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നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ 41-50

ദശകം 41

41.1 േജശ്വരഃ ശൗരിവേചാ നിശമ്യ
സമാ ജന്നധ്വനി ഭീതേചതാഃ
നിഷ്പിഷ്ടനിേശ്ശഷതരും നിരീക്ഷ്യ
കശ്ചിത്പദാർത്ഥം ശരണം ഗതസ്ത്വാം

41.2 നിശമ്യ േഗാപീവചനാദുദന്തം
സർേവ�പി േഗാപാ ഭയവിസ്മയാന്ധാഃ
ത്വത്പാതിതം േഘാരപിശാചേദഹം
േദഹുർവിദൂേര�ഥ കുഠാരകൃത്തം

41.3 ത്വത്പീതപൂതസ്തനതച്ഛരീരാ
ത്സമുച്ചല ച്ചതേരാ ഹി ധൂമഃ
ശങ്കാമധാദാഗരവഃ കിേമഷു
കിം ചാന്ദേനാ ഗൗൽഗുലേവാ�ഥേവതി

41.4 മദംഗസംഗസ്യ ഫലം ന ദൂേര
ക്ഷേണന താവദ്ഭവതാമപി സ്യാത് 
ഇത ല്ലപന്വല്ലവതല്ലേജഭ്യ
സ്ത്വം പൂതനാമാതനുഥാ ഗന്ധിം

41.5 ചി ം പിശാച്യാ ന ഹതഃ കുമാര
ശ്ചി ം പുൈരവാകഥി ശൗരിേണദം
ഇതി ശംസങ്കില േഗാപേലാേകാ
ഭവ ഖാേലാകരേസ ന്യമാങ്ക്ഷീത് 

41.6 ദിേന ദിേന�ഥ തിവൃദ്ധലക്ഷ്മീ
രക്ഷീണമംഗല്യശേതാ േജാ�യം
ഭവന്നിവാസാദയി വാസുേദവ

േമാദസാ ഃ പരിേതാ വിേരേജ
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41.7 ഗൃേഹഷു േത േകാമലരൂപഹാസ
മിഥഃ കഥാസ ലിതാഃ കമന്യഃ
വൃേത്തഷു കൃേത്യഷു ഭവന്നിരീക്ഷാ
സമാഗതാഃ ത്യഹമത്യനന്ദൻ

41.8 അേഹാ കുമാേരാ മയി ദത്തദൃഷ്ടിഃ
സ്മിതഃ കൃതം മാം തി വത്സേകന
ഏേഹ്യഹി മാമിത പസാര്യ പാണിം
ത്വയീശ കിം കിം ന കൃതം വധൂഭിഃ

41.9 ഭവദ്വപുഃ ർശനകൗതുേകന
കരാത്കരം േഗാപവധൂജേനന
നീതസ്ത്വമാതാ സേരാജമാലാ
വ്യാലംബിേലാലംബതുലാമലാസീഃ

41.10 നിപായയന്തീ സ്തനമങ്കഗം ത്വാം
വിേലാകയന്തീ വദനം ഹസന്തീ
ദശാം യേശാദാ കതമാം ന േഭേജ
സ താദൃശഃ പാഹി ഹേര ഗദാന്മാം
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ദശകം 42

42.1 കദാപി ജന്മർക്ഷദിേന തവ േഭാ
നിമ ിതജ്ഞാതിവധൂമഹീസുരാ
മഹാനസസ്ത്വാം സവിേധ നിധായ സാ
മഹാനസാദൗ വവൃേത േജശ്വരീ

42.2 തേതാ ഭവ ാണനിയുക്തബാലക
ഭീതിസ്രങ്കന്ദനസ ലാരൈവഃ

വിമി മ ാവി ഭവത്സമീപതഃ
പരി ടദ്ദാരുചടച്ചടാരവഃ

42.3 തതസ്തദാകർണനസം മ മ
കമ്പിവേക്ഷാജഭരാ ജാംഗനാഃ

ഭവന്തമന്തർദദൃശുഃ സമന്തേതാ
വിനിഷ്പതദ്ദാരുണദാരുമദ്ധ്യഗം

42.4 ശിേശാരേഹാ കിം കിമഭൂദിതി തം
ധാവ്യ നന്ദഃ പശുപാശ്ച ഭൂസുരാഃ

ഭവന്തമാേലാക്യ യേശാദയാ ധൃതം
സമാശ്വസന്ന ജലാർ േലാചനാഃ

42.5 കേ ാ നു കൗത ത ഏഷ വിസ്മേയാ
വിശങ്കടം യച്ഛകടം വിപാടിതം
ന കാരണം കിഞ്ചിദിേഹതി േത സ്ഥിതാഃ
സ്വനാസികാദത്തകരാസ്ത്വദീക്ഷകാഃ

42.6 കുമാരകസ്യാസ്യ പേയാധരാർത്ഥിനഃ
േരാദേന േലാലപദാംബുജാഹതം

മയാ മയാ ദൃഷ്ടമേനാ വിപര്യഗാ
ദിതീശ േത പാലകബാലകാ ജഗുഃ

42.7 ഭിയാ തദാ കിഞ്ചിദജാനതാമിദം
കുമാരകാണാമതിദുർഘടം വചഃ
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ഭവത് ഭാവാവിദുൈരരിതീരിതം
മനാഗിവാശങ്ക്യത ദൃഷ്ടപൂതൈനഃ

42.8 വാളതാ ം കിമിദം പദം ക്ഷതം
സേരാജരമ്യൗ നു കരൗ വിേരാജിതൗ
ഇതി സർപത്കരുണാതരംഗിതാ
സ്ത്വദംഗമാപ ശുരംഗനാജനാഃ

42.9 അേയ സുതം േദഹി ജഗത്പേതഃ കൃപാ
തരംഗപാതാത്പരിപാതമദ്യ േമ
ഇതി സ്മ സംഗൃഹ്യ പിതാ ത്വദംഗുകം
മുഹുർമുഹുഃ ിഷ്യതി ജാതകണ്ടകഃ

42.10 അേനാനിലീനഃ കില ഹ മാഗതഃ
സുരാരിേരവം ഭവതാ വിഹിംസിതഃ
രേജാ�പി േനാദൃഷ്ടമമുഷ്യ തത്കഥം
സ ശുദ്ധസേത്ത്വ ത്വയി ലീനവാൻ വം

42.11 പൂജിൈതസ്ത തേതാ ദ്വിജാതിഭിർ
വിേശഷേതാ ലംഭിതമംഗലാശിഷഃ

ജം നിൈജർബാല്യരൈസർവിേമാഹയൻ
മരുത്പുരാധീശ രുജാം ജഹീഹി േമ
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ദശകം 43

43.1 ത്വാേമകദാ ഗുരുമരുത്പുരനാഥ േവാഢും
ഗാഢാധിരൂഢഗരിമാണമപാരയന്തീ
മാതാ നിധായ ശയേന കിമിദം ബേതതി
ധ്യായന്ത്യേചഷ്ടത ഗൃേഹഷു നിവിഷ്ടശങ്കാ

43.2 താവദ്വിദൂരമുപകർണിതേഘാരേഘാഷ-
വ്യാജൃംഭിപാംസുപടലീപരിപൂരിതാശഃ
വാത്യാവപുഃ സ കില ൈദത്യവര ണാവ-
ർത്താേഖ്യാ ജഹാര ജനമാനസഹാരിണം ത്വാം

43.3 ഉദ്ദാമപാംസുതിമിരാഹതദൃഷ്ടിപാേത
ം കിമപ്യകുശേല പശുപാലേലാേക

ഹാ ബാലകസ്യ കിമിതി ത്വദുപാന്തമാപ്താ
മാതാ ഭവന്തമവിേലാക്യ ഭൃശം രുേരാദ

43.4 താവത്സ ദാനവവേരാ�പി ച ദീനമൂർത്തിർ-
ഭാവത്കഭാരപരിധാരണലൂനേവഗഃ
സേങ്കാചമാപ തദനു ക്ഷതപാംസുേഘാേഷ
േഘാേഷ വ്യതായത ഭവജ്ജനനീനിനാദഃ

43.5 േരാേദാപകർണനവശാദുപഗമ്യ േഗഹം
ന്ദ നന്ദമുഖേഗാപകുേലഷു ദീനഃ

ത്വാം ദാനവസ്ത്വഖിലമുക്തികരം മുമു -
സ്ത്വയ്യ മുഞ്ചതി പപാത വിയത് േദശാത് 

43.6 േരാദാകുലാസ്തദനു േഗാപഗണാ ബഹിഷ്ഠ-
പാഷാണപൃഷ്ഠഭുവി േദഹമതിസ്ഥവിഷ്ഠം
ൈ ക്ഷന്ത ഹന്ത നിപതന്തമമുഷ്യ വക്ഷ-
സ്യക്ഷീണേമവ ച ഭവന്തമലം ഹസന്തം

43.7 ാവ പാതപരിപിഷ്ടഗരിഷ്ഠേദഹ-
ഷ്ടാസുദുഷ്ടദനുേജാപരി ധൃഷ്ടഹാസം
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ആഘ്നാനമംബുജകേരണ ഭവന്തേമത്യ
േഗാപാ ദധുർഗിരിവരാദിവ നീലരത്നം

43.8 ഏൈകകമാശു പരിഗൃഹ്യ നികാമനന്ദ-
ന്നന്ദാദിേഗാപപരിരബ്ധവിചുംബതാംഗം
ആദാതുകാമപരിശങ്കിതേഗാപനാരീ-
ഹസ്താംബുജ പതിതം ണുേമാ ഭവന്തം

43.9 ഭൂേയാ�പി കി കൃണുമഃ ണതാർതിഹാരീ
േഗാവിന്ദ ഏവ പരിപാലയതാ തം നഃ
ഇത്യാദി മാതരപിതൃ മുൈഖസ്തദാനീം
സ ാർത്ഥിതസ്ത്വദവനായ വിേഭാ ത്വേമവ

43.10 വാതാത്മകം ദനുജേമവമയി ധൂന്വൻ
വാേതാദ്ഭവാൻ മമ ഗദാൻ കിമു േനാ ധുേനാഷി
കിം വാ കേരാമി പുരനപ്യനിലാലേയശ
നിേശ്ശഷേരാഗശമനം മുഹുരർത്ഥേയ ത്വാം
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ദശകം 44

44.1 ഗൂഢം വസുേദവഗിരാ
കർതും േത നി ിയസ്യ സം ാരാൻ
ഹൃദ്ഗതേഹാരാതേത്വാ
ഗർഗമുനിസ്ത്വദ്ഗൃഹം വിേഭാ ഗതവാൻ

44.2 നേന്ദാ�ഥ നന്ദിതാത്മാ
വൃന്ദിഷ്ടം മാനയന്നമും യമിനാം
മന്ദസ്മിതാർ മൂേച
ത്വത്സം ാരാൻ വിധാതുമു കധീഃ

44.3 യദുവംശാചാര്യത്വാത് 
സുനിഭൃതമിദമാര്യ കാര്യമിതി കഥയൻ
ഗർേഗാ നിർഗതപുളക
ശ്ചേ തവ സാ ജസ്യ നാമാനി

44.4 കഥമസ്യ നാമ കുർേവ
സഹ നാംേനാ ഹ്യനന്തനാംേനാ വാ
ഇതി നൂനം ഗർഗമുനി
ശ്ചേ തവ നാമ നാമ രഹസി വിേഭാ

44.5 കൃഷിധാതുണകാരാഭ്യാം
സത്താനന്ദാത്മതാം കിലാഭിലപത് 
ജഗദഘകർഷിത്വം വാ
കഥയദൃഷിഃ കൃഷ്ണനാമ േത വ്യതേനാത് 

44.6 അന്യാംശ്ച നാമേഭദാൻ
വ്യാകുർവന്ന േജ ച രാമാദീൻ
അതിമാനുഷാനുഭാവം
ന്യഗദത്ത്വാമ കാശയൻപിേ

44.7 സ്നിഹ്യതി യത്സവ പുേ
മുഹ്യതി സ ന മായിൈകഃ പുനേശ്ശാൈകഃ
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ദൃഹ്യതി യസ്സ തു നേശ്യ
ദിത്യവദേത്ത മഹത്ത്വമൃഷിവര്യഃ

44.8 േജഷ്യതി ബഹുതരൈദത്യാൻ
േനഷ്യതി നിജബ േലാകമമലപദം
േ ാഷ്യസി സുവിമലകീർതീ
രേസ്യതി ഭവദ്വിഭൂതിമൃഷിരൂേച

44.9 അമുൈനവ സർവദുർഗം
തരിതാസ്ഥ കൃതാസ്ഥമ തിഷ്ഠധ്വം
ഹരിേരേവത്യനഭിലപ
ന്നിത്യാദി ത്വാമവർണയത് സ മുനിഃ

44.10 ഗർേഗ�ഥ നിർഗേത�സ്മിൻ
നന്ദിതനന്ദാദിനന്ദ്യമാനസ്ത്വം
മദ്ഗദമുദ്ഗതകരുേണാ
നിർഗമയ ീമരുത്പുരാധീശ
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ദശകം 45

45.1 അയി സബല മുരാേര പാണിജാനു ചാൈരഃ
കിമപി ഭവനഭാഗാൻ ഭൂഷയന്തൗ ഭവന്തൗ
ചലിതചരണകഞ്ജൗ മ മഞ്ജീരശിഞ്ജാ-

വണകുതുകഭാജൗ േചരതുശ്ചാരു േവഗാത് 

45.2 മൃദു മൃദു വിഹസന്താവുന്മിഷദ്ദന്തവന്തൗ
വദനപതിതേകശൗ ദൃശ്യപാദാബ്ജേദശൗ
ഭുജഗലിതകരാന്തവ്യാലഗത്കങ്കണാങ്കൗ
മതിമഹരതമുൈച്ചഃ പശ്യതാം വിശ്വനൃണാം

45.3 അനുസരതി ജനൗേഘ കൗതുകവ്യാകുലാേക്ഷ
കിമപി കൃതനിനാദം വ്യാഹസന്തൗ വന്തൗ
വലിതവദനപദ്മം പൃഷ്ഠേതാ ദത്തദൃഷ്ടീ
കിമിവ ന വിദധാേഥ കൗതുകം വാസുേദവ

45.4 തഗതിഷു പതന്താവുത്ഥിതൗ ലിപ്തപങ്കൗ
ദിവി മുനിഭിരപൈങ്കഃ സസ്മിതം വന്ദ്യമാനൗ

തമഥ ജനനീഭ്യാം സാനുകമ്പം ഗൃഹീതൗ
മുഹുരപി പരിരബ്ധൗ ാഗ വാം ചുംബിതൗ ച

45.5 തകുചഭരമേങ്ക ധാരയന്തീ ഭവന്തം
തരളമതി യേശാദാ സ്തന്യദാ ധന്യധന്യാ
കപടപശുപ മേദ്ധ്യ മുഗ്ധഹാസാ രം േത
ദശനമുകുളഹൃദ്യം വീക്ഷ്യ വ ം ജഹർഷ

45.6 തദനു ചരണചാരീ ദാരൈകഃ സാകമാരാ-
ന്നിലയതതിഷു േഖലൻ ബാലചാപല്യശാലീ
ഭവനശുകവിഡാലാൻ വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ
കഥമപി കൃതഹാൈസർേഗാപൈകർവാരിേതാ�ഭൂഃ

45.7 ഹലധരസഹിതസ്ത്വം യ യേ ാപയാേതാ
വിവശപതിതേന ാസ്ത തൈ വ േഗാപ്യഃ
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വിഗളിതഗൃഹകൃത്യാ വി താപത്യഭൃത്യാ
മുരഹര മുഹുരത്യന്താകുലാ നിത്യമാസൻ

45.8 തിനവനവനീതം േഗാപികാദത്തമിച്ഛൻ
കലപദമുപഗായൻ േകാമലം ക്വാപി നൃത്യൻ
സദയയുവതിേലാൈകരർപിതം സർപിരശ്നൻ
ക്വചന നവവിപക്വം ദുഗ്ധമപ്യാപിബസ്ത്വം

45.9 മമ ഖലു ബലിേഗേഹ യാചനം ജാതമാസ്താ-
മിഹ പുനരബലാനാമ േതാ ൈനവ കുർേവ
ഇതി വിഹിതമതിഃ കിം േദവ സന്ത്യജ്യ യാച്ഞ്ഞാം
ദധിഘൃതമഹരസ്ത്വം ചാരുണാ േചാരേണന

45.10 തവ ദധിഘൃതേമാേഷ േഘാഷേയാഷാജനാനാ-
മഭജത ഹൃദി േരാേഷാ നാവകാശം ന േശാകഃ
ഹൃദയമപി മുഷിത്വാ ഹർഷസിന്ധൗ ന്യധാസ്ത്വം
സ മമ ശമയ േരാഗാന്വാതേഗഹാധിനാഥ
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ദശകം 46

46.1 അയി േദവ പുരാ കില ത്വയി
സ്വയമുത്താനശേയ സ്തനന്ധേയ
പരിജൃംഭണേതാ വ്യപാവൃേത
വദേന വിശ്വമചഷ്ട വല്ലവീ

46.2 പുനരപ്യഥ ബാലൈകഃ സമം
ത്വയി ലീലാനിരേത ജഗത്പേത
ഫലസഞ്ചയവഞ്ചന ധാ
തവ മൃദ്േഭാജനമൂചുരർഭകാഃ

46.3 അയി േത ളയാവധൗ വിേഭാ
ക്ഷിതിേതായാദിസമസ്തഭക്ഷിണഃ
മൃദുപാശനേതാ രുജാ ഭേവ
ദിതി ഭീതാ ജനനീ ചുേകാപ സാ

46.4 അയി ദുർവിനയാത്മക ത്വയാ
കിമു മൃത്സാ ബത വത്സ ഭക്ഷിതാ
ഇതി മാതൃഗിരം ചിരം വിേഭാ
വിതഥാം ത്വം തിജജ്ഞിേഷ ഹസൻ

46.5 അയി േത സകൈലർവിനിശ്ചിേത
വിമതിേശ്ചദ്വദനം വിദാര്യതാം
ഇതി മാതൃവിഭർത്സിേതാ മുഖം
വികസത്പദ്മനിഭം വ്യദാരയഃ

46.6 അപി മൃല്ലവദർശേനാ കാം
ജനനീം താം ബഹു തർപയന്നിവ
പൃഥിവീം നിഖിലാം ന േകവലം
ഭുവനാന്യപ്യഖിലാന്യദീദൃശഃ

46.7 കുഹചിദ്വനമംബുധിഃ ക്വചിത് 
ക്വചിദ ം കുഹചി സാതലം
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മനുജാ ദനുജാഃ ക്വചിത് സുരാ
ദദൃേശ കിം ന തദാ ത്വദാനേന

46.8 കലശാംബുധിശായിനം പുനഃ
പരൈവകുണ്ഠപദാധിവാസിനം
സ്വപുരശ്ച നിജാർഭകാത്മകം
കതിധാ ത്വാം ന ദദർശ സാ മുേഖ

46.9 വികസദ്ഭുവേന മുേഖാദേര
നനു ഭൂേയാ�പി തഥാവിധാനനഃ
അനയാ ടമീക്ഷിേതാ ഭവാ
നനവസ്ഥാം ജഗതാം ബതാതേനാത് 

46.10 ധൃതതത്ത്വധിയം തദാ ക്ഷണം
ജനനീം താം ണേയന േമാഹയൻ
സ്തനമംബ ദിേശത പാസജൻ
ഭഗവന്നദ്ഭുതബാല പാഹി മാം
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ദശകം 47

47.1 ഏകദാ ദധിവിമാഥകാരിണീം
മാതരം സമുപേസദിവാൻ ഭവാൻ
സ്തന്യേലാലുപതയാ നിവാരയ
ന്നങ്കേമത്യ പപിവാൻപേയാധരൗ

47.2 അർദ്ധപീതകുചകുഡ്മേള ത്വയി
സ്നിഗ്ധഹാസമധുരാനനാംബുേജ
ദുഗ്ധമീശ ദഹേന പരി തം
ധർതുമാശു ജനനീ ജഗാമ േത

47.3 സാമിപീതരസഭംഗസംഗത
േ ാധഭാരപരിഭൂതേചതസാ
മന്ഥദണ്ഡമുപഗൃഹ്യ പാടിതം
ഹന്ത േദവ ദധിഭാജനം ത്വയാ

47.4 ഉച്ചലദ്ധ്വനിതമുച്ചൈകസ്തദാ
സന്നിശമ്യ ജനനീ സമാ താ
ത്വദ്യേശാവിസരവദ്ദദർശ സാ
സദ്യ ഏവ ദധി വി തം ക്ഷിതൗ

47.5 േവദമാർഗപരിമാർഗിതം രുഷാ
ത്വാമവീക്ഷ്യ പരിമാർഗയന്ത്യസൗ
സന്ദദർശ സുകൃതിന ലൂഖേല
ദീയമാനനവനീതേമാതേവ

47.6 ത്വാം ഗൃഹ്യ ബത ഭീതിഭാവനാ
ഭാസുരാനനസേരാജമാശു സാ
േരാഷരൂഷിതമുഖീ സഖീപുേരാ
ബന്ധനായ രശനാമുപാദേദ

47.7 ബ മിച്ഛതി യേമവ സജ്ജന
സ്തം ഭവന്തമയി ബ മിച്ഛതീ
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സാ നിയുജ്യ രശനാഗുണാൻബഹൂൻ
ദ്വ്യംഗുേലാനമഖിലം കിൈലക്ഷത

47.8 വിസ്മിേതാത്സ്മിത സഖീജേനക്ഷിതാം
സ്വിന്നസന്നവപുഷം നിരീക്ഷ്യ താം
നിത്യമുക്തവപുരപ്യേഹാ ഹേര
ബന്ധേമവ കൃപയാ�ന്വമന്യഥാഃ

47.9 സ്ഥീയതാം ചിരമുലൂഖേല ഖേല
ത്യാഗതാ ഭവനേമവ സാ യദാ

ാഗുലൂഖലബിലാന്തേര തദാ
സമർപിരർപിതമദന്നവാസ്ഥിഥാഃ

47.10 യദ്യപാശസുഗേമാ വിേഭാ ഭവാൻ
സംയതഃ കിമു സപാശയാ�നയാ
ഏവമാദി ദിവിൈജരഭി േതാ
വാതനാഥ പരിപാഹി മാം ഗദാത് 
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ദശകം 48

48.1 മുദാ സുരൗൈധസ്ത്വമുദാരസമ്മൈദ
രുദീര്യ ദാേമാദര ഇത്യഭി തഃ
മൃദൂദരഃ ൈസ്വരമുലൂഖേല ലഗ
ന്നദൂരേതാ ദ്വൗ കകുഭാവുൈദക്ഷഥാഃ

48.2 കുേബരസൂനുർനളകൂബരാഭിധഃ
പേരാ മണി ീവ ഇതി ഥാം ഗതഃ
മേഹശേസവാധിഗത ിേയാന്മദൗ
ചിരം കില ത്വദ്വിമുഖാവേഖലതാം

48.3 സുരാപഗായാം കില തൗ മേദാത്കടൗ
സുരാപഗായദ്ബഹുയൗവതാവൃതൗ
വിവാസസൗ േകളിപരൗ സ നാരേദാ
ഭവത്പൈദക വേണാ നിൈരക്ഷത

48.4 ഭിയാ ിയാേലാകമുപാത്തവാസസം
പുേരാ നിരീക്ഷ്യാപി മദാന്ധേചതസൗ
ഇമൗ ഭവദ്ഭക്ത പശാന്തിസിദ്ധേയ
മുനിർജഗൗ ശാന്തിമൃേത കുത ഖം

48.5 യുവാമവാപ്തൗ കകുഭാത്മതാം ചിരം
ഹരിം നിരീക്ഷ്യാഥ പദം സ്വമാ തം
ഇതീരിതൗ തൗ ഭവദീക്ഷണ ഹാം
ഗതൗ ജാേന്ത കകുഭൗ ബഭൂവതുഃ

48.6 അത മി ദൃയുഗം തഥാവിധം
സേമയുഷാ മന്ഥരഗാമിനാ ത്വയാ
തിരായിേതാലൂഖലേരാധനിർ തൗ
ചിരായ ജീർണൗ പരിപാതിതൗ തരൂ

48.7 അഭാജി ശാഖിദ്വിതയം യദാ ത്വയാ
തൈദവ തദ്ഗർഭതലാന്നിേരയുഷാ
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മഹാത്വിഷാ യക്ഷയുേഗന തത്ക്ഷണാ
ദഭാജി േഗാവിന്ദ ഭവാനപി സ്തൈവഃ

48.8 ഇഹാന്യഭേക്താ�പി സേമഷ്യതി മാദ്
ഭവന്തേമതൗ ഖലു രു േസവകൗ
മുനി സാദാദ്ഭവദങ് ിമാഗതൗ
ഗതൗ വൃണാനൗ ഖലു ഭക്തിമുത്തമാം

48.9 തതസ്തരൂദ്ദാരണദാരുണാരവ
കമ്പിസമ്പാതിനി േഗാപമണ്ഡേല

വിലജ്ജിതത്വജ്ജനനീമുേഖക്ഷിണാ
വ്യേമാക്ഷി നേന്ദന ഭവാൻ വിേമാക്ഷദഃ

48.10 മഹീരുേഹാർമദ്ധ്യഗേതാ ബതാർഭേകാ
ഹേരഃ ഭാവാദപരിക്ഷേതാ�ധുനാ
ഇതി വാൈണർഗമിേതാ ഗൃഹം ഭവാൻ
മരുത്പുരാധീശ്വര പാഹി മാം ഗദാത് 
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ദശകം 49

49.1 ഭവത് ഭാവാവിദുരാ ഹി േഗാപാ
സ്തരു പാതാദികമ േഗാേഷ്ഠ
അേഹതുമുത്പാതഗണം വിശങ്ക്യ

യാതുമന്യ മേനാ വിേതനുഃ

49.2 തേ ാപനന്ദാഭിധേഗാപവേര്യാ
ജഗൗ ഭവത്േ രണൈയവ നൂനം
ഇതഃ തീച്യാം വിപിനം മേനാജ്ഞം
ബൃന്ദാവനം നാമ വിരാജതീതി

49.3 ബൃഹദ്വനം തത്ഖലു നന്ദമുഖ്യാ
വിധായ ഗൗഷ്ഠീനമഥ ക്ഷേണന
ത്വദന്വിതത്വജ്ജനനീനിവിഷ്ട
ഗരിഷ്ഠയാനാനുഗതാ വിേചലുഃ

49.4 അേനാമേനാജ്ഞധ്വനിേധനുപാളീ
ഖുര ണാദാന്തരേതാ വധൂഭിഃ
ഭവദ്വിേനാദാലപിതീക്ഷരാണി

പീയ നാജ്ഞായത മാർഗൈദർഘ്യം

49.5 നിരീക്ഷ്യ ബൃന്ദാവനമീശ നന്ദത്
സൂനകുന്ദ മുഖ മൗഘം

അേമാദഥാശ്ശാദ്വലസാ ലക്ഷ്മ്യാ
ഹരിന്മണീകുട്ടിമപുഷ്ടേശാഭം

49.6 നവാകനിർവ ഢനിവാസേഭേദ
ഷ്വേശഷേഗാേപഷു സുഖാസിേതഷു
വന ിയം േഗാപകിേശാരപാലീ
വിമി ിതഃ പര്യഗേലാകഥാസ്ത്വം

49.7 അരാളമാർഗാഗതനിർമലാപാം
മരാളകുജാകൃതനർമലാപാം
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നിരന്തരേസ്മരസേരാജവ ാം
കളിന്ദകന്യാം സമേലാകയസ്ത്വം

49.8 മയൂരേകകാശതേലാഭനീയം
മ ഖമീലശബളം മണീനാം
വിരിഞ്ചേലാക ശമുച്ചശൃംൈഗർ
ഗിരിം ച േഗാവർദ്ധനൈമക്ഷഥാസ്ത്വം

49.9 സമം തേതാ േഗാപകുമാരൈകസ്ത്വം
സമന്തേതാ യ വനാന്തമാഗാഃ
തതസ്തതസ്താം കൃടിലാമപശ്യഃ
കളിന്ദജാം രാഗവതീമിൈവകാം

49.10 തഥാവിേധ�സ്മിൻ വിപിേന പശേവ്യ
സമു േകാ വത്സഗണ ചാേര
ചരൻ സരാേമാ�ഥ കുമാരൈകസ്ത്വം
സമീരേഗഹാധിപ പാഹി േരാഗാത് 
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ദശകം 50

50.1 തരലമധുകൃദ്വൃേന്ദ വൃന്ദാവേന�ഥ മേനാഹേര
പശുപശിശുഭിഃ സാകം വത്സാനുപാലനേലാലുപഃ
ഹലധരസേഖാ േദവ ീമൻ വിേചരിഥ ധാരയൻ
ഗവലമുരളീേവ ം േന ാഭിരാമതനുദ തിഃ

50.2 വിഹിതജഗതീരക്ഷം ലക്ഷ്മീകരാംബുജലാളിതം
ദദതി ചരണദ്വന്ദ്വം വൃന്ദാവേന ത്വയി പാവേന
കിമിവ ന ബഭൗ സമ്പത്സ രിതം തരുവല്ലരീ-
സലിലധരണീേഗാ േക്ഷ ാദികം കമലാപേത

50.3 വിലസദുലേപ കാന്താരാേന്ത സമീരണശീതേള
വിപുലയമുനാതീേര േഗാവർദ്ധനാചലമൂർദ്ധസു
ലളിതമുരളീനാദഃ സഞ്ചാരയൻ ഖലു വാത്സകം
ക്വചന ദിവേസ ൈദത്യം വത്സാകൃതിം ത്വമുൈദക്ഷഥാഃ

50.4 രഭസവിലസത്പുച്ഛം വിച്ഛായേതാ�സ്യ വിേലാകയൻ
കിമപി വലിത ന്ധം ര തീക്ഷമുദീക്ഷിതം
തമഥ ചരേണ ബി ദ്വി ാമയൻ മുഹുരുച്ചൈകഃ
കുഹചന മഹാവൃേക്ഷ ചിേക്ഷപിഥ ക്ഷതജീവിതം

50.5 നിപതതി മഹാൈദേത്യ ജാത്യാ ദുരാത്മനി തത്ക്ഷണം
നിപതനജവ ണ്ണേക്ഷാണീരുഹക്ഷതകാനേന
ദിവി പരമിലത് വൃന്ദാ വൃന്ദാരകാഃ കുസുേമാത്കൈരഃ
ശിരസി ഭവേതാ ഹർഷാദ്വർഷന്തി നാമ തദാ ഹേര

50.6 സുരഭിലതമാ മൂർദ്ധന ർദ്ധ്വം കുതഃ കുസുമാവലീ
നിപതതി തേവത േക്താ ബാൈലഃ സേഹലമുൈദരയഃ
ഝടിതി ദനുജേക്ഷേപേണാർദ്ധ്വം ഗതസ്തരുമണ്ഡലാത് 
കുസുമനികരഃ േസാ�യം നൂനം സേമതി ശൈനരിതി

50.7 ക്വചന ദിവേസ ഭൂേയാ ഭൂയസ്തേരപരുഷാതേപ
തപനതനയാപാഥഃ പാതും ഗതാ ഭവദാദയഃ
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ചലിതഗരുതം േ ക്ഷാമാസുർബകം ഖലു വി തം
ക്ഷിതിധരഗരുേച്ഛേദ ൈകലാസൈശലമിവാപരം

50.8 പിബതി സലിലം േഗാപ ാേത ഭവനതമഭി തഃ
സ കില നിഗിലന്നഗ്നി ഖ്യം പുനർ തമുദ്വമൻ
ദലയിതുമഗാേ ാട്യാഃ േകാട്യാ തദാ�ശു ഭവാൻ വിേഭാ
ഖലജനഭിദാചു ശ്ച ഗൃഹ്യ ദദാര തം

50.9 സപദി സഹജാം സ ം വാ മൃതാം ഖലു പൂതനാ-
മനുജമഘമപ്യേ ഗത്വാ തീക്ഷിതുേമവ വാ
ശമനനിലയം യാേത തസ്മിൻ ബേക സുമേനാഗേണ
കിരതി സുമേനാവൃന്ദം വൃന്ദാവനാത് ഗൃഹൈമയഥാഃ

50.10 ലളിതമുരളീനാദം ദൂരാന്നിശമ്യ വധൂജൈന-
സ്ത്വരിതമുപഗമ്യാരാദാരൂഢേമാദമുദീക്ഷിതഃ
ജനിതജനനീനന്ദാനന്ദഃ സമീരണമന്ദിര-

ഥിതവസേത ശൗേര ദൂരീകുരുഷ്വ മമാമയാൻ
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