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ശീശിവസ്േതാതം ഹിമാലയകൃത

ബഹ്മൈവവർേത

{॥ ശീശിവസ്േതാതം ഹിമാലയകൃത ബഹ്മൈവവർേത ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഹിമാലയ ഉവാച ।

ത്വം ബഹ്മാ സൃഷ്ടികർതാ ച ത്വം വിഷ്ണുഃ പരിപാലകഃ ।

ത്വം ശിവഃ ശിവേദാഽനൻതഃ സർവസംഹാരകഃ ॥ ൧॥

ത്വമീശ്വേരാ ഗുണാതീേതാ ജ്േയാതീരൂപഃ സനാതനഃ ।

പകൃതഃ പകൃതീശ പാകൃതഃ പകൃേതഃ പരഃ ॥ ൨॥

നാനാരൂപവിധാതാ ത്വം ഭക്താനാം ധ്യാനേഹതേവ ।

േയഷു രൂേപഷു യത്പീതിസ്തത്തദൂപം ബിഭർഷി ച ॥ ൩॥

സൂർയസ്ത്വം സൃഷ്ടിജനക ആധാരഃ സർവേതജസാമ് ।

േസാമസ്ത്വം സസ്യപാതാ ച സതതം ശീതരശ്മിനാ ॥ ൪॥

വായുസ്ത്വം വരുണസ്ത്വം ച വിദ്വാം വിദുഷാം ഗുരുഃ ।

മൃത്യുഞ്ജേയാ മൃത്യുമൃത്യുഃ കാലകാേലാ യമാൻതകഃ ॥ ൫॥

േവദസ്ത്വം േവദകർതാ ച േവദേവദാങ്ഗപാരഗഃ ।

വിദുഷാം ജനകസ്ത്വം ച വിദ്വാം വിദുഷാം ഗുരുഃ ॥ ൬॥

മൻതസ്ത്വം ഹി ജപസ്ത്വം ഹി തപസ്ത്വം തത്ഫലപദഃ ।

വാക് ത്വം രാഗാധിേദവീ ത്വം തത്കർതാ തദ്ഗുരുഃ സ്വയമ് ॥ ൭॥

അേഹാ സരസ്വതീബീജം കസ്ത്വാ സ്േതാതുമിേഹശ്വരഃ ।
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ഇത്േയവമുക്ത്വാ ൈശേലൻദസ്തസ്െഥൗ ധൃത്വാ പദാമ്ബുജമ് ॥ ൮॥

തത്േരാവാസ തമാേബാധ്യ ചാവരുഹ്യ വൃഷാിവഃ ।

സ്േതാതേമതൻമഹാപുൺയം തിസൻധ്യം യഃ പേഠൻനരഃ ॥ ൯॥

മുച്യേത സർവപാേപഭ്േയാ ഭേയഭ്യ ഭവാർണേവ ।

അപുത്േരാ ലഭേത പുതം മാസേമകം പേഠദ്യദി ॥ ൧൦॥

ഭാർയാഹീേനാ ലേഭദ്ഭാർയാം സുശീലാം സുമേനാഹരാമ് ।

ചിരകാലഗതം വസ്തു ലഭേത സഹസാ ധുവമ് ॥ ൧൧॥

രാജ്യഭഷ്േടാ ലേഭദാജ്യം ശങ്കരസ്യ പസാദതഃ ।

കാരാഗാേര ശ്മശാേന ച ശതുഗസ്േതഽതിസങ്കേട ॥ ൧൨॥

ഗഭീേരഽതിജലാകീർേണ ഭഗ്നേപാേത വിഷാദേന ।

രണമധ്േയ മഹാഭീേത ഹിംസജൻതുസമൻവിേത ॥ ൧൩॥

സർവേതാ മുച്യേത സ്തുത്വാ ശങ്കരസ്യ പസാദതഃ ॥ ൧൪॥

ഇതി ശീബഹ്മൈവവർേത മഹാപുരാേണ ശീകൃഷ്ണജൻമഖൺേഡ

ഹിമാലയകൃതം ശിവസ്േതാതമ് ॥
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