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ശീേവദയാസാഷ്ടകമ്

{॥ ശീേവദയാസാഷ്ടകമ് ॥}

കലിമലാസ്തവിേവകദിവാകരം സമവേലാക്യ തേമാവലിതം ജനമ് ।

കരുണയാ ഭുവി ദർശിതവിഗഹം മുനിവരം ഗുരുയാസമഹം ഭേജ ॥ ൧॥

ഭരതവംശസമുദ്ധരേണയാ സ്വജനനീവചസാ പരിേനാദിതഃ ।

അജനയത്തനയതിതയം പഭുഃ ശുകനുതം ഗുരുയാസമഹം ഭേജ ॥ ൨॥

മതിബലാദി നിരീക്ഷ്യ കെലൗ നൃണാം ലഘുതരം കൃപയാ നിഗമാമ്ബുേധഃ ।

സമകേരാദിഹ ഭാഗമേനകധാ ശുതിപതിം ഗുരുയാസമഹം ഭേജ ॥ ൩॥

സകലധർമനിരൂപണസാഗരം വിവിധചിതകഥാസമലങ്കൃതമ് ।

യരചയ പുരാണകദമ്ബകം കവിവരം ഗുരുയാസമഹം ഭേജ ॥ ൪॥

ശുതിവിേരാധസമൻവയദർപണം നിഖിലവാദിമതാൻധ്യവിദാരണമ് ।

ഗഥിതവാനപി സൂതസമൂഹകം മുനിസുതം ഗുരുയാസമഹം ഭേജ ॥ ൫॥

യദനുഭാവവേശന ദിവങ്ഗതഃ സമധിഗമ്യ മഹാസ്തസമുയമ് ।

കുരൂചമൂമജയദ്വിജേയാ ദുതം ദ്യുതിധരം ഗുരുയാസമഹം ഭേജ ॥ ൬॥

സമരവൃത്തവിേബാധസമീഹയാ കുരുവേരണ മുദാ കൃതയാചനഃ ।

സപതിസൂതമദാദമേലക്ഷണം കലിഹരം ഗുരുയാസമഹം ഭേജ ॥ ൭॥

വനനിവാസപെരൗ കുരുദമ്പതി സുതശുചാ തപസാ ച വികർശിെതൗ ।

മൃതതനൂജഗണം സമദർശയൻ ശരണദം ഗുരുയാസമഹം ഭേജ ॥ ൮॥

യാസാഷ്ടകമിദം പുൺയം ബഹ്മാനൻേദന കീർതിതമ് ।

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

യഃ പേഠൻമനുേജാ നിത്യം സ ഭേവാസ്തപാരഗഃ ॥
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