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ശങ്കരാഷ്ടകമ്

{॥ ശങ്കരാഷ്ടകമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ശീർഷജടാഗണഭാരം ഗരലാഹാരം സമസ്തസംഹാരമ് ।

ൈകലാസാദിവിഹാരം പാരം ഭവവാരിേധരഹം വൻേദ ॥ ൧॥

ചൻദകേലാജ്ജ്വലഭാലം കൺഠയാലം ജഗത്തയീപാലമ് ।

കൃതനരമസ്തകമാലം കാലം കാലസ്യ േകാമലം വൻേദ ॥ ൨॥

േകാേപക്ഷണഹതകാമം സ്വാത്മാരാമം നേഗൻദജാവാമമ് ।

സംസൃതിേശാകവിരാമം ശ്യാമം കൺേഠന കാരണം വൻേദ ॥ ൩॥

കടിതടവിലസിതനാഗം ഖൺഡിതയാഗം മഹാദ്ഭുതത്യാഗമ് ।

വിഗതവിഷയരസരാഗം ഭാഗം യജ്േഞഷു ബിഭതം വൻേദ ॥ ൪॥

തിപുരാദികദനുജാൻതം ഗിരിജാകാൻതം സൈദവ സംശാൻതമ് ।

ലീലാവിജിതകൃതാൻതം ഭാൻതം സ്വാൻേതപു േദഹിനാം വൻേദ ॥ ൫॥

സുരസരിദാുതേകശം തിദശകുേലശം ഹൃദാലയാേവശമ് ।

വിഗതാേശഷേശം േദശം സർേവഷ്ടസമ്പദാം വൻേദ ॥ ൬॥

കരതലകലിതപിനാകം വിഗതജരാകം സുകർമണാം പാകമ് ।

പരപദവീതവരാകം നാകങ്ഗമപൂഗവൻദിതം വൻേദ ॥ ൭॥

ഭൂതിവിഭൂഷിതകായം ദുസ്തരമായം വിവർജിതാപായമ് ।

പമഥസമൂഹസഹായം സായം പാതർനിരൻതരം വൻേദ ॥ ൮॥
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യസ്തുപദാഷ്ടകേമതദ്ബഹ്മാനൻേദന നിർമിതം നിത്യമ് ।

പഠതി സമാഹിതേചതാഃ പാപ്േനാത്യൻേത സ ൈശവേമവ പദമ് ॥ ൯॥

ഇതി ശീമത്പരമഹംസസ്വാമിബഹ്മാനൻദവിരചിതം ശീശങ്കരാഷ്ടകം

സമ്പൂർണമ് ।
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