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ശീശിവാഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീശിവാഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

ശിേവാ മേഹശ്വരംഭുഃ പിനാകീ ശശിേശഖരഃ ।

വാമേദേവാ വിരൂപാക്ഷഃ കപർദീ നീലേലാഹിതഃ ॥ ൧॥

ശംകരൂലപാണി ഖട്വാംഗീ വിഷ്ണുവൽലഭഃ ।

ശിപിവിഷ്േടാഽമ്ബികാനാഥഃ ശീകംേഠാ ഭക്തവത്സലഃ ॥ ൨॥

ഭവർവസ്തിേലാേകശിതികംഠിവപിയഃ ।

ഉഗഃ കപാലീ കാമാരീ അംധകാസുരസൂദനഃ ॥ ൩॥

ഗംഗാധേരാ ലലാടാക്ഷഃ കാലകാലഃ കൃപാനിധിഃ ।

ഭീമഃ പരശുഹസ്ത മൃഗപാണിർജടാധരഃ ॥ ൪॥

ൈകലാസവാസീ കവചീ കേഠാരസ്തിപുരാംതകഃ ।

വൃഷാംേകാ വൃഷഭാരൂേഢാ ഭസ്േമാദ്ധൂലിതവിഗഹഃ ॥ ൫॥

സാമപിയ്വരമയസ്തയീമൂർതിരനീശ്വരഃ ।

സർവജ്ഞഃ പരമാത്മാ ച േസാമസൂർയാഗ്നിേലാചനഃ ॥ ൬॥

ഹവിർയജ്ഞമയോമഃ പംചവക്തദാശിവഃ ।

വിശ്േവശ്വേരാ വീരഭദ്േരാ ഗണനാഥഃ പജാപതിഃ ॥ ൭॥

ഹിരൺയേരതഃ ദുർധർഷഃ ഗിരീേശാ ഗിരിേശാനഘഃ ।

ഭുജങ്ഗഭൂഷേണാ ഭർേഗാ ഗിരിധൻവാ ഗിരിപിയഃ ॥ ൮॥

കൃത്തിവാസഃ പുരാതനർഭഗവാൻ പമഥാധിപഃ ।
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മൃത്യുംജയൂക്ഷ്മതനുർജഗദ്യാപീ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ ൯॥

േയാമേകേശാ മഹാേസനജനകാരുവികമഃ ।

രുദ്േരാ ഭൂതപതിഃ സ്ഥാണുരഹിർഭുധ്േനാ ദിഗംബരഃ ॥ ൧൦॥

അഷ്ടമൂർതിരേനകാത്മാ സാത്ത്വികുദ്ധവിഗഹഃ ।

ശാശ്വതഃ ഖംഡപരശുരജഃ പാശവിേമാചകഃ ॥ ൧൧॥

മൃഡഃ പശുപതിർേദേവാ മഹാേദേവാഽയേയാ ഹരിഃ ।

ഭഗേനതഭിദയക്േതാ ദക്ഷാധ്വരഹേരാ ഹരഃ ॥ ൧൨॥

പൂഷദംതഭിദയഗ്േരാ സഹസാക്ഷഹസപാത് ।

അപവർഗപേദാഽനംതസ്താരകഃ പരേമശ്വരഃ ॥ ൧൩॥

ഇതി ശീ ശിവാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്ത്േരാതമ് സമാപ്തമ് ॥
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