
|| ശിവസ്തുതിിഃ || 
 
സ്ഫുടം സ്ഫടികസപ്രഭം സ്ഫുടിതഹാടകപ്ശീജടം 
ശശാംകദലശശഖരം കരിലഫുലലശേപ്തപ്തയമ് | 
തരക്ഷുവരകൃത്തിമദ്ഭുജഗഭൂഷണം ഭൂതിമത് 
കദാ േു ശിതികംഠ ശത വരുരശവക്ഷശത 
വീക്ഷണമ് || ൧ || 
പ്തിശലാചേ വിശലാചശേ ലസതി ശത 
ലലാമായിശത 
സ്മശരാ േിയമഘസ്മശരാ 
േിയമിോമഭൂദ്ഭസ്മസാത് | 
സവഭക്തിലതയാ വശീകൃതവതീ സതീയം സതി 
സവഭക്തവശശഗാ ഭവാേരി വശീ പ്രസീദ പ്രശഭാ 
|| ൨ || 
മശഹശ മഹിശതാഽസി തത്രുരുഷ 
രൂരുഷാശപ്ഗയാ ഭവാര്സ 
േശഘാര രിരുശഘാര ശതഽേവമ 
വാമശദവാംചലിിഃ | 
േമിഃ സരദിജാത ശത തവമിതി 
രംചരൂശരാഽംംചിതിഃ 
പ്രരംചയ ച രംചവൃന്മമ മേസ്തമസ്താഡ്യ || 
൩ || 
രസാഘേരസാേലാേിലവിയദവിവസവദവിധു സ 
പ്രയഷ്ടൃഷു േിവിഷ്ടമിതയജ ഭജാആമി 
മൂര്തയഷ്ടകമ് | 
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പ്രശാംതമുത ഭീഷണം ഭുവേശമാഹേം 
ശചതയശഹാ 
വരൂംഷി ഗുണരുംഷി 
ശതഽഹമഹമാത്മശോഽഹംഭിശദ || ൪ || 
വിമുക്തിരരമാധവോം തവ ഷഡ്ധവോമാസ്രദം 
രദം േിഗമശവദിശോ ജഗതി വാമശദവാദയിഃ | 
കഥംചിദുരശിക്ഷിതാ ഭഗവതതവ സംവിപ്ദശത 
വയം തു വിരലാംതരാിഃ കഥമുശമശ തന്മന്മശഹ || 
൫ || 
കശഠാരതകുഠാരയാ ലലിതശൂലയാ ബാഹയാ 
രണഡ്ഢമരയാഅ സ്ഫുരദ്ധരിണയാ 
സഖടവാംഗയാ | 
ചലാഭിരചലാഭിരരയഗണിതാഭിരുപ്തൃതയത സ 
ശ്ചതുര്ദശാ ജഗംതി ശത ജയ 
ജശയതയയുരവിസ്മയമ് || ൬ || 
രുരപ്തിരുരരംധേം വിവിധതദതയവിധവംസേം 
രരാപ്കമരരംരരാ അരി രരാ േ ശത വിസ്മയിഃ 
| 
അമര്ഷബലഹര്ഷിതക്ഷുഭിതവൃത്തശേപ്തപ്തശയാ 
സ 
ജ്ജ്വലജവലേ ശഹലയാ ശലഭിതം ഹി 
ശലാകപ്തയമ് || ൭ || 
സഹപ്സേയശോ ഗുഹിഃ സഹസഹപ്സരശ്മിരവിധു 
സ 
ര്ബൃഹസ്രതിരുതാപ്പതിിഃ 
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സസുരസിദ്ധവിധയാധരാിഃ | 
ഭവത്രദരരായണാിഃ പ്ശീയമിമാമഗുിഃ 
പ്രാര്ഥിോം 
ഭവാന് സുരതരുര്ദൃശം ദിശ ശിവാം 
ശിവാവലലഭ || ൮ || 
തവ പ്രിയതമാദതിപ്രിയതമം സതദവാംതരം 
രയസയുരഹിതം ഘൃതം സവയമിവ പ്ശിശയാ 
വലലഭമ് | 
വിഭിധയ ലഘുബുദ്ധയിഃ സവരരരക്ഷലക്ഷായിതം 
രഠംതി ഹി ലുഠംതി ശത ശഠഹയദിഃ ശുചാ 
ശുംഠിതാിഃ || ൯ || 
േിവാസേിലയശ്ചിതാ തവ ശിരസ്തതിര്മാലികാ 
കരാലമരി ശത കശര 
തവമശിശവാഽസയേംതര്ധിയാമ് | 
തഥാഽരി ഭവതിഃ രദം ശിവ ശിശവതയശദാ 
ജല്രതാസ 
മകിംചേ േ കിംചേ വൃജിേമസ്തയഭസ്മീഭവത് 
|| ൧൦ || 
തവശമവ കില കാമധക സകലകാമമാരൂരയന് 
അരി പ്തിേയേിഃ സദാ വഹസി 
ചാപ്തിശേശപ്താദ്ഭവമ് | 
വിഷം വിഷധരാന് ദധത രിബസി ശതന് 
ചാേംദവാന് 
വിരുദ്ധചരിശതാചിതാ ജഗദധീശ ശത ഭിക്ഷുതാ || 
൧൧ || 
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േമിഃ ശിവ ശിവാശിവാശിവ ശിവാര്ധ 
കൃംതാശിവം 
േശമാ ഹര ഹര ഹരാഹരഹരാംതരീം ശമ 
ദൃശമ് | 
േശമാ ഭവ ഭവാഭവ പ്രഭവ ഭൂതശയ സംരദാം 
േശമാ മൃഡ് േശമാ േശമാ േമ ഉശമശ തുഭയം േമിഃ 
|| ൧൨ || 
സതാം പ്ശവണരദ്ധതിം സരതു 
സപ്തശതാശപ്ക്തതയസൗ 
ശിവസയ കരുണംകുരാത് പ്രതികൃതാത് സദാ 
ശസാദിതാ | 
ഇതി പ്രഥിതമാേശസാ വയധിത ോമ ോരായണിഃ 
ശിവസ്തുതിമിമാം ശിവാം ലികുചസൂരിസൂേുിഃ 
സുധീിഃ || ൧൩ || 
|| പ്ശീ (ലികുച) 
ോരായണരംഡ്ിതാചാരയവിരചിതാ 
ശിവസ്തുതിിഃ || 
|| ഭാരതീരമണമുഖയപ്രാണാംതര്ഗത 
പ്ശീകൃഷ്ണാര്രണമസ്തു || www.yo
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