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ശീനേടശ പഞ്ചരത്നസ്േതാത

{॥ ശീനേടശ പഞ്ചരത്നസ്േതാത ॥}

॥ ധ്യാനമ് ॥

വാേമ ഭൂധരജാ പുര വൃഷരാട് പാൻമുനിർൈജമിനിഃ ।

ശീ മദ്-യാസ പതഞ്ജലീത്യുഭയതഃ വാവാദിേകാേണഷു ച ॥

ശീമത്തിൽലവൈനകവാസിമഖിനഃ ബഹ്മാദിവൃൻദാരകാഃ

മധ്േയ സ്വർണ സഭാപതിർവിജയേത ഹൃത്പുൺഡരീേക പുേര ॥

॥ അഥ ശീ നേടശ പഞ്ചരത്നമ് ॥

ശീമിദമ്ബരനടനാത് നടരാജരാജാത്

വിദ്യാധിപാത് വിവിധമങ്ഗലദാനെശൗൺഡാത് ।

പൂർേണൻദു സുൻദര മുഖാത് ദ്വിജരാജചൂഡാത്

ഭർഗാത്പരം കിമപി തത്ത്വമഹം ന ജാേന ॥ ൧॥

ഡക്കാവിഭൂശിതകരാത് വിഷനീലകൺടാത് ।

ഫുൽലാരവിൻദനയനാത് ഫണിരാജവൻദ്യാത് ।

യാഘാംഘി പൂജ്യചരണാത് ശിവകുഞ്ചിതാങ്ഘ്േരഃ

ശമ്േഭാഃ പരം കിമപി തത്ത്വമഹം ന ജാേന ॥ ൨॥

ശീനാഥമൃഗ്യചരണാത് വിധിമൃഗ്യചൂഡാത്

ശീപുൺഡരീക നിലയാത് ശിതദുഃഖനാശാത് ।

ശീമദ്ഗുഹസ്യ ജനകാത് സുഖടത്തരാജാത്

ശീശാത്പരം കിമപി തത്ത്വമഹം ന ജാേന ॥ ൩॥

ശീമദ്ഗേണശജനകാത് മഖിവൃൻദപൂജ്യാത്

തിൽലീടവീസുനിലയാത് തിപുരാമ്ബിേകശാത് ।
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യാഘാജിനാമ്ബരധരാത് ഉരൂേരാഗനാശാത്

രുദാത്പരം കിമപി തത്ത്വമഹം ന ജാേന ॥ ൪॥

ശിമദ്-യാഘപുേരരാത് ഫണിരാജഭൂഷാത്

സംസാര േരാഗഭിഷജഃ നിഖിലാൺഡപാലാത് ।

ശീമദ്േധമസേഭശ്വരാത് ലലിതാമ്ബിേകശാത്

സ്ഥാേണാഃ പരം കിമപി തത്ത്വമഹം ന ജാേന ॥ ൫॥

॥ അഥ ഫലശുതിഃ ॥

പഞ്ചരത്നം നേടശസ്യ േസാമേശഖരയജ്വഭിഃ ।

സംസ്തുതം യഃ പേഠൻനിത്യം ശാശ്വതം തസ്യ മങ്ഗലമ് ॥

॥ ഇതി ശീ നേടശ പഞ്ചരത്നമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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