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ശീചൻദേശഖേരൻദസരസ്വതീസ്തുതീ

{॥ ശീചൻദേശഖേരൻദസരസ്വതീസ്തുതീ ॥}

ശുതിസ്മൃതിപുരാേണാക്തധർമമാർഗരതം ഗുരുമ് ।

ഭക്താനാം ഹിതവക്താരം നമസ്േത ചിത്തശുദ്ധേയ ॥ ൧॥

അദ്ൈവതാനൻദഭരിതം സാധൂനാമുപകാരിണമ് ।

സർവശാസ്തവിദം ശാൻതം നമസ്േത ചിത്തശുദ്ധേയ ॥ ൨॥

ധർമഭക്തിജ്ഞാനമാർഗപചാേര ബദ്ധകങ്കണമ് ।

അനുഗഹപദാതാരം നമസ്േത ചിത്തശുദ്ധേയ ॥ ൩॥

ഭഗവത്പാദപാദാബ്ജവിനിേവശിതേചതസഃ ।

ശീചൻദേശഖരഗുേരാഃ പസാേദാ മയി ജായതാമ് ॥ ൪॥

ക്േഷതതീർഥകഥാഭിജ്ഞഃ സിദാനൻദവിഗഹഃ ।

ചൻദേശഖരവർേയാ േമ സൻനിധത്താ സദാ ഹൃദി ॥ ൫॥

േപാഷേണ േവദശാസ്താണാം ദത്തചിത്തമഹർനിശമ് ।

ക്േഷതയാതാരതം വൻേദ സദ്ഗുരും ചൻദേശഖരമ് ॥ ൬॥

േവദജ്ഞാൻ േവദഭാഷ്യജ്ഞാൻ കർതും യസ്യ സമുദ്യമഃ ।

ഗുരുർയസ്യ മഹാേദവഃ തം വൻേദ ചൻദേശഖരമ് ॥ ൭॥

മണിവാചകേഗാദാദി ഭക്തിവാഗമൃൈതർഭൃശമ് ।

ബാലാനാം ഭഗവദ്ഭക്തിം വർധയംതം ഗുരും ഭേജ ॥ ൮॥

ലഘൂപേദൈശർനാസ്തിക്യഭാവമർദന േകാവിദമ് ।
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ശിവം സ്മിതമുഖം ശാൻതം പണേതാഽസ്മി ജഗദ്ഗുരുമ് ॥ ൯॥

വിനേയന പാർഥേയഽഹം വിദ്യാം േബാധയ േമ ഗുേരാ ।

മാർഗമൻയം ന ജാേനഽഹം ഭവൻതം ശരണം ഗതഃ ॥ ൧൦॥

ഇതി ശീ വിജേയൻദസരസ്വതി രചിതമ് ശീ ചൻദേശഖേരൻദ

സരസ്വതീ സ്തുതി സമ്പൂർണമ്॥

The phrase vedaj~nAn vedabhAShyaj~nAn says that he turned people who (merely)

knew Vedas (by recitation) into ones who knew the commentary, thus developed

understanding of what they recited. AS.
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