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ശീഭുവേനശ്വർയഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീഭുവേനശ്വർയഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

അഥ ശീഭുവേനശ്വർയഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ।

ഈശ്വര ഉവാച

മഹാസമ്േമാഹിനീ േദവീ സുൻദരീ ഭുവേനശ്വരീ ।

ഏകാക്ഷരീ ഏകമൻതീ ഏകാകീ േലാകനായികാ ॥ ൧॥

ഏകരൂപാ മഹാരൂപാ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മശരീരിണീ ।

ബീജരൂപാ മഹാശക്തിഃ സങ്ഗാേമ ജയവർധിനീ ॥ ൨॥

മഹാരതിർമഹാശക്തിർേയാഗിനീ പാപനാശിനീ ।

അഷ്ടസിദ്ധിഃ കലാരൂപാ ൈവഷ്ണവീ ഭദകാലികാ ॥ ൩॥

ഭക്തിപിയാ മഹാേദവീ ഹരിബഹ്മാദിരൂപിണീ ।

ശിവരൂപീ വിഷ്ണുരൂപീ കാലരൂപീ സുഖാസിനീ ॥ ൪॥

പുരാണീ പുൺയരൂപാ ച പാർവതീ പുൺയവർധിനീ ।

രുദാണീ പാർവതീൻദാണീ ശങ്കരാർധശരീരിണീ ॥ ൫॥

നാരായണീ മഹാേദവീ മഹിഷീ സർവമങ്ഗലാ ।

അകാരാദിക്ഷകാരാൻതാ ഹ്യഷ്ടാതിംശത്കലാധരീ ॥ ൬॥

സപ്തമാ തിഗുണാ നാരീ ശരീേരാത്പത്തികാരിണീ ।

ആകൽപാൻതകലായാപിസൃഷ്ടിസംഹാരകാരിണീ ॥ ൭॥

സർവശക്തിർമഹാശക്തിഃ ശർവാണീ പരേമശ്വരീ ।

ഹൃൽേലഖാ ഭുവനാ േദവീ മഹാകവിപരായണാ ॥ ൮॥
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ഇാജ്ഞാനകിയാരൂപാ അണിമാദിഗുണാഷ്ടകാ ।

നമഃ ശിവാൈയ ശാൻതാൈയ ശാങ്കരി ഭുവേനശ്വരി ॥ ൯॥

േവദേവദാങ്ഗരൂപാ ച അതിസൂക്ഷ്മാ ശരീരിണീ ।

കാലജ്ഞാനീ ശിവജ്ഞാനീ ൈശവധർമപരായണാ ॥ ൧൦॥

കാലാൻതരീ കാലരൂപീ സംജ്ഞാനാ പാണധാരിണീ ।

ഖഡ്ഗശ്േരഷ്ഠാ ച ഖട്വാങ്ഗീ തിശൂലവരധാരിണീ ॥ ൧൧॥

അരൂപാ ബഹുരൂപാ ച നായികാ േലാകവശ്യഗാ ।

അഭയാ േലാകരക്ഷാ ച പിനാകീ നാഗധാരിണീ ॥ ൧൨॥

വജശക്തിർമഹാശക്തിഃ പാശേതാമരധാരിണീ ।

അഷ്ടാദശഭുജാ േദവീ ഹൃൽേലഖാ ഭുവനാ തഥാ ॥ ൧൩॥

ഖഡ്ഗധാരീ മഹാരൂപാ േസാമസൂർയാഗ്നിമധ്യഗാ ।

ഏവം ശതാഷ്ടകം നാമ സ്േതാതം രമണഭാഷിതമ് ॥ ൧൪॥

സർവപാപപശമനം സർവാരിഷ്ടനിവാരണമ് ।

സർവശതുക്ഷയകരം സദാ വിജയവർധനമ് ॥ ൧൫॥

ആയുഷ്കരം പുഷ്ടികരം രക്ഷാകരം യശസ്കരമ് ।

അമരാദിപൈദശ്വർയമമത്വാംശകലാപഹമ് ॥ ൧൬॥

ഇതി ശീരുദയാമേല തൻത്േര ഭുവേനശ്വർയഷ്േടാത്തരശതനാമ സമാപ്തമ് ।
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