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േകതുസ്േതാതമ്

{॥ േകതുസ്േതാതമ് ॥}

അഥ േകതുസ്േതാതപാരമ്ഭഃ ।

അസ്യ ശീ േകതുസ്േതാതമഹാമൻതസ്യ വാമേദവ ൠഷിഃ ।

അനുഷ്ടുപ്ൻദഃ । േകതുർേദവതാ ।

േകതുപസാദസിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

െഗൗതമ ഉവാച ।

മുനീൻദ സൂത തത്ത്വജ്ഞ സർവശാസ്തവിശാരദ ।

സർവേരാഗഹരം ബൂഹി േകേതാഃ സ്േതാതമനുത്തമമ് ॥ ൧॥

സൂത ഉവാച ।

ശൃണു െഗൗതമ വക്ഷ്യാമി സ്േതാതേമതദനുത്തമമ് ।

ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതമം േകേതാഃ ബമണാ കീർതിതം പുരാ ॥ ൨॥

ആദ്യഃ കരാളവദേനാ ദ്വിതീേയാ രക്തേലാചനഃ ।

തൃതീയഃ പിങ്ഗളാക്ഷ ചതുർേഥാ ജ്ഞാനദായകഃ ॥ ൩॥

പഞ്ചമഃ കപിലാക്ഷ ഷഷ്ഠഃ കാലാഗ്നിസൻനിഭഃ ।

സപ്തേമാ ഹിമഗർഭ് തൂമവർേണാഷ്ടമസ്തഥാ ॥ ൪॥

നവമഃ കൃത്തകൺഠ ദശമഃ നരപീഠഗഃ ।

ഏകാദശസ്തു ശീകൺഠഃ ദ്വാദശസ്തു ഗദായുധഃ ॥ ൫॥

ദ്വാദൈശേത മഹാകൂരാഃ സർേവാപദവകാരകാഃ ।

പർവകാേല പീഡയൻതി ദിവാകരനിശാകെരൗ ॥ ൬॥

നാമദ്വാദശകം സ്േതാതം േകേതാേരതൻമഹാത്മനഃ ।
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പഠൻതി േയഽൻവഹം ഭക്ത്യാ േതഭ്യഃ േകതുഃ പസീദതി ॥ ൭॥

കുളുക്ഥധാൻേയ വിലിേഖത് ഷട്േകാണം മൺഡലം ശുഭമ് ।

പദ്മമഷ്ടദളം തത വിലിേഖ വിധാനതഃ ॥ ൮॥

നീലം ഘടം ച സംസ്ഥാപ്യ ദിവാകരനിശാകെരൗ ।

േകതും ച തത നിക്ഷിപ്യ പൂജയിത്വാ വിധാനതഃ ॥ ൯॥

സ്േതാതേമതത്പഠിത്വാ ച ധ്യായൻ േകതും വരപദമ് ।

ബാഹ്മണം ശ്േരാതിയം ശാൻതം പൂജയിത്വാ കുടുമ്ബിനമ് ॥ ൧൦॥

േകേതാഃ കരാളവക്തസ്യ പതിമാം വസ്തസംയുതാമ് ।

കുമ്ഭാദിഭി സംയുക്താം ചിതാതാേര പദാപേയത് ॥ ൧൧॥

ദാേനനാേനന സുപീതഃ േകതുഃ സ്യാത്തസ്യ െസൗഖ്യദഃ ।

വത്സരം പയതാ ഭൂത്വാ പൂജയിത്വാ വിധാനതഃ ॥ ൧൨॥

മൂലമഷ്േടാത്തരശതം േയ ജപൻതി നേരാത്തമാഃ ।

േതഷാം േകതുപസാേദന ന കദാചിദ്ഭയം ഭേവത് ॥ ൧൩॥

ഇതി േകതുസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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