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നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ 61-70

ദശകം 61

61.1
തതശ്ച വൃന്ദാവനേതാ�തിദൂരേതാ

വനം ഗതസ്ത്വം ഖലു േഗാപേഗാകുൈലഃ

ഹൃദന്തേര ഭക്തതരദ്വിജാംഗനാ-

കദംബകാനു ഹണാ ഹം വഹൻ

61.2
തേതാ നിരീക്ഷ്യാശരേണ വനാന്തേര

കിേശാരേലാകം ധിതം തൃഷാകുലം

അദൂരേതാ യജ്ഞപരാൻ ദ്വിജാൻ തി

വ്യസർജേയാ ദീദിവിയാചനായ താൻ

61.3
ഗേതഷ്വേഥാ േതഷ്വഭിധായ േത�ഭിധാം

കുമാരേകേഷ്വാദനയാചിഷു േഭാ

തിസ്ഥിരാ അപ്യഭിനിന്ദ ര തിം

ന കിഞ്ചിദൂചുശ്ച മഹീസുേരാത്തമാഃ
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61.4
അനാദരാത് ഖിന്നധിേയാ ഹി ബാലകാഃ
സമായയുര ക്തമിദം ഹി യജ്വസു

ചിരാദഭക്താഃ ഖലു േത മഹീസുരാഃ
കഥം ഹി ഭക്തം ത്വയി ൈതഃ സമർപ്യേത

61.5
നിേവദയധ്വം ഗൃഹിണീജനായ മാം
ദിേശയുരന്നം കരുണാകുലാ ഇമാഃ

ഇതി സ്മിതാർ ം ഭവേതരിതാ ഗതാ-

േസ്ത ദാരകാ ദാരജനം യയാചിേര

61.6
ഗൃഹീതനാംനി ത്വയി സം മാകുലാ
ശ്ചതുർവിധം േഭാജ്യരസം ഗൃഹ്യ താഃ

ചിരം ധൃതത്വത് വിേലാകനാ ഹാഃ
സ്വൈകർനിരുദ്ധാ അപി തൂർണമായയുഃ

61.7
വിേലാലപിഞ്ഛം ചികുേര കേപാലേയാഃ
സമുല്ലസത്കുണ്ഡലമാർ മീക്ഷിേത

നിധായ ബാഹും സുഹൃദംസസീമനി
സ്ഥിതം ഭവന്തം സമേലാകയന്ത താഃ
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61.8
തദാ ച കാചിത്ത്വദുപാഗേമാദ്യതാ
ഗൃഹീതഹസ്താ ദയിേതന യജ്വനാ

തൈദവ സഞ്ചിന്ത്യ ഭവന്തമഞ്ജസാ
വിേവശ ൈകവല്യമേഹാ കൃതിന്യസൗ

61.9
ആദായ േഭാജ്യാന്യനുഗൃഹ്യ താഃ പുന-
സ്ത്വദംഗസംഗ ഹേയാജ്ഝതീർഗൃഹം

വിേലാക്യ യജ്ഞായ വിസർജയന്നിമാ-
ശ്ചകർത്ഥ ഭർതൃനപി താസ്വഗർഹണാൻ

61.10
നിരൂപ്യ േദാഷം നിജമംഗനാജേന
വിേലാക്യ ഭക്തിം ച പുനർവിചാരിഭിഃ

ബുദ്ധതൈത്ത്വസ്ത്വമഭി േതാ ദ്വിൈജ
ർമരുത്പുരാധീശ നിരുന്ധി േമ ഗദാൻ
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ദശകം 62

62.1 കദാചിദ്േഗാപാലാൻ വിഹിതമഖസംഭാരവിഭവാൻ
നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗേര മഘവമദമുധ്വംസിതുമനാഃ
വിജാനന്നേപ്യതാൻ വിനയമൃദു നന്ദാദിപശുപാ-
നപൃച്ഛഃ േകാ വായം ജനക ഭവതാമുദ്യമ ഇതി

62.2 ബഭാേഷ നന്ദസ്ത്വാം സുത നനു വിേധേയാ മഘവേതാ
മേഖാ വർേഷ വർേഷ സുഖയതി സ വർേഷണ പൃഥിവീം
നൃണാം വർഷായത്തം നിഖിലമുപജീവ്യം മഹിതേല
വിേശഷാദസ്മാകം തൃണസലിലജീവാ ഹി പശവഃ

62.3 ഇതി ത്വാ വാചം പിതുരയി ഭവാനാഹ സരസം
ധിേഗതേന്നാ സത്യം മഘവജനിതാ വൃഷ്ടിരിതി യത് 
അദൃഷ്ടം ജീവാനാം സൃജതി ഖലു വൃഷ്ടിം സമുചിതാം
മഹാരേണ്യ വൃക്ഷാഃ കിമിവ ബലിമി ായ ദദേത

62.4 ഇദം താവത്സത്യം യദിഹ പശേവാ നഃ കുലധനം
തദാജീവ്യായാസൗ ബലിരചലഭർേ സമുചിതഃ
സുേരേഭ്യാ�പ ത്കൃഷ്ടാ നനു ധരണിേദവാഃ ക്ഷിതിതേല
തതേസ്ത�പ്യാരാധ്യാ ഇതി ജഗദിഥ ത്വം നിജജനാം

62.5 ഭവദ്വാചം ത്വാ ബഹുമതിയുതാേസ്ത�പി പശുപാ
ദ്വിേജ ാനർചേന്താ ബലിമദദുരുൈച്ചഃ ക്ഷിതിഭൃേത
വ്യധുഃ ാദക്ഷിണ്യം സുഭൃശമനമന്നാദരയുതാ-
സ്ത്വമാദഃ ൈശലാത്മാ ബലിമഖിലമാഭീരപുരതഃ

62.6 അേവാചൈശ്ചവം താങ്കിമിഹ വിതഥം േമ നിഗദിതം
ഗിരീേ ാ നേന്വഷു സ്വബലിമുപഭൂങ്ങ്േക്ത സ്വവപുഷാ
അയം േഗാേ ാ േഗാ ദ്വിഷി ച കുപിേത രക്ഷിതുമലം
സമസ്താനിത ക്താ ജഹൃഷുരഖിലാ േഗാകുലജുഷഃ
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62.7 പരി ീതാഃ യാതാഃ ഖലു ഭവദുേപതാ ജജുേഷാ
ജം യാവത്താവന്നിജമഖവിഭംഗം നിശമയൻ

ഭവന്തം ജാനന്നപ്യധികരജസാ ാന്തഹൃദേയാ
ന േസേഹ േദേവ സ്ത്വദുപരചിതാേത്മാന്നതിരപി

62.8 മനുഷ്യത്വം യാേതാ മധുഭിദപി േദേവഷ്വവിനയം
വിധേത്ത േചന്നഷ്ട ിദശസദസാം േകാ�പി മഹിമാ
തതശ്ച ധ്വംസിേഷ്യ പശുപഹതകസ്യ ിയമിതി

വൃത്തസ്ത്വാം േജതും സ കില മഘവാ ദുർമദനിധിഃ

62.9 ത്വദാവാസം ഹ ം ലയജലദാനംബരഭുവി
ഹിണ്വൻ ബി ാണഃ കുലിശമയമേ ഭഗമനഃ
തേസ്ഥ�ൈന്യരന്തർദഹനമരുദാൈദ്യർവിഹസിേതാ

ഭവന്മായാ ൈനവ ിഭുവനപേത േമാഹയതി കം

62.10 സുേര ഃ ദ്ധേശ്ചത് ദ്വിജകരുണയാ ൈശലകൃപയാ-
പ്യനാതേങ്കാ�സ്മാകം നിയത ഇതി വിശ്വാസ്യ പശുപാൻ
അേഹാ കിം നായാേതാ ഗിരിഭിദിതി സഞ്ചിന്ത്യ നിവസ
ൻമരുദ്േഗഹാധീശ ണുദ മുരൈവരിൻ മമ ഗദാൻ
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ദശകം 63

63.1 ദദൃശിേര കില തത്ക്ഷണമക്ഷത
സ്തനിതജൃംഭിതകമ്പിതദിക്തടാഃ
സുഷമയാ ഭവദംഗതുലാം ഗതാ

ജപേദാപരി വാരിധരാസ്ത്വയാ

63.2 വിപുലകരകമിൈ േസ്തായധാരാനിപാൈത-
ഋദിശി ദിശി പശുപാനാം മണ്ഡേല ദണ്ഡ്യമാേന
കുപിതഹരികൃതാന്നഃ പാഹി പാഹീതി േതഷാം
വചനമജിത ണ്വന്മാ ബിഭീേതത്യഭാണീഃ

63.3 കുല ഇഹ ഖലു േഗാേ ാ ൈദവതം േഗാ ശേ ാ-
ഋവിഹതിമിഹ സ രുന്ധ്യാത്േകാ നുഃ വഃ സംശാേയാ�സ്മിൻ
ഇതി സഹസിതവാദീ േദവ േഗാവർദ്ധനാ ിം
ത്വരിതമുദമുമൂേലാ മൂലേതാ ബാല േദാർഭ്യാം

63.4 തദനു ഗിരിവരസ്യ േ ാ തസ്യാസ്യ താവത് 
സികതിലമൃദുേദേശ ദൂരേതാ വാരിതാേപ
പരികരപരിമി ാേന്ധനുേഗാപാനധസ്താ-
ദുപനിദധദധത്ഥാ ഹസ്തപദ്േമന ൈശലം

63.5 ഭവതി വിധൃതൈശേല ബാലികാഭിർവയൈസ്യ-
രപി വിഹിതവിലാസം േകളിലാപാദിേലാേല
സവിധമിലിതേധനൂേരകഹേസ്തന ക -
യതി സതി പശുപാലാേസ്താഷൈമഷന്ത സർേവ

63.6 അതിമഹാൻ ഗിരിേരഷ തു വാമേക
കരസേരാരുഹി തം ധരേത ചിരം
കിമിദമദ്ഭുതമ ിബലന്വിതി
ത്വദവേലാകിഭിരാകഥി േഗാപൈകഃ

63.7 അഹഹ ധാർഷ്ട്യമമുഷ്യ വേടാർഗിരിം
വ്യഥിതബാഹുരസാവവേരാപേയത് 
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ഇതി ഹരിസ്ത്വയി ബദ്ധവിഗർഹേണാ
ദിവസസപ്തകമു മവർഷയത് 

63.8 അചലതി ത്വയി േദവ പദാത്പദം
ഗലിതസർവജേല ച ഘേനാത്കേര
അപഹൃേത മരുതാ മരുതാം പതി
സ്ത്വദഭിശങ്കിതധീഃ സമുപാ വത് 

63.9 ശമമുേപയുഷി വർഷഭേര തദാ
പശുപേധനുകുേല ച വിനിർഗേത
ഭുവി വിേഭാ സമുപാഹിതഭൂധരഃ

മുദിൈതഃ പശുൈപഃ പരിേരഭിേഷ

63.10 ധരണിേമവ പുരാ ധൃതവാനസി
ക്ഷിതിധേരാദ്ധരേണ തവ കഃ മഃ
ഇതി നുത ിദൈശഃ കമലാപേത
ഗുരുപുരാലയ പാലയ മാം ഗദാത് 
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ദശകം 64

64.1 ആേലാക്യ ൈശേലാദ്ധരണാദിരൂപം
ഭാവമുൈച്ചസ്തവ േഗാപേലാകാഃ

വിേശ്വശ്വരം ത്വാമഭിമത്യ വിേശ്വ
നന്ദഃ ഭവജ്ജാതകമന്വപൃച്ഛൻ

64.2 ഗർേഗാദിേതാ നിർഗദിേതാ നിജായ
വർഗായ താേതന തവ ഭാവഃ
പൂർവാധിക്സ്ത്വയ്യനുരാഗ ഏഷാ
ൈമധിഷ്ട താവദ്ബഹുമാനഭാരഃ

64.3 തേതാ�വമാേനാദിതതത്ത്വേബാധഃ
സുരാധിരാജഃ സഹ ദിവ്യഗവ്യാ
ഉേപത്യ തുഷ്ടാവ സ നഷ്ടഗർവഃ

ഷ്ട്വാ പദാബ്ജം മണിമൗലിനാ േത

64.4 േസ്നഹ ൈനസ്ത്വാം സുരഭിഃ പേയാ
ഭിർേഗാവിന്ദനാമാങ്കിതമഭ്യഷിഞ്ചത് 
ഐരാവേതാപാഹൃതദിവ്യഗംഗാ
പാേഥാഭിരിേ ാ�പി ച ജാതഹർഷഃ

64.5 ജഗ േയേശ ത്വയി േഗാകുേലശ
തഥാ�ഭിഷിേക്ത സതി േഗാപവാടഃ
േനാേക�പി ൈവകുണ്ഠപേദ�പ്യലഭ്യാം

ിയം േപേദ ഭവതഃ ഭാവാത് 

64.6 കദാചിദന്തര്യമുനം ഭാേത
സ്നായൻ പിതാ വാരുണപൂരുേഷണ
നീതസ്തമാേനതുമഗാഃ പുരീം ത്വം
താം വാരുണീം കാരണമർത്യരൂപഃ

64.7 സസം മം േതന ജലാധിേപന
പൂജിതസ്ത്വം തിഗൃഹ്യ താതം
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ഉപാഗതസ്തത്ക്ഷണമാത്മേഗഹം
പിതാ�വദത്തച്ചരിതം നിേജഭ്യഃ

64.8 ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഭവന്തേമതാൻ
ഭവത്പദാേലാകനബദ്ധതൃഷ്ണാൻ
നിരീക്ഷ്യ വിേഷ്ണാ പരമം പദം
ത രാപമൈന്യസ്ത്വമദീദൃശസ്താൻ

64.9 രത്പരാനന്ദരസ വാഹ
പൂർണൈകവല്യമഹാപേയാധൗ

ചിരം നിമഗ്നാഃ ഖലു േഗാപസംഘാ
സ്ത്വൈയവ ഭൂമൻ പുനരു താേസ്ത

64.10 കരബദരവേദവം േദവ കു ാവതാേര
പരപദമനവാപ്യം ദർശിതം ഭക്തിഭാജാം
തദിഹ പശുപരൂപീ ത്വം ഹി സാക്ഷാത്പരാത്മാ
പവനപുരനിവാസിൻ പാഹി മാമാമേയഭ്യഃ
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ദശകം 65

65.1
േഗാപീജനായ കഥിതം നിയമാവസാേന

മാേരാത്സവം ത്വമഥ സാധയിതും വൃത്തഃ

സാേ ണ ചാ മഹസാ ശിശിരീകൃതാേശ

ാപൂരേയാ മുരലികാം യമുനാവനാേന്ത

65.2
സ ർഛനാഭിരുദിതസ്വരമണ്ഡലാഭിഃ

സ ർഛയന്തമഖിലം ഭുവനാന്തരാലം

ത്വേദ്വണുനാദമുപകർണ്യ വിേഭാ തരുണ്യ-

സ്തത്താദൃശം കമപി ചിത്തവിേമാഹമാപുഃ

65.3
താ േഗഹകൃത്യനിരതാസ്തനയ സക്താഃ

കാേന്താപേസവനപരാശ്ച സേരാരുഹാക്ഷ്യഃ

സർവം വിസൃജ്യ മുരലീരവേമാഹിതാേസ്ത

കാന്താരേദശമയി കാന്തതേനാ സേമതാഃ

65.4
കാശ്ചിന്നിജാംഗപരിഭൂഷണമാദധാനാ
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േവണു ണാദമുപകർണ്യ കൃതാർദ്ധഭൂഷാഃ

ത്വാമാഗതാ നനു തൈഥവ വിഭൂഷിതാഭ്യ-

സ്താ ഏവ സംരുരുചിേര തവ േലാചനായ

65.5
ഹാരം നിതംബഭൂവി കാചന ധാരയന്തീ

കാഞ്ചീം ച കണ്ഠഭുവി േദവ സമാഗതാ ത്വാം

ഹാരിത്വമാത്മജഘനസ്യ മുകുന്ദ തുഭ്യം

വ്യക്തം ബഭാഷ ഇവ മുഗ്ധമുഖീ വിേശഷാത് 

65.6
കാചിത്കുേച പുനരസജ്ജിതക ലീകാ

വ്യാേമാഹതഃ പരവധൂഭിരലക്ഷ്യമാണാ

ത്വാമായയൗ നിരുപമ ണയാതിഭാര-

രാജ്യാഭിേഷകവിധേയ കലശീധേരവ

65.7
കാശ്ചിത് ഗൃഹാത് കില നിേരതുമപാരയന്ത്യ-

സ്ത്വാേമവ േദവ ഹൃദേയ സുദൃഢം വിഭാവ്യ

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 61-70 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 15

േദഹം വിധൂയ പരചി ഖരൂപേമകം

ത്വാമാവിശൻപരമിമാ നനു ധന്യധന്യാഃ

65.8
ജാരാത്മനാ ന പരമാത്മതയാ സ്മരേന്ത്യാ

നാേര്യാ ഗതാഃ പരമഹംസഗതിം ക്ഷേണന

തത്ത്വാം കാശപരമാത്മതനും കഥഞ്ചി-

ച്ചിേത്ത വഹന്നമൃതമ മമ വീയ

65.9
അഭ്യാഗതാഭിരഭിേതാ ജസുന്ദരീഭി-

ർമുഗ്ധസ്മിതാർ വദനഃ കരുണാവേലാകീ

നിസ്സീമകാന്തിജലധിസ്ത്വമേവക്ഷ്യമാേണാ

വിൈശ്വകഹൃദ്യ ഹര േമ പവേനശ േരാഗാൻ
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ദശകം 66

66.1 ഉപയാതാനാം സുദൃശാം
കുസുമായുധബാണപാതവിവശാനാം
അഭിവാഞ്ഛിതം വിധാതും
കൃതമതിരപി താ ജഗാഥ വാമമിവ

66.2 ഗഗനഗതം മുനിനിവഹം
ാവയിതും ജഗിഥ കുലവധൂധർമം

ധർമ്യം ഖലു േത വചനം
കർമ തു േനാ നിർമലസ്യ വിശ്വാസ്യം

66.3 ആകർണ്യ േത തീപാം
വാണീേമണീദൃശഃ പരം ദീനാഃ
മാ മാ കരുണാസിേന്ധാ
പരിത്യേജത്യതിചിരം വിേലപുസ്താഃ

66.4 താസാം രുദിൈതർലപിൈതഃ
കരുണാകുലമാനേസാ മുരാേര ത്വം
താഭിഃ സമം വൃേത്താ
യമുനാപുളിേനഷു കാമമഭിര ം

66.5 ച കരസ്യന്ദലസ
ന്ദരയമുനാതടാന്തവീഥീഷു

േഗാപീജേനാത്തരീൈയ
രാപാദിതസംസ്തേരാ ന്യഷീദസ്ത്വം

66.6 സുമധുരനർമാലപൈനഃ
കരസം ഹൈണശ്ച ചുംബേനാല്ലാൈസഃ
ഗാഢാലിംഗനസംൈഗ
സ്ത്വമംഗനാേലാകമാകുലീചകൃേഷ

66.7 വാേസാഹരണദിേന
യദ്വാേസാഹരണം തി തം താസാം
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തദപി വിേഭാ രസവിവശ
സ്വാന്താനാം കാന്തസു വാമദധാഃ

66.8 കന്ദളിതധർമേലശം
കുന്ദമൃദുേസ്മരവ പാേഥാജം
നന്ദസുത ത്വാം ിജഗ

ന്ദരമുപഗൂഹ്യ നന്ദിതാ ബാലാഃ

66.9 വിരേഹഷ്വംഗാരമയഃ
ശൃംഗാരമയശ്ച സംഗേമ ഹി ത്വം
നിതരാമംഗാരമയ
സ്ത പുനഃ സംഗേമ�പി ചി മിദം

66.10 രാധാതുംഗപേയാധര
സാധുപരിരംഭേലാലുപാത്മാനം
ആരാധേയ ഭവന്തം
പവനപുരാധീശ ശമയ സകലഗദാൻ
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ദശകം 67

67.1 രത്പരാനന്ദരസാത്മേകന
ത്വയാ സമാസാദിതേഭാഗലീലാഃ
അസീമമാനന്ദഭരം പന്നാ
മഹാന്തമാപുർമദമംബുജാക്ഷ്യഃ

67.2 നിലീയേത�സൗ മയി മയ്യമായം
രമാപതിർവിശ്വമേനാഭിരാമഃ
ഇതിസ്മ സർവാഃ കലിതാഭിമാനാ
നിരീക്ഷ്യ േഗാവിന്ദ തിേരാഹിേതാ�ഭൂഃ

67.3 രാധാഭിധാം താവദജാതഗർവാ
മതി ിയാം േഗാപവധൂം മുരാേര
ഭവാനുപാദായ ഗേതാ വിദൂരം
തയാ സഹ ൈസ്വരവിഹാരകാരീ

67.4 തിേരാഹിേത�ഥ ത്വയി ജാതതാപാഃ
സമം സേമതാഃ കമലായതാക്ഷ്യഃ
വേന വേന ത്വാം പരിമാർഗയേന്ത്യാ
വിഷാദമാപുർഭഗവന്നപാരം

67.5 ഹാ ചൂത ഹാ ചമ്പക കർണികാര
ഹാ മല്ലിേക മാലതി ബാലവല്ല്യഃ
കിം വീക്ഷിേതാ േനാ ഹൃദൈയകേചാര
ഇത്യാദി താസ്ത്വത് വണാ വിേലപുഃ

67.6 നിരീക്ഷിേതാ�യം സഖി പങ്കജാക്ഷഃ
പുേരാ മേമത്യാകുലമാലപന്തീ
ത്വാം ഭാവനാച ഷി വീക്ഷ്യ കാചി
ത്താപം സഖീനാം ദ്വിഗുണീചകാര

67.7 ത്വദാത്മികാസ്താ യമുനാതടാേന്ത
തവാനുച ഃ കില േചഷ്ടിതാനി
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വിചിത്യ ഭൂേയാ�പി തൈഥവ മാനാത് 
ത്വയാ വിയുക്താം ദദൃശുശ്ച രാധാം

67.8 തതഃ സമം താ വിപിേന സമന്താ
ത്തേമാവതാരാവധി മാർഗയന്ത്യഃ
പുനർവിമി ാ യമുനാതടാേന്ത
ഭൃശം വിേലപുശ്ച ജഗുർഗുണാംേസ്ത

67.9 തഥാവ്യഥാസംകുലമാനസാനാം
ജാംഗനാനാം കരുൈണകസിേന്ധാ

ജഗ യീേമാഹനേമാഹനാത്മാ
ത്വം ാദുരാസീരയി മന്ദഹാസീ

67.10 സന്ദിഗ്ധസന്ദർശനമാത്മകാന്തം
ത്വാം വീക്ഷ്യ തന്വ്യസ്സഹസാ തദാനീം
കിം കിം ന ച ഃ മദാതിഭാരാത് 
സ ത്വം ഗദാത്പാലയ മാരുേതശ
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ദശകം 68

68.1 തവ വിേലാകനാദ്േഗാപികാജനാഃ
മദസംകുലാഃ പങ്കേജക്ഷണ

അമൃതധാരയാ സം താ ഇവ
സ്തിമിതതാം ദധുസ്ത്വത്പുേരാഗതാഃ

68.2 തദനു കാചന ത്വത്കരാംബുജം
സപദി ഗൃഹ്ണതീ നിർവിശങ്കിതം
ഘനപേയാധേര സംവിധായ സാ
പുളകസംവൃതാ ത ഷീ ചിരം

68.3 തവ വിേഭാ പുരാ േകാമളം ഭുജം
നിജഗളാന്തേര പര്യേവഷ്ടയത് 
ഗളസമുദ്ഗതം ാണമാരുതം

തിനിരുന്ധതീവാതിഹർഷുലാ

68.4 അപഗത പാ കാപി കാമിനീ
തവ മുഖാംബുജാത്പൂഗചർവിതം

തിഗൃഹയ്യ തദ്വ പങ്കേജ
നിദധതീ ഗതാ പൂർണകാമതാം

68.5 വികരുേണാ വേന സംവിഹായ
മാമപഗേതാ�സി കാ ത്വാമി േശത് 
ഇതി സേരാഷയാ തവേദകയാ
സജലേലാചനം വീക്ഷിേതാ ഭവാൻ

68.6 ഇതി മുദാകുൈലർവല്ലവീജൈനഃ
സമമുപാഗേതാ യാമുേന തേട
മൃദുകുചാംബൈരഃ കൽപിതാസേന
ഘുസൃണഭാസുേര പര്യേശാഭഥാഃ

68.7 കതിവിധാ കൃപാ േക�പി സർവേതാ
ധൃതദേയാദയാഃ േകചിദാ ിേത
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കതിചിദീദൃശാ മാദൃേശഷ്വ്പീ
ത്യഭിഹിേതാ ഭവാന്വല്ലവീജൈനഃ

68.8 അയി കുമാരികാ ൈനവ ശങ്ക്യതാം
കഠിനതാ മയി േ മകാതേര
മയി യു േചതേസാ േവാ�നുവൃത്തേയ
കൃതമിദം മേയത ചിവാൻഭവാൻ

68.9 അയി നിശമ്യതാം ജീവവല്ലഭാഃ
ിയതേമാ ജേനാ േനദൃേശാ മമ

തദിഹ രമ്യതാം രമ്യയാമി
നീഷ്വനുപേരാധമിത്യാലേപാ വിേഭാ

68.10 ഇതി ഗിരാധികം േമാദേമദുൈരർ
ജവധൂജൈനഃ സാകമാരമൻ

കലിതകൗതുേകാ രാസേഖലേന
ഗുരുപുരീപേത പാഹി മാം ഗദാത് 
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ദശകം 69

69.1 േകശപാശധൃതപിഞ്ഛികാവിതതി സഞ്ചലന്മകരകുണ്ഡലം
ഹാരജാലവനമാലികാലലിതമംഗരാഗഘനസൗരഭം
പീതേചലധൃതകാഞ്ചികാഞ്ചിതമുദഞ്ചദംശുമണിനൂപുരം
രാസേകലിപരിഭൂഷിതം തവ ഹി രൂപമീശ കലയാമേഹ

69.2 താവേദവ കൃതമണ്ഡേന കലിതക ലീകകുചമണ്ഡേല
ഗണ്ഡേലാലമണികുണ്ഡേല യുവതിമണ്ഡേല�ഥ പരിമണ്ഡേല
അന്തരാ സകലസുന്ദരീയുഗലമിന്ദിരാരമണ സഞ്ചരൻ
മ ളാം തദനു രാസേകലിമയി കഞ്ജനാഭ സമുപാദധാഃ

69.3 വാസുേദവ തവ ഭാസമാനമിഹ രാസേകളിരസസൗരഭം
ദൂരേതാ�പി ഖലു നാരദാഗദിതമാകലയ്യ കുതുകാകുലാഃ
േവഷഭൂഷണവിലാസേപശലവിലാസിനീശതസമാവൃതാ
നാകേതാ യുഗപദാഗതാ വിയതി േവഗേതാ�ഥ സുരമണ്ഡലീ

69.4 േവണുനാദകൃതതാനദാനകലഗാനരാഗഗതിേയാജനാ-
േലാഭനീയമൃദുപാദപാതകൃതതാലേമലനമേനാഹരം
പാണിസംക്വണിതകങ്കണം ച മുഹുരം സലംബിതകരാംബുജം
േ ാണിബിംബചലദംബരം ഭജത രാസേകളിരസഡംബരം

69.5 ദ്ധയാ വിരചിതാനുഗാനകൃതതാരതാരമധുരസ്വേര
നർതേന�ഥ ലലിതാംഗഹാരലുളിതാംഗഹാരമണിഭൂഷേണ
സമ്മേദന കൃതപുഷ്പവർഷമലമുന്മിഷദ്ദിവിഷദാം കുലം
ചിന്മേയ ത്വയി നിലീയമാനമിവ സംമുേമാഹ സവധൂകുലം

69.6 സ്വിന്നസന്നതനുവല്ലരീ തദനു കാപി നാമ പശുപാംഗനാ
കാന്തമംസമവലംബേത സ്മ തവ താന്തിഭാരമുകുേലക്ഷണാ
കാചിദാചലിതകുന്തളാ നവപടീരസാരനവസൗരഭം
വഞ്ചേനന തവ സ ചുംബ ഭുജമഞ്ചിേതാരുപുളകാ രം

69.7 കാപി ഗണ്ഡഭുവി സന്നിധായ നിജഗണ്ഡമാകുലിതകുണ്ഡലം
പുണ്യപൂരനിധിരന്വവാപ തവ പൂഗചർവിതരസാമൃതം
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ഇന്ദിരാവിഹൃതിമന്ദിരം ഭുവനസുന്ദരം ഹി നടനാന്തേര
ത്വാമവാപ്യ ദധുരംഗനാഃ കിമു ന സമ്മേദാന്മദദശാന്തരം

69.8 ഗാനമീശ വിരതം േമണ കില വാദ്യേമളനമുപാരതം
ഹ്മസമ്മദരസാകുലാഃ സദസി േകവലം നനൃതുരംഗനാഃ

നാവിദന്നപി ച നീവികാം കിമപി കുന്തലീമപി ച ക ലീം
േജ്യാതിഷാമപി കദംബകം ദിവി വിലംബിതം കിമപരം േവ

69.9 േമാദസീമ്നി ഭുവനം വിലാപ്യ വിഹൃതിം സമാപ്യ ച തേതാ വിേഭാ
േകലിസ ദിതനിർമലാംഗനവഘർമേലശസുഭഗാത്മനാം
മന്മഥാസഹനേചതസാം പശുപേയാഷിതാം സുകൃതേചാദിത-
സ്താവദാകലിതമൂർത്തിരാദധിഥ മാരവീരപരേമാത്സവാൻ

69.10 േകളിേഭദപരിേലാലിതാഭിരതിലാലിതാഭിരബലാളിഭിഃ
ൈസ്വരമീശ നനു സൂരജാപയസി ചാരു നാമ വിഹൃതിം വ്യധാഃ
കാനേന�പി ച വിസാരിശീതലകിേശാരമാരുതമേനാഹേര
സൂനസൗരഭമേയ വിേലസിഥ വിലാസിനീശതവിേമാഹനം

69.11 കാമിനീരിതി ഹി യാമിനീഷു ഖലു കാമനീയകനിേധ ഭവാൻ
പൂർണസമ്മദരസാർണവം കമപി േയാഗിഗമ്യമനുഭാവയൻ

ഹ്മശങ്കരമുഖാനപീഹ പശുപാംഗനാസു ബഹുമാനയൻ
ഭക്തേലാകഗമനീയരൂപ കമനീയ കൃഷ്ണ പരിപാഹി മാം
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ദശകം 70

70.1 ഇതി ത്വയി രസാകുലം രമിതവല്ലേഭ വല്ലവാഃ
കദാപി പുനരംബികാകമിതുരംബികാകാനേന
സേമത്യ ഭവതാ സമം നിശി നിേഷവ്യ ദിേവ്യാത്സവം
സുഖം സുഷുവുര സീ ്വജപമു നാഗസ്തദാ

70.2 സമു ഖമേഥാ ൈകരഭിഹേത�പി തസ്മിൻബലാ-
ദമുഞ്ചതി ഭവത്പേദ ന്യപതി പാഹി പാഹീതി ൈതഃ
തദാ ഖലു പദാ ഭവാൻസമുപഗമ്യ പ ർശ തം
ബഭൗ സ ച നിജാം തനും സമുപസാദ്യ ൈവദ്യാധരീം

70.3 സുദർശനധര േഭാ നനു സുദർശനാേഖ്യാ�സ്മ്യഹം
മുനീങ്ക്വചിദപാഹസം ത ഇഹ മാം വ്യധുർവാഹസം
ഭവത്പദസമർപണാദമലതാം ഗേതാ�സ്മീത്യസൗ

വന്നിജപദം യയൗ ജപദം ച േഗാപാ മുദാ

70.4 കദാപി ഖലു സീരിണാ വിഹരതി ത്വയി ീജൈന-
ഋജഹാർദ്ധനദാനുഗഃ സ കില ശങ്ഖചൂേഡാ�ബലാഃ
അതി തമനു തസ്തമഥ മുക്തനാരീജനം
രുേരാജിഥ ശിേരാമണിം ഹലഭൃേത ച തസ്യാദദാഃ

70.5 ദിേനഷു ച സുഹൃജ്ജൈനഃ സഹ വേനഷു ലീലാപരം
മേനാഭവമേനാഹരം രസിതേവണുനാദാമൃതം
ഭവന്തമമരീദൃശാമമൃതപാരണാദായിനം
വിചിന്ത്യ കിമു നാലപൻ വിരഹതാപിതാ േഗാപികാഃ

70.6 േഭാജരാജഭൃതകസ്ത്വഥ കശ്ചിത്
കഷ്ടദുഷ്ടപഥദൃഷ്ടിരരിഷ്ടഃ
നി രാകൃതിരപ നിനാദ
സ്തിഷ്ഠേത സ്മ ഭവേത വൃഷരൂപീ

70.7 ശാക്വേരാ�ഥ ജഗതീധൃതിഹാരീ
മൂർത്തിേമഷ ബൃഹതീം ദധാനഃ
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പങ്ക്തിമാശു പരിഘൂർണ്യ പശൂനാം
ഛന്ദസാം നിധിമവാപ ഭവന്തം

70.8 തുംഗശൃംഗമുഖമാശ്വഭിയന്തം
സസംഗൃഹയ്യ രഭസാദഭിയം തം
ഭ രൂപമപി ൈദത്യമഭ ം
മർദയന്നമദയഃ സുരേലാകം

70.9 ചി മദ്യ ഭഗവൻ വൃഷഘാതാ
സ്ഥിരാജനി വൃഷസ്ഥിതിരുർവ്യാം

വർദ്ധേത ച വൃഷേചതസി ഭൂയാ
േന്മാദ ഇത്യഭിനുേതാ�സി സുരസ്ത്വം

70.10 ഔക്ഷകാണി പരിധാവത ദൂരം
വീക്ഷ്യതാമയമിേഹാക്ഷവിേഭദീ
ഇത്ഥമാത്തഹസിൈതഃ സഹ േഗാൈപ
ർേഗഹഗസ്ത്വമവ വാതപുേരശ
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