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ശീശിവാഷ്ടകമ് ൩

{॥ ശീശിവാഷ്ടകമ് ൩ ॥}

തസ്ൈമ നമഃ പരമകാരണകാരണായ

ദീപ്േതാജ്ജ്വലജ്വലിതപിങ്ഗലേലാചനായ ॥

നാേഗൻദഹാരകൃതകുൺഡലഭൂഷണായ

ബഹ്േമൻദവിഷ്ണുവരദായ നമഃ ശിവായ ॥ ൧॥

ശീമത്പസൻനശശിപൻനഗഭൂഷണായ

ൈശേലൻദജാ വദന ചുമ്ബിതേലാചനായ ॥

ൈകലാസമൻദിരമേഹൻദനിേകതനായ

േലാകതയാർതിഹരണായ നമഃ ശിവായ ॥ ൨॥

പദ്മാവദാതമണികുൺഡലേഗാവൃഷായ

കൃഷ്ണാഗരുപചുരചൻദനചർചിതായ ॥

ഭസ്മാനുഷക്തവികേചാത്പലമൽലികായ

നീലാബ്ജകൺഠസദൃശായ നമഃ ശിവായ ॥ ൩॥

ലമ്ബത്സപിങ്ഗല ജടാമുകുേടാത്കടായ

ദംഷ്ടാകരാലവികേടാത്കടൈഭരവായ ॥

യാഘാജിനാമ്ബരധരായ മേനാഹരായ

ത്ൈരേലാക്യനാഥ നമിതായ നമഃ ശിവായ ॥ ൪॥

ദക്ഷപജാപതിമഹാമഖനാശനായ
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ക്ഷിപം മഹാതിപുരദാനവഘാതനായ ॥

ബഹ്േമാർജിേതാർധ്വഗകേരാടിനികൃൻതനായ

േയാഗായ േയാഗനമിതായ നമഃ ശിവായ ॥ ൫॥

സംസാരസൃഷ്ടിഘടനാപരിവർതനായ

രക്ഷഃ പിശാചഗണസിദ്ധസമാകുലായ ॥

സിദ്േധാരഗഗഹ ഗേണൻദനിേഷവിതായ

ശാർദൂല ചർമവസനായ നമഃ ശിവായ ॥ ൬॥

ഭസ്മാങ്ഗരാഗകൃതരൂപമേനാഹരായ

െസൗമ്യാവദാതവനമാശിതമാശിതായ ॥

െഗൗരീകടാക്ഷനയനാർധ നിരീക്ഷണായ

േഗാക്ഷീരധാരധവലായ നമഃ ശിവായ ॥ ൭॥

ആദിത്യേസാമവരുണാനിലേസവിതായ

യജ്ഞാഗ്നിേഹാതവരധൂമനിേകതനായ ॥

ഋക്സാമേവദമുനിഭിഃ സ്തുതിസംയുതായ

േഗാപായ േഗാപനമിതായ നമഃ ശിവായ ॥ ൮॥

ശിവാഷ്ടകമിദം പുൺയം യഃ പേഠത് ശിവസൻനിെധൗ

ശിവേലാകമവാപ്േനാതി ശിേവന സഹ േമാദേത ॥

ശീ ശംകരാചാർയകൃതം ശിവാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ।
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