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സത്യവേതാക്തദാേമാദരസ്േതാതമ്

{॥ സത്യവേതാക്തദാേമാദരസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ॥

സിൻധുേദേശാദ്ഭേവാ വിപ്േരാ നാമ്നാ സത്യവതഃ സുധീഃ ।

വിരക്ത ഇൻദിയാർേഥഭ്യസ്ത്യക്ത്വാ പുതഗൃഹാദികമ് ॥ ൧॥

വൃൻദാവേന സ്ഥിതഃ കൃഷ്ണമാരിരാധ ദിവാനിശമ് ।

നിഃസ്വഃ സത്യവേതാ വിപ്േരാ നിർജേനഽയഗമാനസഃ ॥ ൨॥

കാർതിേക പൂജയാമാസ പീത്യാ ദാേമാദരം നൃപ ।

തൃതീേയഽഹ്നി സകൃദ്ഭുങ്ക്േത പതം മൂലം ഫലം തഥാ ॥ ൩॥

പൂജയിത്വാ ഹരിം സ്െതൗതി പീത്യാ ദാേമാദരാഭിധമ് ॥ ൪॥

സത്യവത ഉവാച ।

നമാമീശ്വരം സിദാനൻദരൂപം ലസത്കുൺഡലം േഗാകുേല ഭാജമാനമ് ।

യേശാദാഭിേയാലൂഖേല ധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യൻതേതാ ദൂതേഗാപ്യാ ॥ ൫॥

രുദൻതം മുഹുർേനതയും മൃജൻതം കരാമ്േഭാജയുേന സാതങ്കേനതമ് ।

മുഹുഃശ്വാസകം പതിേരഖാങ്കകൺഠം സ്ഥിതം െനൗമി ദാേമാദരം

ഭക്തവൻദ്യമ് ॥ ൬॥

വരം േദവ േദഹീശ േമാക്ഷാവധിം വാ ന ചാൻയം വൃേണഽഹം വേരശാദപീഹ ।

ഇദം േത വപുർനാഥ േഗാപാലബാലം സദാ േമ മനസ്യാവിരാസ്താം കിമൻൈയഃ ॥

൭॥
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ഇദം േത മുഖാമ്േഭാജമത്യൻതനീൈലർവൃതം കുൻതൈലഃ

സ്നിഗ്ധവക്ത്ൈര േഗാപ്യാ ।

മുഹുുമ്ബിതം ബിമ്ബരക്താധരം േമ മനസ്യാവിരാസ്താമലം ലക്ഷലാൈഭഃ ॥

൮॥

നേമാ േദവ ദാേമാദരാനൻത വിഷ്േണാ പസീദ പേഭാ ദുഃഖജാലാിമഗ്നമ് ।

കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാഽതിദീനം ച രക്ഷ ഗൃഹാേണശ

മാമജ്ഞേമവാക്ഷിദൃശ്യമ് ॥ ൯॥

കുേബരാത്മെജൗ വൃക്ഷമൂർതീ ച യദ്വത്വയാ േമാചിെതൗ ഭക്തിഭാെജൗ

കൃെതൗ ച ।

തഥാ പ്േരമഭക്തിം സ്വകാം േമ പയ ന േമാക്േഷഽഽഗേഹാ േമഽസ്തി

ദാേമാദേരഹ ॥ ൧൦॥

നമസ്േത സുദാമ്േന സ്ഫുരദ്ദീപ്തധാമ്േന തേഥാരസ്ഥവിശ്വസ്യ ധാമ്േന

നമസ്േത ।

നേമാ രാധികാൈയ ത്വദീയപിയാൈയ നേമാഽനൻതലീലായ േദവായ തുഭ്യമ് ॥

൧൧॥

നാരദ ഉവാച ।

സത്യവതദ്വിജസ്േതാതം ശുത്വാ ദാേമാദേരാ ഹരിഃ ।

വിദ്യുൽലീലാചമത്കാേരാ ഹൃദേയ ശനൈകരഭൂത് ॥ ൧൨॥

ഇതി ശീസത്യവതകൃതദാേമാദരസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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