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രുദാഷ്ടകം ( തുലസീദാസ )

{॥ രുദാഷ്ടകം ( തുലസീദാസ ) ॥}

॥ ശീരുദാഷ്ടകമ് ॥

നമാമീശമീശാന നിർവാണരൂപം വിഭും യാപകം ബഹ്മേവദസ്വരൂപമ് ।

നിജം നിർഗുണം നിർവികൽപം നിരീഹം ചിദാകാശമാകാശവാസം ഭേജഽഹമ് ॥

൧॥

നിരാകാരേമാംകാരമൂലം തുരീയം ഗിരാ ജ്ഞാന േഗാതീതമീശം ഗിരീശമ് ।

കരാലം മഹാകാല കാലം കൃപാലം ഗുണാഗാര സംസാരപാരം നേതാഽഹമ് ॥ ൨॥

തുഷാരാദി സംകാശ െഗൗരം ഗഭീരം മേനാഭൂത േകാടിപഭാ ശീ ശരീരമ് ।

സ്ഫുരൻെമൗലി കൽേലാലിനീ ചാരു ഗങ്ഗാ ലസദ്ഭാലബാേലൻദു കൺേഠ

ഭുജങ്ഗാ ॥ ൩॥

ചലത്കുൺഡലം ഭൂ സുേനതം വിശാലം പസൻനാനനം നീലകൺഠം ദയാലമ് ।

മൃഗാധീശചർമാമ്ബരം മുൺഡമാലം പിയം ശംകരം സർവനാഥം ഭജാമി ॥ ൪॥

പചൺഡം പകൃഷ്ടം പഗൽഭം പേരശം അഖൺഡം അജം ഭാനുേകാടിപകാശമ്

।

തയഃ ശൂല നിർമൂലനം ശൂലപാണിം ഭേജഽഹം ഭവാനീപതിം ഭാവഗമ്യമ് ॥ ൫॥

കലാതീത കൽയാണ കൽപാൻതകാരീ സദാ സജ്ജനാനൻദദാതാ പുരാരീ ।

ചിദാനൻദ സംേദാഹ േമാഹാപഹാരീ പസീദ പസീദ പേഭാ മൻമഥാരീ ॥ ൬॥

ന യാവത് ഉമാനാഥ പാദാരവിൻദം ഭജൻതീഹ േലാേക പേര വാ നരാണാമ് ।

ന താവത് സുഖം ശാൻതി സൻതാപനാശം പസീദ പേഭാ സർവഭൂതാധിവാസമ് ॥

൭॥
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ന ജാനാമി േയാഗം ജപം ൈനവ പൂജാം നേതാഽഹം സദാ സർവദാ ശമ്ഭു തുഭ്യമ് ।

ജരാ ജൻമ ദുഃെഖൗഘ താതപ്യമാനം പേഭാ പാഹി ആപൻനമാമീശ ശമ്േഭാ ॥ ൮॥

രുദാഷ്ടകമിദം പ്േരാക്തം വിപ്േരണ ഹരേതാഷേയ ।

േയ പഠൻതി നരാ ഭക്ത്യാ േതഷാം ശമ്ഭുഃ പസീദതി ॥

॥ ഇതി ശീേഗാസ്വാമിതുലസീദാസകൃതം ശീരുദാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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