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നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ 21-30

ദശകം 21

21.1 മേധ്യാദ്ഭേവ ഭുവ ഇളാവൃതനാംനി വർേഷ
ഗൗരീ ധാനവനിതാജനമാ ഭാജി
ശർേവണ മ നുതിഭിഃ സുമുപാസ്യമാനം
സങ്കർഷണാത്മകമധീശ്വര സം േയ ത്വാം

21.2 ഭ ാശ്വനാമക ഇളാവൃതപൂർവവർേഷ
ഭ േവാഭിരൃഷിഭിഃ പരിണൂയമാനം
കൽപാന്തഗൂഢനിഗേമാദ്ധരണ വീണം
ധ്യായാമി േദവ ഹയശീർഷതനും ഭവന്തം

21.3 ധ്യായാമി ദക്ഷിണഗേത ഹരിവർഷവർേഷ
ാ ാദമുഖ്യപുരുൈഷഃ പരിേഷവ്യമാണം

ഉ ംഗശാന്തധവലാകൃതിേമകശുദ്ധ-
ജ്ഞാന ദം നരഹരിം ഭഗവൻ ഭവന്തം

21.4 വർേഷ തീചി ലലിതാത്മനി േകതുമാേല
ലീലാവിേശഷലലിതസ്മിതേശാഭനാംഗം
ലക്ഷ്മ്യാ ജാപതിസുൈതശ്ച നിേഷവ്യമാണം
തസ്യാഃ ിയായ ധൃതകാമതനും ഭേജ ത്വാം

21.5 രേമ്യഹ ദീചി ഖലു രമ്യകനാംനി വർേഷ
തദ്വർഷനാഥമനുവര്യസപര്യമാണം
ഭൈക്തകവത്സലമമത്സരഹൃ ഭാന്തം
മത്സ്യാകൃതിം ഭുവനനാഥ ഭേജ ഭവന്തം

21.6 വർഷം ഹിരണ്മയസമാഹ്വയമൗത്തരാഹ-
മാസീനമ ിധൃതികർമഠകാമഠാംഗം
സംേസവേത പിതൃഗണ വേരാ�ഋയമായം
തം ത്വാം ഭജാമി ഭഗവൻ പരചിന്മയാത്മൻ
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21.7 കിം േചാത്തേരഷു കുരുഷു ിയയാ ധരണ്യാ
സംേസവിേതാ മഹിതമ നുതി േഭൈദഃ
ദം ാ ഘൃഷ്ടഘനപൃഷ്ഠഗരിഷ്ഠവർഷ്മാ
ത്വം പാഹി വിജ്ഞനുതയജ്ഞവരാഹമൂർേത്ത

21.8 യാമ്യാം ദിശം ഭജതി കിംപുരുഷാഖ്യവർേഷ
സംേസവിേതാ ഹനുമതാ ദൃഢഭക്തിഭാജാ
സീതാഭിരാമപരമാദ്ഭുതരൂപശാലീ
രാമാത്മകഃ പരിലസൻപരിപാഹി വിേഷ്ണാ

21.9 ീനാരേദന സഹ ഭാരതഖണ്ഡമുൈഖ്യ
സ് ത്വം സാംഖ്യേയാഗനുതിഭിഃ സമുപാസ്യമാനഃ
ആകൽപകാലമിഹ സാധുജനാഭിരക്ഷീ
നാരായേണാ നരസഖഃ പരിപാഹി ഭൂമൻ

21.10 ാേക്ഷ�ർകരൂപമയി ശാൽമല ഇ രൂപം
ദ്വീേപ ഭജന്തി കുശനാമനി വഹ്നിരൂപം

ൗേഞ്ച�◌ംബുരൂപമഥ വായുമയം ച ശാേക
ത്വാം ഹ്മരൂപമയി പുഷ്കരനാംനി േലാകാഃ

21.11 സർൈവർ വീദിഭിരുഡു കൈരർ ൈഹശ്ച
പുച്ഛാദിേകഷ്വവയേവഷ്വഭികൽപ്യമാൈനഃ
ത്വം ശിംശുമാരവപുഷാ മഹതാമുപാസ്യഃ
സന്ധ്യാസു രുന്ധി നരകം മമ സി ശായിൻ

21.12 പാതാളമൂലഭുവി േശഷതനും ഭവന്തം
േലാൈലകകുണ്ഡലവിരാജിസഹ ശീർഷം
നീലാംബരം ധൃതഹലം ഭുജഗാംഗനാഭിർ-
ജുഷ്ടം ഭേജ ഹര ഗദാ രുേഗഹനാഥ
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ദശകം 22

22.1 അജാമിേളാ നാമ മഹീസുരഃ പുരാ
ചരന്വിേഭാ ധർമ പഥാൻ ഗൃഹാ മീ
ഗുേരാർഗിരാ കാനനേമത്യ ദൃഷ്ടവാൻ
സുഘൃഷ്ടശീലാം കുലടാം മദാകുലാം

22.2 സ്വതഃ ശാേന്താ�പി തദാഹൃതാശയഃ
സ്വധർമമു ജ്യ തയാ സമാരമൻ
അധർമകാരീ ദശമീ ഭവൻപുനർ
ദധൗ ഭവന്നാമയുേത സുേത രതിം

22.3 സ മൃത കാേല യമരാജകിങ്കരാൻ
ഭയങ്കരാം ീനഭിലക്ഷയൻഭിയാ
പുരാ മനാക് ത്വ തിവാസനാബലാ

ഹാവ നാരായണനാമകം സുതം

22.4 ദുരാശയസ്യാപി തദാത്വനിർഗത
ത്വദീയനാമാക്ഷരമാ ൈവഭവാത് 
പുേരാ�ഭിേപതുർഭവദീയപാർഷദാ
ശ്ചതുർഭുജാഃ പീതപടാ മേനാരമാഃ

22.5 അമും ച സംപാശ്യ വികർഷേതാ ഭടാൻ
വിമുഞ്ചേതത്യാരുരുധുർബലാദമീ
നിവാരിതാേസ്ത ച ഭവജ്ജൈനസ്തദാ
തദീയപാപം നിഖിലം ന്യേവദയൻ

22.6 ഭവ പാപാനി കഥം തു നി േത
കൃേത�പി േഭാ ദണ്ഡനമസ്തി പണ്ടിതാഃ
ന നി തിഃ കിീം വിദിതാ ഭവാദൃശാ
മിതി േഭാ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിേര

22.7 തി തിഭ്യാം വിഹിതാ താദയഃ
പുനന്തി പാപം ന ലുനന്തി വാസനാം
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അനന്തേസവാ തു നികൃന്തതി ദ്വയീ
മിതി േഭാ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിേര

22.8 അേനന േഭാ ജന്മസഹ േകാടിഭിഃ
കൃേതഷു പാേപഷ്വപി നി തിഃ കൃതാ
യദ ഹീന്നാമ ഭയാകുേലാ ഹേര
രിതി േഭാ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിേര

22.9 നൃണാമബുദ്ധ്യാപി മുകുന്ദകീർതനം
ദഹത്യഘൗഘാന്മഹിമാസ്യ താദൃശഃ
യഥാഗ്നിേരധാംസി യഥൗഷധം ഗദാ
നിതി േഭാ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിേര

22.10 ഇതീരിൈതര്യാമ്യഭൈടരപാസൃേത
ഭവദ്ഭടാനാം ച ഗേണ തിേരാഹിേത
ഭവ തിം കഞ്ചന കാലമാചരൻ
ഭവത്പദം ാപി ഭവദ്ഭൈടരസൗ

22.11 സ്വകിംകരാേവദനശങ്കിേതാ യമ
സ്ത്വദംഘൃഭേക്തഷു ന ഗമ്യതാമിതി
സ്വകീയഭൃത്യാനശിശിക്ഷദുച്ചൈകഃ
സ േദവ വാതാലയ പാഹി മാം
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ദശകം 23

23.1 ാേചതസ ഭഗവന്നപേരാ�പി ദക്ഷസ് -
ത്വേത്സവനം വ്യധിത സർഗവിവൃദ്ധികാമഃ
ആവിർബഭൂവിഥ തദാ ലസദഷ്ടബാഹുസ് -
തൈസ്മ വരം ദദിഥ താം ച വധൂമസിക്നീം

23.2 തസ്യാത്മജാസ്ത്വയുതമീശ പുനഃ സഹ ം
ീനാരദസ്യ വചസാ തവ മാർഗമാപുഃ

ൈനക വാസമൃഷേയ സ മുേമാച ശാപം
ഭേക്താത്തമസ്ത്വൃഷിരനുഗ്നഹേമവ േമേന

23.3 ഷഷ്ട്യാ തേതാ ദുഹിതൃഭിഃ സൃജതഃ കുലൗഘാൻ
ദൗഹി സൂനുരഥ തസ്യ സ വിശ്വരൂപഃ
ത്വത്സ്േതാ വർമിതമജാപയദി മാജൗ
േദവ ത്വദീയമഹിമാ ഖലു സർവൈജ ഃ

23.4 ാക് ശൂരേസനവിഷേയ കില ചി േകതുഃ
പു ാ ഹീ നൃപതിരംഗിരസഃ ഭാവാത് 
ലൈബ്ധ്വകപു മഥ ത ഹേത സപത്നീ-
സംൈഘരമുഹ്യദവശസ്തവ മായയാസൗ

23.5 തം നാരദ സമമംഗിരസാ ദയാലുഃ
സ ാപ്യ താവദുപദർശ്യ സുതസ്യ ജീവം
കസ്യാസ്മി പു ഇതി തസ്യ ഗിരാ വിേമാഹം
ത്യക് ത്വാ ത്വദർചനവിധൗ നൃപതിം ന്യയുങ്ക്ത

23.6 േസ്താ ം ച മ മപി നാരദേതാ�ഥ ലബ്ധ്വാ
േതാഷായ േശഷവപുേഷാ നനു േത തപസ്യൻ
വിദ്യാധരാധിപതിതാം സ ഹി സപ്തരാേ
ലബ്ധ്വാപ്യകുൺത്തമതിരന്വഭജദ്ഭവന്തം

23.7 തൈസ്മ മൃണാളധവേളന സഹ ശീർഷ്ണാ
രൂേപണ ബദ്ധനുതിസിദ്ധഗണാവൃേതന
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ാദുർഭവന്നചിരേതാ നുതിഭിഃ സേന്നാ
ദത്ത്വാത്മതത്വമനുഗൃഹ്യ തിേരാദധാഥ

23.8 ത്വദ്ഭക്തമൗലിരഥ േസാ�പി ച ലക്ഷലക്ഷം
വർഷാണി ഹർഷുലമനാ ഭുവേനഷു കാമം
സംഗാപയൻ ഗുണഗണം തവ സുന്ദരീഭിഃ
സംഗാതിേരകരഹിേതാ ലലിതം ചചാര

23.9 അത്യന്തസംഗവിലയായ ഭവത് ണുേന്നാ
നൂനം സ രൂപ്യഗിരിമാപ്യ മഹത്സമാേജ
നിശ്ശങ്കമങ്കകൃതവല്ലഭമംഗജാരിം
തം ശങ്കരം പരിഹസ മയാഭിേശേപ

23.10 നിസ്സം മസ്ത്വയമയാചിതശാപേമാേക്ഷാ
വൃ ാസുരത്വമുപഗമ്യ സുേര േയാധീ
ഭക്ത്യാത്മതത്ത്വകഥൈനസ്സമേര വിചി ം
ശേ ാരപി മമപാസ്യ ഗതഃ പദം േത

23.11 ത്വേത്സവേനന ദിതിരി വേധാദ്യതാ�പി
താൻ ത േത സുഹൃേദാ മരുേതാ�ഭിേലേഭ
ദുഷ്ടാശേയ�പി ശുഭൈദവ ഭവന്നിേഷവാ
തത്താദൃശസ്ത്വമവ മാം പവനാലേയശ
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ദശകം 24

24.1 ഹിരണ്യാേക്ഷ േപാ ീ വരവപുഷാ േദവ ഭവതാ
ഹേത േശാകേ ാധ പിതഘൃതിേരതസ്യ സഹജഃ
ഹിരണ്യ ാരംഭഃ കശിപുരമരരാതിസദസി

തിജ്ഞാമാേതേന തവ കില വധാർത്ഥം മുരരിേപാ

24.2 വിധാതാരം േഘാരം സ ഖലു തപസിത്വാ നചിരതഃ
പുരഃ സാക്ഷാത്കുർവൻസുരനരമൃഗാൈദ്യരനിധനം
വരം ലബ്ധ്വാ ദൃേപ്താ ജഗദിഹ ഭവന്നായകമിദം
പരി ണ്ടന്നി ാദഹരത ദിവം ത്വാമഗണയൻ

24.3 നിഹ ം ത്വാം ഭൂയസ്തവ പദമവാപ്തസ്യ ച രിേപാർ-
ബഹിർദൃേഷ്ടരന്തർദദിഥ ഹൃദേയ സൂക്ഷ്മവപുഷാ
നദ ൈച്ചസ്ത ാപ്യഖിലഭുവനാേന്ത ച മൃഗയൻ
ഭിയാ യാതം മത്വാ സ ഖലു ജിതകാശീ നിവവൃേത

24.4 തേതാ�സ്യ ാദഃ സമജനി സുേതാ ഗർഭവസതൗ
മുേനർവീണാപാേണരധിഗതഭവദ്ഭക്തിമഹിമാ
സ ൈവ ജാത്യാ ൈദത്യഃ ശിശുരപി സേമത്യ ത്വയി രതിം
ഗതസ്ത്വദ്ഭക്താനാം വരദ പരേമാദാഹരണതാം

24.5 സുരാരീണാം ഹാസ്യം തവ ചരണദാസ്യം നിജസുേത
സ ദൃഷ്ട്വാ ദുഷ്ടാത്മാ ഗുരുഭിരശിശിക്ഷച്ചിരമമും
ഗുരുേ ാക്തം ചാസാവിദമിദമഭ ായ ദൃഢമി-
ത്യപാകുർവൻ സർവം തവ ചരണഭൈക്ത്യവ വവൃേധ

24.6 അധീേതഷു േ ഷ്ഠം കിമിതി പരിപൃേഷ്ട�ഥ തനേയ
ഭവദ്ഭക്തിം വര്യാമഭിഗദതി പര്യാകുലധൃതിഃ
ഗുരുേഭ്യാ േരാഷിത്വാ സഹജമതിരേസ്യേത്യഭിവിദൻ
വേധാപായാനസ്മിൻ വ്യതനുത ഭവത്പാദശരേണ

24.7 സ ശൂൈലരാവിദ്ധഃ സുബഹു മഥിേതാ ദിഗ്ഗജഗൈണർ-
മ്മഹാസർൈപർദേഷ്ടാ�പ്യനശനഗരാഹാരവിധുതഃ

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 21-30 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 11

ഗിരീ ാവക്ഷിേപ്താ�പ്യഹഹ പരമാത്മന്നയി വിേഭാ
ത്വയി ന്യസ്താത്മത്വാത് കിമപി ന നിപീഡാമഭജത

24.8 തതഃ ശങ്കാവിഷ്ടഃ സ പുനരതിദുേഷ്ടാ�സ്യ ജനേകാ
ഗുരൂക്ത്യാ തദ്േഗേഹ കില വരുണപാൈശസ്തമരുണത് 
ഗുേരാശ്ചാസാന്നിേധ്യ സ പുനരനുഗാൈന്ദത്യതനയാൻ
ഭവദ്ഭേക്തസ്തത്ത്വം പരമമപി വിജ്ഞാനമശിഷത് 

24.9 പിതാ ശൃണ്വൻബാല കരമഖിലം ത്വത്സ്തുതിപരം
രുഷാന്ധഃ ാൈഹനം കുലഹതക കേസ്ത ബലമിതി
ബലം േമ ൈവകുണ്ഠസ്തവ ച ജഗതാം ചാപി സ ബലം
സ ഏവ ൈ േലാക്യം സകലമിതി ധീേരാ�യമഗദീത് 

24.10 അേര ക്വാസൗ ക്വാസൗ സകലജഗദാത്മാ ഹരിരിതി
ഭിേന്ത സ്മ സ്തംഭം ചലിതകരവാേളാ ദിതിസുതഃ

അതഃ പശ്ചാദ്വിേഷ്ണാ ന ഹി വദിതുമീേശാ�സ്മി സഹസാ
കൃപാത്മൻ വിശ്വാത്മൻ പവനപുരവാസിൻ മൃഡയ മാം
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ദശകം 25

25.1 സ്തംേഭ ഘട്ടയേതാ ഹിരണ്യകശിേപാഃ കർണൗ സമാചൂർണയ-
ന്നാധൂർണജ്ജഗദണ്ടകുണ്ഡകുഹേരാ േഘാരസ്തവാഭൂ വഃ

ത്വാ യം കില ൈദത്യരാജഹൃദേയ പൂർവം കദാപ്യ തം
കമ്പഃ കശ്ചന സമ്പപാത്ചലിേതാ�പ്യംേഭാജഭൂർവിഷ്ടരാത് 

25.2 ൈദേത്യ ദി വിസൃഷ്ടച ഷി മഹാസംരാംഭിണീ സ്തംഭതഃ
സംഭൂതം ന മൃഗാത്മകം ന മനുജാകാരം വപുേസ്ത വിേഭാ
കിം കിം ഭീഷണേമതദദ്ഭുതമിതി വ ദ് ാന്തചിേത്ത�സുേര
വി ർജദ്ധവേലാ േരാമവികസദ്വർഷ്മാ സമാജൃംഭഥാഃ

25.3 തപ്തസ്വർണസവർണഘൂർണദതിരൂക്ഷാക്ഷം സടാേകസര-
േ ാത്കമ്പ നികുംബിതാംബരമേഹാ ജീയാത്തേവദം വപുഃ
വ്യാത്തവ്യാപ്തമഹാദരീസഖമുഖം ഖംേഗാ വദ്ഗന്മഹാ-
ജിഹ്വാനിർഗമദൃശ്യമാനസുമഹാദം ായുേഗാഡ്ഡാമരം

25.4 ഉത്സർപദ്വലിഭംഗഭീഷുണഹനും സ്വസ്ഥവീയസ്തര-
ീവം പീവരേദാശ്ശേതാദ്ഗതനഖകൃരാംശുദൂേരാദ്ബണം

േവ്യാേമാല്ലംഘിഘനാഘേനാപമഘന ധ്വാനനിർദ്ധാവിത-
ർദ്ധാലു കരം നമാമി ഭവതസ്തന്നാരസിംഹം വപുഃ

25.5 നൂനം വി രയം നിഹന്മ്യമുമിതി ാമ്യദ്ഗദാഭീഷണം
ൈദേത്യ ം സമുപാ വന്തമധൃഥാ േദാർഭ്യാം പൃഥുഭ്യാമമും
വീേരാ നിർഗളിേതാ�ഥ ഖഡ്ഗഫലകൗ ഗൃഹ്ണന്വിചി മാൻ
വ്യാവൃണ്വൻപുനരാപപാത ഭുവന ാേസാദ്യതം ത്വാമേഹാ

25.6 ാമ്യന്തം ദിതിജാധമം പുനരപി േ ാദ്ഗൃഹ്യ േദാർഭ്യാം ജവാദ് 
ദ്വാേര�േഥാരുയുേഗ നിപാത്യ നഖരാന്വ ത്ങ്ഖായ വേക്ഷാഭുവി
നിർഭിന്ദന്നധിഗർഭനിർഭരഗള ക്താംബു ബേദ്ധാത്സവം
പായം പായമുൈദരേയാ ബഹു ജഗത്സംഹാരിസിംഹാരവാൻ

25.7 ത്യക്ത്വാ തം ഹതമാശു രക്തലഹരീസിേക്താന്നമദ്വർഷ്മണി
ത ത്പത്യ സമസ്തൈദത്യപടലീം ചാഖാദ്യമാേന ത്വയി
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ാമ്യദ്ഭൂമി വികമ്പിതാംബുധികുലം വ്യാേലാലൈശേലാത്കരം
േ ാത്സർപത്ഖചരം ചരാചരമേഹാ ദുഃസ്ഥാമവസ്ഥാം ദധൗ

25.8 താവന്മാംസവപാകരാളവപുഷം േഘാരാ മാലാധരം
ത്വാം മേദ്ധ്യസഭമിദ്ധേരാഷമുഷിതം ദുർവാരഗുർവാരവം
അേഭ്യതും ന ശശക േകാ�പി ഭുവേന ദൂേര സ്ഥിതാ ഭീരവഃ
സർേവ ശർവവിരിഞ്ചവാസവമുഖാഃ േത്യകമേസ്താഷത

25.9 ഭൂേയാ�പ്യക്ഷതേരാഷധാംനി ഭവതി ഹ്മാജ്ഞയാ ബാലേക
ാേദ പദേയാർനമത്യപഭേയ കാരുണ്യഭാരാകുലഃ

ശാന്തസ്ത്വം കരമസ്യ മൂർദ്ധ്നി സമധാഃ േസ്താൈ രേഥാദ്ഗായത-
സ്തസ്യാകാമധിേയാ�പി േതനിഥ വരം േലാകായ ചാനു ഹം

25.10 ഏവം നാടിതരൗ േചഷ്ടിത വിേഭാ ീതാപനീയാഭിധ-
ത്യന്ത ടഗീതസർവമഹിമന്നത്യന്തശുദ്ധാകൃേത

തത്താദൃങ്നിഖിേലാത്തരം പുനരേഹാ കസ്ത്വാം പേരാ ലംഘേയത് 
ാദ ിയ േഹ മരുത്പുരപേത സർവാമയാത്പാഹി മാം
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ദശകം 26

26.1 ഇ ദ മ്നഃ പാണ്ഡ്യഖണ്ഡാധിരാജ
സ്ത്വദ്ഭക്താത്മാ ചന്ദനാ ൗ കദാചിത് 
ത്വേത്സവായാം മഗ്നധീരാലുേലാേക
ൈനവാഗസ്ത്യം ാപ്തമാതിഥ്യകാമം

26.2 കുംേഭാദ്ഭൂതിസ്സംഭൃതേ ാധഭാരഃ
സ്തബ്ധാത്മാ ത്വം ഹസ്തിഭൂയം ഭേജതി
ശപ്ത്വാൈഥനം ത്യഗാേത്സാ�പി േലേഭ
ഹസ്തീ ത്വം ത്വ തിവ്യക്തിധന്യം

26.3 ദുഗ്ധാംേഭാേധർമദ്ധ്യഭാജി ികൂേട
ീഡൈഞ്ഛേല യൂഥേപാ�യം വശാഭിഃ

സർവാഞ്ഞ നത്യവർതിഷ്ട ശക്ത്യാ
ത്വദ്ഭക്താനാം കു േനാത്കർഷലാഭഃ

26.4 േസ്വന േസ്ഥമ്നാ ദിവ്യേദഹത്വശക്ത്യാ
േസാ�യം േഖദാന ജാനൻ കദാചിത് 
ൈശല ാേന്ത ഘർമതാന്തഃ സരസ്യാം
യൂൈഥഃ സാർദ്ധം ത്വത് ണുേന്നാ�ഭിേരേമ

26.5 ഹൂഹൂസ്താവേദ്ദവലസ്യാപി ശാപത് 
ാഹീഭൂതസ്തജ്ജേല വർതമാനഃ

ജ ാൈഹനം ഹസ്തിനം പാദേദേശ
ശാന്ത്യർത്ഥം ഹി ാന്തിേദാ�സി സ്വകാനാം

26.6 ത്വേത്സവായാ ൈവഭവാ ർനിേരാധം
യുധ്യന്തം തം വത്സരാണാം സഹ ം

ാേപ്ത കാേല ത്വത്പൈദകാ ്യസിൈദ്ധ്യ
ന ാ ാന്തം ഹസ്തിവീരം വ്യധാസ്ത്വം

26.7 ആർതിവ്യക്ത ാക്തനജ്ഞാനഭക്തിഃ
ശുേണ്ഡാത്ക്ഷിൈപ്തഃ പുണ്ഡരീൈകസ്സമർചൻ
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പൂർവാഭ്യസ്തം നിർവിേശഷാത്മനിഷ്ഠം
േസ്താ േ ഷ്ഠം േസാ�ന്ദഗാദീത്പരാത്മൻ

26.8 ത്വാ േസ്താ ം നിർഗുണസ്ഥം സമസ്തം
േഹ്മശാൈദ്യർനാഹമിത്യ യാേത

സർവാത്മാ ത്വം ഭൂരികാരുണ്യേവഗാത് 
താർക്ഷ്യാരൂഢഃ േ ക്ഷിേതാ�ഭൂഃ പുരസ്താത് 

26.9 ഹസ്തീ ം തം ഹസ്തപദ്േമന ധൃത്വാ
ചേ ണ ത്വം ന വര്യം വ്യദാരീഃ
ഗന്ധർേവ�സ്മി ക്തശാേപ സ ഹസ്തീ
ത്വത്സാരൂപ്യം ാപ്യ േദദീപ്യേത സ്മ

26.10 ഏതദ്വൃത്തം ത്വാം ച മാം ച േഗ േയാ
ഗാേയേത്സാ�യം ഭൂയേസ േ യേസ സ്യാത് 
ഇത ൈക്ത്വനം േതന സാർദ്ധം ഗതസ്ത്വം
ധിഷ്ണ്യം വിേഷ്ണാ പാഹി വാതാലേയശ
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ദശകം 27

27.1 ദുർവാസാ രവനിതാപ്തദിവ്യമാല്യം
ശ ായ സ്വയമുപദായ ത ഭൂയഃ
നാേഗ തിമൃദിേത ശശാപ ശ ം
കാ ക്ഷാന്തിസ്ത്വദിതരേദവതാംശജാനാം

27.2 ശാേപന ഥിതജേര�ഥ നിർജേരേ
േദേവഷ്വപ്യസുരജിേതഷു നി േഭഷു
ശർവാദ്യാഃ കമലജേമത്യ സർവേദവാ
നിർവാണ ഭവ സമം ഭവന്തമാപുഃ

27.3 ഹ്മാൈദ്യഃ തമഹിമാ ചിരം തദാനീം
ാദുഷ്ഷന്വരദ പുരഃ പേരണ ധാംനാ

േഹ േദവാ ദിതിജകുൈലർവിധായ സന്ധിം
പീയൂഷം പരിമഥേതതി പര്യശാസ്ത്വം

27.4 സന്ധാനം കൃതവതി ദാനൈവഃ സുരൗേധ
മന്ഥാനം നയതി മേദന മന്ദരാ ിം

േഷ്ട�സ്മിൻബദരമിേവാദ്വഹങ്ഖേഗേ
സദ്യസ്ത്വം വിനിഹിതവാൻ പയഃപേയാധൗ

27.5 ആധായ തമഥ വാസുകിം വര ാം
പാേഥാധൗ വിനിഹിതസർവബീജജാേല

ാരേബ്ധ മഥനവിധൗ സുരാസുൈരൈസ്തർ
വ്യാജാത്ത്വം ഭുജഗമുേഖ�കേരാഃ സുരാരീൻ

27.6 ബ്ധാ ൗ ഭിതജേലാദേര തദാനീം
ദുഗ്ധാബ്ധൗ ഗുരുതരഭാരേതാ നിമേഗ്ന
േദേവഷു വ്യഥിതതേമഷു തത് ിൈയഷീ

ാൈണഷീഃ കമഠതനും കേഠാരപൃഷ്ഠാം
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27.7 വ ാതിസ്ഥിരതരകർപേരണ വിേഷ്ണാ
വിസ്താരാത്പരിഗതലക്ഷേയാജേനന
അംേഭാേധഃ കുഹരഗേതന വർഷ്മണാ ത്വം
നിർമഗ്നം ക്ഷിതിധരനാഥമുന്നിേനഥ

27.8 ഉന്മേഗ്ന ഝടിതി തദാ ധരാധേരേ
നിർേമഥുർദൃഢമിഹ സമ്മേദന സർേവ
ആവിശ്യ ദ്വിതയഗേണ�പി സർപരാേജ
ൈവവശ്യം പരിശമയന്നവീവൃധസ്താൻ

27.9 ഉദ്ദാമ മണജേവാന്നമദ്ഗിരീ
ന്യൈസ്തകസ്ഥിരതരഹസ്തപങ്കജം ത്വാം
അ ാേന്ത വിധിഗിരിശാദയഃ േമാദാ
ദുദ് ാന്താ നുനുവുരുപാത്തപുഷ്പവർഷാഃ

27.10 ൈദത്യൗേഘ ഭുജഗമുഖാനിേലന തേപ്ത
േതൈനവ ിദശകുേല�പി കിഞ്ചിദാർേത
കാരുണ്യാത്തവ കില േദവ വാരിവാഹാഃ

ാവർഷന്നമരഗണാന്ന ൈദത്യസംഘാൻ

27.11 ഉദ് ാമ്യദ്ബഹുതിമിന ച വാേള
ത ാബ്ധൗ ചിരമഥിേത�പി നിർവികാേര
ഏകസ്ത്വം കരയുഗകൃഷ്ടസർപരാജഃ
സംരാജൻ പവനപുേരശ പാഹി േരാഗാത് 
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ദശകം 28

28.1 ഗരളം തരളാനലം പുരസ്താ
ജ്ജലേധരുദ്വിജഗാള കാളകൂടം
അമര തിവാദേമാദനിേഘ്നാ
ഗിരിശസ്തന്നിപപൗ ഭവത് ിയാർത്ഥം

28.2 വിമഥ സുരാസുേരഷു ജാതാ
സുരഭിസ്താമൃഷിഷു ന്യധാ ിധാമൻ
ഹയരത്നമഭൂദേഥഭരത്നം
ദ തരുശ്ചാപ്സരസഃ സുേരഷു താനി

28.3 ജഗദീശ ഭവത്പരാ തദാനീം
കമനീയാ കമലാ ബഭൂവ േദവീ
അമലാമവേലാക്യ യാം വിേലാലഃ
സകേലാ�പി ഹയാംബഭൂവ േലാകഃ

28.4 ത്വയി ദത്തഹൃേദ തൈദവ േദൈവ്യ
ിദേശേ ാ മണിപീഠികാം വ്യതാരീത് 

സകേലാപഹൃതാഭിേഷചനീൈയ
രൃഷയസ്താം തിഗീർഭിരഭ്യഷിഞ്ചൻ

28.5 അഭിേഷകജലാനുപാതിമുഗ്ധ
ത്വദപാംൈഗരവഭൂഷിതാംഗവല്ലീം
മണികുണ്ഡലപീതേചലഹാര

മുൈഖസ്താമമരാദേയാ�ന്ദഭൂഷൻ

28.6 വരണ ജമാത്തഭൃംഗനാദാം
ദധതീ സാ കുചകുംഭമന്ദയാനാ
പദശിഞ്ജിതമ നൂപുരാ ത്വാം
കലിത ീളവിലാസമാസസാദ

28.7 ഗിരിശ ഹിണാദിസർവേദവാൻ
ഗുണഭാേജാ�പ്യവിമുക്തേദാഷേലശാൻ
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അവമൃശ്യ സൈദവ സർവരേമ്യ
നിഹിതാ ത്വയ്യനയാപി ദിവ്യമാലാ

28.8 ഉരസാ തരസാ മമാനിൈഥനാം
ഭുവനാനാം ജനനീമനന്യഭാവാം
ത്വദുേരാവിലസത്തദീക്ഷണ ീ
പരിവൃഷ്ട്യാ പരിപുഷ്ടമാസ വിശ്വം

28.9 അതിേമാഹനവി മാ തദാനീം
മദയന്തീ ഖലു വാരുണീ നിരാഗാത് 
തമസഃ പദവീമദാസ്ത്വേമനാ
മതിസമ്മാനനയാ മഹാസുേരഭ്യഃ

28.10 തരുണാംബുദസുന്ദരസ്തദാ ത്വം
നനു ധന്വന്തരിരുത്ഥിേതാ�◌ംബുരാേശഃ
അമൃതം കലേശ വഹങ്കരാഭ്യാ
മഖിലാർതിം ഹര മാരുതാലേയശ
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ദശകം 29

29.1 ഉദ്ഗച്ഛതസ്തവ കരാദമൃതം ഹര
ൈദേത്യഷു താനശരണാനനുനീയ േദവാൻ
സദ്യസ്തിേരാദധിഥ േദവ ഭവത് ഭാവാ-
ദുദ്യത്സ്വയൂഥ്യകലഹാ ദിതിജാ ബഭൂവുഃ

29.2 ശ്യാമാം രുചാപി വയസാപി തനും തദാനീം
ാേപ്താ�സി തുംഗകുചമണ്ഡലംഭംഗുരാം ത്വം

പീയുഷകുംഭകലഹം പരിമുച്യ സർേവ
തൃഷ്ണാകുലാഃ തിയയുസ്ത്വദുേരാജകുംേഭ

29.3 കാ ത്വം മൃഗാക്ഷി വിഭജസ്വ സുധാമിമാമി-
ത്യാരൂഢരാഗവിവശാനഭിയാചേതാ�മൂൻ
വിശ്വസ്യേത മയി കഥം കുലടാ�സ്മി ൈദത്യാ
ഇത്യാലപന്നപി സുവിശ്വസിതാനതാനീഃ

29.4 േമാദാ ധാകലശേമഷു ദദ സാ ത്വം
ദുേശ്ചഷ്ടിതം മമ സഹധ്വമിതി വാണാ
പങ്ക്തി േഭദവിനിേവശിതേദവൈദത്യാ
ലീലാവിലാസഗതിഭിഃ സമദാഃ സുധാം താം

29.5 അസ്മാസ്വിയം ണയിനീത്യസുേരഷു േതഷു
േജാഷം സ്ഥിേതഷ്വഥ സമാപ്യ സുധാം സുേരഷു
ത്വം ഭക്തേലാകവശേഗാ നിജരൂപേമത്യ
സ്വർഭാനുമർദ്ധപരിപീതസുധം വ്യലാവീഃ

29.6 ത്വത്തഃ സുധാഹരണേയാഗ്യഫലം പേരഷു
ദത്ത്വാ ഗേത ത്വയി സുൈരഃ ഖലു േത വ്യഗൃഹ്ണൻ
േഘാേര�ഥ മൂർഛതി രേണ ബലിൈദത്യമായാ-
വ്യാേമാഹിേത സുരഗേണ ത്വമിഹാവിരാസീഃ

29.7 ത്വം കാലേനമിമഥ മാലിസുഖാഞ്ജഘന്ഥ
ശേ ാ ജഘാന ബലിജംഭവലാൻ സപാകാൻ
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ശുഷ്കാർ ദുഷ്കരവേധ നമുചൗ ച ലൂേന
േഫേനന നാരദഗിരാ ന്യരുേണാ രണം ത്വം

29.8 േയാഷാവപുർദനുജേമാഹനമാഹിതം േത
ത്വം വിേലാകനകുതൂഹലവാന്മേഹശഃ

ഭൂൈതസ്സമം ഗിരിജയാ ച ഗതഃ പദം േത
ത്വാ വീദഭിമതം ത്വമേഥാ തിേരാധാഃ

29.9 ആരാമസീമനി ച ക കഘാതലീലാ-
േലാലായമാനനയനാം കമനീം മേനാജ്ഞാം
ത്വാേമഷ വീക്ഷ്യ വിഗളദ്വസനാം മേനാഭൂ-
േവഗാദനംഗരിപുരംഗ സമാലിലിംഗ

29.10 ഭൂേയാ�പി വി തവതീമുപധാവ്യ േദേവാ
വീര്യ േമാക്ഷവികസത്പരമാർത്ഥേബാധഃ
ത്വന്മാനിതസ്തവ മഹത്വമുവാച േദൈവ്യ
തത്താദൃശസ്ത്വമവ വാതനിേകതനാഥ
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ദശകം 30

30.1 ശേ ണ സംയതി ഹേതാ�പി ബലിർമഹാത്മാ
ശുേ ണ ജീവിതതനുഃ തുവർദ്ധിേതാഷ്മാ
വി ാന്തിമാൻ ഭയനിലീനസുരാം ിേലാകീം
ചേ വേശ സ തവ ച മുഖാദഭീതഃ

30.2 പു ാർതിദർശനവശാദദിതിർവിഷണ്ണാ
തം കാശ്യപം നിജപതിം ശരണം പന്നാ
ത്വത്പൂജനം തദുദിതം ഹി പേയാ താഖ്യം
സാ ദ്വാദശാഹമചരത്ത്വയി ഭക്തിപൂർണാ

30.3 തസ്യാവധൗ ത്വയി നിലീനമേതരമുഷ്യാഃ
ശ്യാമശ്ചതുർഭുജവപുഃ സ്വയമാവിരാസീഃ
ന ാം ച താമിഹ ഭവത്തനേയാ ഭേവയം
േഗാപ്യം മദീക്ഷണമിതി ലപന്നയാസീഃ

30.4 ത്വം കാശ്യേപ തപസി സന്നിദധത്തദാനീം
ാേപ്താ�സി ഗർഭമദിേതഃ ണുേതാ വിധാ ാ
ാസൂത ച കടൈവഷ്ണവദിവ്യരൂപം

സാ ദ്വാദശീ വണപുണ്യദിേന ഭവന്തം

30.5 പുണ്യാ മം തമഭിവർഷതി പുഷ്പവർൈഷ-
ഋർഷാകുേല സുരകുേല കൃതതൂര്യേഘാേഷ
ബധ്വാഞ്ജലിം ജയ ജേയതി തനുഃ പിതൃഭ്യാം
ത്വം തത്ക്ഷേണ പടുതമം വടുരൂപമാധാഃ

30.6 താവത് ജാപതിമുൈഖരുപനീയ മൗഞ്ജീ-
ദണ്ഡാജിനാക്ഷവലയാദിഭിരർച്യമാനഃ
േദദീപ്യമാനവപുരീശ കൃതാഗ്നികാര്യ
സ്ത്വം ാസ്ഥിഥാ ബലിഗൃഹം കൃതാശ്വേമധം

30.7 ഗാേ ണ ഭാവിമഹിേമാചിതഗൗരവം
ാഗ് വ്യാവൃണ്വേതവ ധരണീം ചലയന്നയാസീഃ
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ഛ ം പേരാഷ്മതിരണാർത്ഥമിവാദധാേനാ
ദണ്ഡം ച ദാനവജേനഷ്വിവം സന്നിധാതും

30.8 താം നർമദിത്തരതേട ഹയേമധശാലാ-
മാേസദുഷി ത്വയി രുചാ തവ രുദ്ധേനൈ ഃ
ഭാസ്വാങ്കിേമഷ ദഹേനാ നു സനത്കുമാേരാ
േയാഗീ നു േകാ�യമിതി ശു മുൈഖഃ ശശേങ്ക

30.9 ആനീതമാശു ഭൃഗുഭിർമഹസാഭിഭൂൈത
സ്ത്വാം രമ്യരൂപമസുരഃ പുളകാവൃതാംഗഃ
ഭക്ത്യാ സേമത്യ സുകൃതീ പരിഷിച്യ പാദൗ
തേത്തായമന്വധൃത മൂർദ്ധതി തീർത്ഥതീർത്ഥം

30.10 ാദവംശജതയാ തുഭിർദ്വിേജഷു
വിശ്വാസേതാ നു തദിദം ദിതിേജാ�പി േലേഭ
യേത്ത പദാംബു ഗിരിശസ്യ ശിേരാഭിലാല്യം
സ ത്വം വിേഭാ ഗുരുപുരാലയ പാലേയഥാഃ

https://thalilakkam.in/




