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മണികർണികാഷ്ടകമ്

{॥ മണികർണികാഷ്ടകമ് ॥}

ത്വത്തീേര മണികർണിേക ഹരിഹെരൗ സായുജ്യമുക്തിപെദൗ

വാദൻെതൗ കുരുതഃ പരസ്പരമുെഭൗ ജൻേതാഃ പയാേണാത്സേവ ।

മദൂേപാ മനുേജാഽയമസ്തു ഹരിണാ പ്േരാക്തഃ ശിവസ്തത്ക്ഷണാത്

തൻമധ്യാദ്ഭൃഗുലാഞ്ഛേനാ ഗരുഡഗഃ പീതാമ്ബേരാ നിർഗതഃ ॥ ൧॥

ഇൻദാദ്യാസ്തിദശാഃ പതൻതി നിയതം േഭാഗക്ഷേയ േയ പുന

ർജായൻേത മനുജാസ്തേതാപി പശവഃ കീടാഃ പതങ്ഗാദയഃ ।

േയ മാതർമണികർണിേക തവ ജേല മജ്ജൻതി നിഷ്കൽമഷാഃ

സായുജ്േയഽപി കിരീടെകൗസ്തുഭധരാ നാരായണാഃ സ്യുർനരാഃ ॥ ൨॥

കാശീ ധൻയതമാ വിമുക്തനഗരീ സാലംകൃതാ ഗങ്ഗയാ

തത്േരയം മണികർണികാ സുഖകരീ മുക്തിർഹി തത്കിംകരീ ।

സ്വർേലാകസ്തുലിതഃ സൈഹവ വിബുൈധഃ കാശ്യാ സമം ബഹ്മണാ

കാശീ ക്േഷാണിതേല സ്ഥിതാ ഗുരുതരാ സ്വർേഗാ ലഘുത്വം ഗതഃ ॥ ൩॥

ഗങ്ഗാതീരമനുത്തമം ഹി സകലം തതാപി കാശ്യുത്തമാ

തസ്യാം സാ മണികർണിേകാത്തമതമാ േയത്േരശ്വേരാ മുക്തിദഃ ।

േദവാനാമപി ദുർലഭം സ്ഥലമിദം പാെപൗഘനാശക്ഷമം

പൂർേവാപാർജിതപുൺയപുഞ്ജഗമകം പുൺൈയർജൈനഃ പാപ്യേത ॥ ൪॥

ദുഃഖാമ്േഭാധിഗേതാ ഹി ജൻതുനിവഹസ്േതഷാം കഥം നിഷ്കൃതിഃ

ജ്ഞാത്വാ തദ്വി വിരിഞ്ചിനാ വിരചിതാ വാരാണസീ ശർമദാ ।

േലാകാഃസ്വർഗസുഖാസ്തേതാഽപി ലഘേവാ േഭാഗാൻതപാതപദാഃ

കാശീ മുക്തിപുരീ സദാ ശിവകരീ ധർമാർഥേമാക്ഷപദാ ॥ ൫॥
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ഏേകാ േവണുധേരാ ധരാധരധരഃ ശീവത്സഭൂഷാധരഃ

േയാഽപ്േയകഃ കില ശംകേരാ വിഷധേരാ ഗങ്ഗാധേരാ മാധവഃ ।

േയ മാതർമണികർണിേക തവ ജേല മജ്ജൻതി േത മാനവാഃ

രുദാ വാ ഹരേയാ ഭവൻതി ബഹവസ്േതഷാം ബഹുത്വം കഥമ് ॥ ൬॥

ത്വത്തീേര മരണം തു മങ്ഗലകരം േദൈവരപി ശ്ലാധ്യേത

ശകസ്തം മനുജം സഹസനയൈനർദഷ്ടും സദാ തത്പരഃ ।

ആയാൻതം സവിതാ സഹസകിരൈണഃ പത്യുഗ്ദേതാഽഭൂത്സദാ

പുൺേയാഽെസൗ വൃഷേഗാഽഥവാ ഗരുഡഗഃ കിം മൻദിരം യാസ്യതി ॥ ൭॥

മധ്യാഹ്േന മണികർണികാസ്നപനജം പുൺയം ന വക്തും ക്ഷമഃ

സ്വീൈയരശൈതതുർമുഖധേരാ േവദാർഥദീക്ഷാഗുരുഃ ।

േയാഗാഭ്യാസബേലന ചൻദശിഖരസ്തത്പുൺയപാരംഗതഃ

ത്വത്തീേര പകേരാതി സുപ്തപുരുഷം നാരായണം വാ ശിവമ് ॥ ൮॥

കൃൈർഃ േകാടിശൈതഃ സ്വപാപനിധനം യാശ്വേമൈധഃ ഫലം

തത്സർേവ മണികർണികാസ്നപനേജ പുൺേയ പവിഷ്ടം ഭേവത് ।

സ്നാത്വാ സ്േതാതമിദം നരഃ പഠതി േചത്സംസാരപാേഥാനിധിം

തീർത്വാ പൽവലവത്പയാതി സദനം േതേജാമയം ബഹ്മണഃ ॥ ൯॥

ഇതി ശീമത്പരമഹംസപരിവാജകാചാർയസ്യ

ശീേഗാവിൻദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ

ശീമംകരഭഗവതഃ കൃെതൗ

മണികർണികാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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