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ശീസ്തവ

{॥ ശീസ്തവ ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

സ്വസ്തി ശീർദിശതാദേശഷജഗതാം സ്വർഗാപവർഗസ്ഥിതീഃ

സ്വർഗം ദുർഗതിമാപവർഗികപദം സർവം ച കുർവൻഹരിഃ ।

യസ്യാ വീക്ഷ്യ മുഖം തദിങ്ഗിതപരാധീേനാ വിധത്േതഽഖിലം

കീേഡയം ഖലു നാൻയഥാഽസ്യ രസദാ സ്യാൈദകരസ്യാത്തയാ ॥ ൧॥

േഹ ശീർേദവി സമസ്തേലാകജനനി ത്വാം സ്േതാതുമീഹാമേഹ

യുക്താം ഭാവയ ഭാരതീം പഗുണയ പ്േരമപധാനാം ധിയമ് ।

ഭക്തിം ബൻധയ നൻദയാശിതമിമം ദാസം ജനം താവകം

ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്മി കടാക്ഷവീചിവിസൃേതസ്േത സ്യാമ ചാമീ വയമ് ॥ ൨॥

സ്േതാതം നാമ കിമാമനൻതി കവേയാ യദ്യൻയദീയാൻഗുണാനൻയത

ത്വസേതാഽധിേരാപ്യ ഭണിതിഃ സാ തർഹി വൻധ്യാ ത്വയി ।

സമ്യക്സത്യഗുണാഭിവർണനമേഥാ ബൂയുഃ കഥം താദൃശീ

വാഗ്വാചസ്പതിനാപ്യശക്യരചനാ ത്വത്സദ്ഗുണാർേണാനിെധൗ ॥ ൩॥

േയ വാചാം മനസാം ച ദുർഗഹതയാ ഖ്യാതാ ഗുണാസ്താവകാസ്താേനവ

പതി സാമ്ബുജിഹ്വമുദിതാ യൻമാമികാ ഭാരതീ ।

ഹാസ്യം തത്തു ന മൻമേഹ ന ഹി ചേകാർേയകാഽഖിലാം ചൻദികാം

നാലം പാതുമിതി പഗൃഹ്യ രസനാമാസീത സത്യാം തൃഷി ॥ ൪॥

ക്േഷാദീയാനപി ദുഷ്ടബുദ്ധിരപി നിഃസ്േനേഹാഽപ്യനീേഹാഽപി

േത കീർതിം േദവി ലിഹൻനഹം ന ച ബിേഭമ്യജ്േഞാ ന ജിഹ്േരമി ച ।

ദുഷ്േയത്സാ തു ന താവതാ ന ഹി ശുനാ ലീഢാഽപി ഭാഗീരഥീ

ദുഷ്േയാപി ന ലജ്ജേത ന ച ബിേഭത്യാർതിസ്തു ശാമ്േയുനഃ ॥ ൫॥
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ഐശ്വർയം മഹേദവ വാഽൽപമഥവാ ദൃശ്േയത പുംസാം ഹി

യത്തലക്ഷ്മ്യാഃ സമുദീക്ഷണാത്തവ യതഃ സാർവതികം വർതേത ।

േതൈനേതന ന വിസ്മേയമഹി ജഗൻനാേഥാഽപി നാരായേണാ ധൻയം

മൻയത ഈക്ഷണാത്തവ യതഃ സ്വാത്മാനമാത്േമശ്വരഃ ॥ ൬॥

ഐശ്വർയം യദേശഷപുംസി യദിദം െസൗൻദർയലാവൺയേയാ

രൂപം യ ഹി മങ്ഗലം കിമപി യൽേലാേക സദിത്യുച്യേത ।

തത്സർവം ത്വദധീനേമവ യദതഃ ശീരിത്യേഭേദന വാ യദ്വാ

ശീമദിതീദൃേശന വചസാ േദവി പഥാമശ്നുേത ॥ ൭॥

േദവി ത്വൻമഹിമാവധിർന ഹരിണാ നാപി ത്വയാ ജ്ഞായേത

യദ്യപ്േയവമഥാപി ൈനവ യുവേയാഃ സർവജ്ഞതാ ഹീയേത ।

യൻനാസ്ത്േയവ തദജ്ഞതാമനുഗുണാം സർവജ്ഞതായാ

വിദുർേയാമാമ്േഭാജമിദൻതയാ ഖലു വിദൻ ഭാൻേതാഽയമിത്യുച്യേത ॥ ൮॥

േലാേക വനസ്പതിബൃഹസ്പതിതാരതമ്യം

യസ്യാഃ കടാക്ഷപരിണാമമുദാഹരൻതി ।

സാ ഭാരതീ ഭഗവതീ തു യദീയദാസീ

താം േദവേദവമഹിഷീം ശിയമാശയാമഃ ॥ ൯॥

യസ്യാഃ കടാക്ഷമൃദുവീക്ഷണദീക്ഷിേതന

സദ്യഃ സമുൽലസിതപൽലവമുൽലലാസ ।

വിശ്വം വിപർയയസമുത്ഥവിപർയയം ത്വാം

താം േദവേദവമഹിഷീം ശിയമാശയാമഃ ॥ ൧൦॥

॥ ഇതി ശീ കുേരശ ശീവത്സാംകമിശാചാർയ ഏവം

ശീ കുരനാഥ ശീവത്സചിൻഹമിശ ശീസ്തവഃ സമ്പൂർണഃ ॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Sri Stavam 2 Lyrics in Malayalam PDF
% File name : shriistava.itx
% Location : doc\_devii
% Author : kuresha shrIvatsA.nkamishrAchArya evaM shrI kuranAtha shrIvatsachinhamishra
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : WebD
% Proofread by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com
% Description-comments : One of Panchastavas
http://www.prapatti.com/slokas/sanskrit/panchastavam.pdf
% Latest update : July 08, 2004
% 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/

