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നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ 71-80

ദശകം 71

71.1 യേത്നഷു സർേവഷ്വപി നാവേകശീ
േകശീ സ േഭാേജശിതുരിഷ്ടബ ഃ
ത്വം സി ജാവാപ്യ ഇതീവ മത്വാ
സം ാപ്തവാൻസി ജവാജിരൂപഃ

71.2 ഗന്ധർവതാേമഷ ഗേതാ�പി രൂൈക്ഷർ
നാൈദഃ സമുേദ്വജിതസർവേലാകഃ
ഭവദ്വിേലാകാവധി േഗാപവാടീം

മർദ്യ പാപഃ പുനരാ പതത്ത്വാം

71.3 താർക്ഷ്യാർപിതാംേ സ്തവ താർക്ഷ്യ ഏഷ
ചിേക്ഷപ വേക്ഷാഭുവി നാമ പാദം
ഭൃേഗാഃ പദാഘാതകഥാം നിശമ്യ
േസ്വനാപി ശക്യം തദിതീവ േമാഹാത് 

71.4 വഞ്ചയന്നസ്യ ഖുരാഞ്ചലം ാ
ഗമും ച വിേക്ഷപിഥ ദൂരദൂരം
സംമൂർഛിേതാ�പി ഹതിമൂർഛിേതന
േ ാേധാഷ്മണാ ഖാദിതുമാ തസ്ത്വാം

71.5 ത്വം വാഹദേണ്ഡ കൃതധീശ്ച ബാഹാ
ദണ്ഡം ന്യധാസ്തസ്യ മുേഖ തദാനീം
തദ്വൃദ്ധിരുദ്ധശ്വസേനാ ഗതാസുഃ
സപ്തീഭവന്നപ്യയൈമക്യമാഗാത് 

71.6 ആലംഭമാേ ണ പേശാഃ സുരാണാം
സാദേക നൂത്ന ഇവാശ്വേമേധ

കൃേത ത്വയാ ഹർഷവശാ േര ാ
സ്ത്വാം തു വുഃ േകശവനാമേധയം
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71.7 കംസായ േത ശൗരിസുതത്വമുക്ത്വാ
തം തദ്വേധാത്കം തിരുധ്യ വാചാ

ാേപ്തന േകശിക്ഷപണാവസാേന
ീനാരേദന ത്വമഭി േതാ�ഭൂഃ

71.8 കദാപി േഗാൈപഃ സഹ കാനനാേന്ത
നിലായന ീഡനേലാലുപം ത്വാം
മയാത്മജഃ ാപ ദുരന്തമാേയാ
േവ്യാമാഭിേധാ േവ്യാമചേരാപേരാധീ

71.9 സ േചാരപാലായിതവല്ലേവഷു
േചാരായിേതാ േഗാപശിശൂൻപശൂംശ്ച
ഗുഹാസു കൃത്വാ പിദേധ ശിലാഭി
സ്ത്വയാ ച ബുദ്ധ്വാ പരിമർദിേതാ�ഭൂത് 

71.10 ഏവംവിൈധശ്ചാദ്ഭുതേകലിേഭൈദ
രാനന്ദമൂർഛാമതുലാം ജസ്യ
പേദ പേദ നൂതനയന്നസീമാം
പരാത്മരൂപിൻ പവേനശപായാഃ
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ദശകം 72

72.1 കംേസാ�ഥ നാരദഗിരാ ജവാസിനം ത്വാ
മാകർണ്യ ദീർണഹൃദയഃ സ ഹി ഗാന്ദിേനയം
ആഹൂയ കാർമുകമഖച്ഛലേതാ ഭവന്ത
മാേനതുേമനമഹിേനാദഹിനാഥശായിൻ

72.2 അ ര ഏഷ ഭവദംഘൃപരശ്ചിരായ
ത്വദ്ദർശനാക്ഷമമനാഃ ക്ഷിതിപാലഭീത്യാ
തസ്യാജ്ഞൈയവ പുനരീക്ഷിതുമുദ്യതസ്ത്വാം-
ആനന്ദഭാരമതിഭൂരിതരം ബഭാര

72.3 േസാ�യം രേഥന സുകൃതീ ഭവേതാ നിവാസം
ഗച്ഛന്മേനാരഥഗണാംസ്ത്വയി ധാര്യമാണാൻ
ആസ്വാദയ ഹുരപായഭേയന ൈദവം
സം ാർത്ഥയൻപഥി ന കിഞ്ചിദപി വ്യജാനാത് 

72.4 ക്ഷ്യാമി േദവശതഗീതഗതിം പുമാംസം
സ് ക്ഷ്യാമി കിംസ്വിദപിനാമ പരിഷ്വേജയം
കിം വക്ഷ്യേത സ ഖലു മാം ക്വനു വീക്ഷിതഃ സ്യാ-
ദിത്ഥം നിനായ സ ഭവന്മയേമവ മാർഗം

72.5 ഭൂയഃ മാദഭിവിശൻഭവദംഘൃപൂതം
ബൃന്ദാവനം ഹരവിരിഞ്ചസുരാഭിവന്ദ്യം
ആനന്ദമഗ്ന ഇവ ലഗ്ന ഇവ േമാേഹ
കിം കിം ദശാന്തരമവാപ ന പങ്കജാക്ഷ

72.6 പശ്യന്നവന്ദത ഭവദ്വിഹൃതിസ്ഥലാനി
പാംസുഷ്വേവഷ്ടത ഭവച്ചരണാങ്കിേതഷു
കിം മേഹ ബഹുജനാ ഹി തദാപി ജാതാ
ഏവം തു ഭക്തിതരലാ വിരളാഃ പരാത്മൻ

72.7 സായം സ േഗാപഭവനാനി ഭവച്ചരി -
ഗീതാമൃത സൃതകർണരസായനാനി

https://thalilakkam.in/
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പശ്യൻ േമാദസരിേദവ കിേലാഹ്യമാേനാ
ഗച്ഛൻഭവദ്ഭവന സന്നിധിമന്വയാസീത് 

72.8 താവദ്ദദർശ പശുേദാഹവിേലാകേലാലം
ഭേക്താത്തമാഗതിമിവ തിപാലയന്തം
ഭൂമൻ ഭവന്തമയമ ജവന്തമന്ത-
ഋ ഹ്മാനുഭൂതിരസസി മിേവാദ്വമന്തം

72.9 സായന്തനാ വവിേശഷവിവിക്തഗാ ൗ
ദ്വൗ പീതനീലരുചിരാംബരേലാഭനീയൗ
നാതി പഞ്ചധൃതഭൂഷണചാരുേവഷൗ
മന്ദസ്മിതാർ വദനൗ സ യുവാം ദദർശ

72.10 ദൂരാ ഥാത്സമവരുഹ്യ നമന്തേമന
മുത്ഥാപ്യ ഭക്തകുലമൗലിമേഥാപഗൂഹൻ
ഹർഷാന്മിതാക്ഷരഗിരാ കുശലാനുേയാഗീ
പാണിം ഗൃയ സബേലാ�ഥ ഗൃഹം നിേനഥ

72.11 നേന്ദന സാകമമിതാദരമർചയിത്വാ
തം യാദവം തദുദിതാം നിശമയ്യ വാർതാം
േഗാേപഷു ഭൂപതിനിേദശകഥാം നിേവദ്യ
നാനാകഥാഭിരിഹ േതന നിശാമൈനഷീഃ

72.12 ച ാഗൃേഹ കിമുത ച ഭഗാഗൃേഹ നു
രാധാഗൃേഹ നു ഭവേന കിമു ൈമ വിേന്ദ
ധൂർേത്താ വിലംബത ഇതി മദാഭിരുൈച്ച-
രാശങ്കിേതാ നിശി മരുത്പുരനാഥ പായാഃ
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ദശകം 73

73.1 നിശമയ്യ തവാഥ യാനവാർതാം
ഭൃശമാർതാഃ പശുപാലബാലികാസ്താഃ
കിമിദം കിമിദം കഥന്ന്വിതീമാഃ
സമേവതാഃ പരിേദവിതാന്യകുർവൻ

73.2 കരുണാനിധിേരഷു നന്ദസൂനുഃ
കഥമസ്മാന്വിസൃേജദനന്യനാഥാഃ
ബത നഃ കിമു ൈദവേമവമാസീ
ദിതി താസ്ത്വദ്ഗതമാനസാ വിേലപുഃ

73.3 ചരമ ഹേര തിഷ്ഠമാനഃ
സഹ പി ാ നിജമി മണ്ഡൈലശ്ച
പരിതാപഭരം നിതംബിനീനാം
ശമയിഷ്യൻ വ്യമുചസ്സഖായേമകം

73.4 അചിരാദുപയാമി സന്നിധിം േവാ
ഭവിതാ സാധു മൈയവ സംഗമ ീഃ
അമൃതാംബുനിധൗ നിമജ്ജയിേഷ്യ

തമിത്യാശ്വസിതാ വധൂരകാർഷീഃ

73.5 സവിഷാദഭരം സയാഞ്ചമുൈച്ച
രതിദൂരം വനിതാഭിരീക്ഷ്യമാണഃ
മൃദു തദ്ദിശി പാതയന്നപാംഗാൻ
സബേലാ� രരേഥന നിർഗേതാ�ഭൂഃ

73.6 അനസാ ബഹുേലന വല്ലവാനാം
മനസാ ചനുഗേതാ�ഥ വല്ലഭാനാം
വനമാർതഭൃഗം വിഷണ്ണവൃക്ഷം
സമതീേതാ യമുനാതടീമയാസീഃ

73.7 നിയമായ നിമജ്യ വാരിണി ത്വ
മഭിവീക്ഷ്യാഥ രേഥ�പി ഗാന്ദിേനയഃ
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വിവേശാ�ജനി കിന്ന്വിദം വിേഭാേസ്ത
നനു ചി ം ത്വവേലാകനം സമന്താത് 

73.8 പുനേരഷ നിമജ്യ പുണ്യശാലീ
പുരുഷം ത്വാം പരമം ഭുജംഗേഭാേഗ
അരികംബുഗദാംബുൈജഃ രന്തം
സുരസിദ്ധൗഘപരീതമാലുേലാേക

73.9 സ തദാ പരമാത്മസൗഖ്യസിന്ധൗ
വിനിമഗ്നഃ ണുവൻ കാരേഭൈദഃ
അവിേലാക്യ പുനശ്ച ഹർഷസിേന്ധാ
രനുവൃത്യാ പുലകാവൃേതാ യയൗ ത്വാം

73.10 കിമു ശീതലിമാ മഹാഞ്ഞേല യത്
പുളേകാ�സാവിതി േചാദിേതന േതന
അതിഹർഷനിരുത്തേരണ സാർദ്ധം
രഥവാസീ പവേനശ പാഹി മാം ത്വം

https://thalilakkam.in/
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ദശകം 74

74.1 സ ാേപ്താ മഥുരാം ദിനാർദ്ധവിഗേമ ത ാന്തരസ്മിന്വസ-
ന്നാരാേമ വിഹിതാശനഃ സഖിജൈനര്യാതഃ പുരീമീക്ഷിതും

ാേപാ രാജപഥം ചിര തിധൃതവ്യാേലാകകൗതൂഹല-
ീപുംേസാദ്യദഗണ്യപുണ്യനിഗൈളരാകൃഷ്യമാേണാ നു കിം

74.2 ത്വത്പാദ തിവത്സരാഗസുഭഗാസ്ത്വ ർത്തിവേദ്യാഷിതഃ
സ ാപ്താ വിലസത്പേയാധരരുേചാ േലാലാ ഭവ ഷ്ടിവത് 
ഹാരിണ്യസ്ത്വദുരസ്സ്ഥലീവദയി േത മന്ദസ്മിത ൗഢിവ-
ൈന്നർമേല്യാല്ലസിതാഃ കചൗഘരുചിവ ാജത്കലാപാ ിതാഃ

74.3 താസാമാകലയന്നപാംഗവലൈനർേമാദം ഹർഷാദ്ഭുത-
വ്യാേലാേലഷു ജേനഷു ത രജകം കഞ്ചിത്പടീം ാർത്ഥയൻ
കേസ്ത ദാസ്യതി രാജകീയവസനം യാഹീതി േതേനാദിതഃ
സദ്യസ്തസ്യ കേരണ ശീർഷമഹൃഥാഃ േസാ�പ്യാപ പുണ്യാം ഗതിം

74.4 ഭൂേയാ വായകേമകമായതമതിം േതാേഷണ േവേഷാചിതം
ദാശ്വാംസം സ്വപദം നിേനഥ സുകൃതം േകാ േവദ ജീവാത്മനാം
മാലാഭിഃ സ്തബൈകഃ സ്തൈവരപി പുനർമാലാകൃതാ മാനിേതാ
ഭക്തിം േതന വൃതാം ദിേദശിഥ പരാം ലക്ഷ്മീം ച ലക്ഷ്മീപേത

74.5 കുബ്ജാമബ്ജവിേലാചനാം പഥി പുനർദൃഷ്ട്വാംഗരാേഗ തയാ
ദേത്ത സാധു കിലാംഗരാഗമദദാസ്തസ്യാ മഹാന്തം ഹൃദി
ചിത്തസ്ഥാമൃജുതാമഥ ഥയിതും ഗാേ �പി തസ്യാഃ ടം
ഗൃഹ്ണന്മ കേരണ താമുദനയസ്താവജ്ജഗ ന്ദരീം

74.6 താവന്നിശ്ചിതൈവഭവാസ്തവ വിേഭാ നാത്യന്തപാപാ ജനാ
യത്കിഞ്ചിദ്ദദേത സ്മ ശക്ത്യനുഗുണം താംബൂലമാല്യാദികം
ഗൃഹ്ണാനഃ കുസുമാദി കിഞ്ചന തദാ മാർേഗ നിബദ്ധാഞ്ജലി-
ഋനാതിഷ്ഠം ബത യേതാ�ദ്യ വിപുലാമാർതിം ജാമി േഭാ

74.7 ഏഷ്യാമിതി വിമുക്തയാപി ഭഗവന്നാേലപദാ ്യാ തയാ
ദൂരാത്കാതരയാ നിരീക്ഷിതഗതിസ്ത്വം ാവിേശാ േഗാപുരം
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ആേഘാഷാനുമിതത്വദാഗമമഹാഹർേഷാല്ലലേദ്ദവകീ-
വേക്ഷാജ ഗലത്പേയാരസമിഷാത്ത്വത്കീർതിരന്തർഗതാ

74.8 ആവിേഷ്ടാ നഗരീം മേഹാത്സവവതീം േകാദണ്ഡശാലാം ജൻ
മാധുേര്യണ നു േതജസാ നു പുരുൈഷർദൂേരണ ദത്താന്തരഃ

ഗ്ഭിർഭൂഷിതമർചിതം വരധനുർമാേമതി വാദാത്പുരഃ
ാഗൃഹ്ണാഃ സമേരാപയഃ കില സമാ ാങ്ക്ഷീരഭാങ്ക്ഷീരപി

74.9 ശ്വഃ കംസക്ഷപേണാത്സവസ്യ പുരതഃ ാരംഭതൂേര്യാപമ-
ശ്ചാപധ്വംസമഹാധ്വനിസ്തവ വിേഭാ േദവാനേരാമാഞ്ചയത് 
കംസസ്യാപി ച േവപഥുസ്തദുദിതഃ േകാദണ്ഡഖണ്ഡദ്വയീ-
ചണ്ഡാഭ്യാഹതരക്ഷിപൂരുഷരൈവരുത്കൂലിേതാ�ഭൂത്ത്വയാ

74.10 ശിൈഷ്ടർദുഷ്ടജൈനശ്ച ദൃഷ്ടമഹിമാ ീത്യാ ച ഭീത്യാ തതഃ
സംപശ്യൻപുരസമ്പദം വിവരൻസായം ഗേതാ വാടികാം

ീദാംനാ സഹ രാധികാവിരഹജം േഖദം വദൻ സ്വപ-
ന്നാനന്ദന്നവതാരകാര്യഘടനാദ്വാേതശ സംരക്ഷ മാം
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ദശകം 75

75.1 ാതഃ സ സ്തേഭാജക്ഷിതിപതിവചസാ േത മല്ലതൂേര്യ
സംേഘ രാജ്ഞാം ച മഞ്ചാനഭിയയുഷി ഗേത നന്ദേഗാേപ�പി ഹർമ്യം
കംേസ സൗധാധിരൂേഢ ത്വമപി സഹബലഃ സാനുഗശ്ചാരുേവേഷാ
രംഗദ്വാരം ഗേതാ�ഭൂഃ കുപിതകുവലയാപീഡനാഗാവലീഢം

75.2 പാപിഷ്ഠാേപഹി മാർഗാദ് തമിതി വചസാ നി ര ദ്ധബുേദ്ധ-
രഗ്ബഷ്ഠസ്യ േണാദാദധികജവജുഷാ ഹസ്തിനാ ഗൃഹ്യമാണഃ
േകലീമുേക്താ�ഥ േഗാപീകുചകലശചിര ർദ്ധിനം കുംഭമസ്യ
വ്യാഹത്യാലീയഥാസ്ത്വം ചരണഭുവി പുനർനിർഗേതാ വൽഗുഹാസീ

75.3 ഹസ്ത ാേപ്യാ�പ്യഗേമ്യാ ഝടിതി മുനിജനേസ്യവ ധാവങ്ങേജ ം
ീഡന്നാപത്യ ഭൂമൗ പുനരഭിപതതസ്തസ്യ ദന്തം സജീവം

മൂലാദു ല്യ ത ലഗമഹിതമഹാമൗക്തികാന്യാത്മമിേ
ാദാസ്ത്വം ഹാരേമഭിർലലിതവിരചിതം രാധികാൈയ ദിേശതി

75.4 ഗൃഹ്ണാനം ദന്തമംേസ യുതമഥ ഹലിനാ രംഗമംഗാവിശന്തം
ത്വാം മംഗല്യാംഗഭംഗീരഭസഹൃതമേനാേലാചനാ വീക്ഷ്യ േലാകാഃ
ഹംേഹാ ധേന്യാ നു നേന്ദാ നഹി നഹി പശുപാലാംഗനാ േനാ യേശാദാ
േനാ േനാ ധേന്യക്ഷണാഃ സ്മ ിജഗതി വയേമേവതി സർേവ ശശംസുഃ

75.5 പൂർണം ൈഹ്മവ സാക്ഷാന്നിരവധിപരമാനന്ദസാ കാശം
േഗാേപഷു ത്വം വ്യലാസീർന ഖലു ബഹുജൈനസ്താവദാേവദിേതാ�ഭൂഃ
ദൃഷ്ട്വാഥ ത്വാം തേദദം ഥമമുപഗേത പുണ്യകാേല ജനൗഘാഃ
പൂർണാനന്ദാ വിപാപാഃ സരസമഭിജഗുസ്ത്വത്കൃതാനി താനി

75.6 ചാണൂേരാ മല്ലവീരസ്തദനു നൃപഗിരാ മുഷ്ടിേകാ മുഷ്ടിശാലീ
ത്വാം രാമം ചാഭിേപേദ ഝടഝടിതി മിേഥാ മുഷ്ടിപാതാതിരൂക്ഷം
ഉത്പാതാപാതനാകർഷണവിവിധരണാന്യാസതാം ത ചി ം
മൃേത്യാഃ ാേഗവ മല്ല ഭുരഗമദയം ഭൂരിേശാ ബന്ധേമാക്ഷാൻ

75.7 ഹാ ധിക്കഷ്ടം കുമാരൗ സുലലിതവപുഷൗ മല്ലവീരൗ കേഠാരൗ
ന ക്ഷ്യാേമാ ജാമസ്ത്വരിതമിതി ജേന ഭാഷമാേണ തദാനീം
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ചാണൂരം തം കരാദ് ാമണവിഗലദസും േപാഥയാമാസിേഥാർവ്യാം
പിേഷ്ടാ�ഭൂ ഷ്ടിേകാ�പി തമഥ ഹലിനാ നഷ്ടശിൈഷ്ടർദധാേവ

75.8 കംസസ്സംവാര്യം തൂര്യം ഖലമതിരവിദങ്കാര്യമാര്യാൻ പിതൃംസ്താ-
നാഹ ം വ്യാപ്തമൂർേത്തസ്തവ ച സമശിഷ രമുത്സാരണായ
രുേഷ്ടാ ദുേഷ്ടാക്തിഭിസ്ത്വം ഗരുഡ ഇവ ഗിരിം മഞ്ചമഞ്ച ദഞ്ചത് 
ഖംഗവ്യാവദ്ഗദുസ്സം ഹമപി ച ഹഠാത് ാ ഹീരൗ േസനിം

75.9 സേദ്യാ നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം ഭുവി നരപതിമാപാത്യ തേസ്യാപരിഷ്ടാ 
ത് 
ത്വയ്യാപാേത്യ തൈദവ ത്വദുപരി പതിതാ നാകിനാം പുഷ്പവൃഷ്ടിഃ
കിം കിം മസ്തദാനീം സതതമപി ഭിയാ ത്വദ്ഗതാത്മാ സ േഭേജ
സായുജ്യം ത്വദ്വേധാത്ഥാ പരമ പരമിയം വാസനാ കാലേനേമഃ

75.10 തദ് ാതൃനഷ്ട പിഷ്ട്വാ തമഥ പിതരൗ സന്നമ േസനം
കൃത്വാ രാജാനമുൈച്ചര്യദുകുലമഖിലം േമാദയങ്കാമദാൈനഃ
ഭക്താനാമുത്തമംേഞ്ചാദ്ധവമമരഗുേരാരാപ്തനീതിം സഖായം
ലബ്ധ്വാ തുേഷ്ടാ നഗര്യാം പവനപുരപേത രുന്ധി േമ സർവേരാഗാൻ
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ദശകം 76

76.1 ഗത്വാ സാന്ദീപനിമഥ ചതുഷ്ഷഷ്ടിമാൈ രേഹാഭിഃ
സർവജ്ഞസ്ത്വം സഹ മുസലിനാ സർവവിദ്യാം ഗൃഹീത്വാ
പു ം നഷ്ടം യമനിലയനാദാഹൃതം ദക്ഷിണാർത്ഥം
ദത്ത്വാ തൈസ്മ നിജപുരമഗാ നാദയൻപാഞ്ചജന്യം

76.2 ത്വാ ത്വാ പശുപസുദൃശഃ േ മഭാര ണുന്നാഃ
കാരുേണ്യന ത്വമപി വിവശഃ ഹിേണാരുദ്ധവം തം
കിഞ്ചാമുൈഷ്മ പരമസുഹൃേദ ഭക്തവര്യായ താസാം
ഭക്ത േ കം സകലഭുവേന ദുർലഭം ദർശയിഷ്യൻ

76.3 ത്വന്മാഹാത്മ്യ ഥിമപിശുനം േഗാകുലം ാപ്യ സായം
ത്വദ്വാർതാഭിർബഹു സ രമയാമാസ നന്ദം യേശാദാം

ാതർദൃഷ്ട്വാ മണിമയരഥം ശങ്കിതാഃ പങ്കജാക്ഷ്യഃ
ത്വൗ ാപ്തം ഭവദനുചരം ത്യക്തകാര്യാഃ സമീയുഃ

76.4 ദൃഷ്ട്വാ ൈചനം ത്വദുപമലസേദ്വഷഭൂഷാഭിരാമം
ത്വാ ത്വാ തവ വിലസിതാന ച്ചൈകസ്താനി താനി

രുദ്ധാലാപാഃ കഥമപി പുനർഗദ്ഗദാം വാചമൂചുഃ
സൗജന്യാദീന്നിജപരഭിദാമപ്യലം വിസ്മരന്ത്യഃ

76.5 ീമൻ കിം ത്വം പിതൃജനകൃേത േ ഷിേതാ നിർദേയന
ക്വാസൗ കാേന്താ നഗരസുദൃശാം ഹാ ഹേര നാഥ പായാഃ
ആേ ഷാണാമമൃതവപുേഷാ ഹന്ത േത ചുംബനാനാ-
മുന്മാദാനാം കുഹകവചസാം വിസ്മേരത്കാന്ത കാ വാ

76.6 രാസ ീഡാലുലിതലലിതം വി ഥത്േകശപാശം
മേന്ദാദ്ഭിന്ന മജലകണം േലാഭനീയം ത്വദംഗം
കാരുണ്യാേബ്ധ സകൃദപി സമാലിംഗിതും ദർശേയതി
േ േമാന്മാദാദ്ഭുവനമദന ത്വത് ിയാസ്ത്വാം വിേലപുഃ

76.7 ഏവ ാൈയർവിവശവചൈനരാകുലാ േഗാപികാസ്താസ് -
ത്വത്സേന്ദൈശഃ കൃതിമനയേത്സാ�ഥ വിജ്ഞാനഗർൈഭഃ
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ഭൂയസ്താഭിർമുദിതമതിഭിസ്ത്വന്മയീഭിർവധൂഭി
സ് - തത്തദ്വാർതാസരസമനയത്കാനിചിദ്വാസരാണി

76.8 ത്വത്േ ാദ്ഗാൈണഃ സഹിതമനിശം സർവേതാ േഗഹകൃത്യം
ത്വദ്വാർൈതവ സരതി മിഥഃ ൈസവ േചാത്സ്വാപലാപാഃ
േചഷ്ടാഃ ായസ്ത്വദനുകൃതയസ്ത്വന്മയം സർവേമവം
ദൃഷ്ട്വാ ത വ്യമുഹദധികം വിസ്മയാദുദ്ധേവാ�യം

76.9 രാധായാ േമ ിയതമമിദം മത് ിൈയവം വീതി
ത്വം കിം മൗനം കലയസി സേഖ മാനിനീ മത് ിേയവ
ഇത്യാേദ്യവ വദതി സഖി ത്വത് ിേയാ നിർജേന മാ-
മിത്ഥംവാൈദരരമയദയം ത്വത് ിയാമുത്പലാക്ഷീം

76.10 ഏഷ്യാമി ാഗനുപഗമനം േകവലം കാര്യഭാരാ
ദ് വിേ േഷ�പി സ്മരണദൃഢതാസംഭവാന്മാ േഖദഃ

ഹ്മാനേന്ദ മിലതി നചിരാത്സംഗേമാ വാ വിേയാഗസ് -
തുേല്യാ വഃ സ്യാദിതി തവ ഗിരാ േസാ�കേരാന്നിർവ്യഥാസ്താഃ

76.11 ഏവം ഭക്തിഃ സകലഭുവേന േനശിതാ ന താ വാ
കിം ശാ ൗൈഘഃ കിമിഹ തപസാ േഗാപികാേഭ്യാ നേമാ�
ഇത്യാനന്ദാകുലമുപഗതം േഗാകുലാദുദ്ധവം തം
ദൃഷ്ട്വാ ഹൃേഷ്ടാ ഗുരുപുരപേത പാഹി മാമാമയൗഘാത് 
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ദശകം 77

77.1 ൈസര ്യാസ്തദനു ചിരം സ്മരാതുരായാ
യാേതാ�ഭൂഃ സലലിതമുദ്ധേവന സാർദ്ധം
ആവാസം ത്വദുപഗേമാത്സവം സൈദവ
ധ്യായന്ത്യാഃ തിദിനവാസസജ്ജികായാഃ

77.2 ഉപഗേത ത്വയി പൂർണമേനാരഥാം
മദസം മക പേയാധരാം

വിവിധമാനനമാദധതീം മുദാ
രഹസി താം രമയഞ്ചകൃേഷ സുഖം

77.3 പൃഷ്ടാ വരം പുനരസാവവൃേണാദ്വരാകീ
ഭൂയസ്ത്വയാ സുരതേമവ നിശാന്തേരഷു
സായുജ്യമസ്ത്വിതി വേദത് ബുധ ഏവ കാമം
സാമീപ്യമസ്ത്വനിശമിത്യപി നാ വീത്കിം

77.4 തേതാ ഭവാേന്ദവ നിശാസു കാസുചിൻ-
മൃഗീദൃശം താം നിഭൃതം വിേനാദയൻ
അദാദുപേ ാക ഇതി തം സുതം
സ നാരദാത്സാത്ത്വതത വിദ്ബഭൗ

77.5 അ രമന്ദിരമിേതാ�ഥ ബേലാദ്ധവാഭ്യാ-
മഭ്യർചിേതാ ബഹു നുേതാ മുദിേതന േതന
ഏനം വിസൃജ്യ വിപിനാഗതപാണ്ഡേവയ-
വൃത്തം വിേവദിഥ തഥാ ധൃതരാ േചഷ്ടാം

77.6 വിഘാതാജ്ജാമാതുഃ പരമസുഹൃേദാ േഭാജനൃപേത-
ഋജരാസേന്ധ രുന്ധത്യനവധിരുഷാേന്ധ�ഥ മഥുരാം
രഥാൈദ്യർേദ്യാലൈബ്ധഃ കതിപയബലസ്ത്വം ബലയുത-

േയാവിംശത്യക്ഷൗഹിണി തദുപനീതം സമഹൃഥാഃ

77.7 ബദ്ധം ബലാദഥ ബേലന ബേലാത്തരം ത്വം
ഭൂേയാ ബേലാദ്യമരേസന മുേമാചിൈഥനം
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നിേശ്ശഷദിഗ്ജയസമാഹൃതവിശ്വൈസന്യാത് 
േകാ�ന്യസ്തേതാ ഹി ബലപൗരുഷവാംസ്തദാനീം

77.8 ഭഗ്നസ്സ ലഗ്നഹൃദേയാ�പി നൃൈപഃ ണുേന്നാ
യുദ്ധം ത്വയാ വ്യധിത േഷാഡശകൃത്വ ഏവം
അക്ഷൗഹിണീഃ ശിവ ശിവാസ്യ ജഘന്ഥ വിേഷ്ണാ
സംഭൂയ ൈസകനവതി ിശതം തദാനീം

77.9 അഷ്ടാദേശ�സ്യ സമേര സമുേപയുഷി ത്വം
ദൃഷ്ട്വാ പുേരാ�ഥ യവനം യവന ിേകാട്യാ
ത്വ ാ വിധാപ്യ പുരമാശു പേയാധിമേദ്ധ്യ
ത ാഥ േയാഗബലതഃ സ്വജനാനൈനഷീഃ

77.10 പദ്ഭ്യാം ത്വം പദ്മമാലീ ചകിതിവ പുരാന്നിർഗേതാ ധാവമാേനാ
േ േച്ഛേശനാനുയാേതാ വധസുകൃതവിഹീേനന ൈശേല ന്യൈലഷീഃ
സുേപ്തനാം ്യാഹേതന തമഥ മുചുകുേന്ദന ഭസ്മീകൃേത�സ്മിൻ
ഭൂപായാൈസ്മ ഗുഹാേന്ത സുലലിതവപുഷാ തസ്ഥിേഷ ഭക്തിഭാേജ

77.11 ഏക്ഷ്വാേകാ�ഹം വിരേക്താ�സ്മ്യഖിലനൃപസുേഖ ത്വത് സാൈദക 
കാങ്ക്ഷീ
ഹാ േദേവതി വന്തം വരവിതതിഷു തം നി ഹം വീക്ഷ്യ ഹൃഷ്യൻ
മുേക്ത ല്യാം ച ഭക്തിം ധുതസകലമലം േമാക്ഷമപ്യാശു ദത്ത്വാ
കാര്യം ഹിംസാവിശുൈദ്ധ്യ തപ ഇതി ച തദാ ാസ്ഥ േലാക തീൈത്യ

77.12 തദനു മഥുരാം ഗത്വാ ഹത്വാ ചമൂം യവനാഹൃതാം
മഗധപതിനാ മാർേഗ ൈസൈന്യഃ പുേരവ നിവാരിതഃ
ചരമവിജയം ദർപായാൈസ്മ ദായ പലായിേതാ
ജലധിനഗരീം യാേതാ വാതാലേയശ്വര പാഹി മാം
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ദശകം 78

78.1 ിദശവർദ്ധകിവർദ്ധിതകൗശലം
ിദശദത്തസമസ്തവിഭൂതിമത് 

ജലധിമദ്ധ്യഗതം ത്വമഭൂഷേയാ
നവപുരം വപുരഞ്ചിതേരാചിഷാ

78.2 ദദുഷി േരവതഭൂഭൃതി േരവതീം
ഹലഭൃേത തനയാം വിധിശാസനാത് 
മഹിതമുത്സവേഘാഷമപൂപുഷഃ
സമുദിൈതർമുദിൈതഃ സഹ യാദൈവഃ

78.3 അഥ വിദർഭസുതാം ഖലു രുക്മിണീം
ണയിനീം ത്വയി േദവ സേഹാദരഃ

സ്വയമദിത്സത േചദിമഹീഭുേജ
സ്വതമസാ തമസാധുമുപാ യൻ

78.4 ചിരധൃത ണയാ ത്വയി ബാലികാ
സപദി കാങ്ക്ഷിതഭംഗസമാകുലാ
തവ നിേവദയിതും ദ്വിജമാദിശ
ത്സ്വകദനം കദനംഗവിനിർമിതം

78.5 ദ്വിജസുേതാ�പി ച തൂർണമുപായയൗ
തവ പുരം ഹി ദുരാശദുരാസദം
മുദമവാപ ച സാദരപൂജിതഃ
സ ഭവതാ ഭവതാപഹൃതാ സ്വയം

78.6 സ ച ഭവന്തമേവാചത കുണ്ഡിേന
നൃപസുതാ ഖലു രാജതി രുക്മിണീ
ത്വയി സമു കയാ നിജധീരതാ
രഹിതയാ ഹി തയാ ഹിേതാ�സ്മ്യഹം

78.7 തവ ഹൃതാസ്മി പുൈരവ ഗുൈണരഹം
ഹരതി മാം കില േചദിനൃേപാ�ധുനാ
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അയി കൃപാലയ പാലയ മാമിതി
ജഗേദ ജഗേദകപേത തയാ

78.8 അശരണാം യദി മാം ത്വമുേപക്ഷേസ
സപദി ജീവിതേമവ ജഹാമ്യഹം
ഇതി ഗിരാ സുതേനാരതേനാദ്ഭൃശം
സുഹൃദയം ഹൃദയം തവ കാതരം

78.9 അകഥയസ്ത്വമൈഥനമേയ സേഖ
തദധികാ മമ മന്മഥേവദനാ
നൃപസമക്ഷമുേപത്യ ഹരാമ്യഹം
തദയി താം ദയിതാമസിേതക്ഷണാം

78.10 മുദിേതന ച േതന സമം തദാ
രഥഗേതാ ലഘു കുണ്ഡിനേമയിവാൻ
ഗുരുമരുത്പുരനായക േമ ഭവാ
ന്വിതനുതാം തനുതാമഖിലാപദാം
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ദശകം 79

79.1 ബലസേമതബലാനുഗേതാ ഭവാൻ
പുരമഗാഹത ഭീഷ്മകമാനിതഃ
ദ്വിജസുതം ത്വദുപാഗമവാദിനം
ധൃതരസാ തരസാ ണനാമ സാ

79.2 ഭുവനകാന്തമേവക്ഷ്യ ഭവദ്വപു
ർനൃപസുതസ്യ നിശമ്യ ച േചഷ്ടിതം
വിപുലേഖദജുഷാം പുരവാസിനാം
സരുദിൈതരുദിൈതരഗമന്നിശാ

79.3 തദനു വന്ദിതുമി മുഖീ ശിവാം
വിഹിതമംഗലഭൂഷണഭാസുരാ
നിരഗമദ്ഭവദർപിതജീവിതാ
സ്വപുരതഃ പുരതഃ സുഭടാവൃതാ

79.4 കുലവധൂഭിരുേപത്യ കുമാരികാ
ഗിരിസുതാം പരിപൂജ്യ ച സാദരം
മുഹുരയാചത തത്പദപങ്കേജ
നിപതിതാ പതിതാം തവ േകവലം

79.5 സമവേലാക കുതുഹലസ േല
നൃപകുേല നിഭൃതം ത്വയി ച സ്ഥിേത
നൃപസുതാ നിരഗാത് ിജാലയാത് 
സുരുചിരം രുചിരഞ്ജിതദിങ്മുഖാ

79.6 ഭുവനേമാഹനരൂപരുചാ തദാ
വിവശിതാഖിലരാജകദംബയാ
ത്വമപി േദവ കടാക്ഷവിേമാക്ഷൈണഃ

മദയാ മദയാഞ്ചകൃേഷ മനാക് 

79.7 ക്വ തു ഗമിഷ്യസി ച മുഖീതി താം
സരസേമത്യ കേരണ ഹരൻ ക്ഷണാത് 
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സമധിേരാപ്യ രഥം ത്വമപാഹൃഥാ
ഭുവി തേതാ വിതേതാ നിനേദാ ദ്വിഷാം

79.8 ക്വനു ഗതഃ പശുപാല ഇതി ധാ
കൃതരണാ യദുഭിശ്ച ജിതാ നൃപാഃ
ന തു ഭവാനുദചാല്യത ൈതരേഹാ
പിശുനൈകഃ ശുനൈകരിവ േകസരീ

79.9 തദനു രുക്മിണമാഗതമാഹേവ
വധമുേപക്ഷ്യ നിബധ്യ വിരൂപയൻ
ഹൃതമദം പരിമുച്യ ബേലാക്തിഭിഃ
പുരമയാ രമയാ സഹ കാന്തയാ

79.10 നവസമാഗമലജ്ജിതമാനസാം
ണയകൗതുകജൃംഭിതമന്മഥാം

അരമയഃ ഖലു നാഥ യഥാസുഖം
രഹസി താം ഹസിതാംശുലസ ഖീം

79.11 വിവിധനർമഭിേരവമഹർനിശം
മദമാകലയൻപുനേരകദാ

ഋജുമേതഃ കില വ ാഗിരാ ഭവാൻ
വരതേനാരതേനാദതിേലാലതാം

79.12 തദധിൈകരഥ ലാലനകൗശൈലഃ
ണയിനീമധികം രമയന്നിമാം

അയി മുകുന്ദ ഭവച്ചരിതാനി നഃ
ഗദതാം ഗദതാന്തിമപാകുരു
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ദശകം 80

80.1 സ ാജിതസ്ത്വമഥ ലുബ്ധവദർകലബ്ധം
ദിവ്യം സ്യമന്തകമണിം ഭഗവന്നയാചീഃ
തത്കാരണം ബഹുവിധം മമ ഭാതി നൂനം
തസ്യാത്മജാം ത്വയി രതാം ഛലേതാ വിേവാഢും

80.2 അദത്തം തം തുഭ്യം മണിവരമേനനാൽപമനസാ
േസനസ്തദ് ാതാ ഗലഭുവി വഹൻ ാപ മൃഗയാം

അഹേന്നനം സിംേഹാ മണിമഹസി മാംസ മവശാത് 
കപീ സ്തം ഹത്വാ മണിമപി ച ബാലായ ദദിവാൻ

80.3 ശശംസുഃ സ ാജിദ്ഗിരമനു ജനാസ്ത്വാം മണിഹരം
ജനാനാം പീയൂഷം ഭവതി ഗുണിനാം േദാഷകണികാ
തതഃ സർവേജ്ഞാ�പി സ്വജനസഹിേതാ മാർഗണപരഃ

േസനം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹരിമപി ഗേതാ�ഭൂഃ കപിഗുഹാം

80.4 ഭവന്തമവിതർകയന്നതിവയാഃ സ്വയം ജാംബവാൻ
മുകുന്ദശരണം ഹി മാം ക ഇഹ േരാ മിത്യാലപൻ
വിേഭാ രഘുപേത ഹേര ജയ ജേയത്യലം മുഷ്ടിഭി-
ശ്ചിരം തവ സമർചനം വ്യധിത ഭക്തചൂഡാമണിഃ

80.5 ബുദ്ധ്വാഥ േതന ദത്താം
നവരമണീം വരമണീം ച പരിഗൃഹ്ണൻ
അനുഗൃഹ്ണന്നമുമാഗാഃ
സപദി ച സ ാജിേത മണിം ാദാഃ

80.6 തദനു സ ഖലു ീഡാേലാേലാ വിേലാലവിേലാചനാം
ദുഹിതരമേഹാ ധീമാൻഭാമാം ഗിൈരവ പരാർപിതാം
അദിത മണിനാ തുഭ്യം ലഭ്യം സേമത്യ ഭവാനപി

മുദിതമനാസ്തൈസ്യവാദാന്മണീം ഗഹനാശയഃ

80.7 ീലാകുലാം രമയതി ത്വയി സത്യഭാമാം
കൗേന്തയദാഹകഥയാഥ കുരൂൻ യാേത
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ഹീ ഗാന്ദിേനയകൃതവർമഗിരാ നിപാത്യ
സ ാജിതം ശതധനുർമണിമാജഹാര

80.8 േശാകാത്കുരൂനുപഗതാമവേലാക്യ കാന്താം
ഹത്വാ തം ശതധുനം സമഹർഷയസ്താം
രേത്ന സശങ്ക ഇവ ൈമഥിലേഗഹേമത്യ
രാേമാ ഗദാം സമശിശിക്ഷത ധാർതരാ ം

80.9 അ ര ഏഷ ഭഗവൻ ഭവദിച്ഛൈയവ
സ ാജിതഃ കുചരിതസ്യ യുേയാജ ഹിംസാം
അ രേതാ മണിമനാഹൃതവാൻപുനസ്ത്വം
തൈസ്യവ ഭൂതിമുപധാതുമിതി വന്തി

80.10 ഭക്തസ്ത്വയി സ്ഥിരതരഃ സ ഹി ഗാന്ദിേനയ-
സ്തൈസ്യവ കാപഥമതിഃ കഥമീശ ജാതാ
വിജ്ഞാനവാൻ ശമവാനഹമിത ദീർണം
ഗർവം വം ശമയിതും ഭവതാ കൃൈതവ

80.11 യാതം ഭേയന കൃതവർമയുതം പുനസ്ത-
മാഹൂയ തദ്വിനിഹിതം ച മണിം കാശ്യ
തൈ വ സു തധേര വിനിധായ തുഷ്യൻ
ഭാമാകുചാന്തരശയഃ പവേനശ പായാഃ
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