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ശീകിരാതശാസ്തുഃ

അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീകിരാതശാസ്തുഃ അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

കിരാതാത്മാ ശിവഃ ശാൻത ശിവാത്മാ ശിവനൻദനഃ ।

പുരാണപുരുേഷാധൻവീ പുരുഹുത സഹായകൃത് ॥ ൧

നീലാമ്ബേരാ മഹാബാഹുർവീർയവാൻ വിജയപദഃ ।

വിധുെമൗലി ർവിരാഡാത്മാ വിശ്വാത്മാ വീർയേമാഹനഃ ॥ ൨

വരേദാ വാമേദവ വാസുേദവപിേയാ വിഭുഃ ।

േകയൂരവാൻ പിഞ്ഛെമൗലിഃ പിങ്ഗലാക്ഷഃ കൃപാണവാൻ ॥ ൩

ശാസ്വതഃ ശരേകാദൺഡീ ശരണാഗതവത്സലഃ ।

ശ്യാമലാങ്ഗഃ ശരധീമാൻ ശരദിൻദു നിഭാനനഃ ॥ ൪

പീനകൻേഠാ വിരൂപാക്ഷഃ ക്ഷുദഹാ ക്ഷുരികായുധഃ ।

ധാരാധര വപുർധീമാൻ സത്യസൻധഃ പതാപവാൻ ॥ ൫

ൈകരാതപതിരാേഖടപിയഃ പീതിപദഃ പഭുഃ ।

േരണുകാത്മജ ശീരാമ ചിത്തപത്മാലേയാ ബലീ ॥ ൬

യാധരൂപധേരാ യാധിനാശനഃ കാലശാസനഃ ।

കാമേദവസേമാ േദവഃ കാമിതാർഥ ഫലപദഃ ॥ ൭

അഭൃതഃ സ്വഭൃേതാ ധീരഃ സാരഃ സാത്വികസത്തമഃ ।

സാമേവദപിേയാ േവധാഃ േവേദാ േവദവിദാംവരഃ ॥ ൮
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ത്യക്ഷരാത്മാ തിേലാേകശഃ തിസ്വരാത്മാ തിേലാചനഃ ।

തിഗുണാത്മാ തികാലജ്ഞഃ തിമൂർത്യാത്മാ തിവർഗദഃ ॥ ൯

പാർവതീനൻദനഃ ശീമാൻ പാവനഃ പാപനാശനഃ ।

പാരാവാരഗഭീരാത്മാ പരമാത്മാ പരാത്പരഃ ॥ ൧൦

ഗീതപിേയാ ഗീതകീർതിഃ കാർതിേകയസേഹാദരഃ ।

കാരുൺയസാഗേരാ ഹംസഃ സിദ്ധ സിമ്ഹപരാകമഃ ॥ ൧൧

സുശ്േലാകഃ സുമുേഖാ വീരഃ സുൻദരഃ സുരവൻദിതഃ ।

സുരൈവരികുലധ്വംസീ സ്ഥൂലശ്മശുരമിതഹാ ॥ ൧൨

അമൃതഃ സർവഗഃ സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂലസ്തുരഗവാഹനഃ ।

അമേലാ വിമേലാ ദക്േഷാ വസുമാൻ വനേഗാ ഗുരുഃ ॥ ൧൩

സർവപിയഃ സർവസാക്ഷീ സർവേയാഗീശ്വേരശ്വരഃ

താരക ബഹ്മരൂപീ ച ചൻദികാവിശദസ്മിതഃ

കിരാത വപുരാരാമസഞ്ചാരീ പരേമശ്വരഃ ॥ ൧൪

ഇതി ശീ കിരാതശാസ്തുഃ അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതം സമ്പൂർണം ॥
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