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ശിവായ നമഃ ||  
 
ശിവ തുതിഃ | 
(ശീ മലികുചിസൂരിസൂനു നാരയണ പ ിതാചാര  വിരചിതാ) 
 

ഫുടം ഫടികസപഭം ഫുടിതഹാരകശീജടം ശശാ ദലേശഖരം 
കപിലഫുലേനതതയം |  
തര ുവരകൃ ിമ ഭുജഗഭൂഷണം ഭൂതിമ കദാ നു ശിതിക ഠ  േത 

വപുരേവ േത വീ ണം ||൧|| 
 
തിേലാചന വിേലാചേന ലസതി േത ലലാമായിേത മേരാ നിയമഘ മേരാ 
നിയമിനാമഭൂ ഭ മസാ  |  
സ ഭ ിലതയാ വശീകൃതവതീ സതീയം സതീ സ ഭ വശേതാ ഭവാനപി  വശീ 
പസീദ  പേഭാ ||൨||  
 
മേഹശ  മഹിേതാഽസി ത പുരുഷപൂരുഷാേ ഗ ാ ഭവാനേഘാരരിപുേഘാര 
േതഽനവമ വാമേദവാ ജലിഃ |  
നമഃ സപദിജാത േത ത മിതി പ രൂേപാചിതപപ ചയപ വൃ മ 
മന തമ താഡയ   ||൩||  
 
രസാഘനരസാനലാനിലവിയദ ിവസ ദ ിധുപയ ഷു നിവി മിത ജ ഭജാമി  
മൂ ത കം |  
പശാ മുത ഭീഷണം ഭുവനേമാഹനം േചത േഹാ വപൂംഷി 
ഗുണഭൂഷിേതഽഹമഹമാ േമാഹംഭിേദ  ||൪||  
 
വിമു ിപരമാധ നാം തവ ഷഡധ നാമാ പദം പദം നിഗമേവദിേനാ ജഗതി 
വാമേദവാദയഃ |  
കഥ ിദുപശി ിതാ ഭഗവൈതവ സംവി ദേത വയം തു വിരലാ രാഃ കഥമുേമശ 
ത േഹ ||൫||  
 
കേഠാരിതകുഠാരയാ ലലിതശൂലയാ വാഹയാ രണ മരുണാ ഫു രിണയാ 
സഖട ാ ഗയാ |   
ചലാഭിരചലാഭിരപ ഗണിതാഭിരു ത ത തു ദശ ജഗ ി േത ജയ 
ജേയത യുര ി മയം  ||൬||  
 



പുരാ തിപുരര നം വിവിധൈദത വിധ ംസനം പരാകമപരംപരാ അപി പരാ ന 
േത വി മയഃ |  
അമ ഷിബലഹ ഷിത ുഭിതവൃ േനേതാ ല ലനേഹലയാ ശലഭിതം ഹി  
േലാകതയം ||൭||  
 
സഹസനയേനാ ഗുഹഃ സഹസഹസര മിര ിധു ബൃഹ പതിരുതാ തിഃ 
സസുരസി വിദ ാധരാഃ | 
ഭവ പദപരായണാഃ ശിയമിമാം യയുഃ പാ ഥിതാം ഭവാ  സുരതരു ഭൃശം ശിവ 
ശിവ  ശിവാവലഭ ||൮||  
 
തവ പിയതമാദതിപിയതമ സൈദവാ രം പയസ ുപഹിതം ഘൃതം സ യമിവ 
ശിേയാ വലഭം |  
വിബുധ  ലഘുബു യഃ സ പരപ ല ായിതം പഠ ി ഹി ലുഠ ി േത 
ശഠഹൃദഃ ശുചാ  ശു ഠിതാഃ ||൯||  
 
നിവാസനിലയാ ചിതാ തവ ശിര തേത മാലികാ കപാലമപി േത കേര  
ത മശിേവാഽസ ന ധിയാം |  
തഥാപി ഭവതഃ പദം ശിവശിേവത േദാ ജ പതാമകി ന ന കി ന 
വൃജിനമ തി  ഭ മീഭേവ  ||൧൦||  
 
ത േമവ കില കാമധു  സകലകാമമാപൂരയ  സദാ തിനയേനാ ഭവാ  വഹതി 
ചാ ചി  േനേതാ ഭവം |  
വിഷം വിഷധരാ ധ പിബസി േതന ചാന വാന ിരു ചരിേതാചിതാ ജഗദധീശ 
േത  ഭി ുതാ ||൧൧||  
 
നമഃ ശിവശിവാശിവാശിവാ ഥകൠ ാശിവം  നേമാ ഹരഹരാഹരാഹര 
ഹരാ രീം േമ  ദുശം |  
നേമാ ഭവ ഭവാഭവപഭവഭൂതേയ േമ  ഭവാ േമാ മൃഡ നേമാ നേമാ നമ ഉേമശ 

തുഭ ം നമഃ ||൧൨||  
 
സതാം ശവണപ തിം സരതു സ േതാേ ത സൗ ശിവസ  

കരുണ ുരാ പതികൃതാ ദാ  േസാചിതാ |  
ഇതി പഥിതമാനേസാ വ ധിത നാമ നാരായണഃ ശിവ തുതിമിമാം ശിവം 
ലികുചിസൂരിസൂനുഃ  സുധീഃ ||൧൩||  
 
ഇതി ശീമലികുചിസൂരിസൂനുനാരയണപ ിതാചാര വിരചിതാ ശിവ തുതിഃ 
സംപൂ ണാ||  
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