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കീലകസ്േതാതമ്

{॥ കീലകസ്േതാതമ് ॥}

ഓം അസ്യ ശീകീലകമൻതസ്യ ശിവഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ,

ശീമഹാസരസ്വതീ േദവതാ, ശീജഗദമ്ബാപീത്യർഥം

സപ്തശതീപാഠാങ്ഗത്േവന ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ഓം നമൺഡികാൈയ ।

മാർകൺേഡയ ഉവാച ।

ഓം വിശുദ്ധജ്ഞാനേദഹായ തിേവദീദിയചക്ഷുേഷ ।

ശ്േരയഃപാപ്തിനിമിത്തായ നമഃ േസാമാർധധാരിേണ ॥ ൧॥

സർവേമതദ്വിജാനീയാൻമൻതാണാമപി കീലകമ് ।

േസാഽപി ക്േഷമമവാപ്േനാതി സതതം ജപ്യതത്പരഃ ॥ ൨॥

സിദ്ധ്യൻത്യുാടനാദീനി കർമാണി സകലാൻയപി ।

ഏേതന സ്തുവതാം േദവീം സ്േതാതവൃൻേദന ഭക്തിതഃ ॥ ൩॥

ന മൻത്േരാ െനൗഷധം തസ്യ ന കിഞ്ചിദപി വിദ്യേത ।

വിനാ ജപ്േയന സിദ്ധ്േയത്തു സർവമുാടനാദികമ് ॥ ൪॥

സമഗാൺയപി േസത്സ്യൻതി േലാകശങ്കാമിമാം ഹരഃ ।

കൃത്വാ നിമൻതയാമാസ സർവേമവമിദം ശുഭമ് ॥ ൫॥

സ്േതാതം ൈവ ചൺഡികായാസ്തു ത ഗുഹ്യം ചകാര സഃ ।

സമാപ്േനാതി സ പുൺേയന താം യഥാവൻനിമൻതണാമ് ॥ ൬॥

േസാഽപി ക്േഷമമവാപ്േനാതി സർവേമവ ന സംശയഃ ।

കൃഷ്ണായാം വാ ചതുർദശ്യാമഷ്ടമ്യാം വാ സമാഹിതഃ ॥ ൭॥
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ദദാതി പതിഗൃഹ്ണാതി നാൻയൈഥഷാ പസീദതി ।

ഇത്ഥം രൂേപണ കീേലന മഹാേദേവന കീലിതമ് ॥ ൮॥

േയാ നിഷ്കീലാം വിധാൈയനാം ചൺഡീം ജപതി നിത്യശഃ ।

സ സിദ്ധഃ സ ഗണഃ േസാഽഥ ഗൻധർേവാ ജായേത ധുവമ് ॥ ൯॥

ന ൈചവാപാടവം തസ്യ ഭയം ക്വാപി ന ജായേത ।

നാപമൃത്യുവശം യാതി മൃേത ച േമാക്ഷമാപ്നുയാത് ॥ ൧൦॥

ജ്ഞാത്വാ പാരഭ്യ കുർവീത ഹ്യകുർവാേണാ വിനശ്യതി ।

തേതാ ജ്ഞാത്ൈവവ സമ്പൂർണമിദം പാരഭ്യേത ബുൈധഃ ॥ ൧൧॥

െസൗഭാഗ്യാദി ച യത്കിഞ്ചിദ് ദൃശ്യേത ലലനാജേന ।

തത്സർവം തത്പസാേദന േതന ജപ്യമിദമ് ശുഭമ് ॥ ൧൨॥

ശൈനസ്തു ജപ്യമാേനഽസ്മിൻ സ്േതാത്േര സമ്പത്തിരുൈകഃ ।

ഭവത്േയവ സമഗാപി തതഃ പാരഭ്യേമവ തത് ॥ ൧൩॥

ഐശ്വർയം തത്പസാേദന െസൗഭാഗ്യാേരാഗ്യേമവ ച ।

ശതുഹാനിഃ പേരാ േമാക്ഷഃ സ്തൂയേത സാ ന കിം ജൈനഃ ॥ ൧൪॥

ചൺഡികാം ഹൃദേയനാപി യഃ സ്മേരത് സതതം നരഃ ।

ഹൃദ്യം കാമമവാപ്േനാതി ഹൃദി േദവീ സദാ വേസത് ॥ ൧൫॥

അഗേതാഽമും മഹാേദവകൃതം കീലകവാരണമ് ।

നിഷ്കീലഞ്ച തഥാ കൃത്വാ പഠിതയം സമാഹിൈതഃ ॥ ൧൬॥

॥ ഇതി ശീഭഗവത്യാഃ കീലകസ്േതാതം സമാപ്തമ് ॥
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