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നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ 31-40

ദശകം 31

31.1
ീത്യാ ൈദത്യസ്തവ തനുമഹഃേ ക്ഷണീത്സർവഥാ�പി

ത്വാമാരാധ്യന്നജിത രചയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ
മത്തഃ കിം േത സമഭിലഷിതം വി സൂേനാ വദ ത്വം
വിത്തം ഭക്തം ഭവനമവനീം വാപി സർവം ദാേസ്യ

31.2
താമക്ഷീണാം ബലിഗിരമുപാകർണ്യ കാരുണ്യപൂർേണാ�-
പ്യേസ്യാേത്സകം ശമയിതുമനാ ൈദത്യവംശം ശംസൻ
ഭൂമിം പാദ യപരിമിതാം ാർത്ഥയാമാസിഥ ത്വം
സർവം േദഹീതി തു നിഗദിേത കസ്യ ഹാസ്യം ന വാ സ്യാത് 

31.3
വിേശ്വശം മാം ിപദമിഹ കിം യാചേസ ബാലിശസ്ത്വം
സർവാം ഭൂമിം വൃണു കിമമുേനത്യാലപത്ത്വാം സ ദൃപ്യൻ
യസ്മാദ്ദർപാ ിപദപരിപൂർത്ത്യക്ഷമഃ േക്ഷപവാദാൻ
ബന്ധം ചാസാവഗമദതദർേഹാ�പി ഗാേഢാപശാൈന്ത്യ

31.4
പാദ യ്യാ യദി ന മുദിേതാ വിഷ്ടൈപർനാപി തുേഷ്യ-
ദിത േക്ത�സ്മിന്വരദ ഭവേത ദാതുകാേമ�ഥ േതായം
ൈദത്യാചാര്യസ്തവ ഖലു പരീക്ഷാർത്ഥിനഃ േ രണാത്തം
മാ മാ േദയം ഹരിരയമിതി വ്യക്തേമവാബഭാേഷ

31.5
യാചേത്യവം യദി സ ഭഗവാൻപൂർണകാേമാ�സ്മി േസാ�ഹം
ദാസ്യാേമ്യവ സ്ഥിരമിതി വദൻ കാവ്യശേപ്താ�പി ൈദത്യഃ
വിന്ധ്യാവല്യാ നിജദയിതയാ ദത്തപാദ്യായ തുഭ്യം
ചി ം ചി ം സകലമപി സ ാർപയേത്തായപൂർവം
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31.6
നിസ്സേന്ദഹം ദിതികുലപതൗ ത്വയ്യേശഷാർപണം തദ് 
വ്യാതന്വാേന മുമുചുരൃഷയഃ സാമരാഃ പുഷ്പവർഷം
ദിവ്യം രൂപം തവ ച തദിദം പശ്യതാം വിശ്വഭാജാ-
മുൈച്ചരുൈച്ചരവൃധദവധീകൃത്യ വിശ്വാണ്ഡഭാണ്ഡം

31.7
ത്വത്പാദാ ം നിജപദഗതം പുണ്ഡരീേകാദ്ഭേവാ�സൗ
കുണ്ഡീേതാൈയരസിചദപുനാദ്യജ്ജലം വിശ്വേലാകാൻ
ഹർേഷാത്കർഷാത് സുബഹു നനൃേത േഖചൈരരുത്സേവ�സ്മിൻ
േഭരീം നിഘ്നൻ-ഭുവനമചരജ്ജാംബവാൻ ഭക്തിശാലീ

31.8
താവൈദ്ദത്യാസ്ത്വനുമതിമൃേത ഭർതുരാരബ്ധയുദ്ധാ
േദേവാേപൈതർഭവദനുചൈരഃ സംഗതാ ഭംഗമാപൻ
കാലാത്മായം വസതി പുരേതാ യദ്വശാത് ാഗ്ജിതാഃ സ്മഃ
കിം േവാ യുൈദ്ധരിതി ബലിഗിരാ േത�ഥ പാതാലമാപുഃ

31.9
പാൈശർബദ്ധം പതഗപതിനാ ൈദത്യമുൈച്ചരവാദീ-
സ്താർത്തീയീകം ദിശ മമ പദം കിം ന വിേശ്വശ്വേരാ�സി
പാദം മൂർദ്ധ്നി ണയ ഭഗവന്നിത്യകമ്പം വദന്തം

ാദസ്തം സ്വയമുപഗേതാ മാനയന്നസ്തവീത്ത്വാം

31.10
ദർേപാച്ഛിൈത്ത്യ വിഹിതമഖിലം ൈദത്യ സിേദ്ധാ�സി പുൈണ്യ-
ഋേലാകേസ്ത� ിദിവവിജയീ വാസവത്വം ച പശ്ചാത് 
മത്സായുജ്യം ഭജ ച പുനരിത്യന്വഗൃഹ്ണാ ബലിം തം
വിൈ സ്സന്താനിതമഖവരഃ പാഹി വാതാലേയശ
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ദശകം 32

32.1 പുരാ ഹയ ീവമഹാസുേരണ
ഷഷ്ഠാന്തരാേന്താദ്യദകാണ്ഡകൽേപ
നിേ ാ ഖ ഹ്മമുഖാത് ദൃേതഷു
േവേദഷ്വധിത്സഃ കില മത്സ്യരൂപം

32.2 സത്യ തസ്യ മിഡാധി
ഭർതുർനദീജേല തർപയതസ്തദാനീം
കരാഞ്ജലൗ സഞ്ജ്വലിതാകൃതിസ്ത്
വമദൃശ്യഥാഃ കശ്ചന ബാലമീനഃ

32.3 ക്ഷിപ്തം ജേല ത്വാം ചകിതം വിേലാക്യ
നിേന്യ�ൻബുപാേ ണ മുനിഃ സ്വേഗഹം
സ്വൽൈപരേഹാഭിഃ കലശീം ച കൂപം
വാപീം സരശ്ചാനശിേഷ വിേഭാ ത്വം

32.4 േയാഗ ഭാവാദ്ഭവദാജ്ഞൈയവ
നീതസ്തതസ്ത്വം മുനിനാ പേയാധിം
പൃേഷ്ടാ�മുനാ കൽപദിദൃ േമനം
സപ്താഹമാേസ്വതി വദന്നയാസീഃ

32.5 ാേപ്ത ത്വദുേക്ത�ഹനി വാരിധാരാ
പരി േത ഭൂമിതേല മുനീ ഃ
സപ്തർഷിഭിഃ സാർദ്ധമപാര
വാരിണ ദ്ഘൂർണമാനഃ ശരണം യയൗ ത്വാം

32.6 ധരാം ത്വദാേദശകരീമവാപ്താം
നൗരൂപിണീമാരുരുഹുസ്തദാ േത
തത്കമ്പകേ ഷു ച േതഷു ഭൂയ
സ്ത്വമംബുേധരാവിരഭൂർമഹീയാൻ

32.7 ഝഷാകൃതിം േയാജനലക്ഷദീർഘാം
ദധാനമുൈച്ചസ്തരേതജസം ത്വാം
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നിരീക്ഷ്യ തുഷ്ടാ മുനയസ്ത്വദുക്ത്യാ
ത്വ ംഗഷൃംേഗ തരണിം ബബ ഃ

32.8 ആകൃഷ്ടനൗേകാ മുനിമണ്ഡലായ
ദർശയന്വിശ്വജഗദ്വിഭാഗാൻ

സം യമാേനാ നൃവേരണ േതന
ജ്ഞാനം പരം േചാപദിശന്നചാരീഃ

32.9 കൽപാവധൗ സപ്ത മുനീൻപുേരാവത്
സ്താപ്യ സത്യ തഭൂമിപം തം

ൈവവസ്വതാഖ്യം മനുമാദധാനഃ
േ ാധാദ്ധയ ീവമഭി േതാ�ഭൂഃ

32.10 സ്വതുംഗശൃംഗക്ഷതവക്ഷസം തം
നിപാത്യ ൈദത്യം നിഗമാൻ ഗൃഹീത്വാ
വിരിഞ്ചേയ ീതഹൃേദ ദദാനഃ

ഭഞ്ജനാഗാരപേത പായാഃ
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ദശകം 33

33.1 ൈവവസ്വതാഖ്യമനുപു നഭാഗജാത-
നാഭാഗനാമകനേര സുേതാ�◌ംബരീഷുഃ
സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിേതാ�പി േരേമ
ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാസ്സൈദവ

33.2 ത്വത് ീതേയസകലേമവ വിതന്വേതാ�സ്യ
ഭൈക്ത്യവ േദവ നചിരാദഭൃഥാഃ സാദം
േയനാസ്യ യാചനമൃേത�പ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം
ച ം ഭവാൻ വിതതാര സഹ ധാരം

33.3 സ ദ്വാദശീ തമേഥാ ഭവദർചനാർത്ഥം
വർഷം ദധൗ മധുവേന യമുേനാപകേണ്ഠ
പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതന്വൻ
പൂജാം ദ്വിേജഷു വിസൃജൻപശുഷഷ്ടിേകാടിം

33.4 ത ാഥ പാരണദിേന ഭവദർചനാേന്ത
ദുർവാസസാ�സ്യ മുനിനാ ഭവനം േപേദ
േഭാ ം വൃതശ്ച സ നൃേപണ പരാർതിശീേലാ
മന്ദം ജഗാമ യമുനാം നിയമാന്വിധാസ്യൻ

33.5 രാജ്ഞാ�ഥ പാരണമുഹ്ങ്ങ്ര്തസമാപ്തിേഖദാ-
ദ്വാൈരവ പാരണമകാരി ഭവത്പേരണ

ാേപ്താ മുനിസ്തദഥ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ
ക്ഷിപ്യൻ േധാ തജേടാ വിതതാന കൃത്യാം

33.6 കൃത്യാം ച താമസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീ-
മേ �ഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിർന പദാച്ചകേമ്പ
ത്വദ്ഭക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം േത
കൃത്യാനലം ശലഭയ നിമന്വധാവീത് 

33.7 ധാവന്നേശഷഭുവേനഷു ഭിയാ സ പശ്യൻ
വിശ്വ ച മപി േത ഗതവാന്വിരിഞ്ചം
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കഃ കാലച മതിലംഘയതീത്യപാസ്തഃ
ശർവം യയൗ സ ച ഭവന്തമവന്ദൈതവ

33.8 ഭൂേയാ ഭവന്നിലയേമത്യ മുനിം നമന്തം
േ ാേച ഭവാനഹമൃേഷ നനു ഭക്തദാസഃ
ജ്ഞാനം തപശ്ച വിനയാന്വിതേമവ മാന്യം
യാഹ്യംബരീഷപദേമവ ഭേജതി ഭൂമൻ

33.9 താവത്സേമത്യ മുനിനാ സ ഗൃഹീതപാേദാ
രാജാ�പസൃത്യ ഭവദ മസാവനൗഷീത് 
ചേ ഗേത മുനിരദാദഖിലാശിേഷാ�ൈസ്മ
ത്വദ്ഭക്തിമാഗസി കൃേത�പി കൃപാം ച ശംസൻ

33.10 രാജാ തീക്ഷ്യ മുനിേമകസമാമനാശ്വാൻ
സംേഭാജ്യ സാധു തമൃഷിം വിസൃജൻ സന്നം
ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തേതാ�പി ദൃഢം രേതാ�ഭൂത് 
ഝായുജ്യമാപ ച സ മാം പവേനശ പായാഃ
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ദശകം 34

34.1 ഗീർവാൈണരർത്ഥ്യമാേനാ ദശമുഖനിധനം േകാസേല�ഷ്വൃശ്യഷൃംേഗ
പു ീയാമിഷ്ടിമിഷ്ട്വാ ദദുഷി ദശരഥക്ഷ്മാഭൃേത പായസാ ്യം
തദ്ഭുക്ത്യാ തത്പുര ീഷ്വപി തിസൃഷു സമം ജാതഗർഭാസു ജാേതാ
രാമസ്ത്വം ലക്ഷ്മേണന സ്വയമഥ ഭരേതനാപി ശ ഘ്നനാംനാ

34.2 േകാദണ്ഡീ കൗശികസ്യ തുവരമവിതും ലക്ഷ്മേണനാനുയാേതാ
യാേതാ�ഭൂസ്താതവാചാ മുനികഥിതമനുദ്വന്ദ്വശാന്താധ്വേഖദഃ
നൃണാം ാണായ ബാൈണർമുനിവചനബലാത്താടകാം പാടയിത്വാ
ലബ്ധ്വാസ്മാദ ജാലം മുനിവനമഗേമാ േദവ സിദ്ധാ മാഖ്യം

34.3 മാരീചം ാവയിത്വാ മഖശിരസി ശൈരരന്യരക്ഷാംസി നിഘ്നൻ
കല്യാം കുർവന്നഹല്യാം പഥി പദരജസാ ാപ്യ ൈവേദഹേഗഹം
ഭിന്ദാനശ്ചാ ചൂഡം ധനുരവനിസുതാമിന്ദിരാേമവ ലബ്ധ്വാ
രാജ്യം ാതിഷ്ഠഥാസ്ത്വം ിഭിരപി ച സമം ാതൃവീൈരഃ സദാൈരഃ

34.4 ആരുന്ധാേന രുഷാേന്ധ ഭൃഗുകുലതിലേക സം മയ്യ സ്വേതേജാ
യാേത യാേതാ�സ്യേയാധ്യാം സുഖമിഹ നിവസൻ കാന്തയാ കാന്തമൂർേത്ത
ശ േഘ്നൈനകദാേഥാ ഗതവതി ഭരേത മാതുലസ്യാധിവാസം
താതാരേബ്ധാ�ഭിേഷകസ്തവ കില വിഹതഃ േകകയാധീശപു ്യാ

34.5 താേതാക്ത്യാ യാതുകാേമാ വനമനുജവധൂസംയുതശ്ചാപധാരഃ
പൗരാനാരൂധ്യ മാർേഗ ഗുഹനിലയഗതസ്ത്വം ജടാചീരധാരീ
നാവാ സന്തീര്യ ഗംഗാമധിപദവി പുനസ്തം ഭരദ്വാജമാരാ-
ന്നത്വാ തദ്വാക്യേഹേതാരതിസുഖമവസശ്ചി കൂേട ഗിരീേ

34.6 ത്വാ പു ാർതിഖിന്നം ഖലു ഭരതമുഖാത് സ്വർഗയാതം സ്വതാതം
തേപ്താ ദത്ത്വാംബു തൈസ്മ നിദധിഥ ഭരേത പാദുകാം േമദിനീം ച
അ ിം നത്വാഥ ഗത്വാ വനമതിവിപുലാം ദണ്ഡകാം ചണ്ഡകായം
ഹത്വാ ൈദത്യം വിരാധം സുഗതിമകലയശ്ചാരു േഭാഃ ശാരഭംഗീം

34.7 നത്വാ�ഗസ്ത്യം സമസ്താശരനികരസപ ാകൃതിം താപേസഭ്യഃ
ത്യ ൗഷീഃ ിൈയഷീ തദനു ച മുനിനാ ൈവഷ്ണേവ ദിവ്യചാേപ
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ഹ്മാേ ചാപി ദേത്ത പഥി പിതൃസുഹൃദം ദീക്ഷ്യ ജടായും
േമാദാദ്േഗാദാതടാേന്ത പരിരമസി പുരാ പഞ്ചവട്യാം വധൂട്യാ

34.8 ാപ്തായാഃ ശൂർപണഖ്യാ മദനചലധൃേതരർത്ഥൈനർനിസ്സഹാത്മാ
താം സൗമി ൗ വിസൃജ്യ ബലതമരുഷാ േതന നിർലുനനാസാം
ദൃൈഷ്ട്വനാം രുഷ്ടചിത്തം ഖരമഭിപതിതം ദുഷണം ച ിമൂർദ്ധം
വ്യാഹിംസീരാശരാനപ്യയുതസമധികാംസ്തത്ക്ഷണാദക്ഷേതാഷ്മാ

34.9 േസാദര്യാേ ാക്തവാർതാവിവശദശമുഖാദിഷ്ടമാരീചമായാ-
സാരംഗം സാരസാക്ഷ്യാ ഹിതമനുഗതഃ ാവധീർബാണഘാതം
തന്മായാ ന്ദനിര്യാപിതഭവദനുജാം രാവണസ്താമഹാർഷീത് 
േതനാർേതാ�പി ത്വമന്തഃ കിമപി മുദമധാസ്തദ്വേധാപായായലാഭാത് 

34.10 ഭൂയസ്തന്വീം വിചിന്വന്നഹൃത ദശമുഖസ്ത്വദ്വധൂം മദ്വേധേന-
ത ക്ത്വാ യാേത ജടായൗ ദിവമഥ സുഹൃദഃ ാതേനാഃ േ തകാര്യം
ഗൃഹ്ണാനം തം കബന്ധം ജഘനിഥ ശബരീം േ ക്ഷ്യ പമ്പാതേട ത്വം
സ ാേപ്താ വാതസൂനും ഭൃശമുദിതമനാഃ പാഹി വാതാലേയശ
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ദശകം 35

35.1 നീത ീവൈമ ീം തദനു ദു േഭഃ കായമുൈച്ചഃ
ക്ഷിപ്ത്വാംഗുേഷ്ഠന ഭൂേയാ ലുലവിഥ യുഗപത്പ ിണാ സപ്ത സാലാൻ
ഹത്വാ സു ീവഘാേതാദ്യതമതുലബലം വാലിനം വ്യാജവൃത്ത്യാ
വർഷാേവലാമൈനഷീർവിരഹതരളിതസ്ത്വം മതംഗാ മാേന്ത

35.2 സു ീേവണാനുേജാക്ത്യാ സഭയമഭിയതാ വ ഹിതാം വാഹിനീം താ-
മൃക്ഷാണാം വീക്ഷ്യ ദി തമഥ ദയിതാമാർഗണായാവന ാം
സേന്ദശം ചാംഗുലീയം പവനസുതകേര ാദിേശാ േമാദശാലീ
മാർേഗ മാർേഗ മമാർേഗ കപിഭിരപി തദാ ത്വത് ിയാ സ യാൈസഃ

35.3 ത്വദ്വാർതാകർണേനാദ്യദ്ഗരുദുരുജവസമ്പാതിസമ്പാതിവാക്യ-
േ ാത്തീർണാർേണാധിരന്തർനഗരി ജനകജാം വീക്ഷ്യ ദത്ത്വാ�◌ംഗുലീയം

േദ്യാദ്യാനമക്ഷക്ഷപണചണരണഃ േസാഢബേന്ധാ ദശാസ്യം
ദൃഷ്ട്വാ ഷ്ട്വാ ച ലങ്കാം ഝടിതി സ ഹനുമാന്മൗലിരത്നം ദദൗ േത

35.4 ത്വം സു ീവാംഗദാദി ബലകപിചമൂച വി ാന്തഭൂമീ-
ചേ ാ�ഭി മ്യ പാേരജലധി നിശിചേര ാനുജാ ീയമാണഃ
തത്േ ാക്താം ശ വാർതാം രഹസി നിശമയൻ ാർത്ഥനാപാർത്ഥ്യേരാഷ-

ാസ്താേഗ്നയാ േതജ സദുദധിഗിരാ ലബ്ധവാന്മദ്ധ്യമാർഗം

35.5 കീൈശരാശാന്തേരാപാഹൃതഗിരിനികൈരഃ േസതുമാധാപ്യ യാേതാ
യാതൂന്യാമർദ്യ ദം ാനഖശിഖരിശിലാസാലശൈ ഃ സ്വൈസൈന്യഃ
വ്യാകുർവൻസാനുജസ്ത്വം സമരഭുവി പരം വി മം ശ േജ ാ
േവഗാന്നാഗാ ബദ്ധഃ പതഗപതിഗരുന്മാരുൈതർേമാചിേതാ�ഭൂഃ

34.6 സൗമി ിസ്ത്വ ശക്തി ഹൃതിഗളദസുർവാതജാനീതൈശല-
ാണാത് ണാനുേപേതാ വ്യകൃണുത കുസൃതി ാഘിനം േമഘനാദം

മായാേക്ഷാേഭഷു ൈവഭീഷണവചനഹൃതസ്തംഭനഃ കുംഭകർണം
സ ാപ്തം കമ്പിേതാർവീതലമഖിലചമൂഭക്ഷിണം വ്യക്ഷിേണാസ്ത്വം

35.7 ഗൃഹ്ണൻ ജംഭാരിസേ ഷിതരഥകവചൗ രാവേണനാഭിയുധ്യൻ
ഹ്മാേ ണാസ്യ ഭിന്ദൻ ഗളതതിമബലാമഗ്നിശുദ്ധാം ഗൃഹ്ണൻ
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േദവ േ ണീവേരാജ്ജീവിതസമരമൃൈതരക്ഷൈതരൃക്ഷസംൈഘർ-
ലങ്കാഭർ ാ ച സാകം നിജനഗരമഗാഃ സ ിയഃ പുഷ്പേകണ

35.8 ീേതാ ദിവ്യാഭിേഷൈകരയുതസമധികാന്വത്സരാൻപര്യരംസീ-
ഋൈമഥില്യാം പാപവാചാ ശിവ ശിവ കില താം ഗർഭിണീമഭ്യഹാസീഃ
ശ േഘ്നനാർദയിത്വാ ലവണനിശിചരം ാർദയഃ ശൂ പാശം
താവദ്വാൽമീകിേഗേഹ കൃതവസതിരുപാസൂത സീതാ സുതൗ േത

35.9 വാൽമീേകസ്ത്വ േതാദ്ഗാപിതമധുരകൃേതരാജ്ഞയാ യജ്ഞവാേട
സീതാം ത്വയ്യാ കാേമ ക്ഷിതിമവിശദസൗ ത്വം ച കാലാർത്ഥിേതാ�ഭൂഃ
േഹേതാഃ സൗമി ിഘാതീ സ്വയമഥ സരയൂമഗ്നനിേശ്ശഷഭൃൈത്യഃ
സാകം നാകം യാേതാ നിജപദമഗേമാ േദവ ൈവകുണ്ഠമാദ്യം

35.10 േസാ�യം മർത്യാവതാരസ്തവ ഖലു നിയതം മർത്യശിക്ഷാർത്ഥേമ 
വം
വിേ ഷാർതിർനിരാഗസ്ത്യജനമപി ഭേവത്കാമധർമാതിസക്ത്യാ
േനാ േചത്സ്വാത്മാനുഭൂേതഃ ക്വനു തവ മനേസാ വി ിയാ ച പാേണ
സ ത്വം സൈത്ത്വകമൂർേത്ത പവനപുരപേത വ്യാധുനു വ്യാധിതാപാൻ
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ദശകം 36

36.1 അേ ഃ പു തയാ പുരാ ത്വമനസൂയായാം ഹി ദത്താഭിേധാ
ജാതഃ ശിഷ്യനിബന്ധത ിതമനാഃ സ്വസ്ഥശ്ചരൻ കാന്തയാ
ദൃേഷ്ടാ ഭക്തതേമന േഹഹയമഹീപാേലന തൈസ്മ വരാ-
നൈഷ്ടശ്വര്യമുഖാൻ ദായ ദദിഥ േസ്വൈനവ ചാേന്ത വധം

36.2 സത്യം കർതുമഥാർജുനസ്യ ച വരം തച്ഛക്തിമാ ാനതം
ഹ്മേദ്വഷി തദാഖിലം നൃപകുലം ഹ ം ച ഭൂേമർഭരം

സഞ്ജാേതാ ജമദഗ്നിേതാ ഭൃഗുകുേല ത്വം േരണുകായാം ഹേര
രാേമാ നാമ തദാത്മേജഷ്വവരജഃ പിേ ാരധാഃ സമ്മദം

36.3 ലബ്ധാംനായഗണശ്ചതുർദശവയാഃ ഗന്ധർവരാേജ മനാ-
ഗാസക്താം കില മാതരം തി പിതുഃ േ ാധാകുലസ്യാജ്ഞയാ
താതാജ്ഞാതിഗേസാദൈരഃ സമമിമാം ഛിത്വാ�ഥ ശാന്താത്പിതു-
േസ്തഷാം ജീവനേയാഗമാപിഥ വരം മാതാ ച േത�ദാദ്വരാൻ

36.4 പി ാ മാതൃമുേദ സ്തവാഹൃതവിയേദ്ധേനാർനിജാദാ മാത് 
സ്ഥായാഥ ഭൃേഗാർഗിരാ ഹിമഗിരാവാരാധ്യ ഗൗരീപതിം

ലബ്ധ്വാ തത്പരശും തദുക്തദനുജേച്ഛദീ മഹാ ാദികം
ാേപ്താ മി മഥാകൃത ണമുനിം ാപ്യാഗമഃ സ്വാ മം

36.5 ആേഖേടപഗേതാ�ർജുനഃ സുരഗവീസ ാപ്തസമ്പദ്ഗൈണ-
സ്ത്വത്പി ാ പരിപൂജിതഃ പുരഗേതാ ദുർമ ിവാചാ പുനഃ
ഗാം േ തും സചിവം ന്യയുങ്ക്ത കുധിയാ േതനാപി രുന്ധ നി-

ാണേക്ഷപസേരാഷേഗാഹതചമൂചേ ണ വേത്സാ ഹൃതഃ

36.6 ശുേ ാജ്ജീവിതതാതവാക്യചലിതേ ാേധാ�ഥ സഖ്യാ സമം
ബി ദ്ധ്യാതമേഹാദേരാപനിഹിതം ചാപം കുഠാരം ശരൻ
ആരൂഢഃ സഹവാഹയ കരഥം മാഹിഷ്മതീമാവിശൻ
വാഗ്ഭിർവത്സമദാശുഷി ക്ഷിതിപതൗ സ ാ ഥാഃ സംഗരം

36.7 പു ാണാമയുേതനസപ്തദശഭിശ്ചാക്ഷൗഹിണീഭിർമഹാ-
േസനാനീഭിരേനകമി നിവഹിർവ്യാജൃംഭിതീേയാധനഃ
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സദ്യസ്ത്വത്കകുഠാരബാണവിദലന്നിേശ്ശഷൈസേന്യാത്കേരാ
ഭീതി തനഷ്ടശിഷ്ടനയസ്ത്വാമാപതേദ്ധഹയഃ

36.8 ലീലാവാരിതനർമദാജലവലല്ലേങ്കശഗർവാപഹ-
ീമദ്ബാഹുസഹ മുക്തബഹുശ ാ ം നിരുന്ധന്നമും

ചേ ത്വയ്യഥ ൈവഷ്ണേവ�പി വികേല ബുധ്വാ ഹരിം ത്വാം മുദാ
ധ്യായന്തം ഛിത ്വേദാഷമവധീഃ േസാ�ഗാത്പരം േത പദം

36.9 ഭൂേയാ�മർഷിതേഹഹയാത്മജഗൈണസ്താേത ഹേത േരണുകാ-
മാഘ്നാനാം ഹൃദയം നിരീക്ഷ്യ ബഹുേശാ േഘാരാം തിജ്ഞാം വഹൻ
ധ്യാനാനീതരഥായുധസ്ത്വമകൃഥാ വി ഹഃ ക്ഷ ിയാൻ
ദിക്ചേ ഷു കുഠാരയൻ വിശിഖയൻ നിഃക്ഷാ ിയാം േമദിനീം

36.10 താേതാജ്ജീവനകൃ പാലകകുലം ിഃസപ്തകൃേത്വാ ജയൻ
സന്തർപ്യാഥ സമന്തപഞ്ചകമഹാരക്തഹൃദൗേഘ പിതൃൻ
യേജ്ഞ ക്ഷ്മാമപി കാശ്യപാദിഷു ദിശൻ സാേല്വന യുധ്യൻ പുനഃ
കൃേഷ്ണാ�മും നിഹനിഷ്യതീതി ശമിേതാ യുദ്ധാത് കുമാൈരർഭവാൻ

36.11 ന്യസ്യാ ാണി മേഹ ഭൂഭൃതി തപസ്തന്വൻ പുനർമജ്ജിതാം
േഗാകർണാവധി സാഗേരണ ധരണീം ദൃഷ്ട്വാർത്ഥിതസ്താപൈസഃ
ധ്യാേതഷ്വാസധൃതാനലാ ചകിതം സി ം സൃവേക്ഷപണാ-
ദുത്സാേര്യാ തേകരേളാ ഭൃഗുപേത വാേതശ സംരക്ഷ മാം
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ദശകം 37

37.1 സാ ാനനന്ദതേനാ ഹേര നനു പുരാ ൈദവാസുേര സംഗേര
ത്വത്കൃത്താ അപി കർമേശഷവശേതാ േയ േത ന യാതാ ഗതിം
േതഷാം ഭൂതലജന്മനാം ദിതിഭുവാം ഭാേരണ ദുരാർദിതാ
ഭൂമിഃ ാപ വിരിഞ്ചമാ ിതപദം േദൈവഃ പുൈരവാഗൈതഃ

37.2 ഹാ ഹാ ദുർജനഭൂരിഭാരമഥിതാം പാേഥാനിധൗ പാതുകാ-
േമതാം പാലയ ഹന്ത േമ വിവശതാം സംപൃച്ഛ േദവാനിമാൻ
ഇത്യാദി ചുര ലാപവിവശാമാേലാക്യ ധാതാ മഹീം
േദവാനാം വദനാനി വീക്ഷ്യ പരിേതാ ദധ്യൗ ഭവന്തം ഹേര

37.3 ഊേച ചാംബുജഭൂരമൂനയി സുരാഃ സത്യം ധരി ്യാ വേചാ
നന്വസ്യാ ഭവതാം ച രക്ഷണവിധൗ ദേക്ഷാ ഹി ലക്ഷ്മീപതിഃ
സർേവ ശർവപുരസ്സരാ വയമിേതാ ഗത്വാ പേയാവാരിധിം
നത്വാ തം മേഹ ജവാദിതി യുയഃ സാകം തവാ,അേകതനം

37.4 േത മുഗ്ധാനിലശാലിദുഗ്ധജലേധസ്തീരം ഗതാഃ സംഗതാ
യാവത്ത്വത്പദചിന്തൈനകമനസസ്താവത്സ പാേഥാജഭൂഃ
ത്വദ്വാചം ഹൃദേയ നിശമ്യ സകലാനാനന്ദയന്നചിവാ-
നാഖ്യാതഃ പരമാത്മനാ സ്വയമഹം വാക്യം തദാകർണ്യതാം

37.5 ജാേന ദീനദശാമഹം ദിവിഷദാം ഭൂേമശ്ച ഭീൈമർനൃൈപ-
സ്തത്േക്ഷപായ ഭവാമി യാദവകുേല േസാ�ഹം സമ ാത്മനാ
േദവാ വൃഷ്ണികുേല ഭവ കലയാ േദവാംഗനാശ്ചാവനൗ
മേത്സവാർത്ഥമിതി ത്വദീയവചനം പാേഥാജഭൂരൂചിവാൻ

37.6 ത്വാ കർണരസായനം തവ വചഃ സർേവഷു നിർവാപിത-
സ്വാേന്തഷ്വീശ ഗേതഷു താവകകൃപാപീയൂഷതൃപ്താത്മസു
വിഖ്യാേത മഥുരാപുേര കില ഭവത്സാന്നിധ്യപുേണ്യാത്തേര
ധന്യാം േദവകനന്ദനാമുദവഹ ാജാ സ ശൂരാത്മജഃ

37.7 ഉദ്വാഹാവസിതൗ തദീയസഹജഃ കംേസാ�ഥ സമ്മാനയ-
േന്നതൗ സൂതതയാ ഗതഃ പഥി രേഥ േവ്യാേമാത്ഥയാ ത്വദ്ഗിരാ
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അസ്യാസ്ത്വാമതിദുഷ്ടമഷ്ടമസുേതാ ഹേന്തതി ഹേന്തരിതഃ
സ ാസാത്സ തു ഹ മന്തികഗതാം തന്വീം കൃപാണീമധാത് 

37.8 ഗൃഹ്ണാനശ്ചികുേരഷു താം ഖലമതിഃ ശൗേരശ്ചിരം സാന്ത്വൈന-
ർേനാ മുഞ്ചൻ പുനരാത്മജാർപണഗിരാ ീേതാ�ഥ യാേതാ ഗൃഹാൻ
ആദ്യം ത്വത്സഹജം തഥാർപിതമപി േസ്നേഹന നാഹന്നസൗ
ദുഷ്ടാനാമപി േദവ പുഷ്ടകരുണാ ദൃഷ്ടാ ഹി ധീേരകദാ

37.9 താവത്ത്വന്മനൈസവ നാരദമുനിഃ േ ാേച സ േഭാേജശ്വരം
യൂയം നന്വസുരാഃ സുരാശ്ച യദേവാ ജാനാസി കിം ന േഭാ
മായാവീ സ ഹരിർഭവദ്വധകൃേത ഭാവീ സുര ാർത്ഥനാ-
ദിത്യാകർണ്യ യദൂനദൂധുനദസൗ ശൗേരശ്ച സൂനൂനഹൻ

37.10 ാേപ്ത സപ്തമഗർഭതാമഹിപതൗ ത്വത്േ രണാന്മായയാ
നീേത മാധവ േരാഹിണീം ത്വമപി േഭാഃ സച്ചി ൈഖകാത്മകഃ
േദവക്യാ ജഠരം വിേവശിഥ വിേഭാ സം യമാന ൈരഃ
സ ത്വം കൃഷ്ണ വിധൂയ േരാഗപടലീം ഭക്തിം പരാം േദഹി േമ
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ദശകം 38

38.1 ആനന്ദരൂപ ഭഗവന്നയി േത�വതാേര
ാേപ്ത ദീപ്തഭവദംഗ നിരീയമാൈണഃ

കാന്തി ൈജരിവ ഘനാഘനമണ്ഡൈലർദ്യാ-
മാവൃണ്വതീ വിരുരുേച കില വർഷേവലാ

38.2 ആശാസു ശീതലതരാസു പേയാദേതാൈയ-
രാശാസിതാപ്തിവിവേശഷു ച സജ്ജേനഷു
ൈനശാകേരാദയവിധൗ നിശി മദ്ധ്യമായാം
േ ശാപഹ ിജഗതാം ത്വമിഹാ�വിരാസീഃ

38.3 ബാല്യസൃശാപി വപുഷാ ദധുഷാ വിഭൂതീ-
രുദ്യത്കിരീടകടകാംഗദഹാരഭാസാ
ശങ്ഖാരിവാരിജഗദാപരിഭാസിേതന
േമഘാസിേതന പരിേലസിഥ സൂതിേഗേഹ

38.4 വക്ഷഃസ്ഥലീസുഖനിലാനവിലാസിലക്ഷ്മീ-
മന്ദാക്ഷലക്ഷിതകടാക്ഷവിേമാക്ഷേഭൈദഃ
തന്മന്ദിരസ്യ ഖലകംസകൃതാമലക്ഷ്മീ-
മുന്മാർജയന്നിവ വിേരജിഥ വാസുേദവ

38.5 ശൗരി ധീരമുനിമണ്ഡലേചതേസാ�പി
ദൂരസ്ഥിതം വപുരുദീക്ഷ്യ നിേജക്ഷണാഭ്യാം
ആനന്ദബഷ്പപുളേകാദ്ഗമഗദ്ഗദാർ -

ഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം

38.6 േദവ സീദ പരപൂരുഷ താപവല്ലീ-
നിർലൂനദാ സമേന കലാവിലാസിൻ
േഖദാനപാകുരു കൃപാഗുരുഭിഃ കടാൈക്ഷർ-
ഇത്യാദി േതന മുദിേതന ചിരം നുേതാ�ഭൂഃ

38.7 മാ ാ ച േന സലിലാ തഗാ വല്ല്യാ
േസ്താൈ രഭി തഗുണഃ കരുണാലയസ്ത്വം
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ാചീനജന്മയുഗളം തിേബാധ്യ താഭ്യാം
മാതുർഗിരാ ദധിഥ മാനുഷബാലേവഷം

38.8 ത്വത്േ രിസ്തതദനു നന്ദതനൂജയാ േത
വ്യത്യാസമാരചയിതും സ ഹി ശൂരസൂനുഃ
ത്വാം ഹസ്തേയാരധൃത ചിത്താവിധാര്യമാൈര്യ-
രംേഭാരുഹസ്ഥകളഹംസകിേശാരരമ്യം

38.9 ജാതാ തദാ പുശുപസദ്മനി േയാഗനി ാ
നി ാവിമു ിതമഥാകൃത പൗരേലാകം
ത്വത്േ രണാത് കിമിവ ചി മേചതൈനര്യദ് 
ദ്വാൈരഃ സ്വയം വ്യഘടി സംഘടിൈതഃ സുഗാഢം

38.10 േശേഷണ ഭൂരിഫണവാരിതവാരിണാ�ഥ
ൈസ്വരം ദർശിതപേഥാ മണിദീപിേതന
ത്വാം ധാരയൻ സ ഖലു ധന്യതമഃ തേസ്ഥ
േസാ�യം ത്വമീശ മമ നാശയ േരാഗേവഗാൻ
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ദശകം 39

39.1 ഭവന്തമയമുദ്വഹൻ യദുകുേലാദ്വേഹാ നിസ്സരൻ
ദദർശ ഗഗേനാച്ചലജ്ജലഭരാം കലിന്ദാത്മജാം
അഹി സലിലസഞ്ചയഃ സ പുനൈര ജാേലാദിേതാ
ജലൗഘ ഇവ തത്ക്ഷണാത് പദേമയതാമായയൗ

39.2 സുപ്തപശുപാലികാം നിഭൃതമാരുദദ്ബാലികാ-
മപാവൃതകവാടികാം പശുപവാടികാമാവിശൻ
ഭവന്തമയമർപയൻ സവതൽപേക തത്പദാ-
ദ്വഹൻ കപടകന്യകാം സ്വപുരമാഗേതാ േവഗതഃ

39.3 തതസ്ത്വദനുജാരവക്ഷപിതനി േവഗ വ-
ദ്ഭേടാത്കരനിേവദിത സവവാർതൈയവാർതിമാൻ
വിമുക്തചികുേരാത്കരസ്ത്വരിതമാപതൻ േഭാജരാ-
ഡതുഷ്ട ഇവ ദൃഷ്ടവാൻ ഭഗിനികാകേര കന്യകാം

39.4 വം കപടശാലിേനാ മധുഹരസ്യ മായാ ഭേവ-
ദസാവിതി കിേശാരികാം ഭഗിനികാകരാലിംഗിതാം
ദ്വിേപാ നളിനികാന്തരാദിവ മൃണാളികാമാക്ഷിപ-
ന്നയം ത്വദനുജാമജാമുപലപട്ടേക പിഷ്ടവാൻ

39.5 തേതാ ഭവദുപാസേകാ ഝടിതി മൃത പാശാദിവ
മുച്യ തരൈസവ സാ സമധിരൂഢരൂപാന്തരാ

അധസ്തലമജ ഷീ വികസദഷ്ടബാഹു രൻ-
മഹായുധമേഹാ ഗതാ കില വിഹായസാ ദിദ േത

39.6 നൃശംസതര കംസ േത കിമു മയാ വിനിഷ്പിഷ്ടയാ
ബഭൂവ ഭവദന്തകഃ ക്വചന ചിന്ത്യതാം േത ഹിതം
ഇതി ത്വദനുജാ വിേഭാ ഖലമുദീര്യ തം ജ ഷീ
മരുദ്ഗണപണായിതാ ഭുവി ച മന്ദിരാേണ്യയുഷീ

39.7 േഗ പുനരഗാത്മജാവചനമീരിതാ ഭൂഭുജാ
ലംബബകപൂതനാ മുഖദാനവാ മാനിനഃ
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ഭവന്നിധനകാമ്യയാ ജഗതി ബ മുർനിർഭയാഃ
കുമാരകവിമാരകാഃ കിമിവ ദുഷ്കരം നി ൈപഃ

39.8 തതഃ പശുപമന്ദിേര ത്വയി മുകുന്ദ നന്ദ ിയാ-
സൂതിശയേനശേയ രുദതി കിഞ്ചിദഞ്ചത്പേദ

വിബുധ്യ വനിതാജൈനസ്തനയസംഭേവ േഘാഷിേത
മുദാ കിമു വദാമ്യേഹാ സകലമാകുലം േഗാകുലം

39.9 അേഹാ ഖലു യേശാദയാ നവകളായേചേതാഹരം
ഭവന്തമലമന്തിേക ഥമമപിബന്ത്യാ ദൃശാ
പുനഃ സ്തനഭരം നിജം സപദി പായയന്ത്യാ മുദാ
മേനാഹരതനു ശാ ജഗതി പുണ്യവേന്താ ജിതാഃ

39.10 ഭവത്കുശലകാമ്യയാ സ ഖലു നന്ദേഗാപസ്തദാ
േമാദഭരസ േല ദ്വിജകുലായ കിം നാദദാത് 

തൈഥവ പശുപാലകാഃ കിമു ന മംഗലം േതനിേര
ജഗ ിതയമംഗല ത്വമിഹ പാഹി മാമാമയാത് 
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ദശകം 40

40.1 തദനു നന്ദമമന്ദശുഭാ ദം
നൃപപുരീം കരദാനകൃേത ഗതം
സമവേലാക്യ ജഗാദ്ഭവത്പിതാ
വിദിതകംസസഹായജേനാദ്യമഃ

40.2 അയി സേഖ തവ ബാലകജന്മ മാം
സുഖയേത�ദ്യ നിജാത്മജജന്മവത് 
ഇതി ഭവത്പിതൃതാം ജനായേക
സമധിേരാപ്യ ശശംസ തമാദരാത് 

40.3 ഇഹ ച സന്ത്യനിമിത്തശതാനി േത
കടകസീേമ്ന തേതാ ലഘു ഗമ്യതാം
ഇതി ച തദ്വചസാ ജനായേകാ
ഭവദപായഭിയാ തമായയൗ

40.4 അവസേര ഖലു ത ച കാചന
ജപേദ മധുരാകൃതിരംഗനാ

തരളഷട്പദലാലിതകുന്തലാ
കപടേപാതക േത നികടം ഗതാ

40.5 സപദി സാ ഹൃതബാലകേചതനാ
നിശിചരാന്വയജാ കില പൂതനാ

ജവധൂഷ്വിഹ േകയമിതി ക്ഷണം
വിമൃശതീഷു ഭവന്തമുപാദേദ

40.6 ലലിതഭാവവിലാസഹൃതാത്മഭി
ര വതിഭിഃ തിേരാ മപാരിതാ
സ്തനമസൗ ഭവനാന്തനിേഷദുഷീ

ദദുഷീ ഭവേത കപടാത്മേന

40.7 സമധിരുഹ്യ തദങ്കമശങ്കിത
സ്ത്വമഥ ബാലകേലാപനേരാഷിതഃ
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മഹദിവാ ഫലം കുചമണ്ഡലം
തിചുചൂഷിഥ ദുർവിഷദൂഷിതം

40.8 അസുഭിേരവ സമം ധയതി ത്വയി
സ്തനമസൗ സ്തനിേതാപമനിസ്വനാ
നിരപതദ്ഭയദായി നിജം വപുഃ

തിഗതാ വിസാര്യ ഭുജാവുഭൗ

40.9 ഭയദേഘാഷണഭീഷണവി ഹ
വണദർശനേമാഹിതവല്ലേവ
ജപേദ തദുരഃസ്ഥലേഖലനം

നനു ഭവന്തമഗൃഹ്ണത േഗാപികാഃ

40.10 ഭുവനമങ്കലനാമഭിേരവ േത
യുവതിഭിർബഹുധാ കൃതരക്ഷണഃ
ത്വമയി വാതനിേകതനനാഥ മാ
മഗദയൻ കുരു താവകേസവകം
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