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ത്വേമവ ബൂഹിസ്േതാതമ്

{॥ ത്വേമവ ബൂഹിസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ആസീദ്ധരാധാമലലാമരൂേപാ നാസീദേഹാ കസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ ।

േദശഃ സ ഏവാദ്യ ത്വദീയപ്േരയാൻ േഹയാനധസ്തിഷ്ഠതി സർവേദശാത് ॥ ൧॥

അഭൂദേയാധ്യാ ഭവദീയേമധ്യാ പുരീ പുരാ േദവപുരാദപീഹ ।

മ്േലൈരുേപതാമവേലാക്യേത താം േനാ ദൂയേത കിം വദ ചാരു േചതഃ ॥ ൨॥

പുരാ സുരാകാൻതവസുൻധരായാ യഥാ ത്വയാ കിം ന നിരാകൃതാ സാ ।

തത്േത ബലം ക്വാസ്തി ഖരഃ ശേരാ വാ േഗാഘാതിേനാ ഹൻത കഥം ന ഹൻസി ॥

൩॥

മൻേയ മഹാപാപകലാപകാരീ േചദാവേണാ ഹൻത ഹതസ്ത്വൈയവ ।

കിം തദ്വിധാനദ്യ ന പശ്യസീഹ യദ്വാ ത്വമസ്മാകമിവാസി ഭീതഃ ॥ ൪॥

സീതാതിമീതാ ദശകൻധേരണ വീതാ ത്വയാ ശാൻതിമിേതാ ന േഭദഃ ।

നാനാബലാ ഹാദ്യ ഖലാ ഹരൻതി നായാംസി കാരുൺയമിേതാഽസ്തി േഖദഃ ॥ ൫॥

േനാേചദ് ദയാഘന ദയാമധുനാ കേരാഷി സൻ ദീനബൻധുരപി നിഷ്ഠുരതാം

തേനാസി ।

കസ്യാൻതികം വജതു ഭാരതേമതദദ്യ േലാകാഭിരാമ ഘനശ്യാമ ത്വേമവ

ബൂഹി ॥ ൬॥

॥ ശീരാജമണിശർമകൃതം ത്വേമവബൂഹിസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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