
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

പേദാഷസ്േതാതാഷ്ടകമ്

{॥ പേദാഷസ്േതാതാഷ്ടകമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

സത്യം ബവീമി പരേലാകഹിതം ബവീമി

സാരം ബവീമ്യുപനിഷദ്ധൃദയം ബവീമി ।

സംസാരമുൽബണമസാരമവാപ്യ ജൻേതാഃ

സാേരാഽയമീശ്വരപദാമ്ബുരുഹസ്യ േസവാ ॥ ൧॥

േയ നാർചയൻതി ഗിരിശം സമേയ പേദാേഷ

േയ നാർചിതം ശിവമപി പണമൻതി ചാൻേയ ।

ഏതത്കഥാം ശുതിപുൈടർന പിബൻതി മൂഢാസ്േത

ജൻമജൻമസു ഭവൻതി നരാ ദരിദാഃ ॥ ൨॥

േയ ൈവ പേദാഷസമേയ പരേമശ്വരസ്യ,

കുർവൻത്യനൻയമനേസാംഽഘിസേരാജപൂജാമ് ।

നിത്യം പവൃദ്ധധനധാൻയകലതപുതെസൗഭാഗ്യ-

സമ്പദധികാസ്ത ഇൈഹവ േലാേക ॥ ൩॥

ൈകലാസൈശലഭുവേന തിജഗജ്ജനിതീം െഗൗരീം

നിേവശ്യ കനകാചിതരത്നപീേഠ ।

നൃത്യം വിധാതുമഭിവാഞ്ഛതി ശൂലപാെണൗ

േദവാഃ പേദാഷസമേയ നു ഭജൻതി സർേവ ॥ ൪॥

വാഗ്േദവീ ധൃതവൽലകീ ശതമേഖാ േവണും ദധത്പദ്മജ-

സ്താേലാൻനിദകേരാ രമാ ഭഗവതീ േഗയപേയാഗാൻവിതാ ।

വിഷ്ണുഃ സാൻദമൃദങ്ഗവാദനപടുർേദവാഃ സമൻതാത്സ്ഥിതാഃ

േസവൻേത തമനു പേദാഷസമേയ േദവം മൃഡാനീപതിമ് ॥ ൫॥
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ഗൻധർവയക്ഷപതേഗാരഗസിദ്ധസാധ്യ-

വിദ്യാധരാമരവരാപ്സരസാം ഗണാം ।

േയഽൻേയ തിേലാകനിലയാ സഹഭൂതവർഗാഃ

പാപ്േത പേദാഷസമേയ ഹരപാർശ്വസംസ്ഥാഃ ॥ ൬॥

അതഃ പേദാേഷ ശിവ ഏക ഏവ

പൂജ്േയാഽഥ നാൻേയ ഹരിപദ്മജാദ്യാഃ ।

തസ്മിൻമേഹേശ വിധിേനജ്യമാേന

സർേവ പസീദൻതി സുരാധിനാഥാഃ ॥ ൭॥

ഏഷ േത തനയഃ പൂർവജൻമനി ബാഹ്മേണാത്തമഃ ।

പതിഗൈഹർവേയാ നിൻേയ ന ദാനാദ്ൈയഃ സുകർമഭിഃ ॥ ൮॥

അേതാ ദാരിദ്യമാപൻനഃ പുതസ്േത ദ്വിജഭാമിനി ।

തദ്േദാഷപരിഹാരാർഥം ശരണാം യാതു ശങ്കരമ് ॥ ൯॥

॥ ഇതി ശീസ്കാൻേദാക്തം പേദാഷസ്േതാതാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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