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ദശകം 1. ഭഗവദ് രൂപവർണ്ണനം

1.1
സാ ാനന്ദാവേബാധാത്മകമനുപമിദം കാലേദശാവധിഭ്യാം
നിർ ക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹേ ണ നിർഭാസ്യമാനം
അ ഷ്ടം ദൃഷ്ടമാേ പുനരുരുപുരുഷാർഥാത്മകം ഹ്മതത്വം
തത്താവത് ഭാതി സാക്ഷാൽ ഗുരുപവനപുേര, ഹന്ത! ഭാഗ്യം ജനാനാം!

1.2
ഏവം ദുർലഭ്യവ ന്യപി സുലഭതയാ ഹസ്തലബ് േധ യദന്യത്
തന്വാ വാചാ ധിയാ വാ ഭജതി ബത! ജനഃ ൈതവ േടയം
ഏേത താവദ്വയ സ്ഥിരതരമനസാ വിശ്വപീഡാപഹൈത്യ
നിഃേശഷാത്മനേമനം ഗുരുപവനപുരാധീശേമവാ യാമഃ

1.3
സത്വം യത്തദ് പരാഭ്യാമപരികലനേതാ നിർമ്മലം േതന താവദ്-
ഭൂൈതർഭൂേത ിൈയസ് േത വപുരിതി ബഹുശഃ യേത വ്യാസവാക്യം
തത്സ്വച്ഛത്വാദ്യദച്ഛാദിതപരസുഖചിദ്ഗർഭനിർഭാസരൂപം
തസ്മിൻ ധന്യാ രമേന്ത, തിമതിമധുേര, സു േഹ വി േഹ േത

1.4
നിഷ്കേമ്പ നിത്യപൂർ േണ്ണ നിരവധിപരമാനന്ദപീയുഷരൂേപ
നിർല്ലീനാേനകമുക്താവലി സുഭഗതേമ നിർ മ്മല ഹ്മസിന്ധൗ
കേല്ലാേലാല്ലാസതുല്യം ഖലു വിമലതരം സത്ത്വമാഹുഃസ്തദാത്മാ
കസ്മാേന്നാ നിഷ്കളസ്ത്വം സകള ഇതി വചസ്ത്വത്കലാേസ്വവ ഭൂമൻ!

1.5
നിർവ്യാപാേരാപി നിഷ്കാരണമജ, ഭജേസ യത് ിയാമീക്ഷ്ണാഖ്യാം
േതൈനേവാേദതി ലീനാ കൃതിരസതിക ാപി ക ാദികാേല
തസ്യാഃ സംശുദ്ധമംശം കമപി തമതിേരാധായകം സത്ത്വരൂപം
സ ത്വം ധൃത്വാ ദധാസി സ്വമഹിമവിഭവാകുണ്ഠ, ൈവകുണ്ഠരൂപം.

1.6
തേത്ത ത്യ ധാരാധരലളിതകളായാവലീേകളികാരം
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ലാവണ്യൈസ്യകസാരം സുകൃതിജനദൃശാം പൂർ ണ്ണപുണ്യാവതാരം
ലക്ഷ്മീനിഃശങ്കലീലാനിലയനമമൃതസ്യന്ദസേന്ദഹമന്തഃ
സിഞ്ചത് സഞ്ചിന്തകാനാം വപുരനുകുലേയ മാരുതാഗാരനാഥഃ.

1.7
കഷ്ടാ  േത സൃഷ്ടിേചഷ്ടാ ബഹുതരഭവേഖദാവഹാ ജീവരാജാ-
മിേത്യവം പൂർ വ്വമേലാചിതമജിത, മയാൈനവമദ്യാഭിജാേന
േനാ േചജ്ജീവാഃ കഥം വാ മധുരതരമിദം ത്വദ്വപുശ്ചി സാർ ം
േനൈ ഃ േ ാൈ ശ്ച പീത്വാ പരമരസസുധാംേബാധിപുേര രേമരൻ

1.8
ന ാണാം സന്നിധേത്സ സതതമപി പുരൈസ്തരനഭ്യർത്ഥിതാന-
പ്യർ ത്ഥാൻ കാമാനജ ം വിതരസി പരമാനന്ദസാ ാം ഗതിം ച
ഇത്ഥം നിഃേശഷലേഭ്യാ നിരവധികഫലഃ പാരിജാേതാ ഹേര ത്വം

ം തം ശ വാടീ മമഭിലഷതി വ്യർത്ഥമർത്ഥി േജാ�യം

1.9
കാരുണ്യാത് കാമമന്യം ദദതി ഖലു ചേര സ്വാത്മദസ്ത്വം വിേശഷാ -
ൈദശ്വര്യാദീശേത�േന്യ ജഗതി പരജേന സ്വാത്മേനാ�പീശ്വരസ്ത്വം
ത്വ ൈച്ചരാരമന്തി തിപദമധുേര േചതനാഃസ്ഫീതഭാഗ്യാ -
സ്ത്വം ചാത്മാരാമ ഏേവത്യതുലഗുണഗണാധാര, ശൗേര, നമേസ്ത.

1.10
ഐശ്വര്യം ശങ്കരാദീശ്വരവിനിമയനം വിശ്വേതേജാഹരാണാം
േതജഃസംഹാരി വീര്യം വിമലമപി യേശാ നിഃ ൈഹേശ്ചാപഗീതം
അങ്ഗാസങ്ഗാ സദാ ീരഖിലവിദസി ന ക്വാപി േത സങ്ഗവാർത്താ
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ദശകം 2

2.1

സൂര്യ ർദ്ധികിരീടമൂർദ്ധ്വതിലകേ ാദ് ഭാസിഫാലാന്തരം
കാരുണ്യാകുലേന മാർ ഹസിേതാല്ലാസം സുനാസാപുടം
ഗേണ്ഡാദ്യന്മകരാഭകുണ്ഡലയുഗം കേണ്ഠാജ്ജ്വലത്കൗ ഭം
ത്വ  പം വനമാല്യഹാരപടല ീവത്സദീ ം ഭേജ.

2.2

േകയൂരാങ്ഗദ-കങ്കേണാത്തമ മഹാരത്നാങ്ഗുലീയാങ്കിത-
ീമത്ബാഹുചതുഷ്കസങ്ഗതഗദാ ശംഖാരിപംേകരുഹാം

കാഞ്ചിത് കാഞ്ചന കാഞ്ചിലാഞ് ഛിതലസത് പീതാംബരാലംബനീ-
മാലംേബ വിമലാംബുജദ തിപദാം മൂർത്തിം തവാർത്തിച്ഛിദം.

2.3

യത് ൈ േലാക്യമഹീയേസാ�പി മഹിതം സേമ്മാഹനം േമാഹനാത് 
കാന്തം കാന്തിനിധാനേതാ�പി മധുരം മാധുര്യധുര്യാദപി
സൗന്ദേര്യാത്തരേതാ�പി സുന്ദരതരം ത്വ പമാശ്ചര്യേതാ�-
പ്യാശ്ചര്യം ഭുവേന ന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിേഷ്ണാ വിേഭാ.

2.4

തത്താദൃങ്ങ് മധുരാത്മകം തവ വപുസ്സം ാപ്യ സംപന്മയീ
സാ േദവീ പരേമാ കാ ചിരതരം നാേസ്ത സ്വഭേക്തഷ്വപി
േതനാസ്യാ ബത! കഷ്ടമച ത, വിേഭാ, ത്വദ് രൂപമാേനാജ്ഞക-
േ മൈസ്ഥര്യമയാദചാപല ബലാച്ചാപല്യവാർേത്താദഭൂത്.

2.5

ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയകഹൃൈതേവയം പേരഷ്വസ്ഥിേര-
ത്യസ്മിന്നന്യദപി മാണമധുനാ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മീപേത
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േയ ത്വദ്ധ്യാനഗുണാനുകീർതനരസാസക്താ ഹി ഭക്താ ജനാ-
േസ്തേഷ്വഷാ വസതി സ്ഥിൈരവ ദയിത സ്താവദത്താദരാ.

2.6

ഏവംഭൂതമേനാജ്ഞതാനവസുധാനിഷ്യന്ദസേന്ദാഹനം
ത്വ പം പരചി സായനമയം േചേതാഹരം ശൃണ്വതാം
സദ്യഃ േ രയേത മതിം മദയേത േരാമാഞ്ചയത്യംഗകം
വ്യാസിഞ്ചത്യപി ശീതബാഷ്പവിസൈരരാനന്ദമൂർേച്ഛാദ്ഭൈവഃ.

2.7

ഏവംഭൂതതയാ ഹി ഭക്ത്യഭിഹിേതാ േയാഗഃ സ േയാഗദ്വയത് 
കർമജ്ഞാനമയാദ് ഭൃേശാത്തമതേരാ േയാഗീശ്വൈരർഗീയേത
സൗന്ദൈര്യകരസാത്മേക ത്വയി ഖലു േ മ കർഷാത്മികാ
ഭക്തിർനി മേമവ വിശ്വപുരുൈഷർലഭ്യാ രമാവല്ലഭ.

2.8

നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമചരണം യത്കർമേയാഗാഭിധം
ത േരത്യഫലം യദൗപനിഷദജ്ഞാേനാപലഭ്യം പുനഃ
തത്ത്വവ്യക്തതയാ സുദുർഗമതരം ചിത്തസ്യ തസ്മാദ്വിേഭാ
ത്വത്േ മാത്മകഭക്തിേരവ സതതം സ്വദീയസീ േ യസീ.

2.9

അത്യായാസകരാണി കർമപടലാന്യാചര്യ നിര്യന്മലാഃ
േബാേധ ഭക്തിപേഥ�ഥവാപ ചിതതാമായാന്തി കിം താവതാ

ിഷ്ട്വാ തർകപേഥ പരം തവ വപുർ ഹ്മാഖ്യമേന്യ പുന-
ശ്ചിത്താർ ത്വമൃേത വിചിന്ത്യ ബഹുഭിഃ സിധ്യന്തി ജന്മാന്തൈരഃ.

2.10
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ത്വദ്ഭക്തി കഥാരസാമൃതഝരീനിർമജ്ജേനന സ്വയം
സിദ്ധ്യന്തീ വിമല േഷാധപദവീമേ ശതസ്തന്വതീ
സദ്യഃ സിദ്ധികരീ ജയത്യയി വിേഭാ ൈസവാ േമ ത്വത്പദ-
േ മ ൗഢിരസാർ താ തതരം വാതാലയാധീശ്വര!!!
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ദശകം 3

3.1
പഠേന്താ നാമാനി മദഭരസിന്ധൗ നിപതിതാഃ
സ്മരേന്താ രൂപം േത വരദ കഥയേന്താ ഗുണകഥാഃ
ചരേന്താ േയ ഭക്താസ്ത്വയി ഖലു രാമേന്ത പരമമൂ-
നഹം ധന്യാന്മേന്യ സമധിഗതസർവാഭിലഷിതാൻ

3.2
ഗദ ിഷ്ടം കഷ്ടം തവ ചരണേസവാരസഭേര�-
പ്യനാസക്തം ചിത്തം ഭവതി ബത വിേഷ്ണാ കുരു ദയാം
ഭവത്പാദാംേഭാജസ്മരണരസിേകാ നാമനിവഹാ-
നഹം ഗായംഗായം കുഹചന വിവത്സ്യാമി വിജേന

3.3
കൃപാ േത ജാതാ േചത്കിമിവ ന ഹി ലഭ്യം തനുഭൃതാം
മദീയേ ശൗഘ ശമനദശാ നാമ കിയതീ
ന േക േക േലാേക�സ്മിന്നനിശമയി േശാകാഭിരഹിതാ
ഭവദ്ഭക്താ മുക്താഃ സുഖഗതിമസക്താ വിദധേത

3.4
മുനി ൗഢാ രൂഢാ ജഗതി ഖലു ഗൂഢാത്മഗതേയാ
ഭവത്പാദാംേഭാജസ്മരണവിരുേജാ നാരദമുഖാഃ
ചരന്തീശ ൈസ്വരം സതതപരിനിർഭാതപരചിത് -
സദാനന്ദാൈദ്വത സരപരിമഗ്നാഃ കിമപരം

3.5
ഭവദ്ഭക്തിഃ സ്ഫീതാ ഭവതു മമ ൈസവ ശമേയ-
ദേശഷേ ശൗഘം ന ഖലു ഹൃദി സേന്ദഹകണികാ
ന േചദ് വ്യാസേസ്യാക്തിസ്തവ ച വചനം ൈനഗമവേചാ
ഭേവന്മിഥ്യാ രഥ്യാപുരുഷവചന ായമഖിലം

3.6
ഭവദ്ഭക്തിസ്താവത് മുഖമധുരാ ത്വാദ്ഗുണരസാത് 
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കിമപ്യാരൂഢാ േചദഖിലപരിതാപ ശമനീ
പുനശ്ചാേന്ത സ്വാേന്ത വിമലപരി േബാേധാദയമിളൻ
മഹാനന്ദാൈദ്വതം ദിശതി കിമതഃ ാർത്ഥ്യമപരം

3.7
വിധൂയ േ ശാേന്മ കുരു ചരണയുഗ്മം ധൃതരസം
ഭവത്േക്ഷ ാപ്തൗ കരമപി ച േത പൂജനവിധൗ
ഭവ ർത്ത്യാേലാേക നയനമഥ േത പാദതുലസീ-
പരി ാേണ ാണം വണമപി േത ചാരുചരിേത

3.8വം
ഭൂതാധിവ്യാധി സഭചലിേത മാമകഹൃദി

ത്വദീയം ത പം പരമസുഖചി പമുദിയാത് 
ഉദഞ്ചേ ാമാേഞ്ചാ ഗലിതബഹുഹർഷാ നിവേഹാ
യഥാ വിസ്മര്യാസം ദുരുപശമപീഡാപരിഭവാൻ

3.9
മരുദ്േഗഹാധീശ ത്വയി ഖലു പരാേഞ്ചാ�പി സുഖിേനാ
ഭവേത്സ്നഹീ േസാ�ഹം സുബഹു പരിതേപ്യ ച കിമിദം
അകീർതിേസ്ത മാ ഭൂദ്വരദ ഗദഭാരം ശമയൻ
ഭവത്ഭേക്താത്തംസം ഝടിതി കുരു മാം കംസദമന

3.10
കിമുൈക്തർഭൂേയാഭിസ്തവ ഹി കരുണാ യാവദുദിയാ
ദഹം താവേദ്ദവ ഹിതവിവിധാർത ലപിതഃ
പുരഃ ൃേപ്ത പാേദ വരദ തവ േനഷ്യാമി ദിവസാൻ
യഥാശക്തി വ്യക്തം നതിനുതിനിേഷവാ വിരചയൻ
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ദശകം 4

4.1
കല്യതാം മമ കുരുഷ്വ താവതീം
കല്യേത ഭവദുപാസനം യയാ

ഷ്ടമഷ്ടവിധേയാഗചര്യയാ
പുഷ്ടയാ��ശു തവ തുഷ്ടിമാ യാം

4.2
ഹ്മചര്യദൃഢതാദിഭിര്യൈമ

രാ വാദിനിയൈമശ്ച പാവിതാഃ
കുർമേഹ ദൃഢമമീ സുഖാസനം
പങ്കജാദ്യമപി വാ ഭവത്പരാഃ

4.3
താരമന്തരനുചിന്ത്യ സന്തതം

ാണവായുമഭിയമ്യ നിർമലാഃ
ഇ ിയാണി വിഷയാദഥാപഹൃ
ത്യാ��സ്മേഹ ഭവദുപാസേനാ ഖാഃ

4.4
അ േട വപുഷി േത യത്നേതാ
ധാരേയമ ധിഷണാം മുഹുർമുഹുഃ
േതനഭക്തിരസമന്തരാർ താ
മുദ്വേഹമ ഭവദങ് ിചിന്തകാഃ

4.5
വി ടാവയവേഭദസുന്ദരം
ത്വദ്വപു ചിരശീലനാവശാത് 
അ മം മനസി ചിന്തയാമേഹ
ധ്യാനേയാഗനിരതാസ്ത്വദാ യാഃ

4.6
ധ്യായതാം സകളമൂർത്തിമീദൃശീ
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മുന്മിഷന്മധുരതാഹൃതാത്മനാം
സാ േമാദരസരൂപമാന്തരം

ഹ്മരൂപമയി േത�വഭാസേത

4.7
തത്സമാസ്വദനരൂപിണീം സ്ഥിതിം
ത്വത്സമാധിമയി വിശ്വനായക
ആ ിതാഃ പുനരതഃ പരിച താ
വാരേഭമഹി ച ധാരണാധികം

4.8
ഇത്ഥമഭ്യസനനിർഭേരാല്ലസ
ത്വത്പരാത്മസുഖകൽപിേതാത്സവാഃ
മുക്തഭക്തകുലമൗലിതാം ഗതാഃ
സഞ്ചേരമ ശുകനാരദാദിവത് 

4.9
ത്വത്സമാധിവിജേയ തു യഃ പുനർ
മങ്ക്ഷു േമാക്ഷരസികഃ േമണ വാ
േയാഗവശ്യമനിലം ഷഡാ ൈയ
രുന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാ ശൈനഃ

4.10
ലിംഗേദഹമപി സംത്യജന്നേഥാ
ലീയേത ത്വയി പേര നിരാ ഹഃ
ഊർദ്ധ്വേലാകകുതുകീ തു മൂർദ്ധത
സ്സാർദ്ധേമവ കരൈണർനിരീയേത

4.11
അഗ്നിവാസരവളർക്ഷപക്ഷൈഗ
രുത്തരായണജുഷാ ച ൈദവൈതഃ

ാപിേതാ രവിപദം ഭവത്പേരാ
േമാദവാൻ വപദാന്തമീയേത
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4.12
ആസ്ഥിേതാ�ഥ മഹരാലേയ യദാ
േശഷവ ദഹേനാഷ്മണാ��ഋദ്യേത
ഈയേത ഭവദുപാ യസ്തദാ
േവധസഃ പദമതഃ പുൈരവ വാ

4.13
ത വാ തവ പേദ�ഥവാ വസൻ

ാകൃത ളയ ഏതി മുക്തതാം
േസ്വച്ഛയാ ഖലു പുരാ�പി മുച്യേത
സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡേമാജസാ

4.14
തസ്യ ച ക്ഷിതിപേയാമേഹാനില
േദ്യാമഹത് കൃതിസപ്തകാവൃതീഃ
തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖീ
യാതി േത പദമനാവൃതം വിേഭാ

4.15
അർചിരാദിഗതിമീദൃശീം ജൻ
വിച തിം ന ഭജേത ജഗത്പേത
സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുേണാദയാ
നുച്ചരന്തമനിേലശ പാഹി മാം
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ദശകം 5

5.1
വ്യക്താവ്യക്തമിദം ന കിഞ്ചിദഭവത് ാക് ാകൃത ക്ഷേയ
മായായാം ഗുണസാമ്യരുദ്ധവികൃുതൗ ത്വയ്യാഗതായാം ലയം
േനാ മൃത ശ്ച തദാമൃതം ച സമഭൂന്നാേഹ്നാ ന രാേ ഃ സ്ഥിതി-
സ്തൈ കസ്ത്വമശിഷ്യഥാഃ കില പരാനന്ദ കാശാത്മനാ

5.2
കാലഃ കർമഗുണാശ്ച ജീവനിവഹാ വിശ്വം ച കാര്യം വിേഭാഃ
ചില്ലീലാരതിേമയുഷി ത്വയി തദാ നിർലീനതാമായയുഃ
േതഷാം ൈനവ വദന്ത്യസത്വമയി േഭാ ശക്ത്യാത്മനാ തിഷ്ടതാം
േനാ േചത് കിം ഗഗന സൂനസദൃുശാം ഭൂേയാ ഭേവത്സംഭവഃ

5.3
ഏവം ച ദ്വിപരാർദ്ധകാലവിഗതാവീക്ഷാം സിസൃക്ഷാത്മികാം
വി ാേണ ത്വയി ചു േഭ ിഭുവനീഭാവായ മായാ സ്വയം
മായാതഃ ഖലു കാലശക്തിരഖിലാദൃഷ്ടാം സ്വഭാേവാ�പി ച

ാദുർഭൂയ ഗുണാന്വികാസ്യ വിദധുസ്തസ്യാസ്യാസ്സഹായ ിയാം

5.4
മായാസന്നിഹിേതാ� വിഷ്ടവപുഷാ സാക്ഷീതി ഗീേതാ ഭവാൻ
േഭൈദസ്താം തിബിംബേതാ വിവിശിവാൻ ജീേവാ�പി ൈനവാപരഃ
കാലാദി തിേബാധിതാ�ഥ ഭവതാ സംേചാദിതാ ച സ്വയം
മായാ സ ഖലു ബുദ്ധിതത്വമസൃജേദ്യാ�സൗ മഹാനുച്യേത

5.5
ത ാസൗ ിഗുണാത്മേകാ�പി ച മഹാൻ സത്വ ധാനഃ സ്വയം
ജീേവ�സ്മിൻ ഖലു നിർവികൽപമഹമിത ദ്േബാധനിഷ്പാദകഃ
ചേ �സ്മിൻ സവികൽപേബാധകമഹന്തത്വം മഹാൻ ഖല്വസൗ
സ ഷ്ടം ിഗുൈണസ്തേമാ�തിബഹുലം വിേഷ്ണാ ഭവത്േ രണാത് 

5.6
േസാ�ഹം ച ിഗുണ മാത് ിവിധതാമാസാദ്യ ൈവകാരിേകാ
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ഭൂയൈസ്തജസതാമസാവിതി ഭവന്നാേദ്യന സത്വാത്മനാ
േദവാനി ിയമാനിേനാ�കൃത ദിശാവാതാർകപാശ്യശ്വിേനാ
വഹ്നീ ാച തമി കാൻ വിധുവിധി ീരു ശാരീരകാൻ

5.7
ഭൂമന്മാനസഭുദ്ധ്യഹംകൃതിമിളച്ചിത്താഖ്യവൃത്യന്വിതം
തച്ചാന്തഃകരണം വിേഭാ തവ ബലാത് സത്വാംശ ഏവാസൃജത് 
ജാതൈസ്തജസേതാ ദേശ ിയഗണസ്തത്താമസാംശാത്പുന-
സ്തന്മാ ം നഭേസാ മരുത്പുരപേത ശേബ്ദാ�ജനി ത്വദ്ബലാത് 

5.8
ശബ്ദാദ് േവ്യാമ തതഃ സസർജിഥ വിേഭാ ർശം തേതാ മാരുതം
തസ്മാ പമേതാ മേഹാ�ഥ ച രസം േതായം ച ഗന്ധം മഹീം
ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാദാദ്യാദ്യധർമാന്വിതം
ഭൂത ാമമിമം ത്വേമവ ഭഗവൻ ാകാശയസ്താമസാത് 

5.9
ഏേത ഭൂതഗണാസ്തേഥ ിയഗണാ േദവാശ്ച ജാതാ പൃഥങ്ങ് -
േനാ േശകുർഭുവനാണ്ഡനിർമിതിവിധൗ േദൈവരമീഭിസ്തദാ
ത്വം നാനാവിധസൂക്തിഭിർനുതഗുണസ്തത്വാന്യമൂന്യാവിശം-
േശ്ചഷ്ടാശക്തിമുദീര്യ താനി ഘടയൻ ൈഹരണ്യമണ്ഡം വ്യധാഃ

5.10
അണ്ഡം തത്ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിേല�തിഷ്ഠത് സഹ ം സമാഃ
നിർഭിന്ദന്നകൃഥാശ്ചതുർദശജഗ പം വിരാഡാഹ്വയം
സാഹൈ ഃ കരപാദമൂർദ്ധനിവൈഹർനിേശ്ശഷജീവാത്മേകാ
നിർഭാേതാ�സി മരുത്പുരാധിപ സ മാം ായസ്വ സർവാമയാത് 
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ദശകം 6

6.1 ഏവം ചതുർദശജഗന്മയതാം ഗതസ്യ
പാതാലമീശ തവ പാദതലം വദന്തി
പാേദാർദ്ധ്വേദശമപി േദവ രസാതലം േത
ഗുൽഫദ്വയം ഖലു മഹാതലമദ്ഭുതാത്മൻ

6.2 ജംേഘ തലാതലമേഥാ സുതലം ച ജാനൂ
കിേഞ്ചാരുഭാഗയുഗളം വിതലാതേല േദ്വ
േക്ഷാണീതലം ജഘനമംബരമംഗ നാഭി-
ഋവക്ഷശ്ച ശ നിലയസ്തവ ച പാേണ

6.3 ീവാ മഹസ്തവ മുഖം ച ജനസ്തപ
ഫാലം ശിരസ്തവ സമസ്തമയസ്യ സത്യം
ഏവം ജഗന്മയതേനാ ജഗദാശ്ചിൈതര-
പ്യൈന്യർനിബദ്ധവപുേഷ ഭഗവന്നമേസ്ത

6.4 ത്വദ് ഹ്മര പദമീശ്വര വിശ്വകന്ദ
ഛന്ദാംസി േകശവ ഘനാസ്തവ േകശപാശാഃ
ഉല്ലാസിചില്ലിയുഗളം ദൃഹിണസ്യ േഗഹം
പക്ഷ്മാണി രാ ിദിവസൗ സവിതാ ച േനേ

6.5 നിേശ്ശഷവിശ്വരചനാ ച കടാക്ഷേമാക്ഷഃ
കർണൗ ദിേശാ�ശ്വിയുഗളം തവ നാസിേക േദ്വ
േലാഭ േപ ച ഭഗവന്നധേരാത്തേരാഷ്ഠൗ
താരാഗണശ്ച ദശനാഃ ശമനശ്ച ദം ാ

6.6 മായാ വിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീേരാ
ജിഹ്വാ ജലം വചനമീശ ശകുന്തപങ്ക്തിഃ
സിദ്ധാദയസ്സ്വരഗണാ മുഖര മഗ്നി-
ഋേദവാ ഭുജാഃ സ്തനയുഗം തവ ധർമേദവഃ

6.7 പൃഷ്ഠം ത്വധർമ ഇഹ േദവ മന ധാംശു-
രയക്തേമവ ഹൃദയാംബുജമംബുജാക്ഷ
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കുക്ഷിസ്സമു നിവഹാ വസനം തു സേന്ധ്യ
േശഫഃ ജാപതിരസൗ വൃഷണൗ ച മി ഃ

6.8 േ ാണിസ്ഥലം മൃഗഗണാഃ പദേയാർനഖാേസ്ത
ഹസ്ത ൈസന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാലഃ
വി ാദിവർണഭവനം വദനാബ്ജബാഹു-
ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുേധ േത

6.9 സംസാരച മയി ച ധര ിയാേസ്ത
വീര്യം മഹാസുരഗേണാ�സ്ഥികുലാനി ൈശലാഃ
നാഡ്യസ്സരിത്സമുദയസ്തരവശ്ച േരാമ
ജീയാദിദം വപുരനിർവചനീയമീശ

6.10 ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കർമഭാജാം
കർമാവസാനസമേയ സ്മരണീയമാഹുഃ
തസ്യാന്തരാത്മവപുേഷ വിമലാത്മേന േത
വാതാലയാധിപ നേമാ� നിരുന്ധി േരാഗാൻ
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ദശകം 7

7.1 ഏവം േദവ ചതുർദശാത്മകജഗ േപണ ജാതഃ പുന-
സ്തേസ്യാർദ്ധ്വം ഖലു സത്യേലാകനിലേയ ജാേതാ�സി ധാതാ സ്വ
യം യം ശംസന്തി ഹിരണ്യഗർഭമഖിലൈ േലാക്യജീവാത്മകം
േയാ�ഭൂത് സ്ഫീതരേജാവികാരവികസന്നാനാസിസൃക്ഷാരസഃ

7.2 േസാ�യം വിശ്വിസർഗദത്തഹൃദയസ്സമ്പശ്യമാനസ്സ്വയം
േബാധം ഖല്വനവാഷ്യ വിശ്വവിഷയം ചിന്താകുലസ്തസ്ഥിവാൻ
താവത് ത്വം ജഗതാംപേത തപതേപേത്യവം ഹി ൈവഹായസീം
വാണീേമനമശി വഃ തിസുഖാം കുർവംസ്തപഃേ രണാം

7.3 േകാ�സൗ മാമവദത്പുമാനിതി ജലാപൂർേണ ജഗന്മണ്ഡേല
ദി ദ്വീക്ഷ്യ കിമപ്യനീക്ഷിതവതാ വാക്യാർത്ഥമുത്പശ്യതാ
ദിവ്യം വർഷസഹ മാത്തപസാ േതന ത്വമാരാധിത-
സ്തൈസ്മ ദർശിതവാനസി സ്വനിലയം ൈവകുണ്ഠേമകാദ്ഭുതം

7.4 മായാ യ കദാപി േനാ വികുരുേത ഭാേത ജഗദ്േഭ്യാ ബഹി-
േശ്ശാകേ ാധവിേമാഹസാധ്വസമുഖാ ഭാവാ ദൂരം ഗതാഃ
സാ ാനന്ദഝരീ ച യ പരമേജ്യാതിഃ കാശാത്മേക
തത് േത ധാമ വിഭാവിതം വിജയേത ൈവകുണ്ഠരൂപം വിേഭാ

7.5 യസ്മിന്നാമ ചതുർഭുജാ ഹരിമണിശ്യാമാവദാതത്വിേഷാ
നാനാഭൂഷണരത്നദീപിതദിേശാ രാജദ്വിമാനാലയാഃ
ഭക്തി ാപ്തതഥാവിേധാന്നതപദാ ദീവ്യന്തി ദിവ്യാ ജനാ-
സ്തേത്ത ധാമ നിരസ്തസർവശമലം ൈവകുണ്ഠരൂപം ജേയത് 

7.6 നാനാദിവ്യവധൂജൈനരഭിവൃതാ വിദ ല്ലതാതുല്യയാ
വിേശ്വാന്മാദനഹൃദ്യഗാ ലതയാ വിേദ്യാതിതാശാന്തരാ
ത്വത്പാദാംബുജസൗരൈഭകകുതുകാല്ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം ലക്ഷ്യേത
യസ്മിൻ വിസ്മയനീയദിവ്യവിഭവം തേത്ത പദം േദഹി േമ

7.7 തൈ വം തിദർശിേത നിജപേദ രത്നാസനാധ്യാസിതം
ഭാസ്വത്േകാടിലസത്കിരീടകടകാദ്യാകൽപദീപാകൃതി
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ീവത്സാങ്കിതമാത്തകൗ ഭമണിച്ഛായാരുണം കാരണം
വിേശ്വഷാം തവ രൂപൈമക്ഷത വിധിസ്തേത്ത വിേഭാ ഭാതു േമ

7.8 കാളാംേഭാദകളായേകാമളരുചീചേ ണ ച ം ദിശാ-
മാവൃണ്വാനമുദാരമന്ദഹസിതസ്യന്ദ സന്നാനനം
രാജത്കംബുഗദാരിപങ്കജധര ീമദ്ഭുജാമണ്ഡലം

ഷ്ടികരം വപുസ്തവ വിേഭാ മേ ാഗമുദ്വാസേയത് 

7.9 ദൃഷ്ട്വാ സംഭൃതസം മഃ കമലഭൂസ്ത്വത്പാദപാേഥാരുേഹ
ഹർഷാേവശവശംവേദാ നിപതിതഃ ീത്യാ കൃതാർത്ഥീഭവൻ
ജാനാേസ്യവ മനീഷിതം മമ വിേഭാ ജ്ഞാനം തദാപാദയ
ൈദ്വതാൈദ്വതഭവത്സ്വരൂപപരമിത്യാചഷ്ട തം ത്വാം ഭേജ

7.10 ആതാേ ചരേണ വിന മഥ തം ഹേസ്തന ഹേസ്ത ശൻ
േബാധേസ്ത ഭവിതാ ന സർഗവിധിബിർബേന്ധാ�പി സഞ്ജായേത
ഇത്യാഭാഷ്യ ഗിരം േതാഷ്യനിതരാം തച്ചിത്തഗൂഢഃ സ്വയം
സൃഷ്ടൗ തം സമുൈദരയസ്സ ഭഗവ ല്ലാസേയാല്ലാഘതാം

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 1-10 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 21

ദശകം 8

8.1 ഏവം താവത് ാകൃത ക്ഷയാേന്ത
ാേഹ്മ കൽേപ ഹ്യാദിേമ ലബ്ധജന്മാ
ഹ്മാ ഭൂയസ്ത്വത്ത ഏവാപ്യ േവദാൻ

സൃഷ്ടിം ചേ പൂർവകൽേപാപമാനാം

8.2 േസാ�യം ചതുര ഗസഹ മിതാന്യഹാനി
താവന്മിതാശ്ച രജനീർബഹുേശാ നിനായ
നി ാത്യസൗ ത്വയി നിലീയ സമം സ്വസൃൈഷ്ടർ
ൈനമിത്തിക ളയമാഹുരേതാ�സ്യ രാ ിം

8.3 അസ്മാദൃശാം പുനരഹർമുഖകൃത്യതുല്യാം
സൃഷ്ടിം കേരാത്യനുദിനം സ ഭവത് സാദാത് 

ാഗ് ഹ്മകൽപജനുഷാം ച പരായുഷാം തു
സുപ്ത േബാധനസമാ�സ്തി തദാ�പി സൃഷ്ടിഃ

8.4 പഞ്ചാശദബ്ദമധുനാ സ്വവേയാ�ഋദ്ധരൂപം
ഏകം പരാർദ്ധമതിവൃത്യ ഹി വർതേത�സൗ
ത ാന്ത്യരാ ിജനിതാങ്കഥയാമി ഭൂമൻ
പശ്ചാദ്ദിനാവതരേണ ച ഭവദ്വിലാസാൻ

8.5 ദിനാവസാേന�ഥ സേരാജേയാനിഃ
സുഷുപ്തികാമസ്ത്വയി സന്നിലിേല്യ
ജഗന്തി ച ത്വജ്ജഠരം സമീയു-
സ്തേദദേമകാർണവമാസ വിശ്വം

8.6 തൈവവ േവേഷ ഫണിരാജ േശേഷ
ജൈലകേശേഷ ഭുവേന സ്മ േശേഷ
ആനന്ദസാ ാനുഭവസ്വരൂപഃ
സ്വേയാഗനി ാപരിമു ിതാത്മാ

8.7 കാലാഖ്യശക്തിം ലയാവസാേന
േബാധേയത്യാദിശതാ കിലാദൗ
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ത്വയാ സുപ്തം പരിസുപ്തശക്തി-
േജന ത ാഖിലജീവധാംനാ

8.8 ചതുര ഗാണാം ച സഹ േമവം
ത്വയി സുേപ്ത പുനരദ്വിതീേയ
കാലാഖ്യശക്തിഃ ഥമ ബുദ്ധാ

ാേബാധയത്ത്വാം കില വിശ്വനാഥ

8.9 വിബുധ്യ ച ത്വം ജലഗർഭശായിൻ
വിേലാക്യ േലാകാനഖിലാൻ ലീനാൻ
േതേഷ്വവ സൂക്ഷ്മാത്മതയാ നിജാന്തഃ
സ്ഥിേതഷു വിേശ്വഷു ദദാഥ ദൃഷ്ടിം

8.10 തതസ്ത്വദീയാദയി നാഭിര ാ-
ദുദഞ്ചിതം കിഞ്ചന ദിവ്യപദ്മം
നിലീനനിേശ്ശഷപദാർത്ഥമാലാ
സങ്ക്േഷപരൂപം മുകുലായമാനം

8.11 തേദതദംേഭാരുഹകുഡ്മളം േത
കേളബരാേത്തായപേഥ രൂഢം
ബഹിർനിരീതം പരിതഃ രദ്ഭിഃ
സ്വധാമഭിർദ്ധ്വാന്തമലം ന്യകൃന്തത് 

8.12 സംഫുല്ലപേ നിതരാം വിചിേ
തസ്മിൻഭവദ്വീര്യധൃേത സേരാേജ
സ പദ്മജന്മാ വിധിരാവിരാസീത് 
സ്വയം ബുദ്ധാഖിലേവദരാശിഃ

8.13 അസ്മിൻപരാത്മൻ നനു പദ്മകൽേപ
ത്വമിത്ഥമുത്ഥാപിതപദ്മേയാനിഃ
അനന്തഭൂമാ മമ േരാഗരാശിം
നിരുന്ധി വാതാലയവാസ വിേഷ്ണാ
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ദശകം 9

9.1 സ്ഥിതഃ സ കമേലാദ്ഭവസ്തവ ഹി നാഭിപേങ്കരുേഹ
കുതഃ സ്വിദിദമംബുധാവുദിതമിത്യനാേലാകായൻ
തദീക്ഷണകുതൂഹലാത് തിദിശം വിവൃത്താനന-
ശ്ചതുർവദനതാമഗാദ്വികസദഷ്ടദൃഷ്ട്യംബുജാം

9.2 മഹാർണവവിഘൂർണിതം കമലേമവ തത്േകവലം
വിേലാക്യ തദുപാ യം തവ തനും തു നാേലാകയൻ
ക ഏഷ കമേലാദേര മഹതി നിസ്സഹാേയാ ഹ്യഹം
കുതഃ സ്വിദിദമംബുജം സമജനീതി ചിന്താമഗാത് 

9.3 അമുഷ്യ ഹി സേരാരുഹഃ കിമപി കാരണം സംഭേവ-
ദിതിസ്മ കൃതനിശ്ചയഃ സ ഖലു നാളര ാധ്വനാ
സ്വേയാഗബലവിദ്യയാ സമവരൂഢവാൻ ൗഢധീഃ
ത്വദീയമതിേമാഹനം ന തു കേളബരം ദൃഷ്ടവാൻ

9.4 തതസ്സകലനാളികാവിവരമാർഗേഗാ മാർഗയൻ
യസ്യ ശതവത്സരം കിമപി ൈനവ സംദൃഷ്ടവാൻ

നിവൃത്യ കമേലാദേര സുഖനിഷണ്ണ ഏകാ ധീഃ
സമാധിബലമാദേധ ഭവദനു ൈഹകാ ഹീ

9.5 ശേതന പരിവത്സൈരർദൃഢസമാധിബേന്ധാല്ലസത് -
േബാധവിശദീകൃതഃ സ ഖലു പദ്മിനീസംഭവഃ

അദൃഷ്ടചരമദ്ഭുതം തവ ഹി രൂപമന്തർദൃശാ
വ്യചഷ്ട പരിതുഷ്ടധീർഭുജഗേഭാഗഭാഗാ യം

9.6 കിരീടമുകുേടാല്ലസത്കടകഹാരേകയൂരയുഞ്ഞ് 
മണി രിതേമഖലം സുപരിവീതപീതാംബരം
കലായകുസുമ ഭം ഗലതേലാല്ലസത്കൗ ഭം
വപുസ്തദയി ഭാവേയ കമലജന്മേന ദർശിതം

9.7 തി കരദർശിത ചുരൈവഭവ ീപേത
ഹേര ജയ ജയ േഭാ പദമുൈപഷി ദിഷ്ട്യാ ദൃേശാഃ
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കുരുഷ്വ ധിയമാശു േമ ഭുവനനിർമിതൗ കർമഠാ
മിതി ഹിണവർണിതസ്വഗുണബംഹിമാ പാഹി മാം

9.8 ലഭസ്വ ഭുവന യീരചനദക്ഷതാമക്ഷതാം
ഗൃഹാണ മദനു ഹം കുരു തപശ്ച ഭൂേയാ വിേധ
ഭവത്വഖിലസാധനീ മയി ച ഭക്തിരത ത്കേട-
ത ദീര്യ ഗിരമാദധാ മുദിതേചതസം േവധസം

9.9 ശതം കൃതതപാസ്തതഃ സ ഖലു ദിവ്യസംവത്സരാ-
നവാപ്യ ച തേപാബലം മതിബലം ച പൂർവാധികം
ഉദീക്ഷ്യ കില കമ്പിതം പയസി പങ്കജം വായുനാ
ഭവദ്ബലവിജൃംഭിതഃ പവനപാഥസീ പീതവാൻ

9.10 തൈവവ കൃപയാ പുനഃ സരസിേജന േതൈനവ സഃ
കൽപ്യ ഭുവന യീം വവൃേത ജാനിർമിതൗ

തഥാവിധകൃപാഭേരാ ഗുരുമരുത്പുരാധീശ്വര
ത്വമാശു പരിപാഹി മാം ഗുരുദേയാക്ഷിൈതരീക്ഷിൈതഃ
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ദശകം 10

10.1 ൈവകുണ്ഠ വർദ്ധിതബേലാ�ഥ ഭവത് സാദാ-
ദംേഭാജേയാനിരസൃജത്കില ജീവേദഹാൻ
സ്ഥാസ് നൂനി ഭൂരുഹമയാനി തഥാ തിരശ്ചാം
ജാതിം മനുഷ്യനിവഹാനപി േദവേഭദാൻ

10.2 മിഥ്യാ ഹാസ്മിമതിരാഗവിേകാപഭീതി-
രജ്ഞാനവൃത്തിമിതി പഞ്ചവിധാം സ സൃഷ്ട്വാ
ഉദ്ദാമതാമസപദാർത്ഥവിധാനദൂന
േസ്തേന ത്വദീയചരണസ്മരണം വിശുൈദ്ധ്യ

10.3 താവത്സസർജ മനസാ സനകം സനന്ദം
ഭൂയം സനാതനമുനിം ച സനത്കുമാരം
േത സൃഷ്ടികർമണി തു േതന നിയുജ്യമാനാ
സ്ത്വത്പാദഭക്തിരസികാ ജഗൃഹുർന വാണീം

10.4 താവത് േകാപമുദിതം തിരുന്ധേതാ�സ്യ
മദ്ധ്യേതാ�ജനി മൃേഡാ ഭവേദകേദശഃ

നാമാനി േമ കുരു പദാനി ച ഹാ വിരിേഞ്ച
ത്യാദൗ രുേരാദ കില േതന സ രു നാമാ

10.5 ഏകാദശാഹ്വയതയാ ച വിഭിന്നരൂപം
രു ം വിധായ ദയിതാ വനിതാശ്ച ദത്ത്വാ
താവന്ത്യദത്ത ച പദാനി ഭവത് ണുന്നഃ

ാഹ ജാവിരചനായ ച സാദരം തം

10.6 രു ാഭിസൃഷ്ടഭയദാകൃതിരു സംഘ-
സംപൂര്യമാണാഭുവന യഭീതേചതാഃ
മാ മാ ജാഃ സൃജ തപശ്ചര മംഗലാേയ
ത്യാചഷ്ട തം കമലഭൂർഭവദീരിതാത്മാ

10.7 തസ്യാഥ സർഗരസികസ്യ മരീചിര ി
സ്ത ാംഗിരാഃ തുമിനിഃ പുലഹഃ പുലസ്ത്യഃ
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അംഗാദജായത ഭൃഗുശ്ച വസിഷ്ഠദക്ഷൗ
ീനാരദശ്ച ഭഗവൻ ഭവദംഘൃദാസഃ

10.8 ധർമാദികാനഭ്സൃജന്നഥ കർദമം ച
വാണീം വിധായ വിധിരംഗജസ േലാ�ഭൂത് 
ത്വദ്േബാധിൈതഃ സനകദക്ഷമുൈഖസ്തനൂൈജ
രുദ്േബാധിതശ്ച വിരരാമ തേമാ വിമുഞ്ചൻ

10.9 േവദാൻപുരാണനിവഹാനപി സർവവിദ്യാഃ
കുർവന്നിജാനനഗണാച്ചതുരാനേനാ�സൗ
പുേ ഷു േതഷു വിനിധായ സ സർഗവൃദ്ധി
മ ാ വംസ്തവ പദാംബുജമാ ിേതാ�ഭൂത് 

10.10 ജാന പായമഥ േദഹമേജാ വിഭജ്യ
ീപുംസഭാവമഭജന്മനുതദ്വധൂഭ്യാം

താഭ്യാം ച മാനുഷകുലാനി വിവർദ്ധയംസ്ത്വം
േഗാവിന്ദ മാരുതപുേരശ നിരുന്ധി േരാഗാൻ
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