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ശീദക്ഷിണാമൂർതി നവരത്നമാലികാസ്േതാതമ്

{॥ ശീദക്ഷിണാമൂർതി നവരത്നമാലികാസ്േതാതമ് ॥}

॥ ശീ ദക്ഷിണാമൂർതി നവരത്നമാലികാ സ്േതാതമ് ॥

മൂേലവടസ്യ മുനിപുങ്ഗവേസയമാനം

മുദാവിേശഷമുകുലീകൃതപാണിപദ്മമ് ।

മൻദസ്മിതം മധുരേവഷമുദാരമാദ്യം

േതജസ്തദസ്തു ഹൃദി േമ തരുേണൻദുചൂഡമ് ॥ ൧॥

ശാൻതം ശാരദചൻദകാൻതിധവളം ചൻദാഭിരമാനനം

ചൻദാർേകാപമകാൻതികുൺഡലധരം ചൻദാവദാതാംശുകമ് ।

വീണാപുസ്തകമക്ഷസൂതവലയം യാഖ്യാനമുദാംകൈര-

ർബിഭാണം കലേയ ഹൃദാ മമ സദാ

ശാസ്താരമിഷ്ടാർഥദമ് ॥ ൨॥

കർപൂരപാതമരവിൻദദളായതാക്ഷം

കർപൂരശീതലഹൃദം കരുണാവിലാസമ് ।

ചൻദാർധേശഖരമനൻതഗുണാഭിരാമ-

മിൻദാദിേസയപദപങ്കജമീശമീേഡ ॥ ൩॥

ദ്യുദ്േരാധഃ സ്വർണമയാസനസ്ഥം

മുദ്േരാൽലസദ്ബാഹുമുദാരകായമ് ।

സദ്േരാഹിണീനാഥകളാവതംസം

ഭദ്േരാദധിം കഞ്ചന ചിൻതയാമഃ ॥ ൪॥

ഉദ്യദ്ഭാസ്കരസൻനിഭം തിണയനം ശ്േവതാങ്ഗരാഗപഭം

ബാലം െമൗഞ്ജിധരം പസൻനവദനം ൻയഗ്േരാധമൂേലസ്ഥിതമ് ।

പിങ്ഗാക്ഷം മൃഗശാവകസ്ഥിതികരം സുബഹ്മസൂതാകൃതിമ്
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ഭക്താനാമഭയപദം ഭയഹരം ശീദക്ഷിണാമൂർതികമ് ॥

൫॥

ശീകാൻതദുഹിേണാപമൻയു തപന സ്കൻേദൻദനൻദ്യാദയഃ

പാചീനാഗുരേവാഽപിയസ്യ കരുണാേലശാദ്ഗതാെഗൗരവമ് ।

തം സർവാദിഗുരും മേനാജ്ഞവപുഷം മൻദസ്മിതാലങ്കൃതം

ചിൻമുദാകൃതിമുഗ്ധപാണിനളിനം ചിത്തം ശിവം കുർമേഹ ॥ ൬॥

കപർദിനം ചൻദകളാവതംസം

തിേണതമിൻദുപതിമാനേനാജ്വലമ് ।

ചതുർഭുജം ജ്ഞാനദമക്ഷസൂത-

പുസ്താഗ്നിഹസ്തം ഹൃദി ഭാവേയിവമ് ॥ ൭॥

വാേമാരൂപരിസംസ്ഥിതാം ഗിരിസുതാമൻേയാൻയമാലിംഗിതാം

ശ്യാമാമുത്പലധാരിണീ ശശിനിഭാംചാേലാകയൻതം ശിവമ് ।

ആശ്ലിഷ്േടന കേരണ പുസ്തകമേധാ കുംഭം സുധാപൂരിതം

മുദാം ജ്ഞാനമയീം ദധാനമപൈരർമുക്താക്ഷമാലാം ഭേജ

॥ ൮॥

വടതരുനികടനിവാസം പടുതരവിജ്ഞാനമുദിതകരാബ്ജമ് ।

കഞ്ചനേദശികമാദ്യം ൈകവൽയാനൻദകൻദളം വൻേദ ॥ ൯॥

ഇതി ശീ ദക്ഷിണാമൂർതി നവരത്നമാലാ സ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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