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പേദാഷസ്േതാതമ്

{॥ പേദാഷസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ജയ േദവ ജഗൻനാഥ ജയ ശങ്കര ശാശ്വത ।

ജയ സർവസുരാധ്യക്ഷ ജയ സർവസുരാർചിത ॥ ൧॥

ജയ സർവഗുണാതീത ജയ സർവവരപദ ।

ജയ നിത്യ നിരാധാര ജയ വിശ്വമ്ഭരായയ ॥ ൨॥

ജയ വിശ്ൈവകവൻദ്േയശ ജയ നാേഗൻദഭൂഷണ ।

ജയ െഗൗരീപേത ശമ്േഭാ ജയ ചൻദാർധേശഖര ॥ ൩॥

ജയ േകാട്യർകസങ്കാശ ജയാനൻതഗുണാശയ ।

ജയ ഭദ വിരൂപാക്ഷ ജയാചിൻത്യ നിരഞ്ജന ॥ ൪॥

ജയ നാഥ കൃപാസിൻേധാ ജയ ഭക്താർതിഭഞ്ജന ।

ജയ ദുസ്തരസംസാരസാഗേരാത്താരണ പേഭാ ॥ ൫॥

പസീദ േമ മഹാേദവ സംസാരാർതസ്യ ഖിദ്യതഃ ।

സർവപാപക്ഷയം കൃത്വാ രക്ഷ മാം പരേമശ്വര ॥ ൬॥

മഹാദാരിദ്യമഗ്നസ്യ മഹാപാപഹതസ്യ ച ।

മഹാേശാകനിവിഷ്ടസ്യ മഹാേരാഗാതുരസ്യ ച ॥ ൭॥

ഋണഭാരപരീതസ്യ ദഹ്യമാനസ്യ കർമഭിഃ ।

ഗൈഹഃ പപീഡ്യമാനസ്യ പസീദ മമ ശങ്കര ॥ ൮॥
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ദരിദഃ പാർഥേയദ്േദവം പേദാേഷ ഗിരിജാപതിമ് ।

അർഥാഢ്േയാ വാഽഥ രാജാ വാ പാർഥേയദ്േദവമീശ്വരമ് ॥ ൯॥

ദീർഘമായുഃ സദാേരാഗ്യം േകാശവൃദ്ധിർബേലാൻനതിഃ ।

മമാസ്തു നിത്യമാനൻദഃ പസാദാത്തവ ശങ്കര ॥ ൧൦॥

ശതവഃ സംക്ഷയം യാൻതു പസീദൻതു മമ പജാഃ ।

നശ്യൻതു ദസ്യേവാ രാഷ്ട്േര ജനാഃ സൻതു നിരാപദഃ ॥ ൧൧॥

ദുർഭിക്ഷമരിസൻതാപാഃ ശമം യാൻതു മഹീതേല ।

സർവസസ്യസമൃദ്ധി ഭൂയാത്സുഖമയാ ദിശഃ ॥ ൧൨॥

ഏവമാരാധേയദ്േദവം പൂജാൻേത ഗിരിജാപതിമ് ।

ബാഹ്മണാൻേഭാജേയത് പാദ്ദക്ഷിണാഭി പൂജേയത് ॥ ൧൩॥

സർവപാപക്ഷയകരീ സർവേരാഗനിവാരണീ ।

ശിവപൂജാ മയാഽഽഖ്യാതാ സർവാഭീഷ്ടഫലപദാ ॥ ൧൪॥

॥ ഇതി പേദാഷസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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