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ശീശങ്കരാചാർയഭുജങ്ഗപയാതസ്േതാതമ്

{॥ ശീശങ്കരാചാർയഭുജങ്ഗപയാതസ്േതാതമ് ॥}

കൃപാസാഗരായാശുകായപദായ പണമാഖിലാഭീഷ്ടസൻദായകായ ।

യതീൻദ്ൈരരുപാസ്യാങ്ഘിപാേഥാരുഹായ പേബാധപദാത്േര നമഃ

ശങ്കരായ ॥ ൧॥

ചിദാനൻദരൂപായ ചിൻമുദിേകാദ്യത്കരാേയശപർയായരൂപായ തുഭ്യമ് ।

മുദാ ഗീയമാനായ േവേദാത്തമാങ്ൈഗഃ ശിതാനൻദദാത്േര നമഃ ശങ്കരായ ॥ ൨॥

ജടാജൂടമധ്േയ പുരാ യാ സുരാണാം ധുനീ സാദ്യ കർമൻദിരൂപസ്യ ശമ്േഭാഃ ।

ഗേല മൽലികാമാലികായാജതസ്േത വിഭാതീതി മൻേയ ഗുേരാ കിം തൈഥവ ॥

൩॥

നേഖൻദുപഭാധൂതനമാലിഹാർദാൻധകാരവജായാബ്ജമൻദസ്മിതായ ।

മഹാേമാഹപാേഥാനിേധർബാഡബായ പശാൻതായ കുർേമാ നമഃ ശങ്കരായ ॥

൪॥

പണമാൻതരങ്ഗാബ്ജേബാധപദാത്േര ദിവാരാതമയാഹേതാസായ കാമമ് ।

ക്ഷേപശായ ചിതായ ലക്ഷ്മക്ഷയാഭ്യാം വിഹീനായ കുർേമാ നമഃ ശങ്കരായ

॥ ൫॥

പണമാസ്യപാേഥാജേമാദപദാത്േര സദാൻതസ്തമസ്േതാമസംഹാരകർത്േര ।

രജൻയാമപീദ്ധപകാശായ കുർേമാ ഹ്യപൂർവായ പൂഷ്േണ നമഃ ശങ്കരായ ॥

൬॥

നതാനാം ഹൃദബ്ജാനി ഫുൽലാനി ശീഘം കേരാമ്യാശു േയാഗപദാേനന നൂനമ്

।
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പേബാധായ േചത്ഥം സേരാജാനി ധത്േസ പഫുൽലാനി കിം േഭാ ഗുേരാ ബൂഹി

മഹ്യമ് ॥ ൭॥

പഭാധൂതചൻദായുതായാഖിേലഷ്ടപദായാനതാനാം സമൂഹായ ശീഘമ്।

പതീപായ നമ്െരൗഘദുഃഖാഘപങ്ക്േതർമുദാ സർവദാ സ്യാൻനമഃ ശങ്കരായ

॥ ൮॥

വിനിഷ്കാസിതാനീശ തത്ത്വാവേബാധാൻനതാനാം മേനാഭ്േയാ

ഹ്യനൻയാശയാണി ।

രജാംസി പപൻനാനി പാദാമ്ബുജാതം ഗുേരാ രക്തവസ്താപേദശാദ്ബിഭർഷി ॥

൯॥

മേതർേവദശീർഷാധ്വസമ്പാപകായാനതാനാം ജനാനാം കൃപാർദ്ൈരഃ

കടാക്ൈഷഃ ।

തേതഃ പാപബൃൻദസ്യ ശീഘം നിഹൻത്േര സ്മിതാസ്യായ കുർേമാ നമഃ

ശങ്കരായ ॥ ൧൦॥

സുപർേവാക്തിഗൻേധന ഹീനായ തൂർണം പുരാ േതാടകായാഖിലജ്ഞാനദാത്േര

।

പവാലീയഗർവാപഹാരസ്യ കർത്േര പദാബ്ജമദിമ്നാ നമഃ ശങ്കരായ ॥ ൧൧॥

ഭവാമ്േഭാധിമഗ്നാഞ്ജനാൻദുഃഖയുക്താഞ്ജവാദുദ്ദിധീർഷുർഭവാനിത്യേഹാ

ഽഹമ് ।

വിദിത്വാ ഹി േത കീർതിമൻയാദൃശാം േഭാ സുഖം നിർവിശങ്കഃ

സ്വപിമ്യസ്തയത്നഃ ॥ ൧൨॥

॥ ഇതി ശീസിദാനൻദ-ശിവാഭിനവ-നൃസിംഹഭാരതീ മഹാസ്വാമിഭിഃ

ശീകാലടിക്േഷത്േര
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വിരചിതം ശീശങ്കരാചാർയഭുജങ്ഗപയാതസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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