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1 േദവകീനന്ദനനാ ിതനായ് ത
2 േദവനായ്നി െള്ളാരാരണേന
3 ൈമഥിലനാകുന്ന മന്നവന്തെന്നയും
4 ൈശഥില്യം ൈകവി കാണ്മതി ം
5 പൂജ്യന്മാരായുള്ള മാമുനിമാരുമായ്
6 രാജ്യത്തിലാമ്മാറു െചന്നേനരം
7 ാർത്ഥി േപാരുന്ന േമദിനീേദവനും
8 ൈമ ിെയ ള്ളൈമഥിലനും
9 പാരാെതെചന്നവമ്പാവനമായുള്ള
10 പാദങ്ങൾ കൂപ്പിനിന്നായവണ്ണം

11 ആതിഥ്യംതെന്നയുമാചരിച്ചീടുവാൻ
12 യാചി നി ക്ഷണി േപാന്നാർ.
13 ൈമഥിലന്തൻെറയും ഭൂസുരന്തൻെറയും
14 ൈമ ിെയപ്പാരാെത പൂരിപ്പാനായ്
15 േഗഹങ്ങൾ രണ്ടിലുെമാക്കേവ പൂകിനാൻ
16 േദഹങ്ങൾ രണ്ടാക്കിെക്കാ െമെല്ല.
17 തിണ്ണമക്കണ്ണെന നണ്ണിനിെന്നെപ്പാഴും
18 പുണ്യവാനായുള്ള മന്നവന്താൻ
19 മാമുനിമാെരയും മാധവന്തെന്നയും
20 മാനി നി ഭൂജിപ്പി ടൻ

21 ത ത്തിൽ േചർ വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന
22 പത്മവിേലാചനമ്പാദങ്ങേള
23 ചന്തമായ് െച തേലാടിനിന്നീടിനാൻ
24 െചന്താരിൽമാതുതാെനന്നേപാെല.
25 മന്ദിരംപൂകിന മാമുനിമാെരയും
26 നന്ദജന്തെന്നയും മന്ദിയാെത
27 ആഗമിച്ചമ്പിേനാടാദരിത്തീടിനാൻ
28 ആരണന്താനുമങ്ങായവണ്ണം.
29 ഭക്തിെയക്ക െതളി നിന്നീടുെന്നാ
30 രുത്തമേ ാകന്താനാരണന്നായ്
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31 മുക്തിെയത്തെന്നയും നല്കിനിന്നീടിനാൻ
32 ഭക്തിെയ ണ്ടവർെക്ക ഞായം.
33 ൈകതവം ൈകവിട്ട ൈമഥിലഭൂപനും
34 ൈകവല്യം നല്കിനാനവ്വണ്ണേമ.
35 െപെട്ട േപാ തൻ ദ്വാരകതന്നിൽ നി
36 ന്നിഷ്ടമായ് േമവിനാൻ പിെന്ന േനേര.
37 വീരനായുെള്ളാരു ദാനവനുണ്ടായാൻ
38 പാരിടെമല്ലാേമ െവ േവാനായ്
39 നാമെത്തെക്കാ വൃകാസുരനായുേള്ളാൻ
40 താതെനെക്കാണ്ടവൻ ശാകുേനയൻ.

41 നൽവരം ന വാൻ നല്ലതിന്നാെര
42 നണ്ണിനിന്നങ്ങവൻ േപാകുംേനരം
43 നാരദൻ വന്നതു ദൂരേവ കണ്ടേപ്പാൾ
44 പാരാെത ചാര െച െചാന്നാൻ:
45 ”േനേരാേട നൽവരം ന വാൻ നല്ലതി
46 ന്നാെര െചാേല്ലണ”െമന്നിങ്ങെന.
47 എന്നതു േകെട്ടാരു നാരദൻ െചാല്ലിനാൻ:
48 ”ച ക്കലാധര”െനന്നിങ്ങെന.
49 നൽവരം നല്കിനാലന്നേടതെന്ന നീ
50 നിർണ്ണയം ക െകാൾെക ം െചാന്നാൻ.

51 എന്നതു േകട്ടവനന്നേട േപായ
52 ച ക്കലാധരന്തെന്ന നണ്ണി
53 ഉൽക്കടമായി േസവി േമവിനാൻ
54 ദുഷ്ക്കരമായുെള്ളാരാശയാേല.
55 എന്നതുെകാ മച്ച ക്കലാധരൻ
56 മുന്നൽ വരാഞ്ഞതു കാരണമായ്
57 കണ്ഠെത്തക്കണ്ടി െകാണ്ടവൻ െചെഞ്ചേമ്മ
58 കുണ്ഡത്തിേലാമിപ്പാേനാ ംേനരം
59 േവഗത്തിൽ െച വിലക്കിനിന്നീടിനാൻ
60 നാഗെത്ത ണുന്ന നാഥനേപ്പാൾ.
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61 ഇച്ഛയായുള്ളതു െചാ നീെയന്നവൻ
62 െമച്ചേമ െചാന്നെതേക്ക െചാന്നാൻ:
63 ”മൂർക്ക്വനായ് െചന്ന യാവെനാരുത്തൻെറ
64 മൂർദ്ധാവുതെന്നെത്താടുന്നിതീ ഞാൻ
65 അെപ്പാേഴതെന്ന മരിച്ചവൻ വീേഴണം
66 മൽ ിയമാകുന്നതിന്നിതെ .”
67 ദാനവനിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
68 ദീനനായ് നി നുറു േനരം
69 അങ്ങെനയാെക െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
70 അംഗജൈവരിയായുള്ള േദവൻ.

71 എന്നതു േകെട്ടാരു ദാനവന്താനതു
72 നിർണ്ണയിച്ചീടുവാെനന്നേനരം
73 പാർവ്വതീകാമുകന്ത െട മൗലിയിൽ
74 പാണിെയേച്ചർപ്പാനായ് പാഞ്ഞണഞ്ഞാൻ.
75 പാഴേന വന്നതു കെണ്ടാരു േനര
76 പാ തുടങ്ങിനാൻ പാരമേപ്പാൾ
77 എന്തിനി നല്ലെതന്നന്തരാ ചിന്തിച്ചി
78 ട്ടന്തകൈവരിയായുള്ളവന്താൻ
79 പാരാെത പിന്നാെല പാ നിന്നീടിനാൻ
80 പാരമപ്പാഴനും പാരിെല ം.

81 മുക്കണ്ണമ്പിെന്നയും പാ നിന്നീടിനാൻ
82 മു രം േവവിച്ച ക മായി.
83 മന്നിടെമല്ലാേമ പാ മുടിഞ്ഞേപ്പാൾ
84 വിണ്ണിലും പൂകിനാന്തിണ്ണേമറ്റം.
85 ചാർത്തിനിന്നീടുന്ന ശാർ ലചർമ്മവും
86 േദാഃസ്ഥലംെകാണ്ട താങ്ങിത്താങ്ങി.
87 േവഗെത്ത വിറ നിന്നീടുന്ന
88 നാഗങ്ങെളാെന്നാേന്ന വീഴവീെഴ,
89 മുത്താരമായി ബദ്ധങ്ങളായുെള്ളാ
90 രത്തികൾതന്മാറിൽ ചാടിച്ചാടി.
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91 ഉന്മിഷൽക്കാന്തിയാം െവണ്മഴുത െട
92 െവണ്മതാെന േമ െപാങ്ങെപ്പാെങ്ങ
93 േചണു േമവുമപ്പാണിയിൽ േചർ െള്ളാ
94 േരണത്തിേമ്പാതവും തുെള്ള െള്ള.
95 കുണ്ഡലനാഗങ്ങൾ ശൂൽകൃതിേയല്ക്കയാൽ
96 കണ്ണിെലെച്ചങ്കനൽ കെത്തക്കെത്ത.
97 സ്വർേലാകസി തങ്കേല്ലാലം െപാങ്ങീ
98 െവള്ളങ്ങെള േമ തൂെക െക,
99 ഭൂതലംതന്നിൽ പതി നിന്നീടുമ
100 തനത്തിങ്കേള വാരിവാരി,

101 േപടി േകഴുന്ന വാമേത്താടേമ്പാടു
102 േപടിക്കേവണ്ടാെയേന്നാതിേയാതി.
103 വാനിലുെമ േമ പാ നിന്നീടിനാൻ
104 ദാനവമ്പിന്നാെല െചല്കയാേല.
105 വാനവരാർ മദ്ദാനവന്ത െട
106 വാരണം െചയ്വതിന്നായില്ലേപ്പാൾ.
107 മൂക്കിേന്മൽ ൈകവ േനാക്കിനിന്നീടിനാർ
108 മൂക്ക്വെരക്കാണുേമ്പാെഴ ഞായം.
109 പിെന്നയും േപായമ്പാ പാഞ്ഞിങ്ങെന
110 പിന്തിരിെഞ്ഞേപ്പാഴും േനാക്കി േനാക്കി

111 ൈവകല്യം വാരാെത ൈവകുണ്ഠേലാക
112 ൈവകാെത െചന്ന നിന്നേനരം
113 ശംഭുവിനുണ്ടായ സങ്കടം കണ്ടി
114 സം മിച്ചീടിേനാരംബുജാക്ഷൻ
115 മാണിയായ് െച ടൻ ദാനവന്തേന്നാടു
116 മാനി നി പറഞ്ഞാനേപ്പാൾ:
117 ”എ നിന്നിങ്ങെന വ െചാല്ലിന്നിേപ്പാൾ
118 മംഗലമായ്വ കണ്ടേതറ്റം.
119 നല്ല വൃകാസുരെനന്നതെങ്ങല്ലാരും
120 െചാല്ലിനിന്നീടു നിെന്നയല്ലീ?
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121 ഉത്തമെനന്നതു മുന്നേമ േകൾ
122 സ ക്കെളല്ലാരും െചാല്ലിെച്ചാല്ലി.
123 ഇങ്ങെനനി ള്ള സജ്ജനംത െട
124 സംഗമെമ േമ വ കൂടാ.
125 കണ്ടാവൂ ഞാെന ചിന്തിച്ച േനര
126 കണ്ടതിേന്നറ്റവും േവ േവാേന്ന.
127 േഗഹത്തിൽ േപാ വിരു ണുമുണ്ടിനി
128 േസ്നഹിക്കേവണമിന്നമ്മിലിേപ്പാൾ.
129 ഓടിവന്നീടുവാൻ കാരണം െചാ നീ
130 വാടിനിന്നീടു േമനിെയല്ലാം.

131 നൽവരം തന്നതി ണ്മെയക്കാണ്മതി
132 നിന്നിവമ്പിന്നാെലെയേന്നാ െചാല്ലീ?
133 ഇഷ്ടമായ്നി ള്ള നൽവരം െകാൾവാനി
134 െപ്പാട്ടനായ് വ േതായിന്നിന ം.
135 ഊഷത്വന്ത െട ദൂരെത്ത നിേന്നാർ ം.
136 ഊഷത്വം വന്നീടുെമേന്നയു .
137 ദക്ഷനായുെള്ളാരു ദക്ഷൻെറ ശാപത്താൽ
138 ദക്ഷനല്ലിന്നിവെനാന്നിനുംതാൻ
139 കൂട്ടരായുള്ളതു കൂളികളെല്ലാ വൻ
140 കാട്ടാനേത്താലേല്ലാ േചല െചെമ്മ.

141 പാതിരാേനര േ തത്തിൻകാട്ടിൽനി
142 ന്നാടുന്ന നാടകമാർക്കറിയാം?
143 സ്നാനെമ ള്ളതും ശൗചെമ ള്ളതും
144 താനറിഞ്ഞീടുേവാനല്ലെയ ം.
145 ഇങ്ങെന േപാരുന്ന നീചന്മാെരങ്ങെന
146 നൽവരം നല്കിനിന്നീടു െചാൽ?
147 കശ്മലരാേയാരിെലങ്ങെന നി െട
148 വിശ്വാസമിങ്ങെന വ തിേപ്പാൾ?
149 ആരുെട െചാല്ലിെനക്കാരണമാക്കി നീ
150 കാരിയമല്ലാത േവലെച ?
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151 നാരദൻെചാല്ലാെലെയന്നേതാ െചാന്നതു
152 നാരദൻ വഞ്ചിച്ചെതങ്കിലിേപ്പാൾ.
153 നൽവരം തന്നതി ണ്മെയ േണ്ടാ െചാൽ
154 നിന്മനംതന്നിലി ല്ലസി .
155 നിർണ്ണയിച്ചീടുവാനിച്ഛയുെണ്ടങ്കിേലാ
156 നിന്തലതെന്നയും െതാ കാ നീ.
157 െപായ് പറഞ്ഞീടിന നീചെനപ്പിെന്ന നാം
158 െപാ നിന്നീടുവാൻ േപാകേവണം.”
159 മാണിയായിങ്ങെന െചാല്ലിനിന്നീടുേമ്പാൾ
160 മാനിയാേയ്മവുമദ്ദാനവന്താൻ

161 ശങ്കയും ൈകെവടിഞ്ഞങ്ങവ മ്പിേല
162 തങ്കരം മൗലിയിൽ േചർ നിന്നാൻ
163 പക്ഷമറ്റീടുമപ്പർവതംേപാെല വ
164 ന്നക്ഷണം വീണേത ക പിെന്ന.
165 പൂെച്ചാരിഞ്ഞീടിനാർ വാനിേല േലാകരും
166 പൂജ്യനായുള്ളവെന്മയ്യിലേപ്പാൾ;
167 സം മം പൂെണ്ടാരു ശംഭുതൻ വാമവും
168 കംപവും ൈകെവടിെഞ്ഞാ വീർ .
169 ആ ിതന്മാെരനിന്നാശ്വസിപ്പിെച്ചഴും
170 ശാശ്വതന്മാരാെയാരീശ്വരന്മാർ.

171 ഷ്ടമാേയാതിനിന്നിഷ്ടമായുള്ളതും
172 തുഷ്ടരാേയ്മവിനിെന്നാ േനരം
173 എങ്കിേലാ േപാകനാെമന്നതും െപാ ടൻ
174 ഭംഗിയിൽത്തങ്ങിനാർ മന്ദിരത്തിൽ.
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