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ശീമജ്ജഗദ്ഗുരുശങ്കരഭഗവത്പൂജ്യപാദാചാർയ

സ്തവഃ

{॥ ശീമജ്ജഗദ്ഗുരുശങ്കരഭഗവത്പൂജ്യപാദാചാർയസ്തവഃ ॥}

ഓം ശീ ഗുരുഭ്േയാ നമഃ ।

മുദാ കേരണ പുസ്തകം ദധാനമീശരൂപിണം

തഥാഽപേരണ മുദികാം നമത്തേമാവിനാശിനീമ് ।

കുസുംഭവാസസാവൃതം വിഭൂതിഭാസിഫാലകം

നതാഘനാശേന രതം നമാമി ശങ്കരം ഗുരുമ് ॥ ൧॥

പരാശരാത്മജപിയം പവിതിതക്ഷമാതലം

പുരാണസാരേവദിനം സനംദനാദിേസവിതമ് ।

പസൻനവക്തപംകജം പപൻനേലാകരക്ഷകം

പകാശിതാദ്വിതീയതത്ത്വമാശയാമി േദശികം ॥ ൨॥

സുധാംശുേശഖാരാർചകം സുധീൻദേസയപാദുകം

സുതാദിേമാഹനാശകം സുശാൻതിദാൻതിദായകമ് ।

സമസ്തേവദപാരഗം സഹസസൂർയഭാസുരം

സമാഹിതാഖിേലൻദിയം സദാ ഭജാമി ശങ്കരമ് ॥ ൩॥

യമീൻദചകവർതിനം യമാദിേയാഗേവദിനം

യഥാർഥതത്ത്വേബാധകം യമാൻതകാത്മജാർചകമ് ।

യേമവ മുക്തികാംക്ഷയാ സമാശയൻതി സജ്ജനാ

നമാമ്യഹം സദാ ഗുരും തേമവ ശങ്കരാഭിധമ് ॥ ൪॥

സ്വബാൽയ ഏവ നിർഭരം യ ആത്മേനാ ദയാലുതാം

ദരിദവിപമൻദിേര സുവർണവൃഷ്ടിമാനയൻ ।

പദർശ്യ വിസ്മയാമ്ബുെധൗ ൻയമജ്ജയത് സമാൻ ജനാൻ
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സ ഏവ ശങ്കരഃ സദാ ജഗദ്ഗുരുർഗതിർമമ ॥ ൫॥

യദീയപുൺയജൻമനാ പസിദ്ധിമാപ കാലടീ

യദീയശിഷ്യതാം വജൻ സ േതാടേകാഽപി പപേഥ ।

യ ഏവ സർവേദഹിനാം വിമുക്തിമാർഗദർശേകാ

നരാകൃതിം സദാശിവം തമാശയാമി സദ്ഗുരുമ് ॥ ൬॥

സനാതനസ്യ വർത്മനഃ സൈദവ പാലനായ യഃ

ചതുർദിശാസു സൻമഠാൻ ചകാര േലാകവിശുതാൻ ।

വിഭാൺഡകാത്മജാശമാദിസുസ്ഥേലഷു പാവനാൻ

തേമവ േലാകശങ്കരം നമാമി ശങ്കരം ഗുരുമ് ॥ ൭॥

യദീയഹസ്തവാരിജാതസുപതിഷ്ഠിതാ സതീ

പസിദ്ധശൃങ്ഗഭൂധേര സദാ പശാൻതിഭാസുേര ।

സ്വഭക്തപാലനവതാ വിരാജേത ഹി ശാരദാ

സ ശങ്കരഃ കൃപാനിധിഃ കേരാതു മാമേനനസമ് ॥ ൮॥

ഇമം സ്തവം ജഗദ്ഗുേരാർഗുണാനുവർണനാത്മകം

സമാദേരണ യഃ പേഠദനൻയഭക്തിസംയുതഃ ।

സമാപ്നുയാത് സമീഹിതം മേനാരഥം നേരാഽചിരാത്

ദയാനിേധഃ സ ശങ്കരസ്യ സദ്ഗുേരാഃ പസാദതഃ ॥ ൯॥

ഇതി ശീഭാരതീതീർഥമഹാസ്വാമിഭിഃ വിരചിതമ്

ശംകരഭഗവത്പൂജ്യപാദാചാർയസ്തവഃ സമ്പൂർണം ॥
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