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ശീശിവ ആരതീ

{॥ ശീശിവ ആരതീ ॥}

സർേവശം പരേമശം ശീപാർവതീശം വൻേദഽഹം വിശ്േവശം ശീപൻനേഗശമ് ।

ശീസാമ്ബം ശമ്ഭും ശിവം ത്ൈരേലാക്യപൂജ്യം വൻേദഽഹം ത്ൈരേനതം

ശീകംഠമീശമ് ॥ ൧॥

ഭസ്മാമ്ബരധരമീശം സുരപാരിജാതം ബിൽവാർചിതപദയുഗലം േസാമം

േസാേമശമ് ।

ജഗദാലയപരിേശാഭിതേദവം പരമാത്മം വൻേദഽഹം ശിവശങ്കരമീശം േദേവശമ്

॥ ൨॥

ൈകലാസപിയവാസം കരുണാകരമീശം കാത്യായനീവിലസിതപിയവാമഭാഗമ് ।

പണവാർചിതമാത്മാർചിതം സംേസവിതരൂപം വൻേദഽഹം ശിവശങ്കരമീശം

േദേവശമ് ॥ ൩॥

മൻമഥനിജമദദഹനം ദാക്ഷായനീശം നിർഗുണഗുണസംഭരിതം

ൈകവൽയപുരുഷമ് ।

ഭക്താനുഗഹവിഗഹമാനൻദൈജകം വൻേദഽഹം ശിവശങ്കരമീശം േദേവശമ് ॥

൪॥

സുരഗംഗാസമ്ാവിതപാവനനിജശിഖരം സമഭൂഷിതശശിബിമ്ബം ജടാധരം

േദവമ് ।

നിരേതാജ്ജ്വലദാവാനലനയനഫാലഭാഗം വൻേദഽഹം ശിവശങ്കരമീശം

േദേവശമ് ॥ ൫॥

ശശിസൂർയേനതദ്വയമാരാധ്യപുരുഷം സുരകിൻനരപൻനഗമയമീശം

സംകാശമ് ।
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ശരവണഭവസമ്പൂജിതനിജപാദപദ്മം വൻേദഽഹം ശിവശങ്കരമീശം േദേവശമ് ॥

൬॥

ശീൈശലപുരവാസം ഈശം മൽലീശം ശീകാലഹസ്തീശം

സ്വർണമുഖീവാസമ് ।

കാഞ്ചീപുരമീശം ശീകാമാക്ഷീേതജം വൻേദഽഹം ശിവശങ്കരമീശം

േദേവശമ് ॥ ൭॥

തിപുരാൻതകമീശം അരുണാചേലശം ദക്ഷിണാമൂർതിം ഗുരും േലാകപൂജ്യമ് ।

ചിദമ്ബരപുരവാസം പഞ്ചലിംഗമൂർതിം വൻേദഽഹം ശിവശങ്കരമീശം

േദേവശമ് ॥ ൮॥

ജ്േയാതിർമയശുഭലിംഗം സങ്ഖ്യാതയനാട്യം തയീേവദ്യമാദ്യം

പഞ്ചാനനമീശമ് ।

േവദാദ്ഭുതഗാതം േവദാർണവജനിതം േവദാഗം വിശ്വാഗം ശീവിശ്വനാഥമ് ॥

൯॥
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