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ശീഭുവേനശ്വർയഷ്ടകമ്

{॥ ശീഭുവേനശ്വർയഷ്ടകമ് ॥}

അഥ ശീഭുവേനശ്വർയഷ്ടകമ് ।

ശീേദയുവാച -

പേഭാ ശീൈഭരവശ്േരഷ്ഠ ദയാേലാ ഭക്തവത്സല ।

ഭുവേനശീസ്തവമ് ബൂഹി യദ്യഹൻതവ വൽലഭാ ॥ ൧॥

ഈശ്വര ഉവാച -

ശൃണു േദവി പവക്ഷ്യാമി ഭുവേനശ്യഷ്ടകം ശുഭമ് ।

േയന വിജ്ഞാതമാത്േരണ ത്ൈരേലാക്യമങ്ഗലമ്ഭേവത് ॥ ൨॥

ഊം നമാമി ജഗദാധാരാം ഭുവേനശീം ഭവപിയാമ് ।

ഭുക്തിമുക്തിപദാം രമ്യാം രമണീയാം ശുഭാവഹാമ് ॥ ൩॥

ത്വം സ്വാഹാ ത്വം സ്വധാ േദവി ! ത്വം യജ്ഞാ യജ്ഞനായികാ ।

ത്വം നാഥാ ത്വം തേമാഹർതീ യാപ്യയാപകവർജ്ജിതാ ॥ ൪॥

ത്വമാധാരസ്ത്വമിജ്യാ ച ജ്ഞാനജ്േഞയം പരം പദമ് ।

ത്വം ശിവസ്ത്വം സ്വയം വിഷ്ണുസ്ത്വമാത്മാ പരേമാഽയയഃ ॥ ൫॥

ത്വം കാരണഞ്ച കാർയഞ്ച ലക്ഷ്മീസ്ത്വഞ്ച ഹുതാശനഃ ।

ത്വം േസാമസ്ത്വം രവിഃ കാലസ്ത്വം ധാതാ ത്വഞ്ച മാരുതഃ ॥ ൬॥

ഗായതീ ത്വം ച സാവിതീ ത്വം മായാ ത്വം ഹരിപിയാ ।

ത്വേമൈവകാ പരാശക്തിസ്ത്വേമവ ഗുരുരൂപധൃക് ॥ ൭॥

ത്വം കാലാ ത്വം കലാഽതീതാ ത്വേമവ ജഗതാംശിയഃ ।

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ത്വം സർവകാർയം സർവസ്യ കാരണം കരുണാമയി ॥ ൮॥

ഇദമഷ്ടകമാദ്യായാ ഭുവേനശ്യാ വരാനേന ।

തിസൻധ്യം ശദ്ധയാ മർത്േയാ യഃ പേഠത് പീതമാനസഃ ॥ ൯॥

സിദ്ധേയാ വശഗാസ്തസ്യ സമ്പേദാ വശഗാ ഗൃേഹ ।

രാജാേനാ വശമായാൻതി സ്േതാതസ്യാഽസ്യ പഭാവതഃ ॥ ൧൦॥

ഭൂതപ്േരതപിശാചാദ്യാ േനക്ഷൻേത താം ദിശം ഗഹാഃ ।

യം യം കാമം പവാഞ്േഛത സാധകഃ പീതമാനസഃ ॥ ൧൧॥

തം തമാപ്േനാതി കൃപയാ ഭുവേനശ്യാ വരാനേന ।

അേനന സദൃശം സ്േതാതം ന സമം ഭുവനതേയ ॥ ൧൨॥

സർവസമ്പത്പദമിദം പാവനാനാഞ്ച പാവനമ് ।

അേനന സ്േതാതവർേയണ സാധിേതന വരാനേന ।

സമപ്േദാ വശമായാൻതി ഭുവേനശ്യാഃ പസാദതഃ ॥ ൧൩॥

ഇതി ശീരുദയാമേല തൻത്േര ശീഭുവേനശ്വർയഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ।
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