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ശീശിവസ്േതാതം കൽകികൃതമ്

{॥ ശീശിവസ്േതാതം കൽകികൃതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

െഗൗരീനാഥം വിശ്വനാഥം ശരൺയം ഭൂതാവാസം വാസുകീകൺഠഭൂഷമ് ।

ത്യക്ഷം പഞ്ചാസ്യാദിേദവം പുരാണം വൻേദ

സാൻദാനൻദസൻേദാഹദക്ഷമ് ॥ ൧॥

േയാഗാധീശം കാമനാശം കരാലം ഗങ്ഗാസങ്ഗിൻനമൂർധാനമീശമ് ।

ജടാജൂടാേടാപരിക്ഷിപ്തഭാവം മഹാകാലം ചൻദഭാലം നമാമി ॥ ൨॥

ശ്മശാനസ്ഥം ഭൂതേവതാലസങ്ഗം നാനാശസ്ത്ൈരഃ സങ്ഗശൂലാദിഭി ।

യഗാത്യുഗാ ബാഹേവാ േലാകനാേശ യസ്യ

ക്േരാേധാദ്ഭൂതേലാേകാഽസ്തേമതി ॥ ൩॥

േയാ ഭൂതാദിഃ പഞ്ചഭൂൈതഃ സിസൃക്ഷുസ്തൻമാതാത്മാ

കാലകർമസ്വഭാൈവഃ ।

പഹൃത്േയദം പാപ്യ ജീവത്വമീേശാ ബഹ്മാനൻേദ കീഡേത തം നമാമി ॥ ൪॥

സ്ഥിെതൗ വിഷ്ണുഃ സർവജിഷ്ണുഃ സുരാത്മാ േലാകാൻസാധൂൻ

ധർമേസതൂൻബിഭർതി ।

ബഹ്മാദ്യംേശ േയാഽഭിമാനീ ഗുണാത്മാ ശബ്ദാദ്യങ്ൈഗസ്തം പേരശം നമാമി

॥ ൫॥

യസ്യാജ്ഞയാ വായേവാ വാൻതി േലാേക ജ്വലത്യഗ്നിഃ സവിതാ യാതി

തപ്യൻ ।

ശീതാംശുഃ േഖ താരകാസംഗഹ പവർതൻേത തം പേരശം പപദ്േയ ॥ ൬॥
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യസ്യ ശ്വാസാത്സർവധാതീ ധരിതീ േദേവാ വർഷത്യമ്ബുകാലഃ പമാതാ ।

േമരുർമധ്േയ ഭൂവനാനാം ച ഭർതാ തമീശാനം വിശ്വരൂപം നമാമി ॥ ൭॥

ഇതി ശീകൽകിപുരാേണ കൽകികൃതം ശിവസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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