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ശിവായ നമഃ ||  
 
ഉപമന ുകൃതം ശിവ േതാ തം 
 
ജയ ശ ര പാര തീപേത മൃഡ ശംേഭാ ശശിഖ മ ന |  
മദനാ ക ഭ വ ല പിയൈകലാസ ദയാസുധാംബുേധ ||൧||  
 
സദുപായകഥാസ പ ിേതാ ഹൃദേയ ദുഃഖശേരണ ഖ ിതഃ | 
ശശിഖ ശിഖ മ നം ശരണം യാമി ശരണ മീശ രം ||൨||  
 
മഹതഃ പരിതഃ പസ പത തമേസാ ദ ശനേമദിേനാ ഭിേദ |  
ദിനനാഥ ഇവ സ േതജസാ ഹൃദയേവ ാ നി മനാഗുേദഹി നഃ ||൩||  
 
ന വയം തവ ച മച ുഷാ പദവീമപ ുപവീ ിതും മാഃ | 
കൃപയാഽഭയേദന ച ുഷാ സകേലേനശ വിേലാകയാശു നഃ ||൪|| 
 
ത ദനു മൃതിേരവ പാവനീ തുതിയു ാ ന ഹി വ ുമീശ സാ |  
മധുരം ഹി പയഃ സ ഭാവേതാ നനു കീ ദു സിതശ കരാന ിതം ||൫||  
 
സവിേഷാഽപ മൃതായേത ഭവാ വമു ാഭരേണാഽപി പാവനഃ |  
ഭവ ഏവ ഭവാ കഃ സതാം സമ ദു ിര ിഷേമാ േണാഽപി സ  ||൬||  
 
അപി ശൂലധേരാ നിരാമേയാ ദുഢൈവരാഗ രേതാഽപി രാഗവാ  |  
അപി ൈഭ ചേരാ മേഹശ ര രിതം ചിതമിദം ഹി േത പേഭാ ||൭||  
 
വിതരത ഭിവാ ഛിതം ദുശാ പരി ദു ഃ കില ക പപാദപഃ |  
ഹൃദേയ മൃത ഏവ ധീമേത നമേതഽഭീ ഫലപേദാ ഭവാ  ||൮||  
 
സഹൈസവ ഭുജ ഗപാശവാന ിനിഗൃ ണാതി ന യാവദ കഃ |  
അഭയം കുരു താവദാശു േമ ഗതജീവസ  പുനഃ കിമൗഷൈധഃ ||൯||  
 
സവിൈഷരിവ ഭീമപ ൈഗര ിഷൈയേരഭിരലം പരി തം |  
അമൃൈതരിവ സംഭേമണ മാമഭിഷി ാശു ദയാവേലാകൈനഃ ||൧൦||  
 
മുനേയാ ബഹേവാഽദ  ധന താം ഗമിതാഃ സ ാഭിമതാ ഥദ ശിനഃ |  
കരുണാകര േയന േതന മാമവസ ം നനു പശ  ച ുഷാ ||൧൧|| 
 
പണമാമ ഥ യാമി ചാപരം ശരണം കം കൃപണാഭയപദം |  
വിരഹീവ വിേഭാ പിയാമയം പരിപശ ാമി ഭവ യം ജഗ  ||൧൨||  
 
ബഹേവാ ഭവതാഽനുകംപിതാഃ കിമിതീശാന ന മാഽനുകംപേസ |  
ദധതാ കിമു മ രാചലം പരമാണുഃ കമേഠന ദു ധരഃ ||൧൩||  
 
അശുചിം യദി മാഽനുമന േസ കിമിദം മൂ നി കപാലദാമ േത |  
ഉത ശാഠ മസാധുസ ഗിനം വിഷല ്മാസി ന കിം ദ ിജിഹ ധൃ  ||൧൪||  



 
ക  ശം വിദധാമി കിം കേരാമ നുതി ഠാമി കഥം ഭയാകുലഃ |  
ക  നു തി ഠസി ര  ര  മാമയി ശംേഭാ ശരണാഗേതാഽ മി േത ||൧൫||  
 
വിലുഠാമ വനൗ കിമാകുലഃ കിമുേരാ ഹ ി ശിര ഛിന മി വാ |  
കിമു േരാദിമി രാരടീമി കിം കൃപണം മാം ന യദീ േസ പേഭാ ||൧൬||  
 
ശിവ സര ഗ ശര  ശ മദം പണേതാ േദവ ദയാം കുരുഷ  േമ |  
നമ ഈശ ര നാഥ ദി പേത പുനേരേവശ നേമാ നേമാഽ തു േത ||൧൭||  
 
ശരണം തരുേണ ുേശഖരഃ ശരണം േമ ഗിരിരാജകന കാ |  
ശരണം പുനേരവ താവുഭൗ ശരണം നാന ദുൈപമി ൈദവതം ||൧൮||  
 
ഉപമന ുകൃതം തേവാ മം ജപതഃ ശംഭുസമീപവ ിനഃ |  
അഭിവാ ഛിതഭാഗ സ ദഃ പരമായുഃ പദദാതി ശ രഃ ||൧൯||  
 
ഉപമന ുകൃതം തേവാ മം പജേപദ തു ശിവസ  സ ിധൗ |  
ശിവേലാകമവാപ  േസാഽചിരാ ഹ േതൈനവ ശിേവന േമാദേത ||൨൦||  
 
ഇത ുപമന ുകൃതം ശിവ േതാതം സംപൂ ണം || 
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