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ശ്രീ തേവരായ ചുവാമികള് അരുളിയ    
കന്തര് ചഷ്ടി കവചം 
 
       കുറള് വവണ്പാ 
 
േുേിതപാര്ക്കു വല്വിനൈതപാം, േുന്പം 
തപാം, 
വൈഞ്ചില് പേിതപാര്ക്കുച് വചല്വം 
പല്ിത്തുക് കേിത്തു ഓങ്ും, 
ൈിനഷ്ടയുങ് നകകൂടും, 
ൈിമല്ര് അരുള് കന്തര് ചഷ്ടി 
കവചന് േനൈ. 
 
       കാപു 
 
അമരര് ഇടര്േീര അമരം പുരിന്ത 
കുമരന് അടി വൈതഞ്ച കുറി. 
 
       ൈൂല് 
 
ചഷ്ട്ടിനയ തൈാക്ക ചരവണപവൈാര് 
ചിഷ്ട്ടരുക് 
കുേവുമ്വചങ്േിര് തവതല്ാന് 
പാേമിരണ്ടില് പന്മണിച് ചേനങ് 
കീേം പാട കിണ്കിണി യാട 
നമയല് ൈടവഞ്ചയ്ും 
മയില്വാകൈൈാര്        ... 5 
 
നകയില് തവല്ാല് എനൈക് 
കാക്കവവന്റു വന്തു 
വര വര തവല്ാ യുേൈാര് വരുക 
വരുക വരുക മയിതല്ാന് വരുക 

ഇന്തിര മുേല്ാ എണ്േിനച തപാറ്റ 
മന്തിര വടിതവല് വരുക വരുക        ... ... 
10 
 
വാചവന് മരുകാ വരുക വരുക 
തൈചക് കുറമകള് ൈിനൈതവാന് വരുക 
ആറുമുകം പനടത്ത ഐയാ വരുക 
ൈീറിടും തവല്വന് ൈിത്തം വരുക 
ചിരകിരി തവല്വന് ചീക്കിരം വരുക        
... ... 15 
 
ചരഹണപവൈാര് ചടുേിയില് വരുക 
രഹണ പവച രരരര രരര 
രിഹണ പവച രിരിരിരി രിരിരി 
വിണപവ ചരഹണ വീരാ ൈതമാ ൈമ 
ൈിപവ ചരഹണ ൈിറൈിറ ൈിവറൈ        ... 
... 20 
 
വചര ഹണപ വരുക വരുക 
അചുരര് കുടിവകടുത്ത ഐയാ വരുക 
എന്നൈ ആളും ഇനളതയാന് നകയില് 
പന്ൈിരണ്ടാ യുേം പാച അങ്ുചമും 
പരന്ത വിഴികള് പന്ൈിരണ്ടില്ങ്        ... ... 
25 
 
വിനരവന്തനൈക് കാക്ക തവതല്ാന്വരുക 
ഐയും കില്ിയും അനടവുടന്വചളവും 
ഉവയ്ാളി വചളവും ഉയിര് ഐയും 
കില്ിയും 
കില്ിയും വചളവും കിളവരാളി ഐയും 
ൈിനല് വപറ് വറന്മുന് ൈിത്തം ഒളിരും        
... ... 30 

 
ചണ്മുകം ൈീയും േണിവയാളി വയാവ്ും 
കുണ്ടല്ി യാം ചിവ കുകന്േിൈം വരുക 
ആറുമുകമും അണിമുടി ആറും 
ൈീറിടു വൈറ്റിയും ൈീണ്ട പുരുവമും 
പന്ൈിരു കണ്ും പവളച് വചവ്ായും        
... ... 35 
 
ൈന്വൈറി വൈറ്റിയില് ൈവമണിച് 
ചുട്ടിയും 
ഈരാറു വചവിയില് ഇല്കു കുണ്ടല്മും 
ആറിരു േിണ്പുയത് േഴകിയ മാര്പില് 
പല് പൂഷണമും പേക്കമും േരിത്തു 
ൈന്മണി പൂണ്ട ൈവരത്ൈ മാനല്യും        
... ... 40 
 
മുപുരി ൈൂല്ും മുത്തണി മാര്പും 
വചപഴകുനടയ േിരുവയിറു ഉന്തിയും 
േുവണ്ട മരുങ്ില് ചുടവരാളിപ് പട്ടും 
ൈവരത്തിൈം പേിത്ത ൈറ്ചീരാവും 
ഇരുവോനട അഴകും ഇനണമുഴന്താളും        
... 45 
 
േിരുവടി യേൈില് ചില്ംവപാല്ി മുഴങ് 
വചകകണ വചകകണ വചകകണ വചകണ 
വമാകവമാക വമാകവമാക വമാകവമാക 
വമാവകൈ 
ൈകൈക ൈകൈക ൈകൈക ൈവകൈ 
ടികുകുണ ടികുടികു ടികുകുണ ടികുണ        
... ... 50 
 
രരരര രരരര രരരര രരര 
രിരിരിരി രിരിരിരി രിരിരിരി രിരിരി 
ടുടുടുടു ടുടുടുടു ടുടുടുടു ടുടുടു 
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ടകുടകു ടികുടികു ടങ്ു ടിങ്ുകു 
വിന്തു വിന്തു മയിതല്ാന് വിന്തു        ... ... 
55 
 
മുന്തു മുന്തു മുരുകതവള് മുന്തു 
എന്റനൈ യാളും ഏരകച് വചല്വ 
നമന്തന് തവണ്ടും വരമകിഴ്ന്ന്തു േവും 
ല്ാല്ാ ല്ാല്ാ ല്ാല്ാ തവചമും 
ല്ീല്ാ ല്ീല്ാ ല്ീല്ാ വിതൈാേവൈന്റു        ... 
... 60 
 
ഉന്േിരു വടിനയ ഉരുേി വയന്വറണ്ും 
എന്േനല് നവത്തുന് ഇനണയടി കാക്ക 
എന് ഉയിര്ക് കുയിരാം 
ഇനറവന് കാക്ക 
പന്ൈിരു വിഴിയാല് പാല്നൈക് കാക്ക 
അടിതയന് വേൈം അഴകുതവല് കാക്ക        
... ... 65 
 
വപാടിപുനൈ വൈറ്റിനയപ് 
പുൈിേതവല് കാക്ക 
കേിര്തവല് ഇരണ്ടും കണ്ിനൈക് കാക്ക 
വിേിവചവി യിരണ്ടും തവല്വര് കാക്ക 
ൈാചികളിരണ്ടും ൈതല്വല് കാക്ക 
തപചിയ വായ്േനൈപ് 
വപരുതവല് കാക്ക        ... ... 70 
 
മുപത് േിരുപല് മുനൈതവല് കാക്ക 
വചപിയ ൈാനവച് വചതവ്ല് കാക്ക 
കന്ൈമിരണ്ടും കേിര്തവല് കാക്ക 
എന്ൈിളങ് കഴുനത്ത 
ഇൈിയതവല് കാക്ക 

മാര്നപ ഇരത്ൈ വടിതവല് കാക്ക        ... 
... 75 
 
തചരിള മുനല്മാര് േിരുതവല് കാക്ക 
വടിതവ ല്ിരുതോള് വളംവപറക് കാക്ക 
പിടരിക ളിരണ്ടും വപരുതവല് കാക്ക 
അഴകുടന് മുേുനക അരുതളവല് കാക്ക 
പഴുപേി ൈാറും പരുതവല് കാക്ക        ... 
... 80 
 
വവറ്റിതവല് വയിനറ്റ വിളങ്തവ കാക്ക 
ചിറ്റിനട അഴകുറച് വചതവ്ല് കാക്ക 
ൈാണ് ആം കയിനറ്റ ൈതല്വല് കാക്ക 
ആണ്വപണ്കുറികനള 
അയിതല്വല് കാക്ക 
പിട്ട മിരണ്ടും വപരുതവല് കാക്ക        ... ... 
85 
 
വട്ടക് കുേനത്ത വതല്വല് കാക്ക 
പനണവത്താനട യിരണ്ടും 
പരുതവല് കാക്ക 
കനണക്കാല് മുഴന്താള് കേിര്തവല് കാ
ക്ക 
ഐവിരല് അടിയിനണ 
അരുതളവല് കാക്ക 
നകക ളിരണ്ടും കരുനണതവല് കാക്ക        
... ... 90 
 
മുന്നകയിരണ്ടും മുരതണവല് കാക്ക 
പിന്നകയിരണ്ടും പിന്ൈവള് ഇരുക്ക 
ൈാവില് ചരസ്വേി ൈറ്റുനണ ആക 
ൈാപിക് കമല്ം ൈതല്വല് കാക്ക 

മുപാല് ൈാടിനയ മുനൈ തവല് കാക്ക        
... ... 95 
 
എവപാഴുേും എനൈ 
എേിര്തവല് കാക്ക 
അടിതയന് വചൈം അനചവുള തൈരം 
കടുകതവ വന്തു കൈക തവല് കാക്ക 
വരും 
പകല് േന്ൈില് വച്ചിരതവല് കാക്ക 
അനറയിരുള് േന്ൈില് അനൈയതവല് 
കാക്ക    ... 100 
 
ഏമത്തില് ചാമത്തില് എേിര്തവല് കാ
ക്ക 
ോമേം ൈീക്കിച് ചേുര്തവല് കാക്ക 
കാക്ക കാക്ക കൈകതവല് കാക്ക 
തൈാക്ക തൈാക്ക വൈാടിയില് തൈാക്ക 
ോക്കത് ോക്കത് േനടയറത് ോക്ക        ... 
... 105 
 
പാര്ക്കപ് പാര്ക്കപ് പാവം വപാടിപട 
പില്ലി ചൂൈിയം വപരുംപനക അകല് 
വല്ല പൂേം വല്ാഷ്ടികപ് തപയ്കള് 
അല്ലറ് പടുത്തും അടങ്ാ മുൈിയും 
പിനൈകള് േിന്ൈും പുഴക്കനട 
മുൈിയും      ... 110 
 
വകാൈിവായ്പ് തപയ്കളും കുറനളപ് 
തപയ്കളും 
വപണ്കനളത് വോടരും 
പിരമരാട്ചേരും 
അടിയനൈക് കണ്ടാല് അല്റിക്കല്ങ്ിട 
ഇരിചിക് കാതട്ടരി ഇത്തുന്പ 
തചനൈയും 
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എല്ലിൈും ഇരുട്ടിൈും എേിര്പടും 
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കൈപൂനച വകാൈും കാളിതയാടതൈ 
വരും 
വിട്ടാങ് കാരരും മികുപല് തപയ്കളും 
േണ്ടിയക് കാരരും ചണ്ടാളര്കളും 
എന്വപയര് വചാല്ലവും 
ഇടിവിഴുതന്താടിട 
ആനൈ അടിയിൈില് അരുംപാനവകളും        
... ... 120 
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പാനവകളുടതൈ പല്കല്ചത്തുടന് 
മനൈയിറ് പുനേത്ത വഞ്ചനൈ 
േനൈയും 
ഒട്ടിയച് വചരുക്കും ഒട്ടിയപ് പാനവയും       
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കാചും പണമും കാവുടന് തചാറും 
ഓേും അഞ്ചൈമും ഒരുവഴിപ് തപാക്കും 
അടിയനൈക് കണ്ടാല് അനല്ന്തു 
കുനല്ന്തിട 
മാറ്റാര് വഞ്ചകര് വന്തു വണങ്ിട 
കാല് േൂോള് എനൈക്കണ്ടാറ് കല്ങ്ിട        
... ... 130 
 
അഞ്ചി ൈടുങ്ിട അരണ്ടു പുരണ്ടിട 
വായവിട്ടല്റി മേിവകതട്ടാട 
പടിയിൈില് മുട്ട പാചക്ക യിറ്റാല് 
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വിടു വിടു തവനല് വവരുണ്ടേു തവാട 
പുല്ിയും ൈരിയും പുന്ൈരി ൈായും 
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