ശീരാജരാേജശ്വരീ ചൂർണികാ
{॥ ശീരാജരാേജശ്വരീ ചൂർണികാ ॥}
ശീമത് കമലാപുര കനകധരാധരവര നിരുപമ പരമ പാവന
മേനാഹര പാൻേത, സരസിജഭേവാപമ
വിശ്വംഭരാമരവർഗഗനിലത്സസംഭമ ഗുംഭാനുഗുംഭ നിരൻതര
പഠ്യമാന നിഖില നിഗമാഗമ ശാസ്ത പുരാേണതിഹാസ കഥാനിർമല
നിനാദസമാകാൻേത ॥ ൧॥

തത പവർദ്ധിത
മൻദാര-മയൂര-ഖർജുര-േകാവിദാര-ജംബീര-ജംബൂനിംബ-കദംേബാദുംബര-സാല-രസാല-തമാല-തക്േകാല-ഹിൻതാലനാളിേകര-കദലീ-കമുക-മാതുലുംഗ-നാരംഗ-ലവംഗ-ബാദരീചംപകാേശാക-പുൻനാഗാഗരുചൻദന-കുരുവക-മരുവക-േവലദാക്ഷാമൽലികാ-മാലതീ-മാധവീലതാ-േശാഭായമാന-പുഷ്പിതഫലിത-ലലിത
വിവിധ വനതരുവാടികാ മധ്യപേദേശ ॥ ൨॥

ശുകപികശാരികാ നികരമയൂര ചേകാര ചകവാക
ഭരദ്വാജ-പിംഗല-ടിട്ടിഭ-ഗരുഢ-വിഹഗകുലായന േകാലാഹലാരവ
പരിപൂരിതാേശ, തത സുധാരേസാപമ-പാനീയകാസാര സ്ഫുടകലിത
കുമുേദൻദീവരഷൺഡ-സഞ്ചരൻമരാല ചകവാക കാരൺഡവ പമുഖ
ജലാൺഡജമൺഡലീ േശാഭായമാേന, നൻദനവന കൃതബഹുമാേന ॥ ൩॥

ചാരുചാമീകര പാകാരേഗാപുര വലയിേത, സുലളിേത,
സുസ്നിഗ്ധവിരാജിത വജസ്തംഭ സഹസപത്മരാഗപലഫലക
ജാതരൂപൻതതന നിർമിത പഥമമൺതപദ്വീതീയമൺടപാൻതരാളമൺടപ മൂലമഹാമൺടപസ്ഥാേന,
ശിൽപിശാസ്തപധാേന,
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കലിതവജൈവഢൂർയ-മാണിക്യ-േഗാേമതക-പുഷ്പരാഗപത്മരാഗ-മരകത-നീല-മുക്താ-പവാളാഖ്യ
നവരത്നേതേജാവിരാജിത ബിൻദുതിേകാണ ഷട്േകാണവസുേകാണ
ശീചകസ്വരൂപ
ഭദസിംഹാസനാസീേന, േദവതാപധാേന ॥ ൪॥

ചരണാംഗുളിനഖമുഖരുചിനിചയ പരാഭതതാരേക, ശിമൻമാണിക്യ
മംജീരമൺഡിത ശീപദാംബുജദ്വേയ, മീനേകതനമണി
തുണീരവിലാസവിജയിജംഘായുഗേള, കനകരംഭാസ്തംഭിേതാരുദ്വേയ,
കൻദർപസ്വർണസ്യൻദനപടുതര ശകടസൻനിഭനിതംബ ബിംേബ ॥ ൫॥

ദിനകേരാദയാർധവികസിതാരവിൻദനാഭിപേദേശ,
േരാമരാജീവിരാജിതവളിതേയ, ഭാസുരകരേഭാദേര,
ജംഭാസുരരിപുകുംഭികുംഭസമുജ്ജ്യംഭിത ശാതകുംഭകുംഭായമാന
സംഭാവിതപേയാധരദ്വേയ, അദ്വേയ, േഗാവിത കുശകലശ
കക്ഷദ്വയാരുണിത സൂർയ പട്ടാഭിധാനമുക്താമണിപ്േരാത
കഞ്ചുകവിരാജമാേന, േകാമളതരകൽപവൽലീസമാന
പാശാങ്കുശവരാഭയ മുദാമുദിതത്സൻത്സണത്കാര വിരാജിത
ചതുർഭുേജ ॥ ൬॥

ത്ൈരേലാക്യൈജതയാതാഗമനസുരവരകര ബധമംഗളസൂത
തിേമഖാേശാഭിതകൻഡേര, നവപവാലവൽലവപക്വബിംബഫലാധേര,
നിരൻതരകർപൂരതാംബൂലച്യർവണാരുണിതരദനപങ്ക്തിദ്വേയ,
ചൻപകപസൂനതിലപുഷ്പസമാന
നാസാപുടാഗ്േരാദഞ്ചിതെമൗക്തികാഭരേണ,
കർണാവതംസീകൃേതൻദിവരവിരാജിതകേപാലഭാേഗ,
അരവിൻദദളദീർഘേലാചേന ॥ ൭॥
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കുസുമശരേകാഡൻദേലഖാലങ്കാരി മേനാഹാരിഭൃലതായുഗേള,
സുലളിതാഷ്ടമീചൻദലാവൺയലലാടഫലേക, കസ്തൂരികാതിലേക,
ഹരിൻമണിദ്വിേരഫാവലി പകാശേകശപാേശ, കനകാംഗദഹാരേകയൂര
നാനാവിധായുധ സ്ഥിരീഭൃതെസൗദാമിനീ
തുലിതലളിതൻതതനതൻതലേത ॥ ൮॥

കാശ്യപാതി
ഭരദ്വാജയാസപരാശര-മാർകൺേഡയ-വിശ്വാമിതകൺവകപിലഗർഗപുലസ്ത്യാഗസ്ത്യാദി
സകലമുനിമേനാധ്യബഹ്മ േതേജാമേയ, ചിൻമേയ ॥ ൯॥

േസവാർഥാഗതാംഗ-വംഗ-കലിംഗ-കാംേഭാജ-െസൗവീര-െസൗരാഷ്ടമഹാരഷ്ട-മാഗധ-നിഷധ-േചാല-േചര-പാൺഡ്യ-പാഞ്ചാല-ദവിഡദാവിഡ-േഘാട-ലാട-വരാട-കർണാടകാസ്ഡ-േഭാജ-കുരു-ഗാൻധാരവിദർഭ-വിജുംഭ-ബാഹ്ലീക-ബർബര-േകരള-ൈകകയ-േകാസല-ശൂരേസനച്യവന-ടങ്കണ-േകാങ്കണ-മത്സ്യ-മാധ്വ-ൈസൻധവ-കാശീ-ഭദാശീഐൻദാംശീ-ഉത്തരഗിരി-ഷട്പഞ്ചാശത്-േദശാദീശാദി-ഗൻധർവ
േഹഷാരവഹീത്കാരവരഥാംഗക്ൈരമ്കാരേഭരീ-ഝംകാര മദുള
ധ്വനിഹുംകാരയുക്ത ചതുരംഗസേമത ജിതസുരരാജാധിരാജ
പുംഖാനുപുംഖഗമനാഗമന വിശീർണാഭരണാദ്യയുത പാടലീ
വാലുകായമാന പഥമ മൺടപ സൻനിധാേന ॥ ൧൦॥

തത്തത് പൂജജാല
കിയമാനാർഘ്യ-പാദ്യാചമനീയ-സ്നാന-വസ്താഭരണജലഗൻധ-പുഷ്പാക്ഷത-ധൂപദീപ-ൈനേവദ്യതാമ്ബൂലപദക്ഷിണനമസ്കാര-സ്േതാതസ്വാൻത
സൻേതാഷിതവരപദാനശീേല, ശീബാേല ॥ ൧൧॥
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രമ്േഭാർവശീേമനകാ-തിേലാത്തമാ-ഹരിണീ-ഘൃതാചീ
മഞ്ജൂേഘാഷ-അലംബുസാദ്യുതാഫ്സരസ്തീ-"ധിമിൻധിമിത"
ചിത്േരാപമിത നർതേനാൽലാസാവേലാകനദ്വേയ, കൃത്തിവാസഃപിേയ,
ബൺഡാസുര-പ്േരരിതാഖൻഡേദാർദുൺഡ രക്േഷാമൺഡലീ ഖൺഡേന ॥
൧൨॥

നിജരാംഗുളീയകാദി മത്സ്യ-കൂർമ-വരാഹാദി നാരായണ
ദശാവതാേര, ഹിമവത്കുലാചലരാജകൻേയ, സർവേലാകമാൻേയ ॥ ൧൩॥

ശീ വിദ്യാധീശരചിത ചൂർണികശവണപഠനാനൻദിനാം
സമ്പാർഥിതായുരാേരാഗ്യെസൗൻദർയ വിദ്യാബുദ്ധി പുതെപൗത
കളത്ൈരശ്വർയാദി സകലെസൗഖ്യപേദ ,
ശീമത്കമലാമ്ബിേക ! പരാശക്േത !
നമസ്േത ! നമസ്േത ! നമസ്േത !
മുക്താവിദുമ േഹമകുൺഡലധരാ സിംഹാധിരൂഢാ ശിവാ ।
രക്താംേഭാജസമാനകാൻതി വദനാ ശീമത്കിരീടാൻവിതാ ॥

മുക്താേഹമവിചിതഹാരകടൈകഃ പീതാംബരാ ശങ്കരീ ।
ഭക്താഭീഷ്ടവരപദാനചതുരാ മാംപാതു േഹമാമ്ബികാ ॥

॥ ശീ വിദ്യാധീശ വിരചിത ശീ രാജരാേജശ്വരീ ചൂർണികാ

സമാപ്താ ॥
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