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ശീകൃഷ്ണജയൻതീ നിർണയഃ

{॥ ശീകൃഷ്ണജയൻതീ നിർണയഃ ॥}

ശീ ഗുരുഭ്േയാ നമഃ ഹരിഃ ഓം

ശീമദാനൻദതീർഥ ഭഗവത്പാദാചാർയ വിരചിതഃ

ശീകൃഷ്ണജയൻതീ നിർണയഃ

േരാഹിൺയാ മധ്യരാത്േര തു യദാ കൃഷ്ണാഷ്ടമീ ഭേവത് ।

ജയൻതീ നാമ സാ പ്േരാക്താ സർവപാപപണാശനീ(നം) ॥ ൧॥

യസ്യാം ജാേതാ ഹരിഃ സാക്ഷാൻനി േശേത ഭഗവാനജഃ ।

തസ്മാത്തദ്ദിനമത്യർഥം പുൺയം പാപഹരം ശുഭപരമ് ॥ ൨॥

തസ്മാത്സർൈവരുേപാശ്യാ സാ ജയൻതീ നാമ സാ(ൈവ) സദാ ।

ദ്വിജാതിഭിർവിേശേഷണ തദ്ഭക്ൈത വിേശഷതഃ ॥ ൩॥

േയാ ഭുങ്ക്േത തദ്ദിേന േമാഹാ(േലാഭാ)ത് പൂയേശാണിതമത്തി സഃ ।

തസ്മാദുപവാേസൻനിത്യ(പുൺയ)◌ം തദ്ദിേന(നം) ശദ്ധയാൻവിതഃ ॥ ൪॥

കൃത്വാ െശൗചം യഥാ ൻയായം സ്നാനം കുർയാദതംദിതഃ ।

പഭാത കാേല കുർവീത യൂഗാേയത്യാദിമൻതതഃ ॥ ൫॥

നിത്യാഹ്നികം പകുർവീത ഭഗവൻതമനുസ്മരൻ ।

മധ്യാഹ്ന കാേല ച പുമാൻ സായങ്കാേല ത്വതൻദിതഃ ॥ ൬॥

സ്നാേയത പൂർവമൻത്േരണ വാസുേദവമനുസ്മരൻ ।

തതഃ പൂജാം പകുർേവത വിധിവത്സുസമാഹിതഃ ॥ ൭॥

യനാേയതി ച മൻത്േരണ ശദ്ധാഭക്തിയുതഃ പുമാൻ ।
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കൃഷ്ണം ച ബലഭദം ച വസുേദവം ച േദവകീമ് ॥ ൮॥

നൻദേഗാപം യേശാദാഞ്ച സുഭദാം തത പൂജേയത് ।

(അർഘ്യം ദത്വാ സമഭ്യച്യാർഭ്യുധിേത ശശിമൺഡേല) ।

ജാതഃ കംസവധാർതായ ഭൂഭാേരാത്ഥാരണായ ച ॥ ൯॥

െകൗരവാനാം വിനാശായ ൈദത്യാനാം നിധനായ ച ।

പാൺഡവാനാം ഹിതാർഥായ ധർമസംസ്ഥാപനായ ച ॥ ൧൦।

ഗൃഹാണർഘ്യം മയാ ദത്തം േദവക്യാ സഹിേതാ ഹരിഃ ।

അർഘ്യം ദത്വാസമഭ്യർച്യാഭ്യുദിേത ശശിമൺഡേല ॥ ൧൧॥

ക്ഷീേരാദാർണവസമ്ഭൂത അതിേനത സമുദ്ഭവഃ ।

ഗൃഹാണർഘ്യം മയാ ദത്തം േരാഹിൺയാ സഹിതഃ ശശിമ് ॥ ൧൨॥

ദത്വാർഘ്യം മനുനാേനന ഉപസ്ഥായ വിധും ബുധഃ ।

ശശിേന ചൻദേദവായ േസാമേദവായ േഛൻദേവ ॥ ൧൩॥

മൃഗിേണ ശീ(സി)ത ബിമ്ബായ േലാകദീപായ ദീപിേണ ।

(േരാഹിണീസക്തചിത്തായ കൻയാദാനപദായിേന)

ശീതദീദിതിബിമ്ബായ താരകാപതേയ നമഃ ॥ ൧൪॥

ഉപസമ്ഹൃത്യ തത്സർവം ബഹ്മചാരീ ജിേതൻദിയഃ ।

വിശ്വാേയതി ച മൻത്േരണ തതഃ സ്വാപം സമാചേരത് ॥ ൧൫॥

തേതാ നിത്യാൻഹി കം കൃത്വാ ശക്തിേതാ ദീയതാം ധനമ് ।

സർവാേയതി ച മൻത്േരണ തതഃ പാരണമാചേരത് ।

ധർമാേയതി തതഃ സ്വസ്േഥാ മുച്യേത സർവകിൽബിൈഷഃ ॥ ൧൬॥
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॥ ഇതി ശീമദാനൻദതീർഥ ഭഗവത്പാദാചാർയ വിരചിതമ് ॥

॥ ജയൻതീ നിർണയഃ സമ്പൂർണമ് ॥

ഭാരതീരമണമുഖ്യപാണാൻതർഗത ശീകൃഷ്ണാർപണമസ്തു
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