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ഗായതീ വൻദനാ

{॥ ഗായതീ വൻദനാ ॥}

ഓംകാരരൂപാ തിപദാ തയീ ച തിേദവവൻദ്യാ തിദിവാധിേദവീ ।

തിേലാകകർതീ തിതയസ്യ ഭർതീ ത്ൈരകാലികീ സങ്കലനാവിധാതീ ॥ ൧॥

ത്ൈരഗുൺയേഭദാത് തിവിധസ്വരൂപാ ത്ൈരവിധ്യയുക്തസ്യ ഫലസ്യ ദാതീ

।

തഥാപവർഗസ്യ വിധായിനീ ത്വം ദയാർദദൃക്േകാണവിേലാകേനന ॥ ൨॥

ത്വം വാങ്മയീ വിശ്വവദാൻയമൂർതിർവിശ്വസ്വരൂപാപി ഹി വിശ്വഗർഭാ ।

തത്ത്വാത്മികാ തത്ത്വപരാത്പരാ ച ദൃക്താരികാ താരകശങ്കരസ്യ ॥ ൩॥

വിശ്വാത്മിേക വിശ്വവിലാസഭൂേത വിശ്വാശേയ വിശ്വവികാശധാേമ ।

വിഭൂത്യധിഷ്ഠാതി വിഭൂതിദാതി പേദ ത്വദീേയ പണതിർമദീയാ ॥ ൪॥

േഭാഗസ്യ േഭാക്തീ കരണസ്യ കർതീ ധാത്വായയപത്യയലിങ്ഗശൂൻയാ ।

ജ്േഞയാ ന േവൈദർന പുരാണേഭൈദർധ്േയയാ ധിയാ ധാരണയാദിശക്തിഃ ॥ ൫॥

നിത്യാ സദാ സർവഗതാഽപ്യലക്ഷ്യാ വിഷ്േണാർവിേധഃ

ശങ്കരേതാഽപ്യഭിൻനാ ।

ശക്തിസ്വരൂപാ ജഗേതാഽസ്യ ശക്തിർജ്ഞാതും ന ശക്യാ കരണാദിഭിസ്ത്വമ്

॥ ൬॥

ത്യക്തസ്ത്വയാത്യൻതനിരസ്തബുദ്ധിർനേരാ ഭേവദ് ൈവഭവഭാഗ്യഹീനഃ ।

ഹിമാലയാദപ്യധിേകാതേതാഽപി ജൈനമസ്ൈതരപി ലങ്ഘനീയഃ ॥ ൭॥

ശിേവ ഹെരൗ ബഹ്മണി ഭാനുചൻദേയാരാചേര േഗാചരേകഽപ്യേഗാചേര ।
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സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്േമ മഹേതാ മഹത്തേമ കലാ ത്വദീയാ വിമലാ വിരാജേത ॥

൮॥

സുധാമരൻദം തവ പാദപദ്മം സ്േവ മാനേസ ധാരണയാ നിധായ ।

ബുദ്ധിർമിലിൻദീഭവതാൻമദീയാ നാതഃ പരം േദവി വരം സമീേഹ ॥ ൯॥

ദീേനഷു ഹീേനഷു ഗതാദേരഷു സ്വാഭാവികീ േത കരുണാ പസിദ്ധാ ।

അതഃ ശരൺേയ ശരണം പപൻനം ഗൃഹാണ മാതഃ പണയാഞ്ജലിം േമ ॥ ൧൦॥

॥ ഇതി ഗായതീവൻദനാ സമാപ്താ ॥
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