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ദ്വാദശജ്േയാതിർലിങ്ഗസ്േതാതമ്

{॥ ദ്വാദശജ്േയാതിർലിങ്ഗസ്േതാതമ് ॥}

െസൗരാഷ്ടേദേശ വിശേദഽതിരമ്േയ ജ്േയാതിർമയം ചൻദകലാവതംസമ് ।

ഭക്തിപദാനായ കൃപാവതീർണം തം േസാമനാഥം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧॥

ശീൈശലശൃങ്േഗ വിബുധാതിസങ്േഗ തുലാദിതുങ്േഗഽപി മുദാ വസൻതമ് ।

തമർജുനം മൽലികപൂർവേമകം നമാമി സംസാരസമുദേസതുമ് ॥ ൨॥

അവൻതികായാം വിഹിതാവതാരം മുക്തിപദാനായ ച സജ്ജനാനാമ് ।

അകാലമൃത്േയാഃ പരിരക്ഷണാർഥം വൻേദ മഹാകാലമഹാസുേരശമ് ॥ ൩॥

കാേവരികാനർമദേയാഃ പവിത്േര സമാഗേമ സജ്ജനതാരണായ ।

സൈദവമാൻധാതൃപുേര വസൻതേമാങ്കാരമീശം ശിവേമകമീേഡ ॥ ൪॥

പൂർേവാത്തേര പജ്വലികാനിധാേന സദാ വസൻതം ഗിരിജാസേമതമ് ।

സുരാസുരാരാധിതപാദപദ്മം ശീൈവദ്യനാഥം തമഹം നമാമി ॥ ൫॥

യാമ്േയ സദങ്േഗ നഗേരഽതിരമ്േയ വിഭൂഷിതാങ്ഗം വിവിൈധ േഭാൈഗഃ ।

സദ്ഭക്തിമുക്തിപദമീശേമകം ശീനാഗനാഥം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൬॥

മഹാദിപാർശ്േവ ച തേട രമൻതം സമ്പൂജ്യമാനം സതതം മുനീൻദ്ൈരഃ ।

സുരാസുൈരർയക്ഷ മേഹാരഗാഢ്ൈയഃ േകദാരമീശം ശിവേമകമീേഡ ॥ ൭॥

സഹ്യാദിശീർേഷ വിമേല വസൻതം േഗാദാവരിതീരപവിതേദേശ ।

യദ്ധർശനാത്പാതകമാശു നാശം പയാതി തം ത്യമ്ബകമീശമീേഡ ॥ ൮॥

സുതാമപർണീജലരാശിേയാേഗ നിബധ്യ േസതും വിശിൈഖരസംഖ്ൈയഃ ।
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ശീരാമചൻദ്േരണ സമർപിതം തം രാേമശ്വരാഖ്യം നിയതം നമാമി ॥ ൯॥

യം ഡാകിനിശാകിനികാസമാേജ നിേഷയമാണം പിശിതാശൈന ।

സൈദവ ഭീമാദിപദപസിദ്ദം തം ശങ്കരം ഭക്തഹിതം നമാമി ॥ ൧൦॥

സാനൻദമാനൻദവേന വസൻതമാനൻദകൻദം ഹതപാപവൃൻദമ് ।

വാരാണസീനാഥമനാഥനാഥം ശീവിശ്വനാഥം ശരണം പപദ്േയ ॥ ൧൧॥

ഇലാപുേര രമ്യവിശാലേകഽസ്മിൻ സമുൽലസൻതം ച ജഗദ്വേരൺയമ് ।

വൻേദ മേഹാദാരതരസ്വഭാവം ഘൃഷ്േണശ്വരാഖ്യം ശരണമ് പപദ്േയ ॥ ൧൨॥

ജ്േയാതിർമയദ്വാദശലിങ്ഗകാനാം ശിവാത്മനാം പ്േരാക്തമിദം കേമണ ।

സ്േതാതം പഠിത്വാ മനുേജാഽതിഭക്ത്യാ ഫലം തദാേലാക്യ നിജം ഭേജ ॥

॥ ഇതി ദ്വാദശ ജ്േയാതിർലിങ്ഗസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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