധിരാഡ്േഭാഗാലീഢവിഘൂർണിതാവനിധേര മഗ്േന ജേല വാരിേധഃ ।
വാസ്തൽയാദുദധാർഷി ? ഭൂധരമമും ത്വം കപാകാരവാൻ
ബഹ്േമശാനബലാരിപു സ്തുതിപേരഷ്വമ്േഭാരുഹാക്ഷ പേഭാ ॥ ൨൧॥

സ ത്വം ജൃമ്ഭിതഘുർഘുരാരവവിഭിൻനാശാവശാവൽലഭ-
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ശ്േരാത്േരാ യജ്ഞവരാഹമൂർതിരസുരം ഹത്വാ ഹിരൺയാക്ഷകമ് ।
അമ്േഭാെധൗ സരസീവ നാഗദശനാഗാസക്തപദ്മാകൃതിം
ദംഷ്ടാഗ്േരണ രസാമധാർഷി ഭഗവഞ് ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൨൨॥

പഹ്ലാദാഭയദാമേര ഭയദാം േത നാരസിംഹീം തനും
വൻേദ ഭൂരിസടാടാവിദലിത പ്േരാത്തുങ്ഗ ധാരാധരാമ് ।
ഘൂർണത്പാടലേനതേകാണനിപതജ്ജ്വാലാസ്ഫുലിങ്ഗാവൃതക്േഷാണീചകതലാം ഹിരൺയകശിപുപധ്വംസികാം ശീവിേഭാ ॥ ൨൩॥

ഭിക്ഷുത്വാട്ബഹുൈദൻയേതാ ബലിസേഖ ഖിൻനസ്തദാ സായൈനഃ വാമനഃ
തിഷ്ഠൻേവങ്കടഭൂധേര ബഹുജനാദ്വിത്തം ബലാദാപ്സ്യേസ । ?
ക്ഷതാൻ പാപവേതാ മഹാബലയുതാംസ്തിപ്തകൃത്േവാഽവധീഃ
തീക്ഷ്ണാഗ്േരണ പരശ്വേഥന ഭഗവംസ്ത്വം ഭാർഗവൻ ഹേര ॥ ൨൪॥

രാേമാ ദാശരഥിർഭവംസ്തിഭുവനപഖ്യാതേതേജാരവിപ്േരാദ്േവലാംശുഗൈണരിവാതിനിശിെതൗാൻദ്ൈരൈരാനുജഃ ।
േശഷാദീശ വിേഭാ സുരാരിമവധീീതാരമാേചാരകം
െപൗലസ്ത്യം ദശകൻധരം യുധി ജഗദ്വിദാവണം രാവണമ് ॥ ൨൫॥

സ്വാമിൻ ഹൻതുമശക്യമമ്ബുജഭവാസ്താദ്ൈയൈരസ്തീക്ഷൈണഃ
കക്േഷ രാവണമാനിബധ്യ ചതുേരാ വാർധിൻ യ ആേസദിവാൻ ।
താദൃഗ്വികമശാലിനം ബലവതാമഗ്േരസരം വാലിനം
ൈധർയാേദകശേരണ േഘാരമവധീിതം മഹത്വം ത ॥ ൨൬॥

ത്യക്ത്വാ ത്വാമിഹ ധർമരൂപമനഘം യത്തുധർമാർഥിേന
ത്വത്പിത്േര ന കൃൈതവ േമാക്ഷസരണിർജാതായ സൂർയാൻവേയ ।
തത്കാർയം മമ ധർമ ഇത്യഭിമതം പാപ്തായ ഗൃഘായ ൈവ
തിതം പരമം പദം ഭഗവതാ ദത്തം ത്വയാ ശീവിേഭാ ॥ ൨൭॥
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യസ്േത ഭൂർയപരാധകൃലമതിർദൃപ്ത കാകാസുരഃ
പാപാത്മാ ഭവദസ്തഘർഷണഭിയാ ധാവൻവിധീൻദ്േരശ്വരാൻ ।
മാം രക്ഷധ്വമിതീയാ ശരണമാഗമ്യാക്ഷൈമരക്ഷിതും
ത്യക്തസ്ൈതഃ പുനരാഗതസ്തവ കൃപാപാതം ബഭൂവ പേഭാ ॥ ൨൮॥

അതത്യാഖിലഭക്തരക്ഷണമിഷാദ്ബഹ്മാദിഭിഃ സംസ്തുതഃ
കാൻതാേര പിതൃവാക്യപാലനപരഃ സ്വാമ്യാഗമിഷ്യത്യെസൗ ।
ഇത്േയവം ദൃഢനിയാത്തമനസാ ദത്തം ശബർയാ ഫലം
ഭുക്ത്താ തൃപ്തിമവാപ്യേസ രഘുവര ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൨൯॥

കൂരാണാം ഭുവി ദാനവാമ്ശജനുഷാം കംസാദിദുഷ്ടാത്മനാം
സംഹാരായ വസുൻധരാസ്ഥിതജനാത്യൻതയഥാകാരിണാമ് ।
ശീകൃഷ്േണാഽസി നിജാങ്ഘിപദ്മയുഗേസവാസക്തശിഷ്ടാത്മനാം
സംരക്ഷാഭരകാരണായ ച ഹേര ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൩൦॥

െപൗരാേവദിതൈനജേചഷ്ടിതഗണാനാകർൺയ മാതാ ഭൃശം
കുപ്യൻത്യാ യദുലൂഖേല ദൃഢതരം രജ്ജ്വാ നിബദ്േധാ ഭവാൻ ।
ലീലാഭിസ്തദുലൂഖലം കരതേലേനാദ്ധാട്യ ഗത്വാഽർജുനദ്വൻദ്വസ്യാമരരൂപതാമവിദധേഷക്ഷമാഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൩൧॥

ബാേല മാതുലസംജ്ഞേകന രിപുണാ കംേസന യാ പ്േരഷിതാ
വക്േഷാജ (ദ്വയ) ഗുപ്തഭൂരിഗരലാ തത്പൂതനാ യാ പുരാ ।
സ്തൻയം ക്ഷ്േവലമയം സഹാസുഭിരേഹാ പീത്വാ ച നിേതനാം
കൃത്വാ താം ഗിരിസൻനിഭാമവിഹരീമാൻ ഭവാൻ ശീവിേഭാ ॥ ൩൨॥

ഏകം ബാലമേധാ വിധായ വിജേന സ്ഥിത്വാ ച തസ്േയാപരി
ക്ഷിപം േഗാപഗൃേഹ പിബൻ ദധി മഹായൻത്േര ഘടാൻതഃസ്ഥിതമ് ।
േശഷം തസ്യ മുേഖ വിമൃജ്യ സഹസാ നിർഗത്യ തതാൻതേര
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ഹ്യായാൈതർഗൃഹിഭിർനിരീക്ഷ്യ സ ഭവാൻ തം താഹിതം പാഹസത് ॥ ൩൩॥

ബാൽേയന ത്വയി മൃത്തികാം കബലയത്യാക്േരാശതഃ സാദരം
മാതാ മൃത്പരിഹാരണായ വദനം േചാദ്ധാഠ്യ േത പാണിനാ ।
യതാേലാക്യ കിലാബ്ജജാൺഡപടലീമാർയസംേമാഹിതാ
തസ്ഥാവഞ്ജനൈശലനായക ഹേര മായാ തവാത്യദ്ഭുതാ ॥ ൩൪॥

കാലിൻദീസവിേധ വിേനാദമുരലീനാേദന സംേമാഹിതാഃ
സുൻദർയസ്ത്വരയാഽഽഗതാഃ സ്മരനിഭം ത്വാം വീക്ഷ്യ േഗാപാങ്ഗനാഃ ।
ത്വദ്ബഹ്മാത്മകതാവിേലാകനദശാപൻനാ മുനീശാ യഥാ
ദിയാനൻദപേയാധിമഗ്നമനേസാഽഭൂവൻ വൃഷാദി പേഭാ ॥ ൩൫॥

േഹ സ്വാമിൻ യമുനാതേട തവ പരം േവത്തും മഹത്ത്വം പുരാ
വത്സാൻ േധനുഗണാം േഗാപപൃഥുകാൻ ധാതാ സ്വമായാഹൃതാൻ ।
ജ്ഞാത്വാ താദൃശരൂപകാംസ്ത്വമപി താൻ കൃത്വാ മേനാഹങ്കൃതിം
ഛിത്ത്വാ തസ്യ ബഹൂകൃതിം ച കമലാസ്വാമിൻനകാർഷീഃ പേഭാ ॥ ൩൬॥

അകൂരായ ഭവത്പൈദകപനേസ പൂർവം ത്വയാ ദർശിതാൻ
ദീപ്യത്െകൗസ്തുഭശങ്ഖചകമകുടീശീവിദ്യുതാ േശാഭിതാൻ
ദിയാനൻദമയാമിതാമൃതരസാസാരപദാൻ ശീവിേഭാ
േസേവഽഹം ബഹുവിഗഹാൻ ഘനനിഭാംസ്ത്വദ്വിശ്വരൂപാത്മകാൻ ॥ ൩൭॥

ബിഭൽലാങ്ഗലമായുധം സുരരിപൂൻ ഭിൻദൻ സപക്ഷാൻനൃപാൻ
സംരക്ഷൻ കരുണാർദദൃഷ്ടിഭിരമൂൻ േലാകാൻ സമാേലാകയൻ
ഇൻദാദ്ൈയർദിവിെജൗ്തുേത കടിതടീനീലാമ്ബരാലങ്കൃേതാ
േരവത്യാ ഹൃദയപിേയാഽസി ഭഗവൻ ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൩൮॥

ബുദ്േധാഽസി തിപുരാങ്ഗനാവതകൃേത ഭങ്ഗം വിധായാസുരാൻ
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തദ്ഭർതൄൻ ശിതികൺഠസായകഹതാൻ കൃത്വാ പുരാ ശീവിേഭാ ।
മ്േലാൻവാജിഖുേരാദ്ധതക്ഷിതിപരാഗാാദിതാശാമ്ബരാൻ
ക്ഷുദാൻ ഭൂരിബലാൻ നൃശംസചരിതാൻ കൽകീ ഹരിഷ്യസ്യേഹാ ॥ ൩൯॥

പങ്േകജാതഭേവാ ജഗജ്ജനനകൃട്ബഹ്മാ ചതുർഭിർമുൈഖഃ
ക്േഷാണീമൺഡലഭാരവാഹചതുരേഷഹസാനൈനഃ ।
യത്േഖലാവിഹിതാവതാരഗണനാം കർതും ന ശക്േതാ ഹേര
േതഽനൻതാഃ ഖലു ദിയമങ്ഗലഗുൈണഃ സംേശാഭിതാസ്താവകാഃ ॥ ൪൦॥

ത്വത്പാദാമ്ബുജയുചിൻതനസുധാപാൈനകേലാലാത്മനഃ
പുംേസാ മാനസമൻയേദവ വിഷയം കൃത്യം കഥം വാഞ്ഛതി ।
ത്യക്ത്വാ ദിയരസാലസാലജനിതം മാധുർയസാരം ഫലം
കീരഃ കാങ്ക്ഷതി കിം ശലാടുപടലം ൈനമ്ബം ഹേര ശീവിേഭാ ॥ ൪൧॥

അജ്ഞാനാവൃതമാത്മധർമരഹിതം ദൂഷ്യം ച നീൈചർഗുൈണഃ
നാനാദുർവിഷയാനുഷക്തഹൃദയം ക്ഷുദം കൃതഘ്നം ജഡമ് ।
ത്വദ്ഭക്േതഷു കൃതാപചാരമപി മാം സംരക്ഷേസ ? ബൻധുവത്
തസ്മാത്ത്വാം ന ച വിസ്മരാമി സതതം ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൪൨॥

സംേശാധ്യൻമണിദീപകസ്ഥിരദൃശാ സൻയാംശിതാൻത്യജൻ ?
ല്വാ വജമനർധമാത്തകുതുകൻന ത്യജത്യാദരാത് ।
താ േശാധയതാ മുമുക്ഷുരഖിലാൻ സാമാൻയേദവാംസ്ത്യജൻ
ല്വാ ത്വാം ശരണം പരാത്പരതരം ഹൃഷ്യൻന മുഞ്ചത്യേഹാ ॥ ൪൩॥

ഭൂസംസ്ഥാ പരാശരപഭൃതയഃ േഖ നാരാദാദ്യർഷയഃ
പങ്േകേജാദ്ഭവേലാകസംസ്ഥമുനയർേവ സനൻദാദയഃ ।
തത്സായുജ്യസമുദ്യുേജാഽപി പരേമ േയാമ്നി സ്ഥിതാൂരയഃ
ത്വേമവാഞ്ജനൈശലരാജനിലയം പസ്യൻതി ൈവ സൻതതമ് ॥ ൪൪॥
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േശഷാദ്േരിഖേര സുവർണരചിേത സാേല കടാഹാകൃെതൗ
ഗുപ്തം മൂലധനം യഥാ തവ പരബഹ്മസ്വരൂപം ഹേര ।
വിജ്ഞാനാഞ്ജനമുദിതാൻതരദൃശാ ദൃഷ്ട്യാ ഭൃശം േയാഗിനഃ
പയൻനുപലഭ്യ േമാക്ഷസരണീദാരിദ്യനിർേമാചനമ് ॥ ൪൫॥

ഈശാനം ജഗതാമനൻതഗുണിനം ദിേയാൽലസദ്വിഗഹം
ലക്ഷ്മീശം ധൃതശങ്ഖചകമനഘം േശഷക്ഷമാഭൃദ്വിേഭാ ।
സത്യം ജ്ഞാനമനൻതമിത്യഭിമതശുത്യർഥൈവഷമ്യതഃ
യാചക്ഷൻ കുദൃേശാ നിരാകൃതികലം ത്വാം നിർഗുണം മായിനഃ ॥ ൪൬॥

ബഹ്മാദ്യഈഃ സകൈലുപർവപതിഭിർയദ്ൈവ ദുരാപം പദം
ധ്യാേനാൻമീലിതേയാഗിനാമപി ഭൃശം യേതസാം ദൂരഗമ് ।
യദ്വാചാമപി ദൂരവർതി പരമം ദദ്ധാമ ലക്ഷ്മീവിേഭാ
ത്വത്പാദാബ്ജയുഗപപത്തിനിരതാ ഗൻതി െസൗലഭ്യതഃ ॥ ൪൭॥

ത്വദ്ഭക്േതാ നിവസൻനിൈഹവ ദുഹിണസ്യാൺഡാദ്ബഹിംസ്ഥിേത
ൈവകുൺേഠഽനുഭവത്യപാരകരുണം ത്വാം ദിയദൃഷ്ട്യാ ഹേര ।
വാത്സൽയാദനുവർതേസ ത്വമപി തം നിത്യാനപായാത്മനാ
വത്സം േധനുരിവാനുലാലനരതാ ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൪൮॥

േശഷാദീശ കിയൻനിശാകരസുധാസാരാസുലുൺടാകിനീ ?
ദൃക് േത സഞ്ചരിണീ ജിജീവയിഷേത ജാഗത്കജീവവജാൻ ।
കൽപ യവഹ്നീ ഹ്യഭിധീ യേത സഹി ലയഃ കാലഃ പരീഫൺയേത
ഹാലാഹൽയശിഖാവലീസഹചരീ യസ്മിൻവിസർപിഷ്യതി ॥ ൪൯॥

സൃഷ്ട്യാം െഭൗതികരൂപകാൺയപഘനാൻയാസ്വാദ്യ ൈവ പാണിനഃ
പുൺയാപുൺയപരീണതാനി പരിതാരാചരയാപിനഃ ।
സ്വർഗം നാർകമമ്ബുജാസനപദം ധാതീമേധാവിഷ്ടപം
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യാതായാതശൈതഃ പയാൻതി ഭവേത മായാവിേമാഹീകൃതാഃ ॥ ൫൦॥

മായാവൃത്തകേലബരാൻതരഗതാർേവ തനൂഭൃദ്ഗണാഃ
ബഹ്മാൺഡാൻതരേകാണകൂപകുഹേര വിഭാമിതാഃ കർമഭിഃ ।
തൻനിഷ്കാമികമാർഗേബാധരഹിതാസ്തിഷ്ഠൻതി മൂഢാത്മകാഃ
ബദ്ധദ്വാരവിടങ്കമധ്യവിചരാഃ കീടാ ഇവ ശീവിേഭാ ॥ ൫൧॥

ഏതായസ്താവദ്ഭവമഗ്നജൻതുഗണിതഃ പാപാത്മനാമാദിമഃ
ക്ഷുദഃ കൂരമനാ നൃശംസചരിതസ്ചാപൽയേദാഷാകരഃ ।
ദൃപ്തൻതതനീചകൃത്യനിരേതാ ഗത്യൻതരാഭാവവാൻ
േസാഽഹം േത ചരെണൗ വജാമി ശരണം ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൫൨॥

സർേവഷ്വബ്ജഭവാൺഡേകാടിഷു ജനാങ്ഖ്യാപരാേത്സദാ
േതഷാമായുരനൻതകാലികമിതി സ്യാേത്പരാർധാദികമ് ।
സങ്ഖ്യാഽൻയാ സമുപാർജിതാ യദി ഭേവദാജൻമജൻമാൻതരം
സ്വാമിൻ മത്കൃതപാതകാനി ഗണിതും ശക്യാനി ലക്ഷ്മീവിേഭാ ॥ ൫൩॥

ആസ്താം കൽപശതാനുഭായദുരിതവാതഃ പരം ദുർവചഃ
ത്വത്ൈകങ്കർയരുചിഃ കദാചിദപി വാ നാസ്ത്േയവ േമ പാപിനഃ
േശഷക്ഷ്മാധരനാഥ മാമഥ യേതാ രക്േഷതി വാങ്നാസ്തി തത്
സ്വാമിൻ േകവലതാവകീയകൃപയാ സംരക്ഷണീേയാ ഹേര ॥ ൫൪॥

പുതത്വാൻന ച ഹാതുമിസി ഹേര പാപാത്മകത്വാ മാം
സ്വാമിൻനാനുഗഹീതുമിസി പരം നാചാ ? ശങ്ക്യ െദൗഷ്കാമികമ് ।
തസ്മാൻനാരകദുഃഖേഹതുദുരിതം ദൃഷ്ട്വാ പരം ദുഃഖ്യസി
ഹാഹാ ഹൻത തവാപി ദുഃഖവശതാം ദാസ്യാമി ലക്ഷ്മീവിേഭാ ॥ ൫൫॥

പാപാനീഹ മയാ കൃതാനി ഗണിതും ശക്യാനി ലക്ഷ്മീവിേഭാ
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സദ്യസ്താനി സമുഹ്യ വാരയ കൃപാദൃഷ്ട്യാ നിരാതങ്കയാ ।
യദ്വാ താവകഭക്തിേമവ പരമാം തൻനിഷ്കൃതിം േദഹി േമ
േനാേപക്ഷ്യരണാഗതഃ ഖലു ധരാനാഥസ്യ സത്യാത്മനഃ ॥ ൫൬॥

യദ്വാ ദുർവചപാപകൃത്യനിരതം മം രക്ഷ ലക്ഷ്മീവിേഭാ
വാത്സൽയാദിഗുേണാദധിം മമ ഗുരും സംവീക്ഷ്യ സത്ത്വാത്മകമ് ।
കൃത്വാ മായിനിരാകൃതിം തവ മതപഖ്യാതനിർവാഹകം
ബഹ്േമൻദാദികിരീടരത്നസുഷമാനീരാജിതാങ്ഘ്േര ഹേര ॥ ൫൭॥

ത്വദ്യാഥാത്മ്യനിേബാധേക മനുവേര നിഷ്ടാമവാപ്യാദരാത്
ഓങ്കാരാർഥമേവത്യ തത്ത്വസശരണാണസ്തൻനാരശബ്േദാദിതമ്
അർഥം ചായനശബ്ദേവദ്യമമലം യുത്പത്തിയുേപ്സിതം
മുക്ത്യാദ്വിബുേധാചിതാർഥമപി ൈവ ജ്ഞാനീ ചതുർഥീരിതമ് ॥ ൫൮॥

ലക്ഷ്മീനാഥ പരാത്മനിദചിേതാസ്തത്ത്വസ്യ രൂപം വിദൻ
േശഷിത്വം ഭവതരാചരവിേഭാേഷത്വമപ്യാത്മനഃ ।
ൈവഷമ്യം പകൃേതർവിചായ സദുപാേയാേപയഭാവാത് സുധീഃ
ത്വത്പാെദൗ ശരണം ഗതസ്തദിതേരാ സൻമുക്േതാ ഭേവത്സൻത്യജൻ ॥ ൫൯॥

സുക്തംപതിപൂജിതുരവൈരർബഹ്മാദിഭിംവജൻ
അൺഡം ചാവരണാൻയതീത്യ ച മഹായക്േതസ്തക്േത ത രൻൈവ തതഃ
സ്നാതൻ വിരജാസരിത്യഥ ഭജൻ ദിേയാൽലസദ്വിഗഹം
ൈവകുൺഠം ഭവൈതവ നൻദതി സമം ശീേശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ ॥ ൬൦॥

െസൗവർണാഞ്ചിതദിയവജഫലകപത്യുപ്തസാലാവൃേത
ഭേയാത്തുങ്ഗസഹസരത്നഖചിതസ്തമ്േഭാദ്ധൃേത മൺഡേപ ।
േദവീഭിഹ സംസ്ഥിതം ഫണിപേതർേഭാേഗ ഫണാലങ്കൃേത
ധ്യാേയ ത്വാം ധൃതശങ്ഖചകമനഘം സംേവഷ്ടിതം സൂരിഭിഃ ॥ ൬൧॥
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ദിയം തത്പുരധാമനാമകപുരദ്വാേരാൽലസദ്േഗാപുരം
ഭാസ്വത്േകാടിസമപഭം ഹൃദി സദാ ധ്യാേയഽഞ്ജനാദിപേഭാ ।
തസ്മിൻ യാ വിരജാ നദീ പവഹേത തസ്േയാഭേയാഃ പാർശ്വേയാഃ
െസൗവർണദുമപുഷ്പഗുസുരഭീൺയുദ്യാനബൃൻദാനി ച ॥ ൬൨॥

ഹേര സൂരയസ്േത പേര ധാമ്നി സംസ്ഥാഃ
നമൻേതാ വദൻേതേതാ ഭവത്കീർതനാനി ।
പഗീയയാഥ സാമ പധീയൻതി കീർതിം
വിതൻവൻതി നിത്യം വിചിതം ച കൃത്യമ് ॥ ൬൩॥

ക്വചിത്കീരരൂപാ ഹേര സൂരയസ്േത
പവക്ഷ്യൻതി നാമാനി ശാഖിവേജഷു ।
ക്വചിദ്ഭൃങ്ഗരൂപാ ഭവൻമാൽയഗൻധാൻ
സമാഘായ ദിയം പേമാദം ലഭൻേത ॥ ൬൪॥

തവ പരമപേദ ൈവ സൂരയഃ പാർഷ്വേയാസ്േത
പരിഷദി രചയൻേത ദാവിഡാമ്നായഗാനമ് ।
ഇതി യതികുലനാഥശീശഠാരിപമുഖ്യാഃ
അപി ച ഗുരുവരാസ്േത മങ്ഗലാൻയാചരൻതി ॥ ൬൫॥

ശീേശഷൈശലശിഖേര ചിദചിദ്വിശിഷ്ടം
ശീസംശിേതാരസമപാരകൃൈപകപാതമ് ।
ആപാദശീർഷമവേലാക്യ ഹേര ജനാസ്ത്വാം
ഭക്താഭയപദ സൈദവ മുദം ലഭൻേത ॥ ൬൬॥

അമ്മങ്ഗിേവങ്കടാചാർയചരണാമ്ബുജസംശിതഃ ।
ചകാര രഘുനാഥാർയഃ േശഷഭൂഭൃദ്വിേഭാ്തുതിമ് ॥
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॥ ഇതി തിരുനൻദാൾവംശരഘുനാഥാചാർേയണ കൃതം

വൃഷാദിനാഥസ്േതാതം സംപൂർണമ്॥
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