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ശീകൃഷ്ണാഷ്ടകമ് ൫

{॥ ശീകൃഷ്ണാഷ്ടകമ് ൫ ॥}

(ശീ വാദിരാജ തീർഥ കൃതമ്)

॥ അഥ ശീ കൃഷ്ണാഷ്ടകമ് ॥

മധ്വമാനസപദ്മഭാനുസമമ് സ്മര പതിസംസ്മരമ്

സ്നിഗ്ധനിർമലശീതകാൻതിലസൻമുഖമ് കരുേണാൻമുഖമ് ।

ഹൃദയകമ്ബുസമാനകൻധരമക്ഷയമ് ദുരിതക്ഷയമ്

സ്നിഗ്ധസംസ്തുത െരൗപ്യപീഠകൃതാലയമ് ഹരിമാലയമ് ॥ ൧॥

അംഗദാദിസുേശാഭിപാണിയുേഗന സമ്ക്ഷുഭിൈതനസമ്

തുംഗമാൽയമണീൻദഹാരസേരാരസമ് ഖലനീരസമ് ।

മംഗലപദമൻഥദാമവിരാജിതമ് ഭജതാജിതമ്

തമ് ഗൃേണവരെരൗപ്യപീഠകൃതാലയമ് ഹരിമാലയമ് ॥ ൨॥

പീനരമ്യതനൂദരമ് ഭജ േഹ മനഃ ശുഭ േഹ മനഃ

സ്വാനുഭാവനിദർശനായ ദിശൻതമാർഥിശു ശൻതമമ് ।

ആനേതാസ്മി നിജാർജുനപിയസാധകമ് ഖലബാധകമ്

ഹീനേതാജ്ഝിതെരൗപ്യപീഠകൃതാലയമ് ഹരിമാലയമ് ॥ ൩॥

േഹമകിംകിണിമാലികാരസനാംചിതമ് തമവംചിതമ്

രത്നകാംചനവസ്തചിതകടിമ് ഘനപഭയാ ഘനമ് ।

കമനാഗകേരാപമൂരുമനാമയമ് ശുഭധീമയമ്

െനൗമ്യഹമ് വരെരൗപ്യപീഠകൃതാലയമ് ഹരിമാലയമ് ॥ ൪॥

വൃത്തജാനുമേനാജജംഘമേമാഹദമ് പരേമാഹദമ്

രത്നകൽപനഖത്വിശാ ഹൃതമുത്തമഃ സ്തുതിമുത്തമമ് ।

പത്യഹമ് രചിതാർചനമ് രമയാ സ്വയാഗതയാ സ്വയമ്
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ചിത്ത ചിൻതയ െരൗപ്യപീഠകൃതാലയമ് ഹരിമാലയമ് ॥ ൫ ॥

ചാരുപാദസേരാജയുരുചാമേരായചാമേരാ

ദാരമൂർധജഭാരമൻദലരംജകമ് കലിഭംജകമ് ।

വീരേതാചിതഭൂശണമ് വരനൂപുരമ് സ്വതനൂപുരമ്

ധാരയാത്മനി െരൗപ്യപീഠ കൃതലയമ് ഹരിമാലയമ് ॥ ൬ ॥

ശുഷ്കവാദിമേനാതിദൂരതരാഗേമാത്സവദാഗമമ്

സത്കവീൻദവേചാവിലാസമേഹാദയമ് മഹിേതാദയമ് ।

ലക്ഷയാമി യതീസ്വൈരഃ കൃതപൂജനമ് ഗുണഭാജനമ്

ധിക്കൃേതാപമെരൗപ്യപീഠകൃതാലയമ് ഹരിമാലയമ് ॥ ൭ ॥

നാരദപിയമാവിശാമ്ബുരുേഹക്ക്ഷണമ് നിജലക്ഷണമ്

ദ്വാരേകാപമചാരുദീപരുചാൻതേര ഗതചിൻത േര ।

(താരേകാപമചാരുദീപരുചാൻതേര ഗതചിൻത േര । )

ധീരമാനസപൂർണചൻദസമാനമച്യുതമാനമ

ദ്വാരേകാപമെരൗപ്യപീഠകൃതാലയമ് ഹരിമാലയമ് ॥ ൮ ॥

ഫല-ശുതിഃ

െരൗപ്യപീഠകൃതാലയസ്യ ഹേരഃ പിയമ് ദുരിതാപിയമ്

തത്പദാർചകവാദിരാജയതീരിതമ് ഗുണപൂരിതമ് ।

േഗാപ്യമഷ്ടകേമതദുമുേദ മമ ത്വിഹ നിർമമ-

(േഗാപ്യമഷ്ടകേമതദുമുേദ ഭവത്വിഹ നിർമമ-)

പാപ്യശുദ്ധഫലായ തത സുേകാമലമ് ഹതധീമലമ്

പാപ്യെസൗഖ്യഫലായ തത സുേകാമലമ് ഹതധീമലമ് ॥ ൯ ॥

॥ ശീ കൃഷ്ണാർപണമസ്തു ॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

From http://madhva.org/

proofread by Ambarish Srivastava (j\_ambarish@yahoo.com)

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Krishana Ashtakam 5 ( By Vadiraja Theertha ) Lyrics in Malayalam PDF
% File name : krishna8-5.itx
% Category : aShTaka
% Location : doc\_vishhnu
% Author : vAdirAja
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/religion madhva
% Transliterated by : http://madhva.org
% Proofread by : Ambarish Srivastava (j\_{}ambarish at yahoo.chom)
% Latest update : November 27, 2001
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

