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ശീജ്വാലാമുഖീസ്േതാതമ്

{॥ ശീജ്വാലാമുഖീസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ശീൈഭരവ ഉവാച ।

താരം േയാ ഭജേത മാതർബീജം തവ സുധാകരമ് ।

പാരാവാരസുതാ നിത്യം നിലാ തദ്ഗൃേഹ വേസത് ॥ ൧॥

ശൂൻയം േയാ ദഹനാധിരൂഢമമലം വാമാക്ഷിസംേസവിതം

േസൻദും ബിൻദുയുതം ഭവാനി വരേദ സ്വാൻേത സ്മേരത് സാധകഃ ।

മൂകസ്യാപി സുേരൻദസിൻധുജലവദ്വാഗ്േദവതാ ഭാരതീ

ഗദ്യഃ പദ്യമയീം നിരർഗലതരാ മാതർമുേഖ തിഷ്ഠതി ॥ ൨॥

ശുഭം വഹ്ൻയാരൂഢം മതിയുതമനൽേപഷ്ടഫലദം

സബിൻദ്വീൻദും മൻേദാ യദി ജപതി ബീജം തവ പിയമ് ।

തദാ മാതഃ സ്വഃസ്തീജനവിഹരണേശസഹിതഃ

സുഖമിൻദ്േരാദ്യാേന സ്വപിതി സ ഭവത്പൂജനരതഃ ॥ ൩॥

ജ്വാലാമുഖീതി ജപേത തവ നാമവർണാൻ

യഃ സാധേകാ ഗിരിശപത്നി സുഭക്തിപൂർവമ് ।

തസ്യാങ്ഘിപദ്മയുഗലം സുരനാഥേവശ്യാഃ

സീമൻതരത്നകിരൈണരനുരഞ്ജയൻതി ॥ ൪॥

പാശാമ്ബുജാഭയധേര മമ സർവശതൂൻ

ശബ്ദം ത്വിതി സ്മരതി യസ്തവ മൻതമധ്േയ ।

തസ്യാദിപുതി ചരെണൗ ബഹുപാംസുയുക്െതൗ

പക്ഷാലയൻത്യരിവധൂനയനാശുപാതാഃ ॥ ൫॥
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ഭക്ഷയദ്വയമിദം യദി ഭക്ത്യാ സാധേകാ ജപതി േചതസി മാതഃ ।

സ സ്മരാരിരിവ ത്വത്പസാദതസ്ത്വത്പദം ച ലഭേത ദിവാനിശമ് ॥ ൬॥

കൂർചബീജമനഘം യദി ധ്യാേയത് സാധകസ്തവ മേഹശ്വരി േയാഽൻതഃ ।

അഷ്ട ഹസ്തകമേലഷു സുവശ്യാസ്തസ്യ ത്യമ്ബകസമസ്തസിദ്ധയഃ ॥ ൭॥

ഠദ്വയം തവ മനൂത്തരസ്ഥിതം േയാ ജേപത്തു പരമപഭാവദമ് ।

തസ്യ േദവി ഹരിശങ്കരാദയഃ പൂജയൻതി ചരെണൗ ദിെവൗകസഃ ॥ ൮॥

ഓം ഹീം ശീം ത്യക്ഷേര േദവി സുരാസുരനിസുദിനി ।

ത്ൈരേലാക്യാഭയേദ മാതർജ്വാലാമുഖി നേമാഽസ്തു േത ॥ ൯॥

ഉദിതാർകദ്യുേത ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മീനാഥസമർചിേത ।

വരാമ്ബുജാഭയധേര ജ്വാലാമുഖി നേമാഽസ്തു േത ॥ ൧൦॥

സർവസാരമയി സർേവ സർവാമരനമസ്കൃേത ।

സത്േയ സതി സദാചാേര ജ്വാലാമുഖി നേമാഽസ്തു േത ॥ ൧൧॥

യസ്യാ മൂർധ്നി ശശീ തിേലാചനഗതാ യസ്യാ രവീൻദ്വഗ്നയഃ

പാശാമ്േഭാജവരാഭയാഃ കരതലാമ്േഭാേജഷു സദ്േധതയഃ ।

ഗാത്േര കുങ്കുമസൻനിഭാ ദ്യുതിരഹിർയസ്യാഗേല സൻതതം

േദവീം േകാടിസഹസരശ്മിസദൃശീം ജ്വാലാമുഖീം െനൗമ്യഹമ് ॥ ൧൨॥

നിദാം േനാ ഭജേത വിധിർഭഗവതി ശങ്കാ ശിവം േനാ ത്യേജദ്

വിഷ്ണുർയാകുലതാമലം കമലിനീകാൻേതാഽപി ധത്േത ഭയമ് ।

ദൃഷ്ട്വാ േദവി ത്വദീയേകാപദഹനജ്വാലാം ജ്വലൻതി തദാ

േദവഃ കുങ്കുമപീതഗൺഡയുഗലഃ സംകൻദനഃ കൻദതി ॥ ൧൩॥
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യാമാരാധ്യ ദിവാനിശം സുരസരിത്തീേര സ്തൈവരാത്മഭൂ-

രുദ്യദ്ഭാസ്വരഘർമഭാനുസദൃശീം പാപ്േതാഽമരജ്േയഷ്ഠതാമ് ।

ദാരിദ്േയാരഗദഷ്ടേലാകതിതയീസഞ്ജിവനീം മാതരം

േദവീം താം ഹൃദേയ ശശാങ്കശകലാചൂഡാവതംസാ ഭേജ ॥ ൧൪॥

ആപീനസ്തനശ്േരാണിഭാരനമിതാം കൻദർപദർേപാജ്ജ്വലാം

ലാവൺയാങ്കിതരമ്യഗൺഡയുഗലാം യസ്ത്വാം സ്മേരത് സാധകഃ ।

വശ്യാസ്തസ്യ ധരാഭൃദീശ്വരസുേത ഗീർവാണവാമഭുവഃ

പാദാമ്േഭാജതലം ഭജൻതി തിദശാ ഗൻധർവസിദ്ധാദയഃ ॥ ൧൫॥

ഹൃത്വാ േദവി ശിേരാ വിേധർയദകേരാത് പാതം കരാമ്േഭാരുേഹ

ശൂലപ്േരാതമമും ഹരിം യഗമയത് സദ്ഭൂഷണം സ്കൻധേയാഃ ।

കാലാൻേത തിതയം മുേഖൻദുകുഹേര ശമ്േഭാഃ ശിരഃ പാർവതി

തൻമാതർഭുവേന വിചിതമഖിലം ജാേന ഭക്ത്യാഃ ശിേവ ॥ ൧൬॥

ഗായതീ പകൃതിർഗേലഽപി വിധൃതാ സാ ത്വം ശിേവ േവധസാ

ശീരൂപാ ഹരിണാപി വക്ഷസി ധൃതാപ്യർധാങ്ഗഭാേഗ തഥാ ।

ശർേവണാപി ഭവാനി േദവി സകലാഃ ഖ്യാതും ന ശക്താ വയം

ത്വദൂപം ഹൃദി മാദൃശാം ജഡധിയാം ധ്യാതും കൈഥവാസ്തി കാ ॥ ൧൭॥

ജ്വാലാമുഖീസ്തവമിമം പഠേത യദൻതഃ

ശീമൻതരാജസഹിതം വിഭൈവകേഹതുമ് ।

ഇഷ്ടപദാനസമേയ ഭുവി കൽപവൃക്ഷം

സ്വർഗം വേജത് സുരവധൂജനേസവിതഃ സഃ ॥ ൧൮॥

॥ ഇതി ശീരുദയാമേല തൻത്േര ദശവിദ്യാരഹസ്േയ

ശീജ്വാലാമുഖീസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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