ശീശാസ്താസ്തുതിദശകം
{॥ ശീശാസ്താസ്തുതിദശകം ॥}
ആശാനുരൂപഫലദം ചരണാരവിൻദഭാജാമപാരകരുണാർണവ പൂർണ ചൻദം ।
നാശായ സർവവിപദാമപി െനൗമി നിത്യമീശാനേകശവഭവം ഭുവൈനകനാഥം ॥ ൧

പിഞ്ഛാവലീ വലയിതാകലിത പസൂനസഞ്ജാത കാൻതിഭര ഭാസുര േകശഭാരം ।
ശിജ്ഞാന മഞ്ജുമണിഭൂഷണ രഞ്ജിതാങ്ഗം
ചൻദാവതം സഹരിനൻദനമാശയാമി ॥ ൨

ആേലാലനീലലലിതാളുക ഹാരരമ്യമാകമനാസമരുണാധരമായതാക്ഷം ।
ആലംബനം തിജഗതാം പമഥാധിനാഥം
മാനമേലാക ഹരിനൻദനമാശയാമി ॥ ൩

കർണാവലംബിമണികുൺഡല ഭാസമാന
ഗൺഡസ്ഥലം സമുദിതാനന പുൺഡരീകം ।
അർേണാജനാഭഹരേയാരിവ മൂർതിമൻതം
പുൺയാതിേരകമിവ ഭൂതപതിം നമാമി ॥ ൪

ഉദ്ദൺഡചാരുഭുജദൺഡയുഗാഗസമ്സ്ഥം
േകാദൺഡബാണ മഹിതാൻതമതാൻതവീർയം ।
ഉദ്യത്പഭാപടലദീപമദഭസാരം
നിത്യം പഭാപതിമഹം പണേതാ ഭവാമി ॥ ൫
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മാേലയ പങ്കസമലങ്കൃത ഭാസമാന
േദാരൻതരാള തരാളമലഹാരജാലം ।
നീലാതിനിർമല ദുകൂലധരം മുകുൻദകാലാൻതക പതിനിധിം പണേതാഽസ്മി നിത്യം ॥ ൬

യത്പാദ പങ്കജയുഗം മുനേയാഽപ്യൂജസം
ഭക്ത്യാ ഭജൻതി ഭവേരാഗ നിവാരണായ ।
പുതം പുരാൻതകമുരാൻതകേയാരുദാരം
നിത്യം നമാമ്യഹമമിതകുലാൻതകമ് തം ॥ ൭

കാൻതം കളായ കുസുമദ്യുതിേലാഭനീയകാൻതിപവാഹ വിലസത്കമനീയ രൂപം ।
കാൻതാതനൂജ സഹിതം നിഖിലാമെയൗഘശാൻതിപദം പമഥയൂഥപതിം നമാമി ॥ ൮

ഭൂേതശ ഭൂരികരുണാമൃത പൂരപൂർണ
വാരാൻനിേധ, വരദ, ഭക്തജൈനകബൻേധാ ।
പായാദ്ഭവാൻ പണതേമനമപാരേഘാരസംസാരഭീതമിഹ മാമഖിലാമേയഭ്യഃ ॥ ൯

േഹ ഭൂതനാഥ ഭഗവൻ, ഭവദീയ ചാരുപാദാംഭുേജ ഭവതു ഭക്തിരചഞ്ചലാ േമ ।
നാഥായ സർവജഗതാം ഭജതാം ഭവാിേപാതായ നിത്യമഖിലാങ്ഗഭുേവ നമസ്േത ॥ ൧൦

ഇതി ശീ ശങ്കരഭഗവദ്പാദ വിരചിതം
ശീ ശാസ്താസ്തുതി ദശകം സമ്പൂർണം ॥
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