
ശിവ	മഹിമ്നാ	സ്േതാ തമ്

അഥ	ശീ	ശിവമഹിമ്നസ്േതാതമ്	||

മഹിമ്നഃ	പാരം	േത	പരമവിദുേഷാ	യദസദൃശീ
സ്തുതിര്ബ ാദീനാമപി	തദവസ ാസ്ത യി	ഗിരഃ	|
അഥാഽവാച ഃ	സര ഃ	സ മതിപരിണാമാവധി	ഗൃണന്
മമാേപ ഷ	സ്േതാേത	ഹര	നിരപവാദഃ	പരികരഃ	||	1	||

അതീതഃ	പംഥാനം	തവ	ച	മഹിമാ	വാങ്മനസേയാഃ
അതദ ാവൃ ാ	യം	ചകിതമഭിധേ 	ശുതിരപി	|
സ	കസ 	സ്േതാതവ ഃ	കതിവിധഗുണഃ	കസ 	വിഷയഃ
പേദ	ത ര ാചീേന	പതതി	ന	മനഃ	കസ 	ന	വചഃ	||	2	||

മധുസ്ഫീതാ	വാചഃ	പരമമമൃതം	നിര്മിതവതഃ
തവ	ബ ന്	കിം	വാഗപി	സുരഗുേരാര ിസ്മയപദമ്	|
മമ	േത താം	വാണീം	ഗുണകഥനപുേണ ന	ഭവതഃ
പുനാമീത ര്േഥഽസ്മിന്	പുരമഥന	ബു ിര വസിതാ	||	3	||	

തൈവശ ര ം	യ ഗദുദയര ാ പലയകൃത്

തയീവസ്തു	വ സ്തം	തിസുഷു	ഗുണഭി ാസു	തനുഷു	|
അഭവ ാനാമസ്മിന്	വരദ	രമണീയാമരമണീം
വിഹംതും	വ ാേകാശീം	വിദധത	ഇൈഹേക	ജഡധിയഃ	||	4	||

കിമീഹഃ	കിംകായഃ	സ	ഖലു	കിമുപായസ് തിഭുവനം
കിമാധാേരാ	ധാതാ	സൃജതി	കിമുപാദാന	ഇതി	ച	|
അതര്ൈക ശ േര 	ത നവസര	ദുഃേ ാ	ഹതധിയഃ
കുതര്േകാഽയം	കാം ിത്	മുഖരയതി	േമാഹായ	ജഗതഃ	||	5	||

അജ ാേനാ	േലാകാഃ	കിമവയവവംേതാഽപി	ജഗതാം
അധിഷ്ഠാതാരം	കിം	ഭവവിധിരനാദൃത 	ഭവതി	|
അനീേശാ	വാ	കുര ാദ്	ഭുവനജനേന	കഃ	പരികേരാ
യേതാ	മംദാസ്ത ാം	പത മരവര	സംേശരത	ഇേമ	||	6	||

തയീ	സാംഖ ം	േയാഗഃ	പശുപതിമതം	ൈവഷ്ണവമിതി
പഭിേ 	പ ാേന	പരമിദമദഃ	പഥ മിതി	ച	|
രുചീനാം	ൈവചിത ാദൃജുകുടില	നാനാപഥജുഷാം
നൃണാേമേകാ	ഗമ സ്ത മസി	പയസാമര്ണവ	ഇവ	||	7	||

മേഹാ ഃ	ഖട ാംഗം	പരശുരജിനം	ഭസ്മ	ഫണിനഃ
കപാലം	േചതീയ വ	വരദ	തംേതാപകരണമ്	|
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സുരാസ്താം	താമൃ ിം	ദധതി	തു	ഭവദ്ഭൂ പണിഹിതാം
ന	ഹി	സ ാ ാരാമം	വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാ	 ഭമയതി	||	8	||

ധുവം	ക ിത്	സര ം	സകലമപരസ്ത ധുവമിദം

പേരാ	െധൗവ ാഽെധൗേവ 	ജഗതി	ഗദതി	വ സ്തവിഷേയ	|
സമസ്േതഽേപ തസ്മിന്	പുരമഥന	ൈതര ിസ്മിത	ഇവ
സ്തുവന്	ജിേഹമി	ത ാം	ന	ഖലു	നനു	ധൃഷ്ടാ	മുഖരതാ	||	9	||

തൈവശ ര ം	യ ാദ്	യദുപരി	വിരിംചിര്ഹരിരധഃ
പരിേ തും	യാതാവനലമനലസ്കംധവപുഷഃ	|
തേതാ	ഭ ി ശ ാ-ഭരഗുരു-ഗൃണദ്ഭ ാം	ഗിരിശ	യത്
സ യം	തേ 	താഭ ാം	തവ	കിമനുവൃ ിര്ന	ഫലതി	||	10	||

അയ ാദാസാദ 	തിഭുവനമൈവരവ തികരം
ദശാേസ ാ	യദ്ബാഹൂനഭൃത	രണകംഡൂ-പരവശാന്	|
ശിരഃപദ്മേ ശണീ-രചിതചരണാംേഭാരുഹ-ബേലഃ
ിരായാസ്ത ദ്ഭേ സ് തിപുരഹര	വിസ്ഫൂര്ജിതമിദമ്	||	11	||

അമുഷ 	ത േ വാ-സമധിഗതസാരം	ഭുജവനം
ബലാത്	ൈകലാേസഽപി	ത ദധിവസെതൗ	വികമയതഃ	|
അലഭ ാ	പാതാേലഽപ ലസചലിതാംഗുഷ്ഠശിരസി
പതിഷ്ഠാ	ത ാസീദ്	ധുവമുപചിേതാ	മുഹ തി	ഖലഃ	||	12	||

യദൃ ിം	സുതാമ്േണാ	വരദ	പരേമാൈ രപി	സതീം
അധ േക	ബാണഃ	പരിജനവിേധയതിഭുവനഃ	|
ന	ത ിതം	തസ്മിന്	വരിവസിതരി	ത രണേയാഃ

ന	കസ ാപ ു ൈത 	ഭവതി	ശിരസസ്ത വനതിഃ	||	13	||

അകാംഡ-ബ ാംഡ- യചകിത-േദവാസുരകൃപാ
വിേധയസ ാഽഽസീദ്	യസ്തിനയന	വിഷം	സംഹൃതവതഃ	|
സ	കല്മാഷഃ	കംേഠ	തവ	ന	കുരുേത	ന	ശിയമേഹാ
വികാേരാഽപി	 ാേഘ ാ	ഭുവന-ഭയ-	ഭംഗ-	വ സനിനഃ	||	14	||

അസി ാര്ഥാ	ൈനവ	ക ചിദപി	സേദവാസുരനേര
നിവര്തംേത	നിത ം	ജഗതി	ജയിേനാ	യസ 	വിശിഖാഃ	|
സ	പശ ീശ	ത ാമിതരസുരസാധാരണമഭൂത്
സ്മരഃ	സ്മര്തവ ാ ാ	ന	ഹി	വശിഷു	പഥ ഃ	പരിഭവഃ	||	15	||

മഹീ	പാദാഘാതാദ്	വജതി	സഹസാ	സംശയപദം
പദം	വിഷ്േണാര് ഭാമ ദ്	ഭുജ-പരിഘ-രുഗ്ണ-ഗഹ-	ഗണമ്	|
മുഹുര്െദ ൗര്െദൗ ം	യാത നിഭൃത-ജടാ-താഡിത-തടാ
ജഗ ദ ാൈയ	ത ം	നടസി	നനു	വാൈമവ	വിഭുതാ	||	16	||
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വിയദ ാപീ	താരാ-ഗണ-ഗുണിത-േഫേനാദ്ഗമ-രുചിഃ
പവാേഹാ	വാരാം	യഃ	പൃഷതലഘുദൃഷ്ടഃ	ശിരസി	േത	|
ജഗ ീപാകാരം	ജലധിവലയം	േതന	കൃതമിതി
അേനൈനേവാേ യം	ധൃതമഹിമ	ദിവ ം	തവ	വപുഃ	||	17	||

രഥഃ	േ ാണീ	യംതാ	ശതധൃതിരേഗംേ ദാ	ധനുരേഥാ
രഥാംേഗ	ചം ദാര്െകൗ	രഥ-ചരണ-പാണിഃ	ശര	ഇതി	|
ദിധേ ാസ്േത	േകാഽയം	തിപുരതൃണമാഡംബര-വിധിഃ
വിേധൈയഃ	കീഡംേത ാ	ന	ഖലു	പരതംതാഃ	പഭുധിയഃ	||	18	||

ഹരിസ്േത	സാഹസം	കമല	ബലിമാധായ	പദേയാഃ
യേദേകാേന	തസ്മിന്	നിജമുദഹരേ തകമലമ്	|
ഗേതാ	ഭ ുേ ദകഃ	പരിണതിമെസൗ	ചകവപുഷഃ
തയാണാം	ര ാൈയ	തിപുരഹര	ജാഗര്തി	ജഗതാമ്	||	19	||

കെതൗ	സുപ്േത	ജാഗത്	ത മസി	ഫലേയാേഗ	കതുമതാം
ക 	കര്മ	പധസ്തം	ഫലതി	പുരുഷാരാധനമൃേത	|
അതസ്ത ാം	സംേ പ 	കതുഷു	ഫലദാന-പതിഭുവം
ശുെതൗ	ശ ാം	ബധ ാ	ദൃഢപരികരഃ	കര്മസു	ജനഃ	||	20	||

കിയാദേ ാ	ദ ഃ	കതുപതിരധീശസ്തനുഭൃതാം
ഋഷീണാമാര്ത ിജ ം	ശരണദ	സദസ ാഃ	സുര-ഗണാഃ	|
കതു ഭംശസ്ത ഃ	കതുഫല-വിധാന-വ സനിനഃ
ധുവം	കര്തുഃ	ശ ാ-വിധുരമഭിചാരായ	ഹി	മഖാഃ	||	21	||

പജാനാഥം	നാഥ	പസഭമഭികം	സ ാം	ദുഹിതരം
ഗതം	േരാഹിദ്	ഭൂതാം	രിരമയിഷുമൃഷ സ 	വപുഷാ	|
ധനുഷ്പാേണര ാതം	ദിവമപി	സപതാകൃതമമും
തസംതം	േതഽദ ാപി	ത ജതി	ന	മൃഗവ ാധരഭസഃ	||	22	||

സലാവണ ാശംസാ	ധൃതധനുഷമ ായ	തൃണവത്
പുരഃ	 ുഷ്ടം	ദൃഷ്ട ാ	പുരമഥന	പുഷ്പായുധമപി	|
യദി	സ്ൈതണം	േദവീ	യമനിരത-േദഹാര്ധ-ഘടനാത്
അൈവതി	ത ാമ ാ	ബത	വരദ	മുഗ്ധാ	യുവതയഃ	||	23	||

ശ്മശാേനഷ ാകീഡാ	സ്മരഹര	പിശാചാഃ	സഹചരാഃ
ചിതാ-ഭസ്മാേലപഃ	സഗപി	നൃകേരാടീ-പരികരഃ	|
അമംഗല ം	ശീലം	തവ	ഭവതു	നാൈമവമഖിലം
തഥാപി	സ്മര്ത ണാം	വരദ	പരമം	മംഗലമസി	||	24	||

മനഃ	പത ക്ചിേ 	സവിധമവിധായാ -മരുതഃ
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പഹൃഷ േ ദാമാണഃ	പമദ-സലിേലാ ംഗതി-ദൃശഃ	|
യദാേലാക ാ ാദം	ഹദ	ഇവ	നിമജ ാമൃതമേയ
ദധത ംതസ്ത ം	കിമപി	യമിനസ്തത്	കില	ഭവാന്	||	25	||

ത മര്കസ്ത ം	േസാമസ്ത മസി	പവനസ്ത ം	ഹുതവഹഃ
ത മാപസ്ത ം	േവ ാമ	ത മു	ധരണിരാ ാ	ത മിതി	ച	|
പരി ി ാേമവം	തയി	പരിണതാ	ബി ഭതി	ഗിരം
ന	വിദ്മസ്ത ം	വയമിഹ	തു	യത്	ത ം	ന	ഭവസി	||	26	||

തയീം	തിേസാ	വൃ ീസ് തിഭുവനമേഥാ	തീനപി	സുരാന്
അകാരാൈദ ര ര്ൈണസ്തിഭിരഭിദധത്	തീര്ണവികൃതി	|
തുരീയം	േത	ധാമ	ധ നിഭിരവരുംധാനമണുഭിഃ
സമസ്തം	വ സ്തം	ത ാം	ശരണദ	ഗൃണാേത ാമിതി	പദമ്	||	27	||

ഭവഃ	ശേര ാ	രു ദഃ	പശുപതിരേഥാ ഗഃ	സഹമഹാന്
തഥാ	ഭീേമശാനാവിതി	യദഭിധാനാഷ്ടകമിദമ്	|
അമുഷ്മിന്	പേത കം	പവിചരതി	േദവ	ശുതിരപി
പിയായാസ്ൈമധാമ്േന	പണിഹിത-നമേസ ാഽസ്മി	ഭവേത	||	28	||

നേമാ	േനദിഷ്ഠായ	പിയദവ	ദവിഷ്ഠായ	ച	നമഃ
നമഃ	േ ാദിഷ്ഠായ	സ്മരഹര	മഹിഷ്ഠായ	ച	നമഃ	|
നേമാ	വര്ഷിഷ്ഠായ	തിനയന	യവിഷ്ഠായ	ച	നമഃ
നമഃ	സരസ്ൈമ	േത	തദിദമതിസര ായ	ച	നമഃ	||	29	||

ബഹുല-രജേസ	വിേശ ാത്പെ ൗ	ഭവായ	നേമാ	നമഃ
പബല-തമേസ	തത്	സംഹാേര	ഹരായ	നേമാ	നമഃ	|
ജന-സുഖകൃേത	സേ ാ ദിെ ൗ	മൃഡായ	നേമാ	നമഃ
പമഹസി	പേദ	നിസ്ൈതഗുേണ 	ശിവായ	നേമാ	നമഃ	||	30	||

കൃശ-പരിണതി-േചതഃ	േ ശവശ ം	ക 	േചദം	ക 	ച	തവ	ഗുണ-സീേമാ ംഘിനീ	ശശ ദൃ ിഃ	|
ഇതി	ചകിതമമംദീകൃത 	മാം	ഭ ിരാധാദ്	വരദ	ചരണേയാസ്േത	വാക -പുഷ്േപാപഹാരമ്	||	31	||

അസിത-ഗിരി-സമം	സ ാത്	ക ലം	സിംധു-പാേത	സുര-തരുവര-ശാഖാ	േലഖനീ	പതമുര ീ	|
ലിഖതി	യദി	ഗൃഹീത ാ	ശാരദാ	സര കാലം	തദപി	തവ	ഗുണാനാമീശ	പാരം	ന	യാതി	||	32	||

അസുര-സുര-മുനീംൈ ദരര്ചിതേസ ംദു-െമൗേലഃ	ഗഥിത-ഗുണമഹിമ്േനാ	നിര്ഗുണേസശ രസ 	|
സകല-ഗണ-വരിഷ്ഠഃ	പുഷ്പദംതാഭിധാനഃ	രുചിരമലഘുവൃൈ ഃ	സ്േതാതേമത കാര	||	33	||

അഹരഹരനവദ ം	ധൂര്ജേടഃ	സ്േതാതേമതത്	പഠതി	പരമഭ ാ	ശു -ചി ഃ	പുമാന്	യഃ	|
സ	ഭവതി	ശിവേലാേക	രു ദതുല സ്തഥാഽ ത	പചുരതര-ധനായുഃ	പുതവാന്	കീര്തിമാം 	||	34	||

മേഹശാ ാപേരാ	േദേവാ	മഹിമ്േനാ	നാപരാ	സ്തുതിഃ	|	
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അേഘാരാ ാപേരാ	മംേ താ	നാസ്തി	ത ം	ഗുേരാഃ	പരമ്	||	35	||

ദീ ാ	ദാനം	തപസ്തീര്ഥം	 ാനം	യാഗാദികാഃ	കിയാഃ	|	
മഹിമ്നസ്തവ	പാഠസ 	കലാം	നാര്ഹംതി	േഷാഡശീമ്	||	36	||

കുസുമദശന-നാമാ	സര -ഗംധര -രാജഃ
ശശിധരവര-െമൗേലര്േദവേദവസ 	ദാസഃ	|
സ	ഖലു	നിജ-മഹിമ്േനാ	 ഭഷ്ട	ഏവാസ 	േരാഷാത്
സ്തവനമിദമകാര്ഷീദ്	ദിവ -ദിവ ം	മഹിമ്നഃ	||	37	||

സുരഗുരുമഭിപൂജ 	സ ര്ഗ-േമാൈ ക-േഹതും
പഠതി	യദി	മനുഷ ഃ	പാംജലിര്നാന -േചതാഃ	|
വജതി	ശിവ-സമീപം	കി ൈരഃ	സ്തൂയമാനഃ
സ്തവനമിദമേമാഘം	പുഷ്പദംതപണീതമ്	||	38	||

ആസമാപ്തമിദം	സ്േതാതം	പുണ ം	ഗംധര -ഭാഷിതമ്	|
അെനൗപമ ം	മേനാഹാരി	സര മീശ രവര്ണനമ്	||	39	||

ഇേത ഷാ	വാങ്മയീ	പൂജാ	ശീമ ംകര-പാദേയാഃ	|
അര്പിതാ	േതന	േദേവശഃ	പീയതാം	േമ	സദാശിവഃ	||	40	||

തവ	ത ം	ന	ജാനാമി	കീദൃേശാഽസി	മേഹശ ര	|
യാദൃേശാഽസി	മഹാേദവ	താദൃശായ	നേമാ	നമഃ	||	41	||

ഏകകാലം	ദ ികാലം	വാ	തികാലം	യഃ	പേഠ രഃ	|
സര പാപ-വിനിര്മു ഃ	ശിവ	േലാേക	മഹീയേത	||	42	||

ശീ	പുഷ്പദംത-മുഖ-പംകജ-നിര്ഗേതന
സ്േതാേതണ	കില്ബിഷ-ഹേരണ	ഹര-പിേയണ	|
കംഠ ിേതന	പഠിേതന	സമാഹിേതന
സുപീണിേതാ	ഭവതി	ഭൂതപതിര്മേഹശഃ	||	43	||

||	ഇതി	ശീ	പുഷ്പദംത	വിരചിതം	ശിവമഹിമ്നഃ	സ്േതാതം	സമാപ്തമ്	||
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