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ശീസുബഹ്മൺയാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീസുബഹ്മൺയാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

സ്കംേദാഗുഹ ഷൺമുഖ ഫാലേനതസുതഃ പഭുഃ ।

പിംഗലഃ കൃത്തികാസൂനുഃ ശിഖിവാേഹാ ദ്വിഷഡ്ഭുജഃ ॥ ൧॥

ദ്വിഷേതക്തിധരഃ പിശിതാശാ പഭംജനഃ ।

താരകാസുരസംഹാരി രക്േഷാബലവിമർദനഃ ॥ ൨॥

മത്തഃ പമത്േതാൻമത്ത സുരൈസൻയ സുരക്ഷകഃ ।

േദവേസനാപതിഃ പാജ്ഞഃ കൃപാേലാ ഭക്തവത്സലഃ ॥ ൩॥

ഉമാസുതക്തിധരഃ കുമാരഃ ക്െരൗംചധാരിണഃ ।

േസനാനീരഗ്നിജൻമാ ച വിശാഖംകരാത്മജഃ ॥ ൪॥

ശിവസ്വാമി ഗണസ്വാമി സർവസ്വാമി സനാതനഃ ।

അനംതമൂർതിരക്േഷാഭ്യഃ പാർവതീ പിയനംദനഃ ॥ ൫॥

ഗംഗാസുതേരാദ്ഭൂത ആഹൂതഃ പാവകാത്മജഃ ।

ജൄംഭഃ പജൄംഭഃ ഉജ്ജൄംഭഃ കമലാസന സംസ്തുതഃ ॥ ൬॥

ഏകവർേണാ ദ്വിവർണ തിവർണുമേനാഹരഃ ।

ചതുർവർണഃ പംചവർണഃ പജാപതിരഹഹ്പതിഃ ॥ ൭॥

അഗ്നിഗർഭമീഗർേഭാ വിശ്വേരതാുരാരിഹാ ।

ഹരിദ്വർണുഭകേരാ വടു പടുേവഷഭൃത് ॥ ൮॥

പൂഷാഗഭസ്തിർഗഹേനാ ചംദവർണ കലാധരഃ ।
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മായാധേരാ മഹാമായീ ൈകവൽയ ംകരാത്മജഃ ॥ ൯॥

വിശ്വേയാനിരേമയാത്മാ േതേജാേയാനിരനാമയഃ ।

പരേമഷ്ഠീ പരബഹ്മ േവദഗർേഭാ വിരാട്സുതഃ ॥ ൧൦॥

പുലിംദ കൻയാഭർതാച മഹാസാരസ്വതവൃതഃ ।

അശിതാഖിലദാതാച േചാരഘ്േനാ േരാഗനാശനഃ ॥ ൧൧॥

അനംതമൂർതിരാനംദിഖംഡീകൃതേകതനഃ ।

ഡംഭഃ പരമഡംഭ മഹാഡംേഭാവൃഷാകപിഃ ॥ ൧൨॥

കാരേണാത്പത്തിേദഹ കാരണാതീത വിഗഹഃ ।

അനീശ്വേരാഽമൃതഃപാണഃ പാണായാമ പരായണഃ ॥ ൧൩॥

വിരുദ്ധഹംത വീരഘ്േനാ രക്തശ്യാമഗേലാഽപിച ।

സുബഹ്മൺേയാ ഗുഹപീതഃ ബഹ്മൺേയാ ബാഹ്മണപിയഃ ॥ ൧൪॥

। ഇതി ശീ സുബഹ്മൺയാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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