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നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ 11-20

ദശകം 11

11.1 േമണ സർേഗ പരിവർദ്ധമാേന
കദാപി ദിവ്യാഃ സനകാദയേസ്ത
ഭവദ്വിേലാകായ വികുണ്ഠേലാകം

േപദിേര മാരുതമന്ദിേരശ

11.2 മേനാജ്ഞനൗേ യസകാനനാൈദ്യ
രേനകവാപമിണിമന്ദിൈരശ്ച
അേനാപമം തം ഭവേതാ നിേകതം
മുനീശ്വരാഃ ാപുരതീതകക്ഷ്യാഃ

11.3 ഭവദ്ദിദൃ ൻഭവനം വിവി
ന്ദ്വാഃസ്ഥൗ ജയസ്ഥാൻ വിജേയാ�പ്യരുന്ധാം
േതഷാം ച ചിേത്ത പദമാപ േകാപഃ
സർവം ഭവത്േ രണൈയവ ഭൂമൻ

11.4 ൈവകുണ്ഠേലാകാനുചിത േചഷ്ഠൗ
കഷ്ടൗ യുവാം ൈദത്യഗതിം ഭേജതം
ഇതി ശപ്തൗ ഭവദാ യൗ തൗ
ഹരി തിർേനാ�സ്ത്വിതി േനമതുസ്താൻ

11.5 േതേദതദാജ്ഞായ ഭവാനവാപ്തഃ
സൈഹവ ലക്ഷ്മ്യാ ബഹിരംബുജാക്ഷ
ഖേഗശ്വരാംസാർപിതചാരുബാഹു
രാനന്ദയംസ്താനഭിരാമമൂർത്ത്യാ

11.6 സാദ്യ ഗീർഭിഃ വേതാ മുനീ ാ
നനന്യനാഥാവഥ പാർഷദൗ തൗ
സംരംഭേയാേഗന ഭൈവ ിഭിർമാ
മുേപതമിത്യാത്തകൃപാം ന്യഗാദീഃ



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 11-20 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 5

11.7 ത്വദീയഭൃത്യാവഥ കാശ്യപാത്തൗ
സുരാരിവീരാവുദിതൗ ദിതൗ ദ്വൗ
സന്ധ്യാസമുത്പാദനകഷ്ടേചഷ്ടൗ
യമൗ ച േലാകസ്യ യമാവിവാന്യൗ

11.8 ഹിരണ്യപൂർവഃ കശിപുഃ കിൈലകഃ
പുേരാ ഹിരണ്യാക്ഷ ഇതി തീതഃ
ഉഭൗ ഭവന്നാഥമേശഷേലാകം
രുഷാ ന്യരുന്ധാം നിജവാസനാന്ധൗ

11.9 തേയാൃിരണ്യാക്ഷമഹാസുേരേ ാ
രണായ ധാവന്നനവാപ്തൈവരീ
ഭവത് ിയാം ക്ഷ്മാം സലിേല നിമജ്യ
ചചാര ഗർവാദ്വിനദൻ ഗദാവാൻ

11.10 തേതാ ജേലശാത്സദൃശം ഭവന്തം
നിശമ്യ ബ ാമ ഗേവഷയംസ്ത്വാം
ഭൈക്തകദൃശ്യഃ സ കൃപാനിേധ ത്വം
നിരുന്ധി േരാഗാൻ മരുദാലേയശ
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ദശകം 12

12.1 സ്വായംഭുേവാ മനുരേഥാ ജനസർഗശീേലാ
ദൃഷ്ട്വാ മഹീമസമേയ സലിേല നിമഗ്നാം

ഷ്ടാരമാപ ശരണം ഭവദംഘൃേസവാ-
തുഷ്ടാശയം മുനിജൈനഃ സഹ സത്യേലാേക

12.2 കഷ്ടം ജാഃ സൃജതി മയ്യവന്ര്നിമഗ്നാ
സ്ഥാനം സേരാജഭവ കൽപയ തത് ജാനാം
ഇേത്യവേമഷ കഥിേതാ മനുനാ സ്വയംഭൂ-
രംേഭാരുഹാക്ഷ തവ പാദയുഗം വ്യചിന്തീത് 

12.3 ഹാ ഹാ വിേഭാ ജലമഹം ന്യപിബം പുരസ്താ
ദദ്യാപി മജ്ജതി മഹീ കിമഹം കേരാമി
ഇത്ഥം ത്വദംഘൃയുഗളം ശരണം യേതാ�സ്യ
നാസാപുടാത്സമഭവഃ ശിശുേകാലരൂപീ

12.4 അംഗുഷ്ഠമാ വപുരുത്പതിതഃ പുരസ്താത് 
ഭൂേയാ�ഥ കുംഭിസദൃശഃ സമജൃംഭഥാസ്ത്വം
അേ തഥാവിധമുദീക്ഷ്യ ഭവന്തമുൈച്ചർ
വിേസ്മരതാം വിധിരഗാത്സഹ സൂനുഭിഃ ൈസ്വഃ

12.5 േകാ�സാവചിന്ത്യമഹിമാ കിടിരുത്ഥിേതാ േമ
നാസാപുടാത്കിമു ഭേവദജിതസ്യ മായാ
ഇത്ഥം വിചിന്തയതി ധാതരിൈശലമാ ഃ
സേദ്യാ ഭവങ്കില ജഗർജ്ജിഥ േഘാരേഘാരം

12.6 തം േത നിനാദമുപകർണ്യ ജനസ്തപഃസ്ഥാഃ
സത്യസ്ഥിതാശ്ച മുനേയാ നുനുവുർഭവന്തം
തത്സ്േതാ ഹർഷുലമനാഃ പരിണദ്യ ഭൂയ-
േസ്തായാശയം വിപുലമൂർത്തിരവാതരസ്ത്വം

12.7 ഊർദ്ധ്വ സാരിപരിധൂ ാവിധൂതേരാമാ
േ ാത്ക്ഷിപ്തവാലധിരവാങ്മുഖേഘാരേഘാണഃ
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തൂർണ ദീർണജലദഃ പരിഘൂർണദക്ഷ്ണാ
േസ്താതൃ നീൻ ശിശിരയന്നവേതരിഥ ത്വം

12.8 അന്തർജലം തദനു സ ലന ച ം
ാമ്യത്തിമിംഗിലകുലം കലുേഷാർമിമാലം

ആവിശ്യ ഭീഷണരേവണ രസാതലസ്ഥാ-
നാകമ്പയന്വസുമതീമഗേവഷയസ്ത്വം

12.9 ദൃഷ്ട്വാ�ഥ ൈദത്യഹതേകന രസാതലാേന്ത
സംേവശിതാം ഝടിതി കൂടകിടിർവിേഭാ ത്വം
ആപാതുകാനവിഗണയ്യ സുരാരിേഖടാൻ
ദം ാ േരണ വസുധാമദധാഃ സലീലം

12.10 അഭ ദ്ധരന്നഥ ധരാം ദശനാ ലഗ്ന-
മുസ്താ രാങ്കിത ഇവാധികപീവരാത്മാ
ഉദ്ധാതേഘാരസലിലാജ്ജലേധരുദഞ്ചൻ

ീഡാവരാഹവപുരീശ്വര പാഹി േരാഗാത് 
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ദശകം 13

13.1 ഹിരണ്യാക്ഷം താവദ്വരദ ഭവദേന്വഷണപരം
ചരന്തം സാംവർേത പയസി നിജജംഘാപരിമിേത
ഭവദ്ഭേക്താ ഗത്വാ കപടപടുധീർനാരദമുനിഃ
ശൈനരൂേച നന്ദൻ ദനുജമപി നിന്ദംസ്തവ ബലം

13.2 സ മായാവീ വി ർഹരതി ഭവദീയം വസുമതീം
േഭാ കഷ്ടം കഷ്ടം കിമിദമിതി േതനാഭിഗദിതഃ

നദൻ ക്വാസൗ ക്വാസാവിതി സ മുനിനാ ദർശിതപേഥാ
ഭവന്തം സം ാപദ്ധരണിധരമുദ്യന്തമുദകാത് 

13.3 അേഹാ ആരേണ്യാ�യം മൃഗ ഇതി ഹസന്തം ബഹുതൈരഃ
ദുരുൈക്തർവിധ്യന്തം ദിതിസുതമവജ്ഞായ ഭഗവൻ
മഹീം ദൃഷ്ട്വാ ദം ാശിരസി ചകിതാം േസ്വന മഹസാ
പേയാധാവാധായ സഭമുദയുങ്ങ്ഥാ മൃധവിധൗ

13.4 ഗദാപാണൗ ൈദേത്യ ത്വമപി ഹി ഗൃഹീേതാന്നതഗേദാ
നിയുേദ്ധന ീഡൻഘടഘടര േവാദ്ഘ്ഷ്ടവിയതാ
രണാേലാൈക ക്യാന്മിലതി സുരസംേഘ തമമും
നിരുന്ധ്യാഃ സന്ധ്യാതഃ ഥമമിതി ധാ ാ ജഗദിേഷ

13.5 ഗേദാന്മർേദ തസ്മിംസ്തവ ഖലു ഗദായാം ദിതിഭുേവാ
ഗദാഘാതാദ്ഭൂമൗ ഝടിതി പതിതായാമഹഹ! േഭാഃ !
മൃദുേസ്മരാസ്യസ്ത്വം ദനുജകുലനിർമൂലനചണം
മഹാച ം ത്വാ കരഭുവി ദധാേനാ രുരുചിേഷ

13.6 തതഃ ശൂലം കാല തിമരുഷി ൈദേത്യ വിസൃജതി
ത്വയി ഛിന്ദേത്യനത് കരകലിതച ഹരണാത് 
സമാരുേഷ്ടാ മുഷ്ട്യാ സ ഖലു വിതുദംസ്ത്വാം സമതേനാത് 
ഗളന്മാേയ മായാസ്ത്വയി കില ജഗേന്മാഹനകരീഃ

13.7 ഭവച്ച േജ്യാതിഷ്കണലവനിപാേതന വിധുേത
തേതാ മായാചേ വിതതഘനേരാഷാന്ധമനസം

https://thalilakkam.in/
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ഗരിഷ്ഠാഭിർമുഷ്ടി ഹൃതിഭിരഭിഘ്നന്തമസുരം
സ്വപാദാംഗുേഷ്ഠന വണപദമൂേല നിരവധീഃ

13.8 മഹാകായഃേസ്സാ�യം തവ ചരണപാദ മഥിേതാ
ഗള േക്താ വ ാദപതദൃഷിഭിഃ ാഘിതഹതിഃ
തദാ ത്വാമുദ്ദാമ മദഭരവിേദ്യാതിഹൃദയാ
മുനീ ാസ്സാ ാഭിഃ തിഭിരനുവന്നധ്വരതനും

13.9 ത്വചി ച്ഛേന്ദാ േരാമസ്വപി കുശഗണശ്ച ഷി ഘൃതം
ചതുർേഹാതാേരാ�◌ം ൗ ഗപി വദേന േചാദര ഇഡാ

ഹാ ജിഹ്വായാം േത പരപുരുഷ കർേണ ച ചമസാ
വിേഭാ േസാേമാ വീര്യം വരദ ഗളേദേശ�പ പസദഃ

13.10 മുനീൈ രിത്യാദിസ്തവനമുഖൈരർേമാദിതമനാ
മഹീയസ്യാ മൂർത്ത്യാ വിമലതരകീർത്യാ ച വിലസൻ
സ്വധിഷ്ണ്യം സം ാപ്തഃ സുഖരസവിഹാരീ മധുരിേപാ
നിരുന്ധ്യാ േരാഗം േമ സകലമപി വാതാലയപേത
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ദശകം 14

14.1 സമനു തതാവകാംഘൃയുഗ്മഃ
സ മനുഃ പങ്കജസംഭവാംഗജന്മാ
നിജമന്തരമന്തരായഹീനം
ചരിതം േത കഥയൻസുഖം നിനായ

14.2 സമേയ ഖലു ത കർദമാേഖ്യാ
ഹിണച്ഛായഭവസ്തദീയവാചാ

ധൃതസർഗരേസാ നിസർഗരമ്യം
ഭഗവംസ്ത്വാമയുതം സമാഃ സിേഷേവ

14.3 ഗരുേഡാപരി കാളേമഘക ം
വിലസത്േകലിസേരാജപാണിപദ്മം
ഹസിേതാല്ലസിതാനനം വിേഭാ ത്വം
വപുരാവി രുേഷ സ്മ കർദമായ

14.4 വേത പുലകാവൃതായ തൈസ്മ
മനുപു ീം ദയിതാം നവാപി പു ീഃ
കപിലം ച സുതം സ്വേമവ പശ്ചാത് 
സ്വഗതിം ചാപ്യനുഗൃഹ്യ നിർഗേതാ�ഭൂഃ

14.5 സ മനുശ്ശതരൂപയാ മഹിഷ്യാ
ഗുണവത്യാ സുതയാ ച േദവഹൂത്യാ
ഭവദീരിതനാരേദാപദിഷ്ട
സ്സമഗാത്കർദമമാഗതി തീക്ഷം

14.6 മനുേനാപഹൃതാം ച േദവഹൂതിം
തരുണീരത്നമവാപ്യ കർദേമാ�സൗ
ഭവദർചനനിർവൃേതാ�പി തസ്യാം
ദൃഢശു ഷണയാ ദധൗ സാദം

14.7 സപുനസ്ത്വദുപാസന ഭാവാ
ദ്ദയിതാകാമകൃേത കൃേത വിമാേന
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വനിതാകുലസ േലാ നവാത്മാ
വ്യഹരേദ്ദവപേഥഷു േദവഹൂത്യാ

14.8 ശതവർഷമഥ വ്യതീത്യ േസാ�യം
നവ കന്യാഃ സമവാപ്യ ധന്യരൂപാഃ
വനയാനസമുദ്യേതാ�പി കാന്താ
ഹിതകൃത്ത്വജ്ജനേനാ േകാ ന്യവാത്സീത് 

14.9 നിജഭർതൃഗിരാ ഭവന്നിേഷവാ
നിരതായാമഥ േദവ േദവഹൂത്യാം
കപിലസ്ത്വമജായഥാ ജനാനാം

ഥയിഷ്യൻപരമാത്മതത്ത്വവിദ്യാം

14.10 വനേമയുഷി കർദേമ സേന്ന
മതസർവസ്വമുപാദിശഞ്ജനൈന്യ
കപിലാത്മക വായുമദിേരശ
ത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദൗഘാത് 
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ദശകം 15

15.1 മതിരിഹ ഗുണസക്താ ബന്ധകൃേത്തഷ്വസക്താ
ത്വമൃതകൃദുപരുേന്ധ ഭക്തിേയാഗ സക്തിം
മഹദനുഗമലഭ്യാ ഭക്തിേരവാ സാധ്യാ
കപിലതനുരിതി ത്വം േദവഹൂൈത്യ ന്യഗാദീഃ

15.2 കൃതിമഹദഹങ്കാരാശ്ച മാ ാശ്ച ഭൂതാ-
ന്യപിഹൃദപി ദശാക്ഷീ പൂരുഷഃ പഞ്ചവിംശഃ
ഇതി വിദിതവിഭാേഗാ മുച്യേത�സൗ കൃത്യാ
കപിലതനുരിതി ത്വം േദവഹൂൈത്യ ന്യഗാദീഃ

15.3 കൃതിഗതഗുണൗൈഘർനാജ്യേത പൂരുേഷാ�യം
യദി തു സജതി തസ്യാം തദ്ഗുണാസ്തം ഭേജരൻ
മദനുഭജനതത്ത്വാേലാചൈനഃ സാപ്യേപയാത് 
കപിലതനുരിതി ത്വം േദവഹൂൈത്യ ന്യഗാദീഃ

15.4 വിമലമതിരുപാൈത്തരാസനാൈദ്യർമദംഗം
ഗരുഡസമധിരൂഢം ദിവ്യഭൂഷായുധാങ്കം
രുചിതുലിതതമാലം ശീലേയതാനുേവലം
കപിലതനുരിതി ത്വം േദവഹൂൈത്യ ന്യഗാദീഃ

15.5 മമ ഗുണഗുണലീലാകർണൈനഃ കീർതിനാൈദ്യഃ
മയി സുരസരിേദാഘ ഖ്യചിത്താനുവൃത്തിഃ
ഭവതി പരമഭക്തിഃ സാ ഹി മൃേത്യാർവിേജ ീ
കപിലതനുരിതി ത്വം േദവഹൂൈത്യ ന്യഗാദീഃ

15.6 അഹ ഹ ബഹുലഹിംസാസഞ്ചിതാർൈത്ഥഃ കുടുംബം
തിദിനമനുപുഷ്ണൻ ീജിേതാ ബാലലാളീ

വിശതി ഹി ഗൃഹസേക്താ യാതനാം മയ്യഭക്തഃ
കപിലതനുരിതി ത്വം േദവഹൂൈത്യ ന്യഗാദീഃ

15.7 യുവതിജഠരഖിേന്നാ ജാതേബാേധാ�പ്യകാേണ്ഡ
സവഗലിതേബാധഃ പീഡേയാല്ലംംഘ്യ ബാല്യം
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പുനരപി ബത മുഹ്യേത്യവ താരുണ്യകാേല
കലിലതനുരിതി ത്വം േദവഹൂൈത്യ ന്യഗാദീഃ

15.8 പിതൃസുരഗണയാജീ ധാർമിേകാ േയാ ഗൃഹസ്ഥഃ
സ ച നിപതതി കാേല ദക്ഷിണാേധ്വാപഗാമീ
മയി നിഹിതമകാമം കർമ തൂദക്പഥാർേത്ഥ
കപിലതനുരിതി ത്വം േദവഹൂൈത്യ ന്യഗാദീഃ

15.9 ഇതി സുവിദിതേവദ്യാം േദവ േഹ േദവഹൂതിം
കൃതനുതിമനുഗൃഹ്യ ത്വം ഗേതാ േയാഗിസംൈഘഃ
വിമലമതിരഥാ�സൗ ഭക്തിേയാേഗന മുക്താ
ത്വമപി ജനഹിതാർത്ഥം വർതേസ ാഗുദീച്യാം

15.10 പരമ കിമു ബഹൂക്ത്യാ ത്വത്പദാംേഭാജഭക്തിം
സകലഭയവിേന ീം സർവകാേമാപേന ീം
വദസി ഖലു ദൃഢം ത്വം ത്വദ്വിധൂയാമയാേന്മ
ഗുരുപവനപുേരശ ത്വ പാധത്സ്വ ഭക്തിം
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ദശകം 16

16.1 ദേക്ഷാ വിരിഞ്ചതനേയാ�ഥ മേനാസ്തനൂജാം
ലബ്ധ്വാ സൂതിമിഹ േഷാഡശ ചാപ കന്യാഃ
ധർേമ േയാദശ ദദൗ പിതൃഷു സ്വധാം ച
സ്വാഹാം ഹവിർഭുജി സതീം ഗിരിേശ ത്വദംേശ

16.2 മൂർത്തിർഹി ധർമഗൃഹിണീ സുഷുേവ ഭവന്തം
നാരായണം നരസഖം മഹിതാനുഭാവം
യജ്ജന്മനി മുദിതാഃ കൃതതുര്യേഘാഷാഃ
പുേഷ്പാത്കരാൻ വവൃഷുർനുനുവുഃ സുരൗഘാഃ

16.3 ൈദത്യം സഹ കവചം കവൈചഃ പരീതം
സാഹ വത്സരതപസ്സമരാഭിലൈവ്യഃ
പര്യായനീർമിതതപസ്സമരൗ ഭവന്തൗ
ശിൈഷ്ടകകങ്കടമമും ന്യഹതാം സലീലം

16.4 അന്വാചര പദിശന്നപി േമാക്ഷധർമം
ത്വം ാതൃമാൻ ബദരികാ മമദ്ധ്യവാത്സീഃ
ശേ ാ�ഥ േത ശമതേപാബലനിസ്സഹാത്മാ
ദിവ്യാംഗനാപരിവൃതം ജിഘായ മാരം

16.5 കാേമാ വസന്തമലയാനിലബ ശാലീ
കാന്താകടാക്ഷവിശിൈഖർവികസദ്വിലാൈസഃ
വിധ്യ ഹുർമുഹുരകമ്പമുദീക്ഷ്യ ച ത്വാം
ഭീതസ്ത്വായാഥ ജഗേദ മൃദുഹാസഭാജാ

16.6 ഭീത്യാലമംഗജവസന്തസുരാംഗനാ േവാ
മന്മാനസന്ത്വിഹ ജുഷുധ്വമിതി വാണഃ
ത്വം വിസ്മേയന പരിതഃ വതാമൈഥഷാം

ാദർശയഃ സ്വപരിചാരകകാതരാക്ഷീഃ

16.7 സേമ്മാഹനായ മിലിതാ മദനാദയേസ്ത
ത്വദ്ദാസികാപരിമൈളഃ കില േമാഹമാപുഃ
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ദത്താം ത്വയാ ച ജഗൃഹു പൈയവ സർവ-
സ്വർവാസിഗർവശമനീം പുനരുർവശീം താം

16.8 ദൃേഷ്ട്വാർവശീം തവ കഥാം ച നിശമ്യ ശ ഃ
പര്യാകുേലാ�ജനി ഭവന്മഹിമാവമർശാത് 
ഏവം ശാന്തരമണീയതേരാ�വതാരസ് 
ത്വേത്താ�ധിേകാ വരദ കൃഷ്ണതനുസ്ത്വേമവ

16.9 ദക്ഷ ധാതുരതിലാളനയാ രേജാേന്ധാ
നാത്യാദൃതസ്ത്വയി ച കഷ്ടമശാന്തിരാസീത് 
േയന വ്യരുന്ധ സ ഭവത്തനുേമവ ശർവം
യേജ്ഞാ ച ൈവരപിശുേന സ്വസുതാം വ്യമാനീത് 

16.10 കൃേദ്ധശമർദിതമഖഃ സ തു കൃത്തശീർേഷാ
േദവ സാദിതഹരാദഥ ലബ്ധജീവഃ
ത്വത്പൂരിത തുവരഃ പുനരാപ ശാന്തിം
സ ത്വം ശാന്തികര പാഹി മരുത്പുേരശ
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ദശകം 17

17.1 ഉത്താനപാദനൃപേതർമനുനന്ദനസ്യ
ജായാ ബഭൂവ സുരുചിർനിതരാമഭീഷ്ടാ
അന്യാ സുനീതിരിതി ഭർതുരനാദൃതാ സാ
ത്വാേമവ നിത്യമഗതിഃ ശരണം ഗതാ�ഭൂത് 

17.2 അേങ്ക പിതുഃ സുരുചിപു കമുത്തമം തം
ദൃഷ്ട്വാ വഃ കില സുനീതിസുേതാ�ധിേരാക്ഷ്യൻ
ആചിക്ഷിേപ കില ശിശുഃ സുതരാം സുരുച്യാ
ദുസ്സന്ത്യജാ ഖലു ഭവദ്വിമുൈഖരസൂയാ

17.3 ത്വേന്മാഹിേത പിതരി പശ്യതി ദാരവേശ്യ
ദൂരം ദുരുക്തിനിഹതഃ സ ഗേതാ നിജാംബാം
സാ�പി സ്വകർമഗതിസന്തരണായ പുംസാം
ത്വത്പാദേമവ ശരണം ശിശേവ ശശംസ

17.4 ആകർണ്യ േസാ�പി ഭവദർചനിശ്ചിതാത്മാ
മാനീ നിേരത്യ നഗരാത്കില പഞ്ചവർഷഃ
സ ഷ്ടനാരദനിേവദിതമ മാർഗസ് 
ത്വാമാരരാധ തപസാ മധുകാനനാേന്ത

17.5 താേത വിഷണ്ണഹൃദേയ നഗരീം ഗേതന
ീനാരേദന പരിസാന്ത്വിതചിത്തവൃത്തൗ

ബാലസ്ത്വദർപിതമനാഃ മവർദ്ധിേതന
നിേന്യ കേഠാരതപസാ കില പഞ്ച മാസാൻ

17.6 താവത്തേപാബലനിരുച്ഛ്വസിേത ദിഗേന്ത
േദവാർത്ഥിതസ്ത്വമുദയത്കരുണാർ േചതാഃ
ത്വ പചി സനിലീനമേതഃ പുരസ്താ-
ദാവിർബഭൂവിഥ വിേഭാ ഗരുഡാധിരൂഢഃ

17.7 ത്വദ്ദർശന മദഭാരതരംഗിതം തം
ദൃഗ്ഭ്യാം നിമഗ്നമിവ രൂപരസായേന േത
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തു ഷമാണമവഗമ്യ കേപാലേദേശ
സം ഷ്ടവാനസി ദേരണ തഥാ��ദേരണ

17.8 താവദ്വിേബാധവിമലം ണുവന്തേമന-
മാഭാഷഥാസ്ത്വമവഗമ്യ തദീയഭാവം
രാജ്യം ചിരം സമനുഭൂയ ഭജസ്വ ഭൂയഃ
സർേവാത്തരം വ പദം വിനിവൃത്തിഹീനം

17.9 ഇത ചിഷി ത്വയി ഗേത നൃപനന്ദേനാ�സൗ-
ആനന്ദിതാഖിലജേനാ നഗരീമുേപതഃ
േരേമ ചിരം ഭവദനു ഹപൂർണകാമ
സ് താേത ഗേത ച വനമാദൃതരാജ്യഭാരഃ

17.10 യേക്ഷണ േദവ നിഹേത പുനരുത്തേമ�സ്മിൻ
യൈക്ഷഃ സ യുദ്ധനിരേതാ വിരേതാ മനൂക്ത്യാ
ശാന്ത്യാ സന്നഹൃദയാദ്ധനദാദുേപതാത് 
ത്വദ്ഭക്തിേമവ സുദൃഢാമവൃേണാന്മഹാത്മാ

17.11 അേന്ത ഭവത്പുരുഷനീതവിമാനയാേതാ
മാ ാ സമം വപേദ മുദിേതാ�യമാേസ്ത
ഏവം സ്വഭൃത്യജനപാലനേലാലധീസ്ത്വം
വാതാലയാധിപ നിരുന്ധി മമാമയൗഘാൻ
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ദശകം 18

18.1 ജാതസ്യ വകുല ഏവ തുംഗകീർേത-
രംഗസ്യ വ്യജനി സുതഃ സ േവനനാമാ
തേദ്ദാഷവ്യഥിതമതിഃ സ രാജവര്യ-
സ്ത്വത്പാേദ വിഹിതമനാ വനം ഗേതാ�ഭൂത് 

18.2 പാേപാ�പി ക്ഷിതിതലപാലനായ േവനഃ
പൗരാൈദ്യരുപനിഹിതഃ കേഠാരവീര്യഃ
സർേവേഭ്യാ നിജബലേമവ സം ശംസൻ
ഭൂചേ തവ യജനാന്യയം ന്യരൗത്സീത് 

18.3 സ ാേപ്ത ഹിതകഥനായ താപസൗേഘ
മേത്താ�േന്യാ ഭവനപതിർന കശ്ചേനതി
ത്വന്നിന്ദാവചനപേരാ മുനീശ്വൈരൈസ്തഃ
ശാപാഗ്നൗ ശലഭദശാമനായി േവനഃ

18.4 തന്നാശാത്ഖലജനഭീരുൈകർമുനീൈ -
സ്തന്മാ ാ ചിരപരിരക്ഷിേത തദംേഗ
ത്യക്താേഘ പരിമഥിതാദേഥാരുദണ്ഡാത് 
േദാർദേണ്ഡ പരിമഥിേത ത്വമാവിരാസീഃ

18.5 വിഖ്യാതഃ പൃഥുരിതി താപേസാപദിൈഷ്ടഃ
സൂതാൈദ്യഃ പരിണുതഭാവിഭൂരിവീര്യഃ
േവനാർത്യാ കബലിതസമ്പദം ധരി ീം-
ആ ാന്താം നിജധനുഷാ സമാമകാർഷീഃ

18.6 ഭൂയസ്താം നിജകുലമുഖ്യവത്സയുൈക്തർ
േദവാൈദ്യഃ സമുചിതചാരുഭാജേനഷു
അന്നാദീന്യഭിലഷിതാനി യാനി താനി
സ്വച്ഛന്ദം സുരഭിതനൂമദൂദുഹസ്ത്വം

18.7 ആത്മാനം യജതി മൈഖസ്ത്വയി ിധാമ-
ന്നാരേബ്ധ ശതതമവാജിേമധയാേഗ
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ർദ്ധാലുഃ ശതമഖ ഏത്യ നീചേവേഷാ
ഹൃത്വാ�ശ്വം തവ തനയാത് പരാജിേതാ�ഭൂത് 

18.8 േദേവ ം മുഹുരിതി വാജിനം ഹരന്തം
വഹ്നൗ തം മുനിവരമണ്ഡേല ജുഹൂഷൗ
രുന്ധാേന കമലഭേവ േതാഃ സമാപ്തൗ
സാക്ഷാത്ത്വം മധുരിപുൈമക്ഷഥാഃ സ്വയം സ്വം

18.9 തദ്ദത്തം വരമുപലഭ്യ ഭക്തിേമകാം
ഗംഗാേന്ത വിഹിതപദഃ കദാപി േദവ
സ സ്ഥം മുനിനിവഹം ഹിതാനി ശംസ-
ൈന്നക്ഷിഷ്ഠാഃ സനകമുഖാൻ മുനീൻ പുരസ്താത് 

18.10 വിജ്ഞാനം സനകമുേഖാദിതം ദധാനഃ
സ്വാത്മാനം സ്വയമഗേമാ വനാന്തേസവീ
തത്താദൃക്പൃഥുവപുരീശ സത്വരം േമ
േരാഗൗഘം ശമയ വാതേഗഹവാസിൻ
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ദശകം 19

19.1 പൃേഥാ നപ്താ പൃഥുധർമകർമഠഃ
ാചീനബർഹിര വതൗ ശതദൃതൗ
േചതേസാ നാമ സുേചതസഃ സുതാ

നജീജനത്ത്വത്കരുണാ രാനിവ

19.2 പിതുഃ സിസൃക്ഷാനിരതസ്യ ശാസനാദ്
ഭവത്തപസ്യാഭിരതാ ദശാപി േത
പേയാനിധിം പശ്ചിമേമത്യ തത്തേട
സേരാവരം സന്ദദൃശുർമേനാഹരം

19.3 തദാ ഭവത്തീർത്ഥമിദം സമാഗേതാ
ഭേവാ ഭവേത്സവകദർശനാദൃതഃ

കാശമാസാദ്യ പുരഃ േചതസാ
മുപാദിശദ്ഭക്തതമസ്തവസ്തവം

19.4 സ്തവം ജപന്തസ്തമമീ ജലാന്തേര
ഭവന്തമാേസവിഷതായുതം സമാഃ
ഭവ ഖാസ്വാദരസാദമീഷ്വിയാൻ
ബഭൂവ കാേലാ വവന്ന ശീ താ

19.5 തേപാഭിേരഷാമതിമാ വർദ്ധിഭിഃ
സ യജ്ഞഹിംസാനിരേതാ�പി പാവിതഃ
പിതാ�പി േതഷാം ഗൃഹയാതനാരദ

ദർശിതാത്മാ ഭവദാത്മതാം യയൗ

19.6 കൃപാബേലൈനവ പുരഃ േചതസാം
കാശമാഗാഃ പതേഗ വാഹനഃ

വിരാജി ച ാദിവരായുധാംശുഭിഃ
ഭുജാഭിരഷ്ടാഭിരുദഞ്ചിതദ തിഃ

19.7 േചതസാം താവദയാചതാമപിഃ
ത്വേമവ കാരുണ്യഭരാദ്വാരാനദാഃ

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 11-20 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 21

ഭവദ്വിചിന്താ�പി ശിവായേദഹിനാം
ഭവത്വസൗ രു നുതിശ്ച കാമദാ

19.8 അവാപ്യ കാന്താം തനയാം മഹീരുഹാം
തയാ രമധ്വം ദശലക്ഷവത്സരീം
സുേതാ� ദേക്ഷാ നനു തത്ക്ഷണാച്ച മാം

യാസ്യേഥതി ന്യഗേദാ മുൈദവ താൻ

19.9 തതശ്ച േത ഭൂതലേരാധിനസ്തരൂ
ധാ ദഹേന്താ ഹിേണന വാരിതാഃ
ൈമശ്ച ദത്താം തനയാമവാപ്യ താം

ത്വദുക്തകാലം സുഖിേനാ�ഭിേരമിേര

19.10 അവാപ്യ ദക്ഷം ച സുതം കൃതാധ്വരാഃ
േചതേസാ നാരദലബ്ധയാധിയാ

അവാപുരാനന്ദപദം തഥാവിധ
സ്ത്വമീശ വാതാലയനാഥ പാഹിമാം
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ദശകം 20

20.1 ിയ തസ്യ ിയപു ഭൂതാ
ദാഗ്നീ രാജാദുദിേതാ ഹി നാഭിഃ
ത്വാം ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടദമിഷ്ടിമേദ്ധ്യ
തൈവവ തുൈഷ്ട്യ കൃതയജ്ഞകർമാ

20.2 അഭി തസ്ത മുനീശ്വൈരസ്ത്വം
രാജ്ഞാ സ്വതുല്യം സുതമർത്ഥ്യമാനഃ
സ്വയം ജനിേഷ്യ�ഹമിതി വാണ
സ്തിേരാദധാ ബർഹിഷി വിശ്വമൂർേത്ത

20.3 നാഭി ിയായാമഥ േമരുേദവ്യാം
ത്വമംശേതാ�ഭൂരൃഷഭാഭിധാനഃ
അേലാകസാമാന്യഗുണ ഭാവ

ഭാവിതാേശഷജന േമാദഃ

20.4 ത്വയി ിേലാകീഭൃതി രാജ്യ്ഭാരം
നിധായ നാഭിഃ സഹ േമരുേദവ്യാ
തേപാവനം ാപ്യ ഭവന്നിേഷവീ
ഗതഃ കിലാനന്ദപദം പദം േത

20.5 ഇ സ്ത്വദുത്കർഷകൃതാദമർഷാ
ദ്വവർഷ നാസ്മിന്നജനാഭവർേഷ
യദാ തദാ ത്വം നിജേയാഗശക്ത്യാ
സ്വവർഷേമനദ് വ്യദധാഃ സുവർഷം

20.6 ജിേത ദത്താം കമനീം ജയന്തീ
മേഥാദ്വഹന്നാത്മരതാശേയാ�പി
അജീജനസ്ത ശതം തനൂജാ
േനഷാം ക്ഷിതീേശാ ഭരേതാ� ജന്മാ

20.7 നവാഭവേന്യാഗിവരാ നവാേന്യ
ത്വപാലയൻഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ
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ൈസകാ ത്വശീതിസ്തവ േശഷപു ാ
സ്തേപാബലാദ്ഭൂസുരഭൂയമീയുഃ

20.8 ഉക്ത്വാ സുേതേഭ്യാ�ഥ മുനീ മേദ്ധ്യ
വിരക്തിഭക്ത്യന്വിതമുക്തിമാർഗം
സ്വയം ഗതഃ പാരമഹംസ്യവൃത്തി
മധാ ജേഡാന്മത്തപിശാചചര്യാം

20.9 പരാത്മഭൂേതാ�പി പേരാപേദശം
കുർവൻ ഭവാൻ സർവനിരസ്യമാനഃ
വികാരഹീേനാ വിചചാര കൃത്സ്നാം
മഹീമഹീനാത്മരസാഭിലീനഃ

20.10 ശയു തം േഗാമൃഗകാകചര്യാം
ചിരം ചരന്നാപ്യ പരം സ്വരൂപം
ദവാഹൃതാംഗഃ കുടകാചേല ത്വം
താപാന്മമാപാകുരു വാതനാഥ
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