ശീശിവസ്തുതീ ലങ്േകശ്വരകൃത
{॥ ശീശിവസ്തുതീ ലങ്േകശ്വരകൃത ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ।
ഗേല കലിതകാലിമഃ പകടിേതൻദുഭാലസ്ഥേല വിനാടിതജേടാത്കരം
രുചിരപാണിപാേഥാരുേഹ ।
ഉദഞ്ചിതകപാലകം ജഘനസീമ്നി സൻദർശിതദ്വിപാജിനമനുക്ഷണം കിമപി
ധാമ വൻദാമേഹ ॥ ൧॥

വൃേഷാപരി പരിസ്ഫുരദ്ധവലധാമധാമശിയാം
കുേബരഗിരിെഗൗരിമപഭവഗർവനിർവാസി തത് ।
ക്വചിത്പുനരുമാകുേചാപചിതകുങ്കുൈമ രഞ്ജിതം ഗജാജിനവിരാജിതം
വൃജിനഭങ്ഗബീജം ഭേജ ॥ ൨॥

ഉദിത്വരവിേലാചനതയവിസൃത്വരജ്േയാതിഷാ കലാകരകലാകരയതികേരണ
ചാഹർനിശമ് ।
വികാസിതജടാടവീവിഹരേണാത്സവപ്േരാൽലസത്തരാമരതരങ്ഗിണീതരലചൂ
ഡമീേഡ മൃഡമ് ॥ ൩॥

വിഹായ കമലാലയാവിലസിതാനി വിദ്യുൻനടീവിഡമ്ബനപടൂനി േമ വിഹരണം
വിധത്താം മനഃ ।
കപർദിനി കുമുദ്വതീരമണഖൺഡചൂഡാമെണൗ കടീതടപടീഭവത്കരടിചർമണി
ബഹ്മണി ॥ ൪॥

ഭവദ്ഭവനേദഹലീവികടതുൺഡദൺഡാഹതിതുടൻമുകുടേകാടിഭിർമഘവദാദി
ഭിർഭൂയേത ।
വേജമ ഭവദൻതികം പകൃതിേമത്യ ൈപശാചികീം കിമിത്യമരസമ്പദഃ
പമഥനാഥ നാഥാമേഹ ॥ ൫॥
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ത്വദർചനപരായണപമഥകൻയകാലുൺഠിതപസൂനസഫലദുമം കമപി
ൈശലമാശാസ്മേഹ ।
അലം
തടവിതർദികാശയിതസിദ്ധിസീമൻതിനീപകീർണസുമേനാമേനാരമണേമരുണാ
േമരുണാ ॥ ൬॥

ന ജാതു ഹര യാതു േമ വിഷയദുർവിലാസം മേനാമേനാഭവകഥാസ്തു േമ ന ച
മേനാരഥാതിഥ്യഭൂഃ ।
സ്ഫുരത്സുരതരങ്ഗിണീതടകുടീരേകാെടൗ വസൻനേയ ശിവ ദിവാനിശം തവ
ഭവാനി പൂജാപരഃ ॥ ൭॥

വിഭൂഷണസുരാപഗാശുചിതരാലവാലാവലീവലദ്വഹലസീകരപകരേസകസംവ
ർധിതാ ।
മേഹശ്വരസുരദുമസ്ഫുരിതസജ്ജടാമഞ്ജരീ നമജ്ജനഫലപദാ മമ നു ഹൻത
ഭൂയാദിയമ് ॥ ൮॥

ബഹിർവിഷയസങ്ഗതിപതിനിവർതിതാക്ഷാവേലഃ സമാധികലിതാത്മനഃ
പശുപേതരേശഷാത്മനഃ ।
ശിരഃസുരസരിത്തടീകുടിലകൽപകൽപദുമം നിശാകരകലാമഹം
ബടുവിമൃശ്യമാനാം ഭേജ ॥ ൯॥

ത്വദീയസുരവാഹിനീവിമലവാരിധാരാവലജ്ജടാഗഹനഗാഹിനീ മതിരിയം മമ
കാമതു ।
ഉേപാത്തമസരിത്തടീവിടപിതാടവീ
പ്േരാൽലസത്തപസ്വിപരിഷത്തുലാമമലമൽലികാഭ പേഭാ ॥ ൧൦॥

ഇതി ശീലങ്േകശ്വരവിരചിതാ ശിവസ്തുതിഃ സമാപ്താ ॥
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