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ശീശിവരക്ഷാസ്േതാതമ്

{॥ ശീശിവരക്ഷാസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥

അസ്യ ശീശിവരക്ഷാസ്േതാതമൻതസ്യ യാജ്ഞവൽക്യ ഋഷിഃ ॥

ശീ സദാശിേവാ േദവതാ ॥ അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ ॥

ശീസദാശിവപീത്യർഥം ശിവരക്ഷാസ്േതാതജേപ വിനിേയാഗഃ ॥

ചരിതം േദവേദവസ്യ മഹാേദവസ്യ പാവനമ് ।

അപാരം പരേമാദാരം ചതുർവർഗസ്യ സാധനമ് ॥ ൧॥

െഗൗരീവിനായേകാേപതം പഞ്ചവക്തം തിേനതകമ് ।

ശിവം ധ്യാത്വാ ദശഭുജം ശിവരക്ഷാം പേഠൻനരഃ ॥ ൨॥

ഗംഗാധരഃ ശിരഃ പാതു ഭാലം അർേധൻദുേശഖരഃ ।

നയേന മദനധ്വംസീ കർേണാ സർപവിഭൂഷണ ॥ ൩॥

ഘാണം പാതു പുരാരാതിഃ മുഖം പാതു ജഗത്പതിഃ ।

ജിഹ്വാം വാഗീശ്വരഃ പാതു കംധരാം ശിതികംധരഃ ॥ ൪॥

ശീകൺഠഃ പാതു േമ കൺഠം സ്കൻെധൗ വിശ്വധുരൻധരഃ ।

ഭുെജൗ ഭൂഭാരസംഹർതാ കെരൗ പാതു പിനാകധൃക് ॥ ൫॥

ഹൃദയം ശംകരഃ പാതു ജഠരം ഗിരിജാപതിഃ ।

നാഭിം മൃത്യുഞ്ജയഃ പാതു കടീ യാഘാജിനാമ്ബരഃ ॥ ൬॥
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സക്ഥിനീ പാതു ദീനാർതശരണാഗതവത്സലഃ ॥

ഉരൂ മേഹശ്വരഃ പാതു ജാനുനീ ജഗദീശ്വരഃ ॥ ൭॥

ജങ്േഘ പാതു ജഗത്കർതാ ഗുൽെഫൗ പാതു ഗണാധിപഃ ॥

ചരെണൗ കരുണാസിംധുഃ സർവാങ്ഗാനി സദാശിവഃ ॥ ൮॥

ഏതാം ശിവബേലാേപതാം രക്ഷാം യഃ സുകൃതീ പേഠത് ।

സ ഭുക്ത്വാ സകലാൻകാമാൻ ശിവസായുജ്യമാപ്നുയാത് ॥ ൯॥

ഗഹഭൂതപിശാചാദ്യാസ്ത്ൈരേലാക്േയ വിചരൻതി േയ ।

ദൂരാദാശു പലായൻേത ശിവനാമാഭിരക്ഷണാത് ॥ ൧൦ ॥

അഭയങ്കരനാേമദം കവചം പാർവതീപേതഃ ।

ഭക്ത്യാ ബിഭർതി യഃ കൺേഠ തസ്യ വശ്യം ജഗത്_തയമ് ॥ ൧൧॥

ഇമാം നാരായണഃ സ്വപ്േന ശിവരക്ഷാം യഥാഽഽദിശത് ।

പാതരുത്_ഥായ േയാഗീൻദ്േരാ യാജ്ഞവൽക്യഃ തഥാഽലിഖത് ॥ ൧൨॥

ഇതി ശീയാജ്ഞവൽക്യപ്േരാക്തം ശിവരക്ഷാസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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