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നവവർണമാലാ

{॥ നവവർണമാലാ ॥}

॥ശീഃ॥

॥ ശീ സദാശിവബഹ്േമൻദവിരചിതാ ॥

ഓംകാൈരകനിരൂപ്യം പങ്കജഭവനാദിഭാവിതപദാബ്ജമ് ।

കിംകരൈകരവശശിനം ശംകരേമകം കലേയ॥ ൧ ॥

ഐൻദം പദമപി മനുേത ൈനവ വരം യസ്യ പദരജഃസ്പർശാത് ।

സാൻദസുേഖാദധിേമകം ചൻദകേലാത്തംസമീശമാേസേവ॥ ൨ ॥

നാേഗശകൃത്തിവസനം വാഗീശാദ്ൈയകവൻദിതാങ്ഘിയുഗമ് ।

േഭാഗീശഭൂഷിതാങ്ഗം ഭാഗീകൃതസർവമങ്ഗലം െനൗമി॥ ൩ ॥

നഗരാജശിഖരവാസിനം അഗജാമുഖകുമുദെകൗമുദീനികരമ് ।

ഗഗനശിേരാരുഹേമകം നിഗമശിരസ്തൻതവിദിതമവലംേബ॥ ൪ ॥

മൻദസ്മിതലസദാനനം ഇൻദുകേലാത്തംസമമ്ബികാസചിവമ് ।

കംദർപേകാടിശതഗുണ-സുൻദരദിയാകൃതിം ശിവം വൻേദ॥ ൫ ॥

മസ്തക നമ കമലാംഘിം സംസ്തുഹി േഭാ വാണി വരഗുേണാദാരമ് ।

ഹസ്തയുഗാർചയ ശർവം സ്വസ്േഥാ നിവസാമി നിജമഹിമ്ൻയമുനാ॥ ൬ ॥

ിൻേനക്ഷണമതികൃപയാ സംനുതമഹിമാനമാഗമശിേരാഭിഃ ।

തം െനൗമി പാർവതീശം പൻനഗവരഭൂഷേണാജ്ജ്വലകരാബ്ജമ്॥ ൭ ॥

വടവിടപിനികടനിലയം കുടിലജടാഘടിതഹിമകേരാദാരമ് ।

കടിലസിതകരടികൃത്തിം നിടിലാമ്ബകേമകമാലംേബ॥൯ ॥
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വാമാങ്കകലിതകാൻതം കാമാൻതകമാദിൈദവതം ദാൻതമ് ।

ഭൂമാനൻദഘനം തദ്ധാമ കിമപ്യൻതരാൻതരം ഭാതി॥ ൧൦ ॥

യദപാങ്ഗിതാത്പേബാധാത്പദമലേഭഽഖൺഡിതാത്മമാതമഹമ് ।

സദയം സാംബശിവം തം മദനാൻതകമാദിൈദവതം െനൗമി॥ ൧൧ ॥

െസൗസ്നാതികമമൃതജൈലഃ സുസ്മിതവദേനൻദുസമുദിതദിഗൻതമ് ।

സംസ്തുതമമരഗൈണസ്തം നിസ്തുലമഹിമാനമാനേതാഽസ്മി ശിവമ്॥ ൧൨ ॥

നവവർണമാലാസ്തുതിേമതാമാദിേദശിേകൻദസ്യ ।

ധാരയതഃ സ്യാദ്ഭുക്തിഃ സകലകലാവാപ്തിരഥ പരാ മുക്തിഃ॥ ൧൩ ॥

॥ ഇതി ശീ സദാശിവബഹ്േമൻദവിരചിതാ നവവർണമാലാ സംപൂർണാ॥
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