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അച്യുതാഷ്ടകം

{॥ അച്യുതാഷ്ടകം ॥}

അച്യുതം േകശവം രാമനാരായണം കൃഷ്ണദാേമാദരം വാസുേദവം ഹരിമ് ।

ശീധരം മാധവം േഗാപികാവൽലഭം ജാനകീനായകം രാമചൻദം ഭേജ ॥ ൧॥

അച്യുതം േകശവം സത്യഭാമാധവം മാധവം ശീധരം രാധികാരാധിതമ് ।

ഇൻദിരാമൻദിരം േചതസാ സുൻദരം േദവകീനൻദനം നൻദനം സംദേധ ॥ ൨॥

വിഷ്ണേവ ജിഷ്ണേവ ശങ്ഖിേന ചകിേണ രുക്മിനീരാഗിേണ ജാനകീജാനേയ ।

വൽലവീവൽലഭായാഽർചിതായാത്മേന കംസവിധ്വംസിേന വംശിേന േത നമഃ ॥

൩॥

കൃഷ്ണ േഗാവിൻദ േഹ രാമ നാരായണ ശീപേത വാസുേദവാജിത ശീനിേധ ।

അച്യുതാനൻത േഹ മാധവാേധാക്ഷജ ദ്വാരകാനായക ദ്െരൗപദീരക്ഷക ॥ ൪॥

രാക്ഷസക്േഷാഭിതഃ സീതയാ േശാഭിേതാ ദൺഡകാരൺയഭൂപുൺയതാകാരണഃ

।

ലക്ഷ്മേണനാൻവിേതാ വാനൈരഃ േസവിേതാഽഗസ്ത്യസമ്പൂജിേതാ രാഘവഃ

പാതു മാമ് ॥ ൫॥

േധനുകാരിഷ്ടേകാഽനിഷ്ടകൃദ്ദ്േവഷിണാം േകശിഹാ

കംസഹൃദ്വംശികാവാദകഃ ।

പൂതനാേകാപകഃ സൂരജാേഖലേനാ ബാലേഗാപാലകഃ പാതു മാമ് സർവദാ ॥ ൬॥

വിദ്യുദുദ്ധേയാതവാനപസ്ഫുരദ്വാസസം

പാവൃഡമ്േഭാദവത്പ്േരാൽലസദ്വിഗഹമ് ।

വൻയയാ മാലയാ േശാഭിേതാരഃസ്ഥലം േലാഹിതാംഘിദ്വയം വാരിജാക്ഷം
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ഭേജ ॥ ൭॥

കുഞ്ചിൈതഃ കുൻതൈലർഭാജമാനാനനം രത്നെമൗലിം ലസത് കുൺഡലം

ഗൺഡേയാഃ ।

ഹാരേകയൂരകം കങ്കണപ്േരാജ്ജ്വലം കിങ്കിണീമഞ്ജുലം ശ്യാമലം തം

ഭേജ ॥ ൮॥

അച്യുതസ്യാഷ്ടകം യഃ പേഠദിഷ്ടദം പ്േരമതഃ പത്യഹം പൂരുഷഃ സസ്പൃഹമ്

।

വൃത്തതഃ സുംദരം കർതൃ വിശ്വംഭരം തസ്യ വശ്േയാ ഹരിർജായേത സത്വരമ് ॥

൯॥

॥ ഇതി ശീശംകരാചാർയവിരചിതമച്യുതാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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