
ശിവാനംദ	ലഹരി

കലാഭ ാം	ചൂഡാലംകൃത-ശശി	കലാഭ ാം	നിജ	തപഃ-
ഫലാഭ ാം	ഭേ ശു	പകടിത-ഫലാഭ ാം	ഭവതു	േമ	|
ശിവാഭ ാം-അസ്േതാക-തിഭുവന	ശിവാഭ ാം	ഹൃദി	പുനര്-
ഭവാഭ ാം	ആനംദ	സ്ഫുര-ദനുഭവാഭ ാം	നതിരിയമ്	||	1	||

ഗലംതീ	ശംേഭാ	ത ച്-ചരിത-സരിതഃ	കില്ബിശ-രേജാ
ദലംതീ	ധീകുല ാ-സരണിശു	പതംതീ	വിജയതാമ്
ദിശംതീ	സംസാര- ഭമണ-പരിതാപ-ഉപശമനം
വസംതീ	മച്-േചേതാ-ഹൃദഭുവി	ശിവാനംദ-ലഹരീ	2

തയീ-േവദ ം	ഹൃദ ം	തി-പുര-ഹരം	ആദ ം	തി-നയനം
ജടാ-ഭാേരാദാരം	ചലദ്-ഉരഗ-ഹാരം	മൃഗ	ധരമ്
മഹാ-േദവം	േദവം	മയി	സദയ-ഭാവം	പശു-പതിം
ചിദ്-ആലംബം	സാംബം	ശിവമ്-അതി-വിഡംബം	ഹൃദി	ഭേജ	3

സഹസം	വര്തംേത	ജഗതി	വിബുധാഃ	ക്ശു ദ-ഫലദാ
ന	മേന 	സപ്േന	വാ	തദ്-അനുസരണം	തത്-കൃത-ഫലമ്
ഹരി-ബ ാദീനാം-അപി	നികട-ഭാജാം-അസുലഭം
ചിരം	യാേച	ശംേഭാ	ശിവ	തവ	പദാംേഭാജ-ഭജനമ്	4

സ്മൃെതൗ	ശാസ്േ ത	ൈവേദ 	ശകുന-കവിതാ-ഗാന-ഫണിെതൗ
പുരാേണ	മംേ ത	വാ	സ്തുതി-നടന-ഹാേസ ശു-അചതുരഃ
കഥം	രാജ്നാം	പീതിര്-ഭവതി	മയി	േകാ(അ)ഹം	പശു-പേത
പശും	മാം	സര ജ്ന	പഥിത-കൃപയാ	പാലയ	വിേഭാ	5

ഘേടാ	വാ	മൃത്-പിംേഡാ-അപി-അണുര്-അപി	ച	ധൂേമാ-അ ിര്-അചലഃ
പേടാ	വാ	തംതുര്-വാ	പരിഹരതി	കിം	േഘാര-ശമനമ്
വൃഥാ	കംഠ-ക്േശാഭം	വഹസി	തരസാ	തര്ക-വചസാ
പദാംേഭാജം	ശംേഭാര്-ഭജ	പരമ-െസൗഖ ം	വജ	സുധീഃ	6

മനസ്-േത	പാദാബ്േജ	നിവസതു	വചഃ	സ്േതാത-ഫണിെതൗ
കെരൗ	ച-അഭ ര്ചായാം	ശുതിര്-അപി	കഥാകര്ണന-വിെധൗ
തവ	ധ ാേന	ബു ിര്-നയന-യുഗലം	മൂര്തി-വിഭേവ
പര-ഗംഥാന്	ൈകര്-വാ	പരമ-ശിവ	ജാേന	പരമ്-അതഃ	7

യഥാ	ബു ിഃ-ശുെ ൗ	രജതം	ഇതി	കാചാശ്മനി	മണിര്-
ജേല	ൈപശ്േട	ക്ശീരം	ഭവതി	മൃഗ-തൃശ്ണാസു	സലിലമ്
തഥാ	േദവ- ഭാംത ാ	ഭജതി	ഭവദ്-അന ം	ജഡ	ജേനാ
മഹാ-േദേവശം	ത ാം	മനസി	ച	ന	മത ാ	പശു-പേത	8
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ഗഭീേര	കാസാേര	വിശതി	വിജേന	േഘാര-വിപിേന
വിശാേല	ൈശേല	ച	 ഭമതി	കുസുമാര്ഥം	ജഡ-മതിഃ
സമര്ൈപ കം	േചതഃ-സരസിജം	ഉമാ	നാഥ	ഭവേത
സുേഖന-അവ ാതും	ജന	ഇഹ	ന	ജാനാതി	കിമ്-അേഹാ	9

നരത ം	േദവത ം	നഗ-വന-മൃഗത ം	മശകതാ
പശുത ം	കീടത ം	ഭവതു	വിഹഗത ാദി-ജനനമ്
സദാ	തത്-പാദാബ്ജ-സ്മരണ-പരമാനംദ-ലഹരീ
വിഹാരാസ ം	േചദ്-ഹൃദയം-ഇഹ	കിം	േതന	വപുശാ	10

വടുര ാ	േഗഹീ	വാ	യതിര്-അപി	ജടീ	വാ	തദിതേരാ
നേരാ	വാ	യഃ	ക ിദ്-ഭവതു	ഭവ	കിം	േതന	ഭവതി
യദീയം	ഹൃത്-പദ്മം	യദി	ഭവദ്-അധീനം	പശു-പേത
തദീയസ്-ത ം	ശംേഭാ	ഭവസി	ഭവ	ഭാരം	ച	വഹസി	11

ഗുഹായാം	േഗേഹ	വാ	ബഹിര്-അപി	വേന	വാ(അ) ദി-ശിഖേര
ജേല	വാ	വെ ൗ	വാ	വസതു	വസേതഃ	കിം	വദ	ഫലമ്
സദാ	യൈസവാംതഃകരണമ്-അപി	ശംേബാ	തവ	പേദ
ിതം	െചദ്-േയാേഗാ(അ)െസൗ	സ	ച	പരമ-േയാഗീ	സ	ച	സുഖീ	12

അസാേര	സംസാേര	നിജ-ഭജന-ദൂേര	ജഡധിയാ
ഭരമംതം	മാമ്-അംധം	പരമ-കൃപയാ	പാതുമ്	ഉചിതമ്
മദ്-അന ഃ	േകാ	ദീനസ്-തവ	കൃപണ-രക്ശാതി-നിപുണസ്-
ത ദ്-അന ഃ	േകാ	വാ	േമ	തി-ജഗതി	ശരണ ഃ	പശു-പേത	13

പഭുസ്-ത ം	ദീനാനാം	ഖലു	പരമ-ബംധുഃ	പശു-പേത
പമുേഖ ാ(അ)ഹം	േതശാമ്-അപി	കിമ്-ഉത	ബംധുത മ്-അനേയാഃ
തൈയവ	ക്ശംതവ ാഃ	ശിവ	മദ്-അപരാധാശ്-ച	സകലാഃ
പയ ാത്-കര്തവ ം	മദ്-അവനമ്-ഇയം	ബംധു-സരണിഃ	14

ഉേപക്ശാ	േനാ	േചത്	കിം	ന	ഹരസി	ഭവദ്-ധ ാന-വിമുഖാം
ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠാം	വിധി-ലിപിമ്-അശേ ാ	യദി	ഭവാന്
ശിരസ്-തദ്-വദിധാതം	ന	നഖലു	സുവൃ ം	പശു-പേത
കഥം	വാ	നിര്-യ ം	കര-നഖ-മുേഖൈനവ	ലുലിതമ്	15

വിരിന്ചിര്-ദീര്ഘായുര്-ഭവതു	ഭവതാ	തത്-പര-ശിരശ്-
ചതുശ്കം	സംരക്ശ ം	സ	ഖലു	ഭുവി	ൈദന ം	ലിഖിതവാന്
വിചാരഃ	േകാ	വാ	മാം	വിശദ-കൃപയാ	പാതി	ശിവ	േത
കടാക്ശ-വ ാപാരഃ	സയമ്-അപി	ച	ദീനാവന-പരഃ	16

ഫലാദ്-വാ	പുണ ാനാം	മയി	കരുണയാ	വാ	തയി	വിേഭാ
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പസേ (അ)പി	സ ാമിന്	ഭവദ്-അമല-പാദാബ്ജ-യുഗലമ്
കഥം	പേശ യം	മാം	 ഗയതി	നമഃ-സം ഭമ-ജുശാം
നിലിംപാനാം	േ ശണിര്-നിജ-കനക-മാണിക -മകുൈടഃ	17

ത മ്-ഏേകാ	േലാകാനാം	പരമ-ഫലേദാ	ദിവ -പദവീം
വഹംതസ്-ത ൂലാം	പുനര്-അപി	ഭജംേത	ഹരി-മുഖാഃ
കിയദ്-വാ	ദാക്ശിണ ം	തവ	ശിവ	മദാശാ	ച	കിയതീ
കദാ	വാ	മദ്-രക്ശാം	വഹസി	കരുണാ-പൂരിത-ദൃശാ	18

ദുരാശാ-ഭൂയിശ്േഠ	ദുരധിപ-ഗൃഹ-ദ ാര-ഘടേക
ദുരംേത	സംസാേര	ദുരിത-നിലേയ	ദുഃഖ	ജനേക
മദായാസമ്	കിം	ന	വ പനയസി	കേസ ാപകൃതേയ
വേദയം	പീതിശ്-േചത്	തവ	ശിവ	കൃതാര്ഥാഃ	ഖലു	വയമ്	19

സദാ	േമാഹാടവ ാം	ചരതി	യുവതീനാം	കുച-ഗിെരൗ
നടത ്-ആശാ-ശാഖാസ്-വടതി	ഝടിതി	ൈസ രമ്-അഭിതഃ
കപാലിന്	ഭിക്േശാ	േമ	ഹൃദയ-കപിമ്-അത ംത-ചപലം
ദൃഢം	ഭ ാ	ബ ാ	ശിവ	ഭവദ്-അധീനം	കുരു	വിേഭാ	20

ധൃതി-സ്തംഭാധാരം	ദൃഢ-ഗുണ	നിബ ാം	സഗമനാം
വിചി താം	പദ്മാഢ ാം	പതി-ദിവസ-സ ാര്ഗ-ഘടിതാമ്
സ്മരാേര	മേ തഃ-സ്ഫുട-പട-കുടീം	പാപ 	വിശദാം
ജയ	സ ാമിന്	ശ ാ	സഹ	ശിവ	ഗൈണഃ-േസവിത	വിേഭാ	21

പേലാഭാൈദ ര്-അര്ഥാഹരണ-പര-തംേതാ	ധനി-ഗൃേഹ
പേവേശാദ ു ഃ-സന്	 ഭമതി	ബഹുധാ	തസ്കര-പേത
ഇമം	േചതശ്-േചാരം	കഥമ്-ഇഹ	സേഹ	ശന്കര	വിേഭാ
തവാധീനം	കൃത ാ	മയി	നിരപരാേധ	കുരു	കൃപാമ്	22

കേരാമി	തത്-പൂജാം	സപദി	സുഖേദാ	േമ	ഭവ	വിേഭാ
വിധിത ം	വിശ്ണുത മ്	ദിശസി	ഖലു	തസ ാഃ	ഫലമ്-ഇതി
പുന 	ത ാം	 ദശ്ടും	ദിവി	ഭുവി	വഹന്	പക്ശി-മൃഗതാമ്-
അദൃശ്ട ാ	തത്-േഖദം	കഥമ്-ഇഹ	സേഹ	ശന്കര	വിേഭാ	23

കദാ	വാ	ൈകലാേസ	കനക-മണി-െസൗേധ	സഹ-ഗൈണര്-
വസന്	ശംേഭാര്-അേഗ	സ്ഫുട-ഘടിത-മൂര്ധാന്ജലി-പുടഃ
വിേഭാ	സാംബ	സ ാമിന്	പരമ-ശിവ	പാഹീതി	നിഗദന്
വിധാതൃഋണാം	ക ാന്	ക്ശണമ്-ഇവ	വിേനശ ാമി	സുഖതഃ	24

സ്തൈവര്-ബ ാദീനാം	ജയ-ജയ-വേചാഭിര്-നിയമാനാം
ഗണാനാം	േകലീഭിര്-മദകല-മേഹാക്ശസ 	കകുദി
ിതം	നീല-ഗീവം	തി-നയനം-ഉമാ ിശ്ട-വപുശം

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


കദാ	ത ാം	പേശ യം	കര-ധൃത-മൃഗം	ഖംഡ-പരശുമ്	25

കദാ	വാ	ത ാം	ദൃശ്ട ാ	ഗിരിശ	തവ	ഭവ ാന്ഘി-യുഗലം
ഗൃഹീത ാ	ഹസ്താഭ ാം	ശിരസി	നയേന	വക്ശസി	വഹന്
സമാ ിശ ാഘായ	സ്ഫുട-ജലജ-ഗംധാന്	പരിമലാന്-
അലഭ ാം	ബ ാൈദ ര്-മുദമ്-അനുഭവിശ ാമി	ഹൃദേയ	26

കരേ 	േഹമാെ ദൗ	ഗിരിശ	നികടേ 	ധന-പെതൗ
ഗൃഹേ 	സ ര്ഭൂജാ(അ)മര-സുരഭി-ചിംതാമണി-ഗേണ
ശിരേ 	ശീതാംെശൗ	ചരണ-യുഗലേ (അ)ഖില	ശുേഭ
കമ്-അര്ഥം	ദാേസ (അ)ഹം	ഭവതു	ഭവദ്-അര്ഥം	മമ	മനഃ	27

സാരൂപ ം	തവ	പൂജേന	ശിവ	മഹാ-േദേവതി	സംകീര്തേന
സാമീപ ം	ശിവ	ഭ ി-ധുര -ജനതാ-സാംഗത -സംഭാശേണ
സാേലാക ം	ച	ചരാചരാ ക-തനു-ധ ാേന	ഭവാനീ-പേത
സായുജ ം	മമ	സി ിമ്-അത	ഭവതി	സ ാമിന്	കൃതാര്േഥാസ്മ ഹമ്	28

തത്-പാദാംബുജമ്-അര്ചയാമി	പരമം	ത ാം	ചിംതയാമി-അനഹം
ത ാമ്-ഈശം	ശരണം	വജാമി	വചസാ	ത ാമ്-ഏവ	യാേച	വിേഭാ
വീക്ശാം	േമ	ദിശ	ചാക്ശുശീം	സ-കരുണാം	ദിൈവ ശ്-ചിരം	പാര്ഥിതാം
ശംേഭാ	േലാക-ഗുേരാ	മദീയ-മനസഃ	െസൗേഖ ാപേദശം	കുരു	29

വസ്േ താദ്-ധൂത	വിെധൗ	സഹസ-കരതാ	പുശ്പാര്ചേന	വിശ്ണുതാ
ഗംേധ	ഗംധ-വഹാ താ(അ) -പചേന	ബഹിര്-മുഖാധ ക്ശതാ
പാേത	കാന്ചന-ഗര്ഭതാസ്തി	മയി	േചദ്	ബാേലംദു	ചൂഡാ-മേണ
ശുശൂശാം	കരവാണി	േത	പശു-പേത	സ ാമിന്	തി-േലാകീ-ഗുേരാ	30

നാലം	വാ	പരേമാപകാരകമ്-ഇദം	േത കം	പശൂനാം	പേത
പശ ന്	കുക്ശി-ഗതാന്	ചരാചര-ഗണാന്	ബാഹ ിതാന്	രക്ശിതുമ്
സര ാമര്ത -പലായെനൗശധമ്-അതി-ജ ാലാ-കരം	ഭീ-കരം
നിക്ശിപ്തം	ഗരലം	ഗേല	ന	ഗലിതം	േനാദ്ഗീര്ണമ്-ഏവ-തയാ	31

ജ ാേലാ ഗഃ	സകലാമരാതി-ഭയദഃ	ക്േശ ലഃ	കഥം	വാ	തയാ
ദൃശ്ടഃ	കിം	ച	കേര	ധൃതഃ	കര-തേല	കിം	പക -ജംബൂ-ഫലമ്
ജിഹ ായാം	നിഹിത 	സി -ഘുടികാ	വാ	കംഠ-േദേശ	ഭൃതഃ
കിം	േത	നീല-മണിര്-വിഭൂശണമ്-അയം	ശംേഭാ	മഹാ ന്	വദ	32

നാലം	വാ	സകൃദ്-ഏവ	േദവ	ഭവതഃ	േസവാ	നതിര്-വാ	നുതിഃ
പൂജാ	വാ	സ്മരണം	കഥാ-ശവണമ്-അപി-ആേലാകനം	മാദൃശാമ്
സ ാമി ്-അ ിര-േദവതാനുസരണായാേസന	കിം	ലഭ േത
കാ	വാ	മു ിര്-ഇതഃ	കുേതാ	ഭവതി	േചത്	കിം	പാര്ഥനീയം	തദാ	33

4
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


കിം	ബൂമസ്-തവ	സാഹസം	പശു-പേത	കസ ാസ്തി	ശംേഭാ	ഭവദ്-
ൈധര ം	േചദൃശമ്-ആ നഃ- ിതിര്-ഇയം	ചാൈന ഃ	കഥം	ലഭ േത
ഭശ ദ്-േദവ-ഗണം	തസന്-മുനി-ഗണം	നശത്-പപന്ചം	ലയം
പശ ന്-നിര്ഭയ	ഏക	ഏവ	വിഹരതി-ആനംദ-സാംേ ദാ	ഭവാന്	34

േയാഗ-ക്േശമ-ധുരം-ധരസ 	സകലഃ-േ ശയഃ	പേദാേദ ാഗിേനാ
ദൃശ്ടാദൃശ്ട-മേതാപേദശ-കൃതിേനാ	ബാഹ ാംതര-വ ാപിനഃ
സര ജ്നസ 	ദയാ-കരസ 	ഭവതഃ	കിം	േവദിതവ ം	മയാ
ശംേഭാ	ത ം	പരമാംതരംഗ	ഇതി	േമ	ചിേ 	സ്മരാമി-അനഹമ്	35

ഭേ ാ	ഭ ി-ഗുണാവൃേത	മുദ്-അമൃതാ-പൂര്േണ	പസേ 	മനഃ
കുംേഭ	സാംബ	തവാന്ഘി-പ വ	യുഗം	സം ാപ 	സംവിത്-ഫലമ്
സ ം	മം തമ്-ഉദീരയന്-നിജ	ശരീരാഗാര	ശു ിം	വഹന്
പുണ ാഹം	പകടീ	കേരാമി	രുചിരം	കല ാണമ്-ആപാദയന്	36

ആമ്നായാംബുധിമ്-ആദേരണ	സുമനഃ-സന്ഘാഃ-സമുദ ന്-മേനാ
മംഥാനം	ദൃഢ	ഭ ി-ര ു-സഹിതം	കൃത ാ	മഥിത ാ	തതഃ
േസാമം	ക -തരും	സു-പര -സുരഭിം	ചിംതാ-മണിം	ധീമതാം
നിത ാനംദ-സുധാം	നിരംതര-രമാ-െസൗഭാഗ മ്-ആതന േത	37

പാക്-പുണ ാചല-മാര്ഗ-ദര്ശിത-സുധാ-മൂര്തിഃ	പസ ഃ-ശിവഃ
േസാമഃ-സദ്-ഗുണ-േസവിേതാ	മൃഗ-ധരഃ	പൂര്ണാസ്-തേമാ-േമാചകഃ
േചതഃ	പുശ്കര-ലക്ശിേതാ	ഭവതി	േചദ്-ആനംദ-പാേഥാ-നിധിഃ
പാഗല്േഭ ന	വിജൃംഭേത	സുമനസാം	വൃ ിസ്-തദാ	ജായേത	38

ധര്േമാ	േമ	ചതുര്-അന്ഘികഃ	സുചരിതഃ	പാപം	വിനാശം	ഗതം
കാമ-േ കാധ-മദാദേയാ	വിഗലിതാഃ	കാലാഃ	സുഖാവിശ്കൃതാഃ
ജ്നാനാനംദ-മെഹൗശധിഃ	സുഫലിതാ	ൈകവല 	നാേഥ	സദാ
മാേന 	മാനസ-പുംഡരീക-നഗേര	രാജാവതംേസ	 ിേത	39

ധീ-യംേതണ	വേചാ-ഘേടന	കവിതാ-കുേല ാപകുല ാകൈമര്-
ആനീൈത 	സദാശിവസ 	ചരിതാംേഭാ-രാശി-ദിവ ാമൃൈതഃ
ഹൃത്-േകദാര-യുതാശ്-ച	ഭ ി-കലമാഃ	സാഫല മ്-ആതന േത
ദുര്ഭിക്ശാന്-മമ	േസവകസ 	ഭഗവന്	വിേശ ശ	ഭീതിഃ	കുതഃ	40

പാേപാത്പാത-വിേമാചനായ	രുചിൈരശ ര ായ	മൃത ും-ജയ
സ്േതാത-ധ ാന-നതി-പദിക്ശിണ-സപര ാേലാകനാകര്ണേന
ജിഹ ാ-ചി -ശിേരാന്ഘി-ഹസ്ത-നയന-േ ശാൈതര്-അഹമ്	പാര്ഥിേതാ
മാമ്-ആജ്നാപയ	തന്-നിരൂപയ	മുഹുര്-മാേമവ	മാ	േമ(അ)വചഃ	41

ഗാംഭീര ം	പരിഖാ-പദം	ഘന-ധൃതിഃ	പാകാര-ഉദ ദ്-ഗുണ
സ്േതാമശ്-ചാപ്ത-ബലം	ഘേനം ദിയ-ചേയാ	ദ ാരാണി	േദേഹ	 ിതഃ
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വിദ ാ-വസ്തു-സമൃ ിര്-ഇതി-അഖില-സാമഗീ-സേമേത	സദാ
ദുര്ഗാതി-പിയ-േദവ	മാമക-മേനാ-ദുര്േഗ	നിവാസം	കുരു	42

മാ	ഗ 	ത മ്-ഇതസ്-തേതാ	ഗിരിശ	േഭാ	മേ വ	വാസം	കുരു
സ ാമി ്-ആദി	കിരാത	മാമക-മനഃ	കാംതാര-സീമാംതേര
വര്തംേത	ബഹുേശാ	മൃഗാ	മദ-ജുേശാ	മാ ര -േമാഹാദയസ്-
താന്	ഹത ാ	മൃഗയാ-വിേനാദ	രുചിതാ-ലാഭം	ച	സംപാപ്സസി	43

കര-ല 	മൃഗഃ	കരീം ദ-ഭന്േഗാ
ഘന	ശാര്ദൂല-വിഖംഡേനാ(അ)സ്ത-ജംതുഃ
ഗിരിേശാ	വിശദ്-ആകൃതിശ്-ച	േചതഃ
കുഹേര	പന്ച	മുേഖാസ്തി	േമ	കുേതാ	ഭീഃ	44

ചംദഃ-ശാഖി-ശിഖാന ിൈതര്-ദ ിജ-വൈരഃ	സംേസവിേത	ശാശ േത
െസൗഖ ാപാദിനി	േഖദ-േഭദിനി	സുധാ-സാൈരഃ	ഫൈലര്-ദീപിേത
േചതഃ	പക്ശി-ശിഖാ-മേണ	ത ജ	വൃഥാ-സന്ചാരമ്-അൈന ര്-അലം
നിത ം	ശന്കര-പാദ-പദ്മ-യുഗലീ-നീേഡ	വിഹാരം	കുരു	45

ആകീര്േണ	നഖ-രാജി-കാംതി-വിഭൈവര്-ഉദ ത്-സുധാ-ൈവഭൈവര്-
ആെധൗേതപി	ച	പദ്മ-രാഗ-ലലിേത	ഹംസ-വൈജര്-ആശിേത
നിത ം	ഭ ി-വധൂ	ഗൈണശ്-ച	രഹസി	േസ ാ-വിഹാരം	കുരു
ിത ാ	മാനസ-രാജ-ഹംസ	ഗിരിജാ	നാഥാന്ഘി-െസൗധാംതേര	46

ശംഭു-ധ ാന-വസംത-സന്ഗിനി	ഹൃദാരാേമ(അ)ഘ-ജീര്ണ ദാഃ

സസ്താ	ഭ ി	ലതാ ടാ	വിലസിതാഃ	പുണ -പവാല-ശിതാഃ
ദീപ ംേത	ഗുണ-േകാരകാ	ജപ-വചഃ	പുശ്പാണി	സദ്-വാസനാ
ജ്നാനാനംദ-സുധാ-മരംദ-ലഹരീ	സംവിത്-ഫലാഭ ു തിഃ	47

നിത ാനംദ-രസാലയം	സുര-മുനി-സ ാംതാംബുജാതാശയം
സ ം	സദ്-ദ ിജ-േസവിതം	കലുശ-ഹൃത്-സദ്-വാസനാവിശ്കൃതമ്
ശംഭു-ധ ാന-സേരാവരം	വജ	മേനാ-ഹംസാവതംസ	 ിരം
കിം	ക്ശു ദാ ശയ-പല ല- ഭമണ-സംജാത-ശമം	പാപ്സസി	48

ആനംദാമൃത-പൂരിതാ	ഹര-പദാംേഭാജാലവാേലാദ താ
ൈ േര ാപഘ്നമ്-ഉേപത 	ഭ ി	ലതികാ	ശാേഖാപശാഖാന ിതാ
ഉൈ ര്-മാനസ-കായമാന-പടലീമ്-ആകമ 	നിശ്-കല്മശാ
നിത ാഭീശ്ട-ഫല-പദാ	ഭവതു	േമ	സത്-കര്മ-സംവര്ധിതാ	49

സംധ ാരംഭ-വിജൃംഭിതം	ശുതി-ശിര- ാനാംതര്-ആധിശ്ഠിതം
സ-േ പമ	 ഭമരാഭിരാമമ്-അസകൃത്	സദ്-വാസനാ-േശാഭിതമ്
േഭാഗീം ദാഭരണം	സമസ്ത-സുമനഃ-പൂജ ം	ഗുണാവിശ്കൃതം
േസേവ	ശീ-ഗിരി-മ ികാര്ജുന-മഹാ-ലിന്ഗം	ശിവാലിന്ഗിതമ്	50
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ഭൃന്ഗീ ാ-നടേനാത്കടഃ	കരി-മദ-ഗാഹീ	സ്ഫുരന്-മാധവ-
ആ ാേദാ	നാദ-യുേതാ	മഹാസിത-വപുഃ	പന്േചശുണാ	ചാദൃതഃ
സത്-പക്ശഃ	സുമേനാ-വേനശു	സ	പുനഃ	സാക്ശാന്-മദീേയ	മേനാ
രാജീേവ	 ഭമരാധിേപാ	വിഹരതാം	ശീ	ൈശല-വാസീ	വിഭുഃ	51

കാരുണ ാമൃത-വര്ശിണം	ഘന-വിപദ്-ഗീശ്മ ിദാ-കര്മഠം
വിദ ാ-സസ -ഫേലാദയായ	സുമനഃ-സംേസവ മ്-ഇ ാകൃതിമ്
നൃത ദ്-ഭ -മയൂരമ്-അദി-നിലയം	ചന്ചജ്-ജടാ-മംഡലം
ശംേഭാ	വാന്ചതി	നീല-കംധര-സദാ	ത ാം	േമ	മനശ്-ചാതകഃ	52

ആകാേശന	ശിഖീ	സമസ്ത	ഫണിനാം	േനതാ	കലാപീ	നതാ-
(അ)നുഗാഹി-പണേവാപേദശ-നിനൈദഃ	േകകീതി	േയാ	ഗീയേത
ശ ാമാം	ൈശല-സമുദ്ഭവാം	ഘന-രുചിം	ദൃശ്ട ാ	നടംതം	മുദാ
േവദാംേതാപവേന	വിഹാര-രസികം	തം	നീല-കംഠം	ഭേജ	53

സംധ ാ	ഘര്മ-ദിനാത േയാ	ഹരി-കരാഘാത-പഭൂതാനക-
ധ ാേനാ	വാരിദ	ഗര്ജിതം	ദിവിശദാം	ദൃശ്ടി ടാ	ചന്ചലാ
ഭ ാനാം	പരിേതാശ	ബാശ്പ	വിതതിര്-വൃശ്ടിര്-മയൂരീ	ശിവാ
യസ്മി ്-ഉ ല-താംഡവം	വിജയേത	തം	നീല-കംഠം	ഭേജ	54

ആദ ായാമിത-േതജേസ-ശുതി-പൈദര്-േവദ ായ	സാധ ായ	േത
വിദ ാനംദ-മയാ േന	തി-ജഗതഃ-സംരക്ശേണാേദ ാഗിേന
േധ യായാഖില-േയാഗിഭിഃ-സുര-ഗൈണര്-േഗയായ	മായാവിേന
സമ ക്	താംഡവ-സം ഭമായ	ജടിേന	േസയം	നതിഃ-ശംഭേവ	55

നിത ായ	തി-ഗുണാ േന	പുര-ജിേത	കാത ായനീ-േ ശയേസ
സത ായാദി	കുടുംബിേന	മുനി-മനഃ	പത ക്ശ-ചിന്-മൂര്തേയ
മായാ-സൃശ്ട-ജഗത്-തയായ	സകല-ആമ്നായാംത-സന്ചാരിേണ
സായം	താംഡവ-സം ഭമായ	ജടിേന	േസയം	നതിഃ-ശംഭേവ	56

നിത ം	േസ ാദര-േപാശണായ	സകലാന്-ഉ ിശ 	വി ാശയാ
വ ര്ഥം	പര ടനം	കേരാമി	ഭവതഃ-േസവാം	ന	ജാേന	വിേഭാ
മജ്-ജ ാംതര-പുണ -പാക-ബലതസ്-ത ം	ശര 	സര ാംതരസ്-
തിശ്ഠേസ വ	ഹി	േതന	വാ	പശു-പേത	േത	രക്ശണീേയാ(അ)സ്മ ഹമ്	57

ഏേകാ	വാരിജ-ബാംധവഃ	ക്ശിതി-നേഭാ	വ ാപ്തം	തേമാ-മംഡലം
ഭിത ാ	േലാചന-േഗാചേരാപി	ഭവതി	ത ം	േകാടി-സൂര -പഭഃ
േവദ ഃ	കിം	ന	ഭവസ േഹാ	ഘന-തരം	കീദൃന്ഗ്ഭേവന്-മ മസ്-
തത്-സര ം	വ പനീയ	േമ	പശു-പേത	സാക്ശാത്	പസേ ാ	ഭവ	58

ഹംസഃ	പദ്മ-വനം	സമി തി	യഥാ	നീലാംബുദം	ചാതകഃ
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േകാകഃ	േകാക-നദ-പിയം	പതി-ദിനം	ചം ദം	ചേകാരസ്-തഥാ
േചേതാ	വാന്ചതി	മാമകം	പശു-പേത	ചിന്-മാര്ഗ	മൃഗ ം	വിേഭാ
െഗൗരീ	നാഥ	ഭവത്-പദാബ്ജ-യുഗലം	ൈകവല -െസൗഖ -പദമ്	59

േരാധസ്-േതായഹൃതഃ	ശേമണ-പഥികശ്-ചായാം	തേരാര്-വൃശ്ടിതഃ
ഭീതഃ	സ 	ഗൃഹം	ഗൃഹ മ്-അതിഥിര്-ദീനഃ	പഭം	ധാര്മികമ്
ദീപം	സംതമസാകുലശ്-ച	ശിഖിനം	ശീതാവൃതസ്-ത ം	തഥാ
േചതഃ-സര -ഭയാപഹം-വജ	സുഖം	ശംേഭാഃ	പദാംേഭാരുഹമ്	60

അന്േകാലം	നിജ	ബീജ	സംതതിര്-അയസ്കാംേതാപലം	സൂചികാ
സാധ ീ	ൈനജ	വിഭും	ലതാ	ക്ശിതി-രുഹം	സിംധുഹ്-സരിദ്-വ ഭമ്
പാപ്േനാതീഹ	യഥാ	തഥാ	പശു-പേതഃ	പാദാരവിംദ-ദ യം
േചേതാവൃ ിര്-ഉേപത 	തിശ്ഠതി	സദാ	സാ	ഭ ിര്-ഇതി-ഉച േത	61

ആനംദാശുഭിര്-ആതേനാതി	പുലകം	ൈനര്മല തശ്-ചാദനം
വാചാ	ശന്ഖ	മുേഖ	 ിൈതശ്-ച	ജഠരാ-പൂര്തിം	ചരിതാമൃൈതഃ
രു ദാക്ൈശര്-ഭസിേതന	േദവ	വപുേശാ	രക്ശാം	ഭവദ്-ഭാവനാ-
പര ന്േക	വിനിേവശ 	ഭ ി	ജനനീ	ഭ ാര്ഭകം	രക്ശതി	62

മാര്ഗാ-വര്തിത	പാദുകാ	പശു-പേതര്-അംഗസ 	കൂര്ചായേത
ഗംഡൂശാംബു-നിേശചനം	പുര-രിേപാര്-ദിവ ാഭിേശകായേത
കിന്ചിദ്-ഭക്ശിത-മാംസ-േശശ-കബലം	നേവ ാപഹാരായേത
ഭ ിഃ	കിം	ന	കേരാതി-അേഹാ	വന-ചേരാ	ഭ ാവതമ്സായേത	63

വക്ശസ്താഡനമ്-അംതകസ 	കഠിനാപസ്മാര	സ ര്ദനം

ഭൂ-ഭൃത്-പര ടനം	നമത്-സുര-ശിരഃ-േകാടീര	സന്ഘര്ശണമ്
കര്േമദം	മൃദുലസ 	താവക-പദ-ദ ംദ സ 	െഗൗരീ-പേത
മേ േതാ-മണി-പാദുകാ-വിഹരണം	ശംേഭാ	സദാന്ഗീ-കുരു	64

വക്ശസ്-താഡന	ശന്കയാ	വിചലിേതാ	ൈവവസ േതാ	നിര്ജരാഃ
േകാടീേരാ ല-ര -ദീപ-കലികാ-നീരാജനം	കുര േത
ദൃശ്ട ാ	മു ി-വധൂസ്-തേനാതി	നിഭൃതാേ ശം	ഭവാനീ-പേത
യച്-േചതസ്-തവ	പാദ-പദ്മ-ഭജനം	തേസഹ	കിം	ദുര്-ലഭമ്	65

കീഡാര്ഥം	സൃജസി	പപന്ചമ്-അഖിലം	കീഡാ-മൃഗാസ്-േത	ജനാഃ
യത്-കര്മാചരിതം	മയാ	ച	ഭവതഃ	പീൈത 	ഭവേത വ	തത്
ശംേഭാ	സസ 	കുതൂഹലസ 	കരണം	മേ ശ്ടിതം	നി ിതം
തസ്മാന്-മാമക	രക്ശണം	പശു-പേത	കര്തവ മ്-ഏവ	തയാ	66

ബഹു-വിധ-പരിേതാശ-ബാശ്പ-പൂര-
സ്ഫുട-പുലകാന്കിത-ചാരു-േഭാഗ-ഭൂമിമ്
ചിര-പദ-ഫല-കാന്ക്ശി-േസവ മാനാം
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പരമ	സദാശിവ-ഭാവനാം	പപേദ 	67

അമിത-മുദമൃതം	മുഹുര്-ദുഹംതീം
വിമല-ഭവത്-പദ-േഗാശ്ഠമ്-ആവസംതീമ്
സദയ	പശു-പേത	സുപുണ -പാകാം
മമ	പരിപാലയ	ഭ ി	േധനുമ്-ഏകാമ്	68

ജഡതാ	പശുതാ	കലന്കിതാ
കുടില-ചരത ം	ച	നാസ്തി	മയി	േദവ
അസ്തി	യദി	രാജ-െമൗേല
ഭവദ്-ആഭരണസ 	നാസ്മി	കിം	പാതമ്	69

അരഹസി	രഹസി	സതംത-ബു ാ
വരി-വസിതും	സുലഭഃ	പസ -മൂര്തിഃ
അഗണിത	ഫല-ദായകഃ	പഭുര്-േമ
ജഗദ്-അധിേകാ	ഹൃദി	രാജ-േശഖേരാസ്തി	70

ആരൂഢ-ഭ ി-ഗുണ-കുന്ചിത-ഭാവ-ചാപ-
യുൈ ഃ-ശിവ-സ്മരണ-ബാണ-ഗൈണര്-അേമാൈഘഃ
നിര്ജിത 	കില്ബിശ-രിപൂന്	വിജയീ	സുധീം ദഃ-
സാനംദമ്-ആവഹതി	സു ിര-രാജ-ലക്ശ്മീമ്	71

ധ ാനാന്ജേനന	സമേവക്ശ 	തമഃ-പേദശം
ഭിത ാ	മഹാ-ബലിഭിര്-ഈശര	നാമ-മംൈതഃ
ദിവ ാശിതം	ഭുജഗ-ഭൂശണമ്-ഉദ ഹംതി
േയ	പാദ-പദ്മമ്-ഇഹ	േത	ശിവ	േത	കൃതാര്ഥാഃ	72

ഭൂ-ദാരതാമ്-ഉദവഹദ്-യദ്-അേപക്ശയാ	ശീ-
ഭൂ-ദാര	ഏവ	കിമതഃ	സുമേത	ലഭസ
േകദാരമ്-ആകലിത	മു ി	മെഹൗശധീനാം
പാദാരവിംദ	ഭജനം	പരേമശ രസ 	73

ആശാ-പാശ-േ ശ-ദുര്-വാസനാദി-
േഭേദാദ ുൈ ര്-ദിവ -ഗംൈധര്-അമംൈദഃ
ആശാ-ശാടീകസ 	പാദാരവിംദം
േചതഃ-േപടീം	വാസിതാം	േമ	തേനാതു	74

കല ാണിനം	സരസ-ചിത-ഗതിം	സേവഗം
സേര ന്ഗിതജ്നമ്-അനഘം	ധുവ-ലക്ശണാഢ മ്
േചതസ്-തുരന്ഗമ്-അധിരുഹ 	ചര	സ്മരാേര
േനതഃ-സമസ്ത	ജഗതാം	വൃശഭാധിരൂഢ	75
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ഭ ിര്-മേഹശ-പദ-പുശ്കരമ്-ആവസംതീ
കാദംബിനീവ	കുരുേത	പരിേതാശ-വര്ശമ്
സംപൂരിേതാ	ഭവതി	യസ 	മനസ്-തടാകസ്-
തജ്-ജ -സസ മ്-അഖിലം	സഫലം	ച	നാന ത്	76

ബു ിഃ- ിരാ	ഭവിതുമ്-ഈശര-പാദ-പദ്മ
സ ാ	വധൂര്-വിരഹിണീവ	സദാ	സ്മരംതീ
സദ്-ഭാവനാ-സ്മരണ-ദര്ശന-കീര്തനാദി
സേ ാഹിേതവ	ശിവ-മം ത-ജേപന	വിംേത	77

സദ്-ഉപചാര-വിധിശു-അനു-േബാധിതാം
സവിനയാം	സുഹൃദം	സദുപാശിതാമ്
മമ	സമു ര	ബു ിമ്-ഇമാം	പേഭാ
വര-ഗുേണന	നേവാഢ-വധൂമ്-ഇവ	78

നിത ം	േയാഗി-മനഹ്-സേരാജ-ദല-സന്ചാര-ക്ശമസ്-തത്-കമഃ-
ശംേഭാ	േതന	കഥം	കേഠാര-യമ-രാഡ്-വക്ശഃ-കവാട-ക്ശതിഃ
അത ംതം	മൃദുലം	ത ദ്-അന്ഘി-യുഗലം	ഹാ	േമ	മനശ്-ചിംതയതി-
ഏതല്-േലാചന-േഗാചരം	കുരു	വിേഭാ	ഹസ്േതന	സംവാഹേയ	79

ഏശ േത ശ	ജനിം	മേനാ(അ)സ 	കഠിനം	തസ്മിന്-നടാനീതി	മദ്-
രക്ശാൈയ	ഗിരി	സീമ്നി	േകാമല-പദ-ന ാസഃ	പുരാഭ ാസിതഃ
േനാ-േചദ്-ദിവ -ഗൃഹാംതേരശു	സുമനസ്-തേ ശു	േവദ ാദിശു
പായഃ-സ ു	ശിലാ-തേലശു	നടനം	ശംേഭാ	കിമര്ഥം	തവ	80

കന്ചിത്-കാലമ്-ഉമാ-മേഹശ	ഭവതഃ	പാദാരവിംദാര്ചൈനഃ
കന്ചിദ്-ധ ാന-സമാധിഭിശ്-ച	നതിഭിഃ	കന്ചിത്	കഥാകര്ണൈനഃ
കന്ചിത്	കന്ചിദ്-അേവക്ശൈണശ്-ച	നുതിഭിഃ	കന്ചിദ്-ദശാമ്-ഈദൃശീം
യഃ	പാപ്േനാതി	മുദാ	ത ദ്-അര്പിത	മനാ	ജീവന്	സ	മു ഃ	ഖലു	81

ബാണത ം	വൃശഭത മ്-അര്ധ-വപുശാ	ഭാര ാത മ്-ആര ാ-പേത
േഘാണിത ം	സഖിതാ	മൃദന്ഗ	വഹതാ	േചത ാദി	രൂപം	ദെധൗ
ത ത്-പാേദ	നയനാര്പണം	ച	കൃതവാന്	ത ദ്-േദഹ	ഭാേഗാ	ഹരിഃ
പൂജ ാത്-പൂജ -തരഃ-സ	ഏവ	ഹി	ന	േചത്	േകാ	വാ	തദേന ാ(അ)ധികഃ	82

ജനന-മൃതി-യുതാനാം	േസവയാ	േദവതാനാം
ന	ഭവതി	സുഖ-േലശഃ	സംശേയാ	നാസ്തി	തത
അജനിമ്-അമൃത	രൂപം	സാംബമ്-ഈശം	ഭജംേത
യ	ഇഹ	പരമ	െസൗഖ ം	േത	ഹി	ധന ാ	ലഭംേത	83

ശിവ	തവ	പരിചര ാ	സ ിധാനായ	െഗൗര ാ
ഭവ	മമ	ഗുണ-ധുര ാം	ബു ി-കന ാം	പദാേസ
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സകല-ഭുവന-ബംേധാ	സ ിദ്-ആനംദ-സിംേധാ
സദയ	ഹൃദയ-േഗേഹ	സര ദാ	സംവസ	ത മ്	84

ജലധി	മഥന	ദക്േശാ	ൈനവ	പാതാല	േഭദീ
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കഥയ	കഥമ്-അഹം	േത	ക യാനീംദു-െമൗേല	85
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പക്ശിത ം	ന	ച	വാ	കീടിത മ്-അപി	ന	പാപ്തം	മയാ	ദുര്-ലഭമ്
ജാേന	മസ്തകമ്-അന്ഘി-പ വമ്-ഉമാ-ജാേന	ന	േത(അ)ഹം	വിേഭാ
ന	ജ്നാതം	ഹി	പിതാമേഹന	ഹരിണാ	തേ ന	തദ്-രൂപിണാ	86

അശനം	ഗരലം	ഫണീ	കലാേപാ
വസനം	ചര്മ	ച	വാഹനം	മേഹാക്ശഃ
മമ	ദാസസി	കിം	കിമ്-അസ്തി	ശംേഭാ
തവ	പാദാംബുജ-ഭ ിമ്-ഏവ	േദഹി	87

യദാ	കൃതാംേഭാ-നിധി-േസതു-ബംധനഃ
കര -ലാധഃ-കൃത-പര താധിപഃ
ഭവാനി	േത	ലന്ഘിത-പദ്മ-സംഭവസ്-
തദാ	ശിവാര്ചാ-സ്തവ	ഭാവന-ക്ശമഃ	88

നതിഭിര്-നുതിഭിസ്-ത മ്-ഈശ	പൂജാ
വിധിഭിര്-ധ ാന-സമാധിഭിര്-ന	തുശ്ടഃ
ധനുശാ	മുസേലന	ചാശ്മഭിര്-വാ
വദ	േത	പീതി-കരം	തഥാ	കേരാമി	89

വചസാ	ചരിതം	വദാമി	ശംേഭാര്-
അഹമ്-ഉേദ ാഗ	വിധാസു	േത(അ)പസ ഃ

മനസാകൃതിമ്-ഈശരസ 	േസേവ
ശിരസാ	ൈചവ	സദാശിവം	നമാമി	90

ആദ ാ(അ)വിദ ാ	ഹൃദ്-ഗതാ	നിര്ഗതാസീത്-
വിദ ാ	ഹൃദ ാ	ഹൃദ്-ഗതാ	തത്-പസാദാത്
േസേവ	നിത ം	ശീ-കരം	തത്-പദാബ്ജം
ഭാേവ	മുേ ര്-ഭാജനം	രാജ-െമൗേല	91

ദൂരീകൃതാനി	ദുരിതാനി	ദുരക്ശരാണി
െദൗര്-ഭാഗ -ദുഃഖ-ദുരഹംകൃതി-ദുര്-വചാംസി
സാരം	ത ദീയ	ചരിതം	നിതരാം	പിബംതം
െഗൗരീശ	മാമ്-ഇഹ	സമു ര	സത്-കടാക്ൈശഃ	92
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മാമക	ഹൃദയം	നിരംതരം	രമതാമ്	93

സാ	രസനാ	േത	നയേന
താേവവ	കെരൗ	സ	ഏവ	കൃത-കൃത ഃ
യാ	േയ	െയൗ	േയാ	ഭര്ഗം
വദതീക്േശേത	സദാര്ചതഃ	സ്മരതി	94

അതി	മൃദുെലൗ	മമ	ചരെണൗ-
അതി	കഠിനം	േത	മേനാ	ഭവാനീശ
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ശിവ	കഥമ്-ആസീദ്-ഗിെരൗ	തഥാ	പേവശഃ	95

ൈധയാന്കുേശന	നിഭൃതം
രഭസാദ്-ആകൃശ 	ഭ ി-ശൃന്ഖലയാ
പുര-ഹര	ചരണാലാേന
ഹൃദയ-മേദഭം	ബധാന	ചിദ്-യംൈതഃ	96

പചരത ഭിതഃ	പഗല്ഭ-വൃ ാ

മദവാന്-ഏശ	മനഃ-കരീ	ഗരീയാന്
പരിഗൃഹ 	നേയന	ഭ ി-ര ാ

പരമ	 ാണു-പദം	ദൃഢം	നയാമുമ്	97

സര ാലന്കാര-യു ാം	സരല-പദ-യുതാം	സാധു-വൃ ാം	സുവര്ണാം
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കല ാണീം	േദവ	െഗൗരീ-പിയ	മമ	കവിതാ-കന കാം	ത ം	ഗൃഹാണ	98

ഇദം	േത	യു ം	വാ	പരമ-ശിവ	കാരുണ 	ജലേധ
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കഥം	ശംേഭാ	സ ാമിന്	കഥയ	മമ	േവേദ ാസി	പുരതഃ	99
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