


നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 91-100 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 2

നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 91-100

കാവ്യം

േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 91-100

ഭാഷ മലയാളം

വിഭാഗം: കാവ്യം

രചന: േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ 91-100

ദശകം 91

91.1 ീകൃഷ്ണ ത്വത്പേദാപാസനമഭയതമം ബദ്ധമിഥ്യാർത്ഥദൃേഷ്ട-
ഋമർത്യസ്യാർതസ്യ മേന്യ വ്യപസരതി ഭയം േയന സർവാത്മൈനവ
യത്താവത്ത്വത് ണീതാനിഹ ഭജനവിധീനാസ്ഥിേതാ േമാഹമാർേഗ
ധാവന്നപ്യാവൃതാക്ഷഃ സ്ഖലതി ന കുഹചിേദ്ദവേദവാഖിലാത്മൻ

91.2 ഭൂമൻ കാേയന വാചാ മുഹുരപി മനസാ ത്വദ്ബലേ രിതാത്മാ
യദ്യത്കുർേവ സമസ്തം തദിഹ പരതേര ത്വയ്യസാവർപയാമി
ജാത്യാപീഹ ശ്വപാകസ്ത്വയി നിഹിതമനഃ കർമവാഗി ിയാർത്ഥ-

ാേണാ വിശ്വം പുനീേത ന തു വിമുഖമനാസ്ത്വത്പദാദ്വി വര്യഃ

91.3 ഭീതിർനാമ ദ്വിതീയാദ്ഭവതി നനു മനഃകൽപിതം ച ദ്വിതീയം
േതൈനക്യാഭ്യാസശീേലാ ഹൃദയമിഹ യഥാശക്തി ബുദ്ധ്യാ നിരുന്ധ്യാം
മായാവിേദ്ധ തു തസ്മിൻപുനരപി ന തഥാ ഭാതി മായാധിനാഥം
തം ത്വാം ഭക്ത്യാ മഹത്യാ സതതമനുഭജന്നീശ ഭീതിം വിജഹ്യാം

91.4 ഭേക്തരുത്പത്തിവൃദ്ധീ തവ ചരണജുഷം സംഗേമൈനവ പുംസാ-
മാസാേദ്യ പുണ്യഭാജാം ിയ ഇവ ജഗതി ീമതാം സംഗേമന
തത്സംേഗാ േദവ ഭൂയാന്മമ ഖലു സതതം ത ഖാദുന്മിഷദ്ഭി-
സ്ത്വന്മാഹാത്മ്യ കാൈരർഭവതി ച സുദൃഢാ ഭക്തിരു തപാപാ

91.5 േ േയാമാർേഗഷു ഭക്താവധികബഹുമതിർജന്മകർമാണി ഭൂേയാ
ഗായങ്ക്േഷമാണി നാമാന്യപി തദുഭയതഃ തം താത്മാ
ഉദ്യദ്ധാസഃ കദചിത്കുഹാചിദപി രുദങ്ക്വാപി ഗർജൻ ഗായ-

ന്മാദീവ നൃത്യന്നയി കുരു കരുണാം േലാകബാഹ്യശ്ചേരയം

91.6 ഭൂതാേന്യതാനി ഭൂതാത്മകമപി സകലം പക്ഷിമത്സ്യാ ഗാദീൻ
മർത്യാന്മി ാണി ശ നപി യമിതമതിസ്ത്വന്മയാന്യാനമാനി
ത്വേത്സവായാം ഹി സിേധ്യന്മമ തവ കൃപയാ ഭക്തിദാർഢ്യം വിരാഗ-
സ്ത്വത്തത്ത്വസ്യാവേബാേധാ�പി ച ഭുവനപേത യത്നേഭദം വിൈനവ
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91.7 േനാ മുഹ്യങ്ക്ഷു ഡാൈദ്യർഭവസരണിഭൈവസ്ത്വന്നിലീനാശയത്വാ-
ച്ചിന്താസാതത്യശാലീ നിമിഷലവമപി ത്വത്പദാദ കമ്പഃ
ഇഷ്ടാനിേഷ്ടഷു തുഷ്ടിവ്യസനവിരഹിേതാ മായികത്വാവേബാധാ-
േജ്ജ്യാത്സ്നാഭിസ്ത്വന്നേഖേന്ദാരധികശിശിരിേതനാത്മനാ സഞ്ചേരയം

91.8 ഭൂേതേഷ്വഷു ത്വൈദക്യ തിസമധിഗതൗ നാധികാേരാ�ധുനാ േച 
ത് 
ത്വത്േ മ ത്വത്കൈമ ീ ജഡമതിഷു കൃപാ ദ്വിട്സു ഭൂയാദുേപക്ഷാ
അർചായാം വാ സമർചാകുതുകമുരുതര ദ്ധയാ വർദ്ധതാം േമ
ത്വത്സംേസവീ തഥാപി തമുപലഭേത ഭക്തേലാേകാത്തമത്വം

91.9 ആവൃത്യ ത്വത്സ്വരൂപം ക്ഷിതിജലമരുദാദ്യാത്മനാ വിക്ഷിപന്തീ
ജീവാൻഭൂയിഷ്ഠകർമാവലിവിവശഗതീൻ ദുഃഖജാേല ക്ഷിപന്തീ
ത്വന്മായാ മാഭിഭൂന്മാമയി ഭുവനപേത കൽപേത തത് ശാൈന്ത്യ
ത്വത്പാേദ ഭക്തിേരേവത്യവദദയി വിേഭാ സിദ്ധേയാഗീ ബുദ്ധഃ

91.10 ദുഃഖാന്യാേലാക്യ ജ ഷ്വലമുദിതവിേവേകാ�ഹമാചാര്യവര്യാ-
ല്ലബ്ധ്വാ ത്വ പതത്ത്വം ഗുണചരിതകഥാദ ദ്ഭവത്ഭക്തിഭൂമാ
മായാേമനാം തരിത്വാ പരമസുഖമേയ ത്വത്പേദ േമാദിതാേഹ
തസ്യായം പൂർവരംഗഃ പവനപുരപേത നാശയാേശഷേരാഗാൻ
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ദശകം 92

92.1 ൈവൈദസ്സർവാണി കർമാണ്യഫലപരതയാ വർണിതാനീതി ബുധ്വാ
താനി ത്വയ്യർപിതാേന്യവ ഹി സമനുചരൻ യാനി ൈനഷ്കർമ്യമീശ
മാ ഭൂേദ്വൈദർനിഷിേദ്ധ കുഹചിദപി മനഃകർമവാചാഃ വൃത്തി-
ഋദുർവർജ്ജേഞ്ചദവാപ്തം തദപി ഖലു ഭവത്യർപേയ ചിത് കാേശ

92.2 യസ്ത്വന്യഃ കർമേയാഗസ്തവ ഭജനമയസ്ത ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം
ഹൃദ്യാം സൈത്ത്വകരൂപാം ദൃഷദി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ
പുൈഷ്പർഗൈന്ധർനിേവൈദ്യരപി ച വിരചിൈതഃ ശക്തിേതാ ഭക്തിപൂൈത-
ഋനിത്യം വര്യാം സപര്യാം വിദധദയി വിേഭാ ത്വത് സാദം ഭേജയം

92.3 ീശൂ ാസ്ത്വത്കഥാദി വണവിരഹിതാ ആസതാം േത ദയാർഹാ-
സ്ത്വത്പാദാസന്നയാതാന്ദ്വിജകുലജനുേഷാ ഹന്ത േശാചാമ്യശാന്താൻ
വൃത്ത്യർത്ഥം േത യജേന്താ ബഹുകഥിതമപി ത്വാമനാകർണയേന്താ
ദൃപ്താ വിദ്യാഭിജാൈത്യഃ കിമു ന വിദധേത താദൃശഃ മാ കൃഥാ മാം

92.4 പേപാ�യം കൃഷ്ണ രാേമത്യഭിലപതി നിജം ഗൂഹിതും ദുശ്ചാരി ം
നിർലജ്ജസ്യാസ്യ വാചാ ബഹുതരകഥനീയാനി േമ വിഘ്നിതാനി

ാതാ േമ വന്ധ്യശീേലാ ഭജതി കില സദാ വി മിത്ഥം ബുധാംേസ്ത
നിന്ദന്ത ൈച്ചർഹസന്തി ത്വയി നിഹിതരതീംസ്താദൃശം മാ കൃഥാ മാം

92.5 േശ്വതച്ഛായം കൃേത ത്വാം മുനിവരവപുഷം ീണയേന്ത തേപാഭി-
േ തായാം ്ര വാദ്യങ്കിതമരുണതനും യജ്ഞരൂപം യജേന്ത
േസവേന്ത ത മാർൈഗർവിലസദരിഗദം ദ്വാപേര ശ്യാമലാംഗം
നീലം സങ്കീർതനാൈദ്യരിഹ കലിസമേയ മാനുഷാസ്ത്വാം ഭജേന്ത

92.6 േസാ�യം കാേലയകാേലാ ജയതി മുരരിേപാ യ സങ്കീർതനാൈദ്യ-
ഋനിര്യൈത്നേരവ മാർൈഗരഖിലദ നചിരാത്ത്വത് സാദം ഭജേന്ത
ജാതാേ താകൃതാദാവപി ഹി കില കലൗ സംഭവം കാമയേന്ത
ൈദവാത്തൈ വ ജാതാന്വിഷയവിഷരൈസർമാ വിേഭാ വഞ്ചയാസ്മാൻ

92.7 ഭക്താസ്താവത്കലൗ സ ർ മിളഭുവി തേതാ ഭൂരിശസ്ത േചാൈച്ചഃ
കാേവരീം താ പർണീമനുകില ധൃതമാലാഞ്ച പുണ്യാം തീചീം
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ഹാ മാമേപ്യതദന്തർഭവമപി ച വിേഭാ കിഞ്ചിദഞ്ചി സം ത്വ-
യ്യാശാപാൈശർനിബധ്യ മയ ന ഭഗവൻ പൂരയ ത്വന്നിേഷവാം

92.8 ദൃഷ്ട്വാ ധർമ ഹം തം കലിമപകരുണം ാങ്മഹീക്ഷിത്പരീക്ഷി-
ദ്ധ ം വ്യാകൃഷ്ടഖഡ്േഗാ�പി ന വിനിഹതവാൻ സാരേവദീ ഗുണാംശാത് 
ത്വേത്സവാദ്യാശു സിേധ്യദസദിഹ ന തഥാ ത്വത്പേര ൈചഷ ഭീരു-
ഋയ ാേഗവ േരാഗാദിഭിരപഹരേത ത ഹാ ശിക്ഷൈയനം

92.9 ഗംഗാ ഗീതാ ച ഗായ ്യപി ച തുളസികാ േഗാപികാചന്ദനം തത് 
സാള ാമാഭിപൂജാ പരപുരുഷ തൈഥകാദശീ നാമവർണാഃ
ഏതാന്യഷ്ടാപ്യയത്നാന്യയി കലിസമേയ ത്വത് സാദ വൃദ്ധ്യാ
ക്ഷി ം മുക്തി ദാനീത്യഭിദധുരൃഷയേസ്തഷു മാം സജ്ജേയഥാഃ

92.10 േദവർഷീണാം പിതൃണാമപി ന പുനരൃണീ കിംഗേരാ വാ സ ഭൂമൻ
േയാ�സൗ സർവാത്മനാ ത്വാം ശരണമുപഗതഃ സർവകൃത്യാനി ഹിത്വാ
തേസ്യാത്പന്നം വികർമാപ്യഖിലമപനുദേസ്യവ ചിത്തസ്ഥിതസ്ത്വം
തേന്മ പാേപാത്ഥതാപാൻപവനപുരപേത രുന്ദി ഭക്തിം ണീയാഃ
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ദശകം 93

93.1 ബ േസ്നഹം വിജഹ്യാം തവ ഹി കരുണയാ ത്വ പാേവശിതാത്മാ
സർവം ത്വക്ത്വാ ചേരയം സകലമപി ജഗദ്വീക്ഷ്യ മായാവിലാസം
നാനാത്വാദ് ാന്തിജന്യാത്സതി ഖലു ഗുണേദാഷാവേബാേധ വിധിർവാ
വ്യാേസേധാ വാ കഥം തൗ ത്വയി നിഹിതമേതർവീതൈവഷമ്യബുേദ്ധഃ

93.2 ഷ്ണാേലാപമാേ സതതകൃതധിേയാ ജന്തവസ്സന്ത്യനന്താ-
േസ്തേഭ്യാ വിജ്ഞാനവത്ത്വാത്പുരുഷ ഇഹ വരസ്തജ്ജനിർദുർലൈഭവ
ത ാപ്യാത്മാത്മനഃ സ്യാ ഹൃദപി ച രിപുര്യസ്ത്വയി ന്യസ്തേചതാ-
സ്താേപാച്ഛിേത്തരുപായം സ്മരതി സ ഹി സുഹൃത്സ്വാത്മൈവരീ തേതാ�ന്യഃ

93.3 ത്വത്കാരുേണ്യ വൃേത്ത ക ഇവ ന ഹി ഗുരുർേലാകവൃേത്ത�പി ഭൂ 
മൻ
സർവാ ാന്താപി ഭൂമിർന ഹി ചലതി തതഃ സത്ക്ഷമാം ശിക്ഷേയയം
ഗൃഹ്ണീയാമീശ തത്തദ്വിഷയപരിചേത�പ്യ സക്തിം സമീരാ-
ദ്വ്യാപ്തത്വഞ്ചാത്മേനാ േമ ഗഗനഗുരുവശാദ്ഭാതു നിർേലപതാ ച

93.4 സ്വച്ഛഃ സ്യാം പാവേനാ�ഹം മധുര ഉദകവദ്വഹ്നിവന്മാ സ്മ ഗൃഹ്ണാം
സർവാന്നീേനാ�പി േദാഷം തരുഷു തമിവ മാം സർവഭൂേതഷ്വേവയാം
പുഷ്ടിർനഷ്ടിഃ കലാനാംം ശശിന ഇവ തേനാർനാത്മേനാ�സ്തീതി വിദ്യാം
േതായാദിവ്യസ്തമാർതാണ്ഡവദപി ച തനുേഷ്വകതാം ത്വത് സാദാത് 

93.5 േസ്നഹാദ്വ്യാധാസ്തപു ണയമൃതകേപാതായിേതാ മാ സ്മ ഭൂവം
ാപ്ത ാശ്നൻസേഹയ ധമപി ശയുവത്സി വത്സ്യാമഗാധഃ

മാ പപ്തം േയാഷിദാദൗ ശിഖിനി ശലഭവദ്ഭൃംഗവത്സാരഭാഗീ
ഭൂയാസം കി തദ്വദ്ധനചയനവശാന്മാഹമീശ േണശം

93.6 മാ ബധ്യാസം തരുണ്യാ ഗജ ഇവ വശയാ നാർജേയയം ധനൗഘം
ഹർതാന്യസ്തം ഹി മാധ്വീഹര ഇവ മൃഗവന്മാ ഗുഹം ാമ്യഗീൈതഃ
നാത്യാസേജ്ജയ േഭാേജ്യ ഝഷ ഇവ ബിളിേശ പിംഗലാവന്നിരാശഃ
സുപ്യാം ഭർതവ്യേയാഗാത്കുരര ഇവ വിേഭാ സാമിേഷാ�ൈന്യർന ഹൈന്യ

93.7 വർേതയ ത്യക്തമാനഃ സുഖമതിശിശുവന്നിസ്സഹായശ്ചേരയം
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കന്യായാ ഏകേശേഷാ വലയ ഇവ വിേഭാ വർജിതാേന്യാന്യേഘാഷഃ
ത്വച്ചിേത്താ നാവബുൈധ്യ പരമിഷുകൃദിവ ക്ഷ്മാഭൃദായാനേഘാഷം
േഗേഹഷ്വന്യ ണീേതഷ്വഹിരിവ നിവസാന േരാർമന്ദിേരഷു

93.8 ത്വേയ്യവ ത്വത്കൃതം ത്വം ക്ഷപയസി ജഗദിത ർണനാഭാത് തീയാം
ത്വച്ചിന്താ ത്വത്സ്വരൂപം കുരുത ഇതി ദൃഢം ശിേക്ഷേയ േപശകാരാത് 
വിഡ്ഭസ്മാത്മാ ച േദഹി ഭവതി ഗുരുവേരാ േയാ വിേവകം വിരക്തിം
ധേത്ത സഞ്ചിന്ത്യമാേനാ മമ തു ബഹുരുജാപീഡിേതാ�യം വിേശഷാത് 

93.9 ഹീ ഹീ േമ േദഹേമാഹം ത്യജ പവനപുരാധീശ യത്േ മേഹേതാ-
ഋേഗേഹ ചിേത്ത കള ാദിഷു ച വിവശിതാസ്ത്വത്പദം വിസ്മരന്തി
േസാ�യം വേഹ്നഃ ശുേനാ വാ പരമിഹ പരതഃ സാ തഞ്ചാക്ഷികർണ-
ത്വഗ്ജിഹ്വാദ്യാ വികർഷന്ത്യവശമത ഇതഃ േകാ�പി ന ത്വത്പദാേബ്ജ

93.10 ദുർവാേരാ േദഹേമാേഹാ യദി പുനരധുനാ തർഹി നിേശ്ശഷേരാഗാൻ
ഹൃത്വാ ഭക്തിം ഢിഷ്ഠാം കുരു തവ പദപേങ്കരുേഹ പങ്കജാക്ഷ
നൂനഃ നാനാഭവാേന്ത സമധിഗതമിമം മുക്തിദം വി േദഹം

േ ഹാ ഹന്ത മാ മാ ക്ഷിപ വിഷയരേസ പാഹി മാം മാരുേതശ
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ദശകം 94

94.1 ശുദ്ധാ നിഷ്കാമധർൈമഃ വരഗുരുഗിരാ തത്സ്വരൂപം പരം േത
ശുദ്ധം േദേഹ ിയാദിവ്യപഗതമഖിലവ്യാപ്തമാേവദയേന്ത
നാനാത്വസ്ഥൗല്യകാർശ്യാദി തു ഗുണജവപുസ്സംഗേതാ�ധ്യാസിതം േത
വേഹ്നർദാരു േഭേദഷ്വിവ മഹദണുതാദീപ്തതാശാന്തതാദി

94.2 ആചാര്യാഖ്യാധരസ്ഥാരണിസമനുമിളച്ഛിഷ്യരൂേപാത്തരാര-
ണ്യാേവേധാദ്ഭാസിേതന ടതരപരിേബാധാഗ്നിനാ ദഹ്യമാേന
കർമാലീവാസനാതത്കൃതതനുഭുവന ാന്തികാന്താരപൂേര
ദാഹ്യാഭാേവന വിദ്യാശിഖിനി ച വിരേത ത്വന്മയീ ഖല്വവസ്ഥാ

94.3 ഏവം ത്വത് ാപ്തിേതാ�േന്യാ നഹി ഖലു നിഖിലേ ശഹാേനരുപാ 
േയാ
ൈനകാന്താത്യന്തികാേസ്ത കൃഷിവദഗദഷാഡ്ഗുണ്യഷഡ്കർമേയാഗാഃ
ദുർൈവകൈല്യരകല്യാ അപി നിഗമപഥാസ്തത്ഫലാന്യപ്യവാപ്താ
മത്താസ്ത്വാം വിസ്മരന്തഃ സജതി പതേന യാന്ത്യനന്താന്വിഷാദാൻ

94.4 ത്വേല്ലാകാദന്യേലാകഃ ക്വനു ഭയരഹിേതാ യത്പരാർദ്ധദ്വയാേന്ത
ത്വദ്ഭീതസ്സത്യേലാേക�പി ന സുഖവസതിഃ പദ്മഭൂഃ പദ്മനാഭ
ഏവംഭാേവ ത്വധർമാർജിതബഹുതമസാം കാ കഥാ നാരകാണാം
തേന്മ ത്വം ഛിന്ധി ബന്ധം വരദ കൃപണബേന്ധാ കൃപാപൂരസിേന്ധാ

94.5 യാഥാർത്ഥ്യാത്ത്വന്മയൈസ്യവ ഹി മമ ന വിേഭാ വ േതാ ബന്ധ 
േമാക്ഷൗ
മായാവിദ്യാതനുഭ്യാം തവ തു വിരചിതൗ സ്വപ്നേബാേധാപമൗ തൗ
ബേദ്ധ ജീവദ്വിമുക്തിം ഗതവതി ച ഭിദാ താവതീ താവേദേകാ
ഭുങ്ക്േത േദഹ മേസ്ഥാ വിഷയഫലരസാന്നാപേരാ നിർവ്യഥാത്മാ

94.6 ജീവ ക്തത്വേമവംവിധമിതി വചസാ കിം ഫലം ദൂരദൂേര
തന്നാമാശുദ്ധബുേദ്ധർന ച ലഘു മനസഃ േശാധനം ഭക്തിേതാ�ന്യത് 
തേന്മ വിേഷ്ണാ കൃഷീഷ്ഠാസ്ത്വയി കൃതസകല ാർപണം ഭക്തിഭാരം
േയന സ്യാം മങ്ക്ഷു കിഞ്ചിദ്ഗുരുവചനമിളത്ത്വത് േബാധസ്ത്വദാത്മാ

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 91-100 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 11

94.7 േയന സ്യാം മങ്ക്ഷു കിഞ്ചിദ്ഗുരുവചനമിളത്ത്വത് േബാധസ്ത്വദാത്മാ
ശബ്ദ ഹ്മണ്യപീഹ യതിതമനസസ്ത്വാം ന ജാനന്തി േകചിത് 
കഷ്ടം വന്ധ്യ മാേസ്ത ചിതരിമിഹ ഗാം ബി േത നി സൂതിം
യസ്യാം വിശ്വാഭിരാമാസ്സകലമലാഹരാ ദിവ്യലീലാവതാരാഃ
സച്ചിത്സാ ം ച രൂപം തവ ന നിഗദിതം താം ന വാചം ിയാസം

94.8 േയാ യാവാന്യാദൃേശാ വാ ത്വമിതി കിമപി ൈനവാവഗച്ഛാമി ഭൂമ-
േന്നവഞ്ചാനന്യഭാവസ്ത്വദനുഭജനേമവാ ിേയ ൈചദ്യൈവരിൻ
ത്വല്ലിംഗാനാം ത്വദങ് ി ിയജനസദസാം ദർശന ർശനാദി-
ഋഭൂയാേന്മ ത്വത് പൂജാനതിനുതിഗുണകർമാനുകീർത്യാദേരാ�പി

94.9 യദ്യല്ലേഭ്യത തത്തത്തവ സമുപഹൃതം േദവ ദാേസാ�സ്മി േത�ഹം
ത്വദ്േഗേഹാന്മാർജനാദ്യം ഭവതു മമ മുഹുഃ കർമ നിർമായേമവ
സൂര്യാഗ്നി ാഹ്മണാത്മാദിഷു ലസിതചതുർബാഹുമാരാധേയ ത്വാം
ത്വത്േ മാർ ത്വരൂേപാ മമ സതതമഭിഷ്യന്ദതാം ഭക്തിേയാഗഃ

94.10 ഐക്യം േത ദാേനാേഹാമ തനിയമതപസ്സാങ്ഖ്യേയാൈഗർദുരാ 
പം
ത്വത്സംേഗൈനവ േഗാപ്യഃ കില സുകൃതിതമാഃ ാപുരാനന്ദസാ ം
ഭേക്തഷ്വേന്യഷു ഭൂയസ്സ്വപി ബഹുമനുേഷ ഭക്തിേമവ ത്വമാസാം
തേന്മ ത്വദ്ഭക്തിേമവ ദൃഢയ ഹര ഗദാ ഷ്ണ വാതാലേയശ
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ദശകം 95

95.1 ആദൗ ൈഹരണ്യഗർഭീം തനുമവികലജീവാത്മികാമാസ്ഥിതസ്ത്വം
ജീവത്വം ാപ്യ മായാഗുണഗണഖചിേതാ വർതേസ വിശ്വേയാേന
തേ ാദ്വൃേദ്ധന സേത്ത്വന തു ഗണയുഗളം ഭക്തിഭാവം ഗേതന-
ഛിത്വാ സത്ത്വം ച ഹിത്വാ പുനരനുപഹിേതാ വർതിതാേഹ ത്വേമവ

95.2 സേത്ത്വാേന്മഷാത്കദാചിത്ഖലു വിഷയരേസ േദാഷേബാേധ�പി ഭൂ 
മൻ
ഭൂേയാ�േപ്യഷു വൃത്തിഃ സതമസി രജസി േ ാദ്ധേത ദുർനിവാരാ
ചിത്തം താവദ്ഗുണാശ്ച ഥിതമിഹ മിഥസ്താനി സർവാണി േരാ ം
തുേര്യ ത്വേയ്യകഭക്തിഃ ശരണമിതി ഭവാൻഹംസരൂപീ ന്യഗാദീത് 

95.3 സന്തി േ യാംസി ഭൂയാംസ്യപി രുചിഭിദയാ കർമിണാം നിർമിതാ 
നി

ാനന്ദാശ്ച സാന്താ ബഹുവിധഗതയഃ കൃഷ്ണ േതേഭ്യാ ഭേവയുഃ
ത്വഞ്ചാചഖ്യാഥ സേഖ്യ നനു മഹിതതമാം േ യസാം ഭക്തിേമകാം
ത്വദ്ഭക്ത്യാനന്ദതുല്യഃ ഖലു വിഷയജുഷാം സമ്മദഃ േകന വാ സ്യാത് 

95.4 ത്വദ്ഭക്ത്യാ തുഷ്ടബുേദ്ധഃ സുഖമിഹ ചരേതാ വിച താശസ്യ ചാശാഃ
സർവാസ്സ ഃ സൗഖ്യമയ്യഃ സലിലകുഹരഗേസ്യവ േതാൈയകമയ്യഃ
േസാ�യം ഖല്വി േലാകം കമലജഭവനം േയാഗസിദ്ധീശ്ച ഹൃദ്യാ
നാകാങ്ക്ഷേത്യതദാസ്താം സ്വയമനുപതിേത േമാക്ഷസൗേഖ്യ�പ്യനീഹഃ

95.5 ത്വദ്ഭേക്താ ബാധ്യമാേനാ�പി ച വിഷയരൈസരി ിയാശാന്തിേഹ 
േതാ-
ഋഭൈക്ത്യവാ മ്യമാൈണഃ പുനരപി ഖലു ൈതർദുർബൈലർനാഭിജയ്യഃ
സപ്താർചിർദീപിതാർചിർദഹതി കില യഥാ ഭൂരിദാരു പഞ്ചം
ത്വദ്ഭേക്ത്യാേഘ തൈഥവ ദഹതി ദുരിതം ദുർമദഃ േക്വ ിയാണാം

95.6 ചിത്താർ ീഭാവവമുൈച്ചർവപുഷി ച പുലകം ഹർഷബാഷ്പഞ്ച ഹി 
ത്വാ
ചിത്തം ശുേദ്ധ്യത്കഥം വാ കിമു ബഹുതപസാ വിദ്യയാ വീതഭേക്തഃ
ത്വദ്ഗാഥാസ്വാദസിദ്ധാഞ്ജനസതതമരീമൃജ്യമാേനാ�യമാത്മാ
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ച ർവത്തത്ത്വസൂക്ഷ്മം ഭജതി ന തു തഥാഭ്യസ്തയാ തർകേകാട്യാ

95.7 ധ്യാനം േത ശീലേയയം സമതനുസുഖബദ്ധാസേനാ നാസികാ -
ന്യസ്താക്ഷഃ പൂരകാൈദ്യർജിതപവനപഥശ്ചിത്തപദ്മന്ത്വവാഞ്ചം
ഊർദ്ധ്വാ ം ഭാവയിത്വാ രവിവിധുശിഖിനസ്സംവിചിേന്ത്യാപരിഷ്ടാത് 
ത സ്ഥം ഭാവേയ ത്വാം സജലജലധരശ്യാമലം േകാമളാംഗം

95.8 ആനീല ക്ഷ്ണേകശം ജ്വലിതമകരസത്കുണ്ഡലം മന്ദഹാസ-
സ്യന്ദാർ ം കൗ ഭ ീപരിഗതവനമാേലാരുഹാരാഭിരാമം

ീവത്സാങ്കം സുബാഹും മൃദുലസദുദരം കാഞ്ചനച്ഛായേചലം
ചാരുസ്നിഗ്േധാരുമംേഭാരുഹലലിതപദം ഭാവേയയം ഭവന്തം

95.9 സർവാംേഗഷ്വംഗരംഗത്കുതുകമതിമുഹുർദ്ധാരയന്നീശ ചിത്തം
ത ാേപ്യക യുേഞ്ജ വദനസരസിേജ സുന്ദേര മന്ദഹാേസ
ത ാലീന േചതഃ പരമസുഖചിദൈദ്വതരൂേപ വിതന്വ-
ന്നന്യേന്നാ ചിന്തേയയം മുഹുരിതി സമുപാരൂഢേയാേഗാ ഭേവയം

95.10 ഇത്ഥം ത്വദ്ധ്യാനേയാേഗ സതി പുനരണിമാദ്യഷ്ടസംസിദ്ധയസ്താ
ദൂര ത്യാദേയാ�പി ഹ്യഹമഹമികയാ സമ്പേതയുർമുരാേര
ത്വത്സ ാപ്തൗ വിലംബാവഹമഖിലമിദം നാ ിേയ കാമേയ�ഹം
ത്വാേമവാനന്ദപൂർണം പവനപുരപേത പാഹി മാം സർവതാപാത് 
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ദശകം 96

96.1 ത്വം ഹി ൈഹ്മവ സാക്ഷാത് പരമുരുമഹിമന്നക്ഷരാണാമകാര-
സ്താേരാ മേ ഷു രാജ്ഞാം മനുരസി മുനിഷു ത്വം ഭൃഗുർനാരേദാ�പി

ാേദാ ദാനവാനാം പശുഷു ച സുരഭിഃ പക്ഷിണാം ൈവനേതേയാ
നാഗാനാമസ്യനന്തഃ സുരസരിദപി ച േ ാതസാം വിശ്വമൂർേത്ത

96.2 ഹ്മണ്യാനാം ബലിസ്ത്വം തുഷു ച ജപയേജ്ഞാ�േസാ വീേരഷു
പാർേത്ഥാ
ഭക്താനാമുദ്ധവസ്ത്വം ബലമസി ബലിനാം ധാമ േതജസ്വിനാം ത്വം
നാസ്ത്യന്തസ്ത്വദ്വിഭൂേതർവികസദതിശയം വ സർവം ത്വേമവ
ത്വം ജീവസ്ത്വം ധാനം യദിഹ ഭവദൃേത തന്ന കിഞ്ചിത് പേഞ്ച

96.3 ധർമം വർണാ മാണാം തിപഥവിഹിതം ത്വത്പരേത്വന ഭക്ത്യാ
കുർവേന്താ�ന്തർവിരാേഗ വികസതി ശനൈകസ്സന്ത്യജേന്താ ലഭേന്ത
സത്താ ർതി ിയത്വാത്മകമഖിലപദാർേത്ഥഷു ഭിേന്നഷ്വഭിന്നം
നിർമൂലം വിശ്വമൂലം പരമമഹമിതി ത്വദ്വിേബാധം വിശുദ്ധം

96.4 ജ്ഞാനം കർമാപി ഭക്തി ിതയമിഹ ഭവത് ാപകം ത താവ-
ന്നിർവിണ്ണാനാമേശേഷ വിഷയ ഇഹ ഭേവത് ജ്ഞാനേയാേഗ�ധികാരഃ
സക്താനാം കർമേയാഗസ്ത്വയി ഹി വിനിഹിേതാ േയ തു നാത്യന്തസക്താ
നാപ്യത്യന്തം വിരക്താസ്ത്വയി ച ധൃതരസാ ഭക്തിേയാേഗാ ഹ്യമീഷാം

96.5 ജ്ഞാനം ത്വദ്ഭക്തതാം വാ ലഘു സുകൃതവശാന്മർത്യേലാേക ലഭ 
േന്ത
തസ്മാത്തൈ വ ജന്മ ഹയതി ഭഗവൻ നാകേഗാ നാരേകാ വാ
ആവിഷ്ടം മാം തു ൈദവാദ്ഭവജലനിധിേപാതായിേത മർത്യേദേഹ
ത്വം കൃത്വാ കർണധാരം ഗുരുമനുഗുണവാതായിതസ്താരേയഥാഃ

96.6 അവ്യക്തം മാർഗയന്തഃ തിഭിരപി നൈയഃ േകവലജ്ഞാനലുബ്ധാഃ
ിശ്യേന്ത�തീവ സിദ്ധിം ബഹുതരജനുഷാമന്ത ഏവാ വന്തി

ദൂരസ്ഥഃ കർമേയാേഗാ�പി ച പരമഫേല നന്വയം ഭക്തിേയാഗ-
സ്ത്വാമൂലാേദവ ഹൃദ്യസ്ത്വരിതമയി ഭവത് ാപേകാ വർദ്ധതാം േമ
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96.7 ജ്ഞാനാൈയവാതിയത്നം മുനിരപവദേത ഹ്മതത്ത്വം തു ണ്വൻ
ഗാഢം ത്വത്പാദഭക്തിം ശരണമയതി യസ്തസ്യ മുക്തിഃ കരാേ
ത്വദ്ധ്യാേന�പീഹ തുല്യാ പുനരസുകരതാ ചിത്തചാഞ്ചല്യേഹേതാ-
രഭ്യാസാദാശു ശക്യം വശയിതും ത്വത്കൃപാചാരുതാഭ്യാം

96.8 നിർവിണ്ണഃ കർമമാർേഗ ഖലു വിഷമതേമ ത്വത്കഥാദൗ ച ഗാഢം
ജാത േദ്ധാ�പി കാമാനയി ഭുവനപേത ൈനവ ശേക്നാമി ഹാതും
തദ്ഭൂേയാ നിശ്ചേയന ത്വയി നിഹിതമനാ േദാഷബുദ്ധ്യാ ഭജംസ്താൻ
പുഷ്ണീയാം ഭക്തിേമവ ത്വയി ഹൃദയഗേത മങ്ക്ഷു നങ്ക്ഷ്യന്തി സംഗാഃ

96.9 കശ്ചിത്േ ശാർജിതാർത്ഥക്ഷയവിമലമതിർനുദ്യമാേനാ ജനൗൈധഃ
ാേഗവം ാഹി വിേ ാ ന ഖലു മമ ജനഃ കാലകർമ ഹാ വാ

േചേതാ േമ ദുഃഖേഹതുസ്തദിഹ ഗുണഗണം ഭാവയത്സർവകാരീ-
ത ക്ത്വാ ശാേന്താ ഗതസ്ത്വാം മമ ച കുരു വിേഭാ താദൃശീം ചിത്തശാന്തിം

96.10 ഐളഃ ാഗുർവശീം ത്യതിവിവശമനാഃ േസവമാനശ്ചിരം താം
ഗാഢം നിർവിദ്യ ഭൂേയാ യുവതിസുഖമിദം േമേവതി ഗായൻ
ത്വദ്ഭക്തിം ാപ്യ പൂർണഃ സുഖതരമചരത്തദ്വദു ത സംഗം
ഭേക്താത്തംസം ിയാ മാം പവനപുരപേത ഹന്ത േമ രുന്ധിേരാഗാൻ
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ദശകം 97

97.1 ൈ ഗുണ്യാദ്ഭിന്നരൂപം ഭവതി ഹി ഭുവേന ഹീനമേദ്ധ്യാത്തമം യത് -
ജ്ഞാനം ദ്ധാ ച കർതാ വസതിരപി സുഖം കർമ ചാഹാരേഭദാഃ
ത്വത്േക്ഷ ത്വന്നിേഷവാദി തു യദിഹ പുനസ്ത്വത്പരം ത സർവം

ാഹുർൈനർഗുണ്യനിഷ്ഠം തദനുഭജനേതാ മങ്ക്ഷു സിേദ്ധാ ഭേവയം

97.2 ത്വേയ്യവ ന്യസ്തചിത്തഃ സുഖമയി വിചരൻസർവേചഷ്ടാസ്ത്വദർത്ഥം
ത്വദ്ഭൈക്തേസ്സവ്യമാനാനപി ചരിതചരാനാ യൻ പുംണ്യേദശാൻ
ദസ്യൗ വിേ മൃഗാദിഷ്വപി ച സമമതിർമുച്യമാനാവമാന-

ർദ്ധാസൂയാദിേദാഷഃ സതതമഖിലഭൂേതഷു സംപൂജേയ ത്വാം

97.3 ത്വദ്ഭാേവാ യാവേദഷു രതി ന വിശദം താവേദവം ഹ പാസ്തിം
കുർവൈന്നകാത്മ്യേബാേധ ഝടിതി വികസതി ത്വന്മേയാ�ഹം ചേരയം
ത്വദ്ധർമസ്യാസ്യ താവത്കിമപി ന ഭഗവൻ തസ്യ ണാശ-
സ്തസ്മാത്സർവാത്മൈനവ ദിശ മമ വിേഭാ ഭക്തിമാർഗം മേനാഝം

97.4 തൈഞ്ചനം ഭക്തിേയാഗം ഢയിതുമയി േമ സാധ്യമാേരാഗ്യമായു-
ഋദിഷ്ട്യാ ത ാപി േസവ്യം തവ ചരണമേഹാ േഭഷജാേയവ ദുഗ്ധം
മാർകേണ്ഡേയാ ഹി പൂർവം ഗണകനിഗദിതദ്വാദശാബ്ദായുരുൈച്ചഃ
േസവിത്വാ വത്സരം ത്വാം തവ ഭടനിവൈഹർ ാവയാമാസ മൃത ം

97.5 മാർകേണ്ഡയശ്ചിരായുസ്സ ഖലു പുനരപി ത്വത്പരഃ പുഷ്പഭ ാ-
തീേര നിേന്യ തപസ്യന്നതുലസുഖരതിഃ ഷട് തു മന്വന്തരാണി
േദേവ സ്സപ്തമസ്തം സുരയുവതിമരുന്മന്മൈഥർേമാഹയിഷ്യൻ
േയാേഗാഷ്മ ഷ്യമാൈണർന തു പുനരശകത്ത്വജ്ജനം നിർജേയത് കഃ

97.6 ീത്യാ നാരായണാഖ്യസ്ത്വമഥ നരസഖഃ ാപ്തവാനസ്യ പാർശ്വം
തുഷ്ട്യാ േതാ യമാനഃ സ തു വിവിധവൈരർേലാഭിേതാ നാനുേമേന

ം മായാം ത്വദീയാം കില പുനരവൃേണാദ്ഭക്തിതൃപ്താന്തരാത്മാ
മായാദുഃഖാനഭിജ്ഞസ്തദപി മൃഗയേത നൂനമാശ്ചര്യേഹേതാഃ

97.7 യാേത ത്വയ്യാശു വാതാകുലജലദഗളേത്തായപൂർണാതിഘൂർണ-
ത്സപ്താർേണാരാശി മേഗ്ന ജഗതി സ തു ജേല സം മന്വർഷേകാടീഃ
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ദീനഃ ൈ ക്ഷിഷ്ട ദൂേര വടദലശയനം കഞ്ചിദാശ്ചര്യബാലം
ത്വാേമവ ശ്യാമളാംഗം വദനസരസിജന്യസ്തപാദാംഗുലീകം

97.8 ദൃഷ്ട്വാ ത്വാം ഹൃഷ്ടേരാമാ ത്വരിതമഭിഗതഃ സ് കാേമാ മുനീ ഃ
ശ്വാേസനാന്തർനിവിഷ്ടഃ പുനരിഹ സകലം ദൃഷ്ടവാൻ വിഷ്ടപൗഘം
ഭൂേയാ�പി ശ്വാസവാൈതർബഹിരനുപതിേതാ വീക്ഷിതസ്ത്വത്കടാൈക്ഷ-
ഋേമാദാദാേ കാമസ്ത്വയി പിഹിതതനൗ സ്വാ േമ ാഗ്വദാസീത് 

97.9 ഗൗര്യാ സാർദ്ധം തദേ പുരഭിദഥ ഗതസ്ത്വത് ിയേ ക്ഷണാർത്ഥീ
സിദ്ധാേനവാസ്യ ദത്ത്വാ സ്വയമയമജരാമൃത താദീൻ ഗേതാ�ഭൂത് 
ഏവം ത്വേത്സവൈയവ സ്മരരിപുരപി സ ീയേത േയന തസ്മാ-

ർത്തി യ്യാത്മകസ്ത്വം നനു സകലനിയേന്തതി സുവ്യക്തമാസീത് 

97.10 ്യംേശ�സ്മിൻസത്യേലാേക വിധിഹരിപുരഭിന്മന്ദിരാണ ർദ്ധ്വമൂർദ്ധ്വം
േതേഭ്യാ�പ ർദ്ധ്വം തു മായാവികൃതിവിരഹിേതാ ഭാതി ൈവകുണ്ഠേലാകഃ
ത ത്വം കാരണാംഭസ്യപി പശുപകുേല ശുദ്ധസൈത്ത്വകരൂപീ
സച്ചിദ് ഹ്മാദ്വയാത്മാ പവനപുരപേത പാഹി മാം സർവേരാഗാത് 
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ദശകം 98

98.1 യസ്മിേന്നതദ്വിഭാതം യത ഇദമഭവേദ്യന േചദം യ ഏത-
േദ്യാ�സ്മാദുത്തീർണരൂപഃ ഖലു സകലമിദം ഭാസിതം യസ്യ ഭാസാ
േയാ വാചാം ദൂരദൂേര പുനരപി മനസാം യസ്യ േദവാ മുനീ ാ
േനാ വിദ സ്തത്ത്വരൂപം കിമു പുനരപേര കൃഷ്ണ തൈസ്മ നമേസ്ത

98.2 ജന്മാേഥാ കർമ നാമ ടമിഹ ഗുണേദാഷാദികം വാ ന യസ്മിൻ
േലാകാനാമൂേതയ യഃ സ്വയമനുഭജേത താനി മായാനുസാരീ
ബി ച്ഛക്തീരരൂേപാ�പി ച ബഹുതരരൂേപാ�വഭാത്യ താത്മാ
തൈസ്മ ൈകവല്യധാംേന പരരസപരിപൂർണായ വിേഷ്ണാ നമേസ്ത

98.3 േനാ തിര്യഞ്ചന്ന മർത്യം ന ച സുരമസുരം ന ിയം േനാ പുമാം 
സം
ന വ്യം കർമ ജാതിം ഗുണമപി സദസദ്വാപി േത രൂപമാഹുഃ
ശിഷ്ടം യത്സ്യാന്നിേഷേധ സതി നിഗമശൈതർലക്ഷണാവൃത്തിതസ്തത് 
കൃേ ണാേവദ്യമാനം പരമസുഖമയം ഭാതി തൈസ്മ നമേസ്ത

98.4 മായായാം ബിംബിതസ്ത്വം സൃജസി മഹദഹങ്കാരതന്മാ േഭൈദ-
ഋഭൂത ാേമ ിയാൈദ്യരപി സകലജഗത്സ്വപ്നസങ്കൽപകൽപം
ഭൂയഃ സംഹൃത്യ സർവം കമഠ ഇവ പദാന്യാത്മനാ കാലശക്ത്യാ
ഗംഭീേര ജായമാേന തമസി വിതിമിേരാ ഭാസി തൈസ്മ നമേസ്ത

98.5 ശബ്ദ േഹ്മതി കർേമത്യണുരിതി ഭഗവൻ കാല ഇത്യാലപന്തി
ത്വാേമകം വിശ്വേഹതും സകലമയതയാ സർവഥാ കൽപ്യമാനം
േവദാൈന്തര്യ ഗീതം പുരുഷപരചിദാത്മാഭിധം ത തത്ത്വം
േ ക്ഷാമാേ ണ മൂല കൃതിവികൃതികൃത് കൃഷ്ണ തൈസ്മ നമേസ്ത

98.6 സേത്ത്വനാസത്തയാ വാ ന ച ഖലു സദസേത്ത്വന നിർവാച്യരൂ 
പാ
ധേത്ത യാസാവവിദ്യാ ഗുണഫണിമതിവദ്വിശ്വദൃശ്യാവഭാസം
വിദ്യാത്വം ൈസവ യാതാ തിവചനലൈവര്യത്കൃപാസ്യന്ദലാേഭ
സംസാരാരണ്യസദ്യ ടനപരശുതാേമതി തൈസ്മ നമേസ്ത

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 91-100 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 19

98.7 ഭൂഷാസു സ്വർണവദ്വാ ജഗതി ഘടശരാവാദിേക മൃത്തികാവത് 
തേത്ത്വ സഞ്ചിന്ത്യമാേന രതി തദധുനാപ്യദ്വിതീയം വപുേസ്ത
സ്വപ്ന ഃ േബാേധ തിമിരലയവിധൗ ജീർണരേജ്ജാശ്ച യദ്വ
ദ് വിദ്യാലാേഭ തൈഥവ ടമപി വികേസത് കൃഷ്ണ തൈസ്മ നമേസ്ത

98.8 യദ്ഭീേത്യാേദതി സൂേര്യാ ദഹതി ച ദഹേനാ വാതി വായുസ്തഥാേന്യ
യദ്ഭീതാഃ പദ്മജാദ്യാഃ പുനരുചിതബലീനാഹരേന്ത�നുകാലം
േയൈനവാേരാപിതാഃ ാങ്നിജപദമപി േത ച്യാവിതാരശ്ച പശ്ചാത് 
തൈസ്മ വിശ്വം നിയേ വയമപി ഭവേത കൃഷ്ണ കുർമഃ ണാമം

98.9 ൈ േലാക്യം ഭാവയന്തം ിഗുണമയമിദം ്യക്ഷരൈസ്യകവാച്യം
ീശാനാൈമക്യരൂപം ിഭിരപി നിഗൈമർഗീയമാനസ്വരൂപം

തിേ ാ�വസ്ഥാ വിദന്തം ിയുഗജനിജുഷം ി മ ാന്തവിശ്വം
ൈ കാേല്യ േഭദഹീനം ിഭിരഹമനിശം േയാഗേഭൈദർഭേജ ത്വാം

98.10 സത്യം ശുദ്ധം വിബുദ്ധം ജയതി തവ വപുർനിത്യമുക്തം നിരീഹം
നിർദ്വന്ദ്വം നിർവികാരം നിഖിലഗുണഗണവ്യഞ്ജനാധാരഭൂതം
നിർമൂലം നിർമലം തന്നിരവധിമഹിേമാല്ലാസി നിർലീനമന്ത-
ഋനിസ്സംഗാനാം മുനീനാം നിരുപമപരമാനന്ദസാ കാശം

98.11 ദുർവാരം ദ്വാദശാരം ിശതപരിമിലത്ഷഷ്ടിപർവാഭിവീതം
സം ാമ്യത് രേവഗം ക്ഷണമനു ജഗദാഛിദ്യ സന്ധാവമാനം
ച ം േത കാലരൂപം വ്യഥയതു ന തു മാം ത്വത്പൈദകാവലംബം
വിേഷ്ണാ കാരുണ്യസിേന്ധാ പവനപുരപേത പാഹി സർവാമയൗഘാത് 
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ദശകം 99

99.1 വിേഷ്ണാർവീര്യാണി േകാ വാ കഥയതു ധരേണഃ കശ്ച േരണൂന്മിമീേത
യൈസ്യവാങ് ി േയണ ിജഗദഭിമിതം േമാദേത പൂർണസമ്പത് 
േയാ�സൗ വിശ്വാനി ധേത്ത ിയമിഹ പരമം ധാമ തസ്യാഭിയായാം
തദ്ഭക്താ യ മാദ്യന്ത്യമൃതരസമരന്ദസ്യ യ വാഹഃ

99.2 ആദ്യായാേശഷകർേ തിനിമിഷനവീനായ ഭർേ വിഭൂേത-
ഋഭക്താത്മാ വിഷ്ണേവ യഃ ദിശതി ഹവിരാദീനി യജ്ഞാർചനാദൗ
കൃഷ്ണാദ്യം ജന്മ വാ മഹദിഹ മഹേതാ വർണേയേത്സാ�യേമവ

ീതഃ പൂർേണാ യേശാഭിസ്ത്വരിതമഭിസേരത് ാപ്യമേന്ത പദം േത

99.3 േഹ േസ്താതാരഃ കവീ ാസ്തമിഹ ഖലു യഥാ േചതയേധ്വ തൈഥവ
വ്യക്തം േവദസ്യ സാരം ണുവത ജനേനാപാത്തലീലാകഥാഭിഃ
ജാനന്തശ്ചാസ്യ നാമാന്യഖിലസുഖകരാണീതി സങ്കീർതയധ്വം
േഹ വിേഷ്ണാ കീർതനാൈദ്യസ്തവ ഖലു മഹതസ്തത്ത്വേബാധം ഭേജയം

99.4 വിേഷ്ണാഃ കർമാണി സമ്പശ്യത മനസി സദാ ൈയഃ സ ധർമാനബ 
ധ്നാ-
ദ്യാനീ ൈസ്യഷ ഭൃത്യഃ ിയസഖ ഇവ ച വ്യാതേനാത്േക്ഷമകാരീ
വീക്ഷേന്ത േയാഗസിദ്ധാഃ പരപദമനിശം യസ്യ സമ്യക് കാശം
വിേ ാ ജാഗരൂകാഃ കൃതബഹുനുതേയാ യച്ച നിർഭാസയേന്ത

99.5 േനാ ജാേതാ ജായമാേനാ�പി ച സമധിഗതസ്ത്വന്മഹിേമ്നാ�വസാനം
േദവ േ യാംസി വിദ്വാൻ തിമുഹുരപി േത നാമ ശംസാമി വിേഷ്ണാ
തം ത്വാം സംസ്തൗമി നാനാവിധനുതിവചൈനരസ്യ േലാക യസ്യാ-
പ ർദ്ധ്വം വി ാജമാേന വിരചിതവസതിം ത ൈവകുണ്ഠേലാേക

99.6 ആപഃ സൃഷ്ട്യാദിജന്യാഃ ഥമമയി വിേഭാ ഗർഭേദേശ ദധുസ്ത്വാം
യ ത്വേയ്യവ ജീവാ ജലശയന ഹേര സംഗതാ ഐക്യമാപൻ
തസ്യാജസ്യ േഭാ േത വിനിഹിതമഭവത്പദ്മേമകം ഹി നാഭൗ
ദിക്പ ം യത്കിലാഹുഃ കനകധരണിഭൃത് കർണികം േലാകരൂപം

99.7 േഹ േലാകാ വി േരതദ്ഭവനമജനയത്തന്ന ജാനീഥ യൂയം
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യുഷ്മാകം ഹ്യന്തരസ്ഥം കിമപി തദപരം വിദ്യേത വി രൂപം
നീഹാര ഖ്യമായാപരിവൃതമനേസാ േമാഹിതാ നാമരൂൈപഃ

ാണ ീൈത്യകതൃപ്താശ്ചരഥ മഖപരാ ഹന്ത േനച്ഛാ മുകുേന്ദ

99.8 മൂർദ്ധ്നാമക്ഷണാം പദാനാം വഹസി ഖലു സഹ ാണി സ ര്യ വി 
ശ്വം
തത്േ ാത് മ്യാപി തിഷ്ഠൻപരിമിതവിവേര ഭാസി ചിത്താന്തേര�പി
ഭൂതം ഭവ്യം ച സർവം പരപുരുഷ ഭവാൻ കിഞ്ച േദേഹ ിയാദി-
ഷ്വാവിേഷ്ടാപ ദ്ഗതത്വാദമൃതസുഖരസം ചാനുഭുങ്ക്േഷ ത്വേമവ

99.9 യ ൈ േലാക്യരൂപം ദധദപി ച തേതാനിർഗതാനന്തശുദ്ധ-
ജ്ഞാനാത്മാ വർതേസ ത്വം തവ ഖലു മഹിമാ േസാ�പി താവാങ്കിമന്യത് 
േസ്താകേസ്ത ഭാഗ ഏവാഖിലഭുവനതയാ ദൃശ്യേത ്യംശകൽപം
ഭൂയിഷ്ഠം സാ േമാദാത്മകമുപരി തേതാ ഭാതി തൈസ്മ നമേസ്ത

99.10 അവ്യക്തം േത സ്വരൂപം ദുരധിഗമതമം ത ശുൈദ്ധകസത്ത്വം
വ്യക്തഞ്ചാേപ്യതേദവ ടമമൃതരസാംേഭാധികേല്ലാലതുല്യം
സർേവാത്കൃഷ്ടാമഭീഷ്ടാം തദിഹ ഗുണരേസൈനവ ചിത്തം ഹരന്തീം
മൂർത്തിം േത സം േയ�ഹം പവനപുരപേത പാഹി മാം കൃഷ്ണ േരാഗാത് 
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ദശകം 100

100.1
അേ പശ്യാമി േതേജാ നിബിഡതരകളായാവലീേലാഭനീയം

പീയൂഷാ ാവിേതാ�ഹം തദനു തദുദേര ദിവ്യൈകേശാരേവഷം

താരുണ്യാരംഭരമ്യം പരമസുഖരസാസ്വാദേരാമാഞ്ചിതാംൈഗ-

രാവീതം നാരദാൈദ്യർവിലസദുപനിഷ ന്ദരീമണ്ഡൈലശ്ച

100.2
നീലാഭം കുഞ്ചിതാ ം ഘനമമലതരം സംയതം ചാരുഭംഗ്യാ

രേത്നാത്തംസാഭിരാമം വലയിതമുദയച്ച ൈകഃ പിഞ്ഛജാൈലഃ

മന്ദാര ങ്നിവീതം തവ പൃഥുകബരീഭാരമാേലാകേയ�ഹം

സ്നിഗ്ധ േശ്വേതാർദ്ധ്വപു ാമപി ച സുലളിതാം ഫാലബാേല വീഥീം

100.3
ഹൃദ്യം പൂർണാനുകമ്പാർണവമൃദുലഹരീചഞ്ചല വിലാൈസ-

രാനീലസ്നിഗ്ധപക്ഷ്മാവലിപരിലസിതം േന യുഗ്മം വിേഭാ േത

സാ ച്ഛായം വിശാലാരുണകമലദളാകാരമാമുഗ്ധതാരം

കാരുണ്യാേലാകലീലാശിശിരിതഭുവനം ക്ഷിപ്യതാം മയ്യനാേഥ

100.4
ഉ ംേഗാല്ലാസിനാസം ഹരിമണിമുകുരേ ാല്ലസദ്ഗണ്ഡപാളീ-
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വ്യാേലാലത്കർണപാശാഞ്ചിതമകരമണീകുണ്ഡലദ്വന്ദ്വദീ ം

ഉന്മീലദ്ദന്തപങ്ങ്ക്തി രദരുണതരച്ഛായബിംബാധരാന്തഃ-

ീതി സ്യന്ദിമന്ദസ്മിതമധുരതരം വ മുദ്ഭാസതാം േമ

100.5
ബാഹുദ്വേന്ദ്വന രേത്നാജ്വലവലയഭൃതാ േശാണപാണി വാേള-

േനാപാത്താം േവണുനാളീം സൃതനഖമയൂഖാംഗുലീസംഗശാരാം

കൃത്വാ വ ാരവിേന്ദ സുമധുരവികസ ാഗമുദ്ഭാവ്യമാൈനഃ

ശബ്ദ ഹ്മാമൃൈതസ്ത്വം ശിശിരിതഭുവൈനസ്സിഞ്ച േമ കർണവീഥീം

100.6
ഉത്സർപത്കൗ ഭ ീതതിഭിരരുണിതം േകാമളം കണ്ഠേദശം

വക്ഷഃ ീവത്സരമ്യം തരളതരസമുദ്ദീ ഹാര താനം

നാനാവർണ സൂനാവലികിസലയിനീം വന്യമാലാം വിേലാല-

േല്ലാലംബാം ലംബമാനാമുരസി തവ തഥാ ഭാവേയ രത്നമാലാം

100.7
അംേഗ പഞ്ചാംഗരാൈഗരതിശയവികസത്സൗരഭാകൃഷ്ടേലാകം

ലീനാേനക ിേലാകീവിതതിമപി കൃശാം ബി തം മദ്ധ്യവല്ലീം
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ശ ാശ്മന്യസ്തതേപ്താജ്വലകനകനിഭം പീതേചലം ദധാനം

ധ്യായാേമാ ദീപ്തരശ്മി ടമണിരശനാ കിങ്കിണീമണ്ഡിതം ത്വാം

100.8
ഊരൂ ചാരൂ തേവാരൂ ഘനമസൃണരുചൗ ചിത്തേചാരൗ രമായാ

വിശ്വേക്ഷാഭം വിശങ്ക്യ വമനിശമുഭൗ പീതേചലാവൃതാംഗൗ

ആന ാണാം പുരസ്താന്ന്യസനധൃതസമസ്താർത്ഥപാളീസമുദ്ഗ-

ച്ഛായം ജാനുദ്വയം ച മപൃഥുലമേനാേജ്ഞ ച ജംേഘ നിേഷേവ

100.9
മഞ്ജീരം മ നാൈദരിവ പദഭജനം േ യ ഇത്യാലപന്തം

പാദാ ം ാന്തിമജ്ജത് ണതജനമേനാമന്ദേരാദ്ധാരകൂർമം

ഉ ംഗാതാ രാജന്നഖരഹിമകരേജ്യാത്സ്നയാ ചാ ിതാനാം

സന്താപധ്വാന്തഹ ീം തതിമനുകലേയ മംഗലാമംഗുലീനാം

100.10
േയാഗീ ാണാം ത്വദംേഗഷ്വധികസുമധുരം മുക്തിഭാജാം നിവാേസാ

ഭക്താനാം കാമവർഷദ തരുകിസലയം നാഥ േത പാദമൂലം

നിത്യം ചിത്തസ്ഥിതം േമ പവനപുരപേത കൃഷ്ണ കാരുണ്യസിേന്ധാ

ഹൃത്വാ നിഃേശഷതാപാൻ ദിശതു പരമാനന്ദസേന്ദാഹലക്ഷ്മീം
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100.11
അജ്ഞാത്വാ േത മഹത്ത്വം യദിഹ നിഗദിതം വിശ്വനാഥ ക്ഷേമഥാഃ

േസ്താ ം ൈചതത്സഹേ ാത്തരമധികതരം ത്വത് സാദായ ഭൂയാത് 

േദ്വധാ നാരായണീയം തിഷു ച ജനുഷാ ത്യതാവർണേനന

സ്ഫീതം ലീലാവതാൈരരിദമിഹ കുരുതാമായുരാേരാഗ്യസൗഖ്യം
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