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மககாடக

{॥ மககாடக ॥}

வேர மகேக ஹஹெரௗ ஸாயரெதௗ

வாதெதௗ தஃ பரபரெபௗ ஜேதாஃ ரயாேணாஸேவ ।

மேபா மேஜாऽயம ஹணா ேராதஃ ஶிவதணா

தமயாபலாசேநா கடகஃ தாபேரா கதஃ ॥ ௧॥

இராயாதஶாஃ பத யதஂ ேபாகேய ேய ந

ஜாயேத மஜாதேதா பஶவஃ டாஃ பதகாதயஃ ।

ேய மாதமகேக தவ ஜேல மஜ கமஷாஃ

ஸாேயऽ டெகௗபதரா நாராயணாஃ நராஃ ॥ ௨॥

காஶீ தயதமா தநக ஸாலஂகதா ககயா

தேரயஂ மககா கக  தஂக ।

வேலாகதஃ ஸைஹவ ைதஃ காயா ஸமஂ ரமணா

காஶீ ோதேல தா தரா வேகா லவஂ கதஃ ॥ ௩॥

ககாரமதமஂ  ஸகலஂ தரா காதமா

தயாஂ ஸா மகேகாதமதமா ேயேரவேரா தஃ ।

ேதவாநாம லபஂ தலதஂ பாெபௗகநாஶமஂ

ேவாபாதயஜகமகஂ ையஜைநஃ ராயேத ॥ ௪॥

ஃகாேபாகேதா  ஜவஹேதஷாஂ கதஂ கஃ

ஞாவா த நா ரதா வாராண ஶமதா ।

ேலாகாஃவககாதேதாऽ லகேவா ேபாகாதபாதரதாஃ

காஶீ  ஸதா ஶிவக தமாதேமாரதா ॥ ௫॥
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ஏேகா ேவதேரா தராதரதரஃ வஸஷாதரஃ

ேயாऽேயகஃ ல ஶஂகேரா ஷதேரா ககாதேரா மாதவஃ ।

ேய மாதமகேக தவ ஜேல மஜ ேத மாநவாஃ

ரா வா ஹரேயா பவ பஹவேதஷாஂ பஹுவஂ கத ॥ ௬॥

வேர மரணஂ  மகலகரஂ ேதைவர லாயேத

ஶரதஂ மஜஂ ஸஹரநயைநரஂ ஸதா தபரஃ ।

ஆயாதஂ ஸதா ஸஹரரைணஃ ரதேதாऽஸதா

ேயாऽெஸௗ வஷேகாऽதவா கடகஃ ஂ மரஂ யாய ॥ ௭॥

மயாேந மககாநபநஜஂ யஂ ந வஂ மஃ

ையரதஶைதசகதேரா ேவதாதாஃ ।

ேயாகாயாஸபேலந சரஶிகரதயபாரஂகதஃ

வேர ரகேரா தஷஂ நாராயணஂ வா ஶிவ ॥ ௮॥

கைசஃ ேகாஶைதஃ வபாபதநஂ யசாவேமைதஃ பலஂ

தஸேவ மககாநபநேஜ ேய ரடஂ பேவ ।

நாவா ேதாரதஂ நரஃ பட ேசஸஂஸாரபாேதாஂ

வா பவலவரயா ஸதநஂ ேதேஜாமயஂ ரமணஃ ॥ ௯॥

இ மபரமஹஂஸபராஜகாசாயய

ேகாதபகவயபாதஶியய

மசஂகரபகவதஃ கெதௗ

மககாடகஂ ஸண ॥
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