ശീേദവീ താൺഡവസ്േതാതമ്
{॥ ശീേദവീ താൺഡവസ്േതാതമ് ॥}
അഥ ശീേദവീ താൺഡവം ।
ഓം തത് സത് ।
അമരതാപസഭൂപസുരേയാഗിഭിർൻനുതപദാബുരുേഹ പണമാസ്പേദ
നിഗമമൂർദ്ധിനി നിത്യവിേനാദിനി ഭവഭയാഭവമാം പരേമശ്വരീ ।
ഓം തത് സത് ।
അഥ കുദാചിൽ ।
അകാേരാകാരമകാരബിൻദുനാദസ്വരൂപിണീ ।
അഖിലജഗൈദകകാരിണീ ।
അഖൺഡപരിപൂർ സിദാനൻദ സ്വരൂപിണീ ।
അരുണേകാടിേകാടി പകാശദർിതാശയാശാർക്കേസാമമൺഡലാ നാമുപരി ।
ശീസാദാഖ്യ കലാരൂപത്േവനസാക്ഷിരൂപതയാ ।
അേനകേകാടി ബഹ്മാൺഡാനാം ।
േദവമനുശ്യതിർയഗ്േയാനിജാതീനാം ।
സ്താപരജമ്ഗമാൺഡജാതി ചതുർവിധേയാനി ജാതാനാം ।
േതശുത്തമമദ്ധ്യമാധമാനാം ।
പുൺയമിശപാപകർമ്മാനു ജാതാനാമപി ।
അതലവിതലസുതലതലാതല മഹാതല രസാതല
പാതാളസപ്തെധൗേലാകാനാം ഭൂർഭുവാദിസപ്േതാർദ്ധ്വേലാകാനാം ।
സർസ്ഥിതി പളയേഹതുഭൂതതയാ ।
നിരജ്ഞനാകരതയാ ।
നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസത്യ പരമാനൻദസ്വരൂപയാ വർത്തമാേന ।
ഇൻദുചൂഡപിേയ ।
േശാഡശകലാഭാരിൻദുരിവ ചൻദജ്ഞാനവിദ്യായാം പതിവാദിേത ।
നിത്യാനൻൈദകരസാനുഭവചിത്താനാം നിർമ്മലാനാം ।
ദ്ൈവത പപഞ്ചവാസനായതിരക്തകലിമലേദാശാണാം ।
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ശുദ്ധേബാധാനൻദാകാര സവിൻമേയ പാവേക ।
സൻചിതാഗാമിസകപാരകർേമാത്ഭവ സുഖസുഖാദിർഭിദൈവർയജതാം ।
ഹുതാശീനാം നിഖിലേലാൈകകസാക്ഷിത്േവന ।
സർവമമ്ഗേലാേപതശിവസ്വരൂപത്േവന ।
തുർയാതീത നിലനിർവികൽപ ।
സജാതീയ വിജാതീയ സ്വഗതേഭദരഹിത്േവന ।
ത്ൈരപുടീസാക്ഷിത്േവന ।
ശരീരതയ വിലക്ഷണരൂപതയാ ।
അവസ്ഥാതയ സാക്ഷിത്േവന പഞ്ചേകാശയതിരക്ത്വത്േവന
സിദാനൻദസ്വരൂപതയാ ।
തത്വമസ്യാദി മഹാവാക്യജൻയജ്ഞാനജ്േഞയ സ്വരൂപതയാ
ശുദ്ധസ്വയം പകാേശ ജ്േയാതിസ്വരൂേപ ।
പരബഹ്മണീ ।
ദീനവൃത്തീനാം അർത്ഥപുതമിതകളതസദനാദിസംബൻൈധഃ സംസാൈരഃ
കാമക്േരാധേലാഭേമാഹമദമാത്സർയരാഗദ്േവശാദിഭിർമ്േമൈഘർൻനിമുക്േത
ദഹരാകാേശതിശുെചൗ ദശാദി പഞ്ചദശകലാഭികളരൂപത്േവന ।
ശീ സദാഖ്യാഭിധാനയാ കലയാ നിശ്കളസ്വരൂപത്േവന ।
പൂർണകാരതയാച ശശഭൃദ്ദിവിവിദ്യാമാേന ഈശ്വരസ്യ ഗൃഹണീ ।
ഈശ്വരരുദവിശ്ണുബഹ്മാണാം യുൽകേമന
സൃശ്ടിസ്ഥിതിസംഹാര തിേരാധാന കർതൃഭൂതാനാം ।
നകാരമകാരശിവകാരാണാമപി േഹമസ്ഫടിക മാണിക്യനീലവർാനാം
മൂലാധാരം വിഹായ ചതുത്വാരിശദ്വർനാം പദാനാമുപരി േയാ ।
യകാരരൂപഃ സദാശിവഃ തടിജ്വേലവാനു
മാനുഗഹശക്ത്യാ അതിസൂക്ഷ്മാകാര ഗഗനാകാരതയാവർത്തേത ।
തദാകാഫലകാംവിധായ ഏതാദൃശഗുണവിശിശ്തദിവസേനാ
േവദേവദാമ്ഗേവദാൻതാദി സകലമതാധിശ്ഠാന രൂപതയാ ।
ൈശവാഗേമാക്തപകാരാൽ ।
ഓമ്കാര സ്വരൂപതയാ ।
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ശാക്താനുഗതസകലശാസ്താണാം ।
പൂർവാപരപക്ഷാണാം ।
ഏകീഭൂതാധാേരയ ലക്ഷ്യസ്വരൂപതയാ ।
ഹീഇംകാരസ്വരൂപതയാ ।
ച അഥവാ പരമരഹസ്യാകാരായാം ശീപഞ്ചദശാക്ഷർയാം
ആത്മവിദ്യാമതിശൂച്യാം ഹരിഹരവിരിഞ്ചാദിഭിരഭ്യർമാനിയാം ।
തസ്േയാപാസകാനാം ।
ഈകാരസഹിതശീകാര േരഫബിൻദുസ്വരൂപതയാ വിരാജമാേന ।
ഉൽകൃശ്തകർമ്േമാപാസനാ േയാ ൈഗശ്വർയാദിശുവിനുർമ്മുക്ത
ചിത്താനാം ശുദ്േധാപനിശൽ സംഭൃത േവദാൻത വാക്യാർത്ഥേവദീനാം
പരമഹംസാനാംവരിശ്ഠവൃതീനാമതി വർാശമ പവൃത്താനാം
തത്വവിദാം നാദരൂപരഹിതാനൻദാകാര വിശ്വൈതജസ പാജ്ഞാനാമപി
വിരാട്
ഹിരൺയഗർഭാൻതർയാമിണാഞ്ച പജാപത്യ ചിജ്വലിത ശാൻതാനാം
മൂലാധാര
സ്വാധിശ്ഠാനമണിപൂരകാനാം ഹത വിശുദ്ധ്യാജ്ഞാചകാണാമുപരി
ചതുർവിംശതി തത്വാന സർവജ്ഞ സർവാകാരണ
സർേവശ്വര സർവാൻതർയാമി സർവസൃശ്തി സർവസ്ഥിതി സർവസംഹാര
സപ്േതാപാധിഭിഃർജ്ജഹദജഹൽ ലക്ഷണയാ േസായം
േദവതത്േതത്യഖൺഡവാക്യാനുവൃത്യാ ।
ശിവകാരതയാ ച പരമാത്മസ്വരൂേപണ ഭാസമാമാേണ
ആദിയാധി ഉത്ഭവ ദുൈഖരതിതീൈര വജഭിഃ ഗൃഹXഏതധനധാൻയ
പുതമിതകളതാദിഭിഃ രതിഭയാനൈകജലജൻതുഭിഃ ദുസ്തേര മഹാവാരിെധൗ
നിമഗ്നമതിദീനം മാം ത്വദീയയാ ഭക്തരക്ഷണനിപുണയാ കരുണാദയാ
ദൃഷ്ട്യാ ഉദ്ധേരാദ്ധര രക്ഷരക്ഷത്വരണാരവിൻേദ നിേവശയ നിേവശയ ॥

ഓം തത് സത് ॥
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