
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ശീശിവസ്േതാതം അസിതകൃത

{॥ ശീശിവസ്േതാതം അസിതകൃത ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ॥

അസിത ഉവാച ।

ജഗദ്ഗുേരാ നമസ്തുഭ്യം ശിവായ ശിവദായ ച ।

േയാഗീൻദാണാം ച േയാഗീൻദ ഗുരൂണാം ഗുരേവ നമഃ ॥ ൧॥

മൃത്േയാർമൃത്യുസ്വരൂേപണ മൃത്യുസംസാരഖൺഡന

മൃത്േയാരീശ മൃത്യുബീജ മൃത്യുഞ്ജയ നേമാസ്തു േത ॥ ൨॥

കാലരൂപം കലയതാം കാലകാേലശ കാരണ ।

കാലാദതീത കാലസ്ഥ കാലകാല നേമാസ്തു േത ॥ ൩॥

ഗുണാതീത ഗുണാധാര ഗുണബീജ ഗുണാത്മക ।

ഗുണീശ ഗുണിനാം ബീജ ഗുണിനാം ഗുരേവ നമഃ ॥ ൪॥

ബഹ്മസ്വരൂപ ബഹ്മജ്ഞ ബഹ്മഭാേവ ച തത്പരഃ ।

ബഹ്മബീജസ്വരൂേപണ ബഹ്മബീജ നേമാസ്തു േത ॥ ൫॥

ഇതി സ്തുത്വാ ശിവം നത്വാ പുരസ്തസ്െഥൗ മുനീശ്വരഃ ।

ദീനവത്സാശുേനത പുലകാഞ്ചിതവിഗഹഃ ॥ ൬॥

അസിേതന കൃതം സ്േതാതം ഭക്തിയുക്ത യഃ പേഠത് ।

വർഷേമകം ഹവിഷ്യാശീ ശങ്കരസ്യ മഹാത്മനഃ ॥ ൭॥

സ ലേഭദ്ൈവഷ്ണവം പുതം ജ്ഞാനിനം ചിരജീവിനമ് ।
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ഭേവദ്ധനാഢ്േയാ ദുഃഖീ ച മൂേകാ ഭവതി പൺഡിതഃ ॥ ൮॥

അഭാർേയാ ലഭേത ഭാർയാം സുശീലാം ച പതിവതാമ് ।

ഇഹ േലാേക സുഖം ഭുക്ത്വാ യാത്യൻേത ശിവസൻനിധിമ് ॥ ൯॥

ഇദം സ്േതാതം പുരാ ദത്തം ബഹ്മണാ ച പേചതേസ ।

പേചതസാ സ്വപുതായാസിതായ ദത്തമുത്തമമ് ॥ ൧൦॥

ഇതി ശീബഹ്മൈവവർേത മഹാപുരാേണ ശീകൃഷ്ണജൻമഖൺേഡ

അസിതകൃതശിവസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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