
ഭര്തൃഹേരഃ	ശതക	തിശതി	-	നീതി	ശതകമ്

ദി ാലാദ നവ ി ാനംതചി ാ തമൂര്തേയ	|
സ ാനുഭൂേത കമാനായ	നമഃ	ശാംതായ	േതജേസ	||	1�1	||

േബാ ാേരാ	മ ര ഗസ്താഃ
പഭവഃ	സ്മയദൂഷിതാഃ	|
അേബാേധാപഹതാഃ	ചാേന
ജീര്ണം	അംേഗ	സുഭാഷിതം	||	1�2	||

അ ഃ	സുഖം	ആരാധ ഃ
സുഖതരം	ആരാധ േത	വിേശഷ ഃ	|
ാനലവദുര ിദഗ്ധം

ബ ാപി	തം	നരം	ന	രംജയതി	||	1�3	||

പസഹ 	മണിം	ഉ േര കരവ ദംഷ് ടാംതരാത്

സമു ദം	അപി	സംതേരത് പചലദൂര്മിമാലാകുലം	|
ഭുജംഗം	അപി	േകാപിതം	ശിരസി	പുഷ്പവ ാരേയത്
ന	തു	പതിനിവിഷ്ടമൂഋഖജനചി ം	ആരാധേയഥ്	||	1�4	||

ലേഭത	സികതാസു	ൈതലം	അപി	യ തഃ	പീഡയന്
പിേബ 	മൃഗതൃഷ്ണികാസു	സലിലം	പിപാസാര്ദിതഃ	|
ക ചിദപി	പര ടന്ശശവിഷാണം	ആസാദേയത്
ന	തു	പതിനിവിഷ്ടമൂര്ഖചി ം	ആരാധേയഥ്	||	1�5	||

വ ാലം	ബാലമൃണാലതംതുഭിരെസൗ	േരാ ും	സമു ൃംഭേത
േഛ ും	വജമണിം	ശിരീഷകുസുമ പാംേതന	സ ഹതി	|
മാധുര ം	മധുബിംദുനാ	രചയിതും	 ാരാമുേധരീഹേത
േനതും	വാംഛംതി	യഃ	ഖലാന്പഥി	സതാം	സൂൈ ഃ	സുധാസ ംദിഭിഃ	||	1�6	||

സ ായ ം	ഏകാംതഗുണം	വിധാതാ
വിനിര്മിതം	ഛാദനം	അ തായാഃ	|
വിേശഷാഅതഃ	സര വിദാം	സമാേജ
വിഭൂഷണം	െമൗനം	അപംഡിതാനാം	||	1�7	||

യദാ	കിംചി ്േഞാഽഹം	ദ ിപ	ഇവ	മദാംധഃ	സമഭവം
തദാ	സര േ ാഽസ്മീത ഭവദവലിപ്തം	മമ	മനഃ
യദാ	കിംചിത്കിംചിദ്ബുധജനസകാശാദവഗതം
തദാ	മൂര്േഖാഽസ്മീതി	ജ ര	ഇവ	മേദാ	േമ	വ പഗതഃ	||	1�8	||
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കൃമികുലചി ം	ലാലാ ി ം	വിഗംധിജുഗുപ്സിതം
നിരുപമരസം	പീത ാ	ഖാദ രാ ി	നിരാമിഷം	|
സുരപതിം	അപി	ശ ാ	പാര്ശ ം	വിേലാക 	ന	ശംകേത
ന	ഹി	ഗണയതി	 ുേ ദാ	ജംതുഃ	പരി ഗഹഫല്ഗുതാം	||	1�9	||

ശിരഃ	ശാര ം	സ ര്ഗാത്പശുപതിശിരസ്തഃ	 ിതിധരം
മ്ഹീ ധാദു ുംഗാദവനിം	അവേന ാപി	ജലധിം	|
അേധാഽേധാ	ഗംേഗയം	പദം	ഉപഗതാ	സ്േതാകമ്
അഥവാവിേവക ഭഷ്ടാനാം	ഭവതി	വിനിപാതഃ	ശതമുഖഃ	||	1�10	||

ശേക ാ	വാരയിതും	ജേലന	ഹുതഭുക് േ തണ	സൂര ാതേപാ
നാേഗംേ ദാ	നിശിതാഗ്കുേശന	സമേദാ	ദംേഡന	േഗാഗര്ദെഭൗ	|
വ ാധിര്േഭഷജസംഗൈഹ 	വിവിൈധര്മം തപേയാൈഗര ിഷം
സര െസ ൗഷധം	അസ്തി	ശാസ് തവിഹിതം	മൂര്ഖസ 	നസ്െത ൗഷധിം	||	1�11	||

സാഹിതസംഗീതകലാവിഹീനഃ

സാ ാത്പശുഃ	പു വിഷാണഹീനഃ	|
തൃണം	ന	ഖാദ പി	ജീവമാനസ്
തദ്ഭാഗേധയം	പരമം	പശൂനാം	||	1�12	||

േയഷാം	ന	വിദ ാ	ന	തേപാ	ന	ദാനം
ാനം	ന	ശീലം	ന	ഗുേണാ	ന	ധര്മഃ	|

േത	മര്ത േലാേക	ഭുവി	ഭാരഭൂതാ
മനുഷ രൂേപണ	മൃഗാ രംതി	||	1�13	||

വരം	പര തദുര്േഗഷു
ഭാംതം	വനചൈരഃ	സഹ
ന	മൂര്ഖജനസംപര്കഃ
സുേരം ദഭവേനഷ പി	||	1�14	||

ശാസ്േ താപസ്കൃതശബ്ദസുംദരഗിരഃ	ശിഷ പേദയാഗമാ
വിഖ ാതാഃ	കവേയാ	വസംതി	വിഷേയ	യസ 	പേഭാര്നിര്ധനാഃ	|
ത ാഡ ം	വസുധാദിപസ 	കവയസ്ത ര്ഥം	വിനാപീശ രാഃ
കു ാഃ	സ ുഃ	കുപരീ കാ	ഹി	മണേയാ	ൈയരര്ഘതഃ	പാതിതാഃ	||	1�15	||

ഹര്തുര ാതി	ന	േഗാചരം	കിം	അപി	ശം	പുഷ്ണാതി	യ ര ദാഽപ ്

അര്ഥിഭ ഃ	പതിപാദ മാനം	അനിശം	പാപ്േനാതി	വൃ ിം	പരാം	|
ക ാംേതഷ പി	ന	പയാതി	നിധനം	വിദ ാഖ ം	അംതര്ധനം
േയഷാം	താന് പതി	മാനം	ഉജ്ഝത	നൃപാഃ	കസ്ൈതഃ	സഹ	സ്പര്ധേത	||	1�16	||

അധിഗതപരമാര്ഥാന്പംഡിതാ ാവമം ാസ്

തൃണം	ഇവ	ലഘു	ല ്മീര്ൈനവ	താന്സംരുണ ി	|
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അഭിനവമദേലഖാശ ാമഗംഡ ലാനാം

ന	ഭവതി	ബിസതംതുര ാരണം	വാരണാനാം	||	1�17	||

അംേഭാജിനീവനവിഹാരവിലാസം	ഏവ
ഹംസസ 	ഹംതി	നിതരാം	കുപിേതാ	വിധാതാ	|
ന	തസ 	ദുഗ്ധജലേഭദവിെധൗ	പസി ാം
ൈവദഗ്ധീകീര്തിം	അപഹര്തും	അെസൗ	സമര്ഥഃ	||	1�18	||

േകയൂരാണി	ന	ഭൂഷയംതി	പുരുഷം	ഹാരാ	ന	ചംേ ദാ ലാ

ന	സ്നാനം	ന	വിേലപനം	ന	കുസുമം	നാലംകൃതാ	മൂര്ധജാഃ	|
വാേണ കാ	സമലംകേരാതി	പുരുഷം	യാ	സംസ്കൃതാ	ധാര േത
ീയംേത	ഖലു	ഭൂഷണാനി	സതതം	വാഗ്ഭൂഷണം	ഭൂഷണം	||	1�19	||

വിദ ാ	നാമ	നരസ 	രൂപം	അധികം	പ ഗുപ്തം	ധനം
വിദ ാ	േഭാഗകരീ	യശഃസുഖകരീ	വിദ ാ	ഗുരൂണാം	ഗുരുഃ	|
വിദ ാ	ബംധുജേനാ	വിേദശഗമേന	വിദ ാ	പരാ	േദവതാ
വിദ ാ	രാജസു	പൂജ േത	ന	തു	ധനം	വിദ ാവിഹീനഃ	പശുഃ	||	1�20	||

ാംതിേ ത്കവേചന	കിം	കിം	അരിഭിഃ	േ കാേധാഽസ്തി	േചേ ഹിനാം
ാതിേ ദനേലന	കിം	യദി	സുഹൃ ിെവ ൗഷധം	കിം	ഫലം	|

കിം	സര്ൈപര ദി	ദുര്ജനാഃ	കിം	ഉ	ധൈനര ിദ ാഽനവദ ാ	യദി
വീഡാ	േചത്കിം	ഉ	ഭൂഷൈണഃ	സുകവിതാ	യദസ്തി	രാേജ ന	കിം	||	1�21	||

ദാ ിണ ം	സജേന	ദയാ	പരിജേന	ശാഠ ം	സദാ	ദുര്ജേന
പീതിഃ	സാധുജേന	നേയാ	നൃപജേന	വിദ േന	ചാര്ജവം	|
െശൗര ം	ശതുജേന	 മാ	ഗുരുജേന	കാംതാജേന	ധൃഷ്ടതാ
േയ	ൈചവം	പുരുഷാഃ	കലാസു	കുശലാസ്േതേഷ വ	േലാക ിതിഃ	||	1�22	||

ജാഡ ം	ധിേയാ	ഹരതി	സിംചതി	വാചി	സത ം
മാേനാ തിം	ദിശതി	പാപം	അപാകേരാതി	|
േചതഃ	പസാദയതി	ദി ു	തേനാതി	കീര്തിം
സ ംഗതിഃ	കഥയ	കിം	ന	കേരാതി	പുംസാം	||	1�23	||

ജയംതി	േത	സുകൃതിേനാ
രസസി ാഃ	കവീശ രാഃ	|
നാസ്തി	േയഷാം	യശഃകാേയ
ജരാമരണജം	ഭയം	||	1�24	||

സൂനുഃ	സ രിതഃ	സതീ	പിയതമാ	സ ാമീ	പസാേദാ ുഖഃ
സ്നിഗ്ധം	മി തം	അവംചകഃ	പരിജേനാ	നിഃേ ശേലശം	മനഃ	|
ആകാേരാ	രുചിരഃ	 ിര 	വിഭേവാ	വിദ ാവദാതം	മുഖം
തുഷ്േട	വിഷ്ടപകഷ്ടഹാരിണി	ഹെരൗ	സംപാപ േത	േദഹിനാ	||	1�25	||

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


പാണാഘാതാ ിവൃ ിഃ	പരധനഹരേണ	സംയമഃ	സതവാക ം
കാേല	ശ ാ	പദാനം	യുവതിജനകഥാമൂകഭാവഃ	പേരഷാം	|
തൃഷ്ണാേസാേതാ	വിഭംേഗാ	ഗുരുഷു	ച	വിനയഃ	സര ഭൂതാനുകംപാ
സാമാന ഃ	സര ശാസ്േ തഷ നുപഹതവിധിഃ	േ ശയസാം	ഏഷ	പംഥാഃ	||	1�26	||

പാരഭ േത	ന	ഖലു	വിഘ്നഭേയന	നീൈചഃ
പാരഭ 	വിഘ്നവിഹതാ	വിരമംതി	മധ ാഃ	|
വിഘ്ൈനഃ	പുനഃ	പുനരപി	പതിഹന മാനാഃ
പാരബ്ധം	ഉ മജനാ	ന	പരിത ജംതി	||	1�27	||

അസംേതാ	നാഭ ര്ഥ ാഃ	സുഹൃദപി	ന	യാച ഃ	കൃശധനഃ
പിയാ	ന ാ ാ	വൃ ിര്മലിനം	അസുഭംേഗഽപ സുകരം	|
വിപദ ുൈ ഃ	േ യം	പദം	അനുവിേധയം	ച	മഹതാം
സതാം	േകേനാ ിഷ്ടം	വിഷമം	അസിധാരാ വതം	ഇദം	||	1�28	||

ുത് ാേമാഽപി	ജരാകൃേശാഽപി	ശിഥില പാേണാഽപി	കഷ്ടാം	ദശാമ്
ആപേ ാഽപി	വിപ ദീധിതിരിതി	പാേണഷു	നശ പി	|
മേ േഭം ദവിഭി കുംഭപിശിതഗാൈസകബ സ്പൃഹഃ

കിം	ജീര്ണം	തൃണം	അ ി	മാനമഹതാം	അേഗസരഃ	േകസരീ	||	1�29	||

സ സ്നായുവസാവേശഷമലിനം	നിര്മാംസം	അപ ി	േഗാഃ
ശ ാ	ലബ്ധ ാ	പരിേതാഷം	ഏതി	ന	തു	ത സ 	 ുധാശാംതേയ	|
സിംേഹാ	ജംബുകം	അംകം	ആഗതം	അപി	ത ാ	നിഹംതി	ദ ിപം
സര ഃ	കൃ ഗേതാഽപി	വാംഛംതി	ജനഃ	സ ാനുരൂപം	ഫലം	||	1�30	||

ലാംഗൂലചാലനം	അധ രണാവപാതം

ഭൂെമൗ	നിപത 	വദേനാദരദര്ശനം	ച	|
ശ ാ	പിംഡദസ 	കുരുേത	ഗജപുംഗവസ്തു
ധീരം	വിേലാകയതി	ചാടുശൈത 	ഭുംേ 	||	1�31	||

പരിവര്തിനി	സംസാേര
മൃതഃ	േകാ	വാ	ന	ജായേത	|
സ	ജാേതാ	േയന	ജാേതന
യാതി	വംശഃ	സമു തിം	||	1�32	||

കുസുമസ്തവകേസ വ

ദ യീ	വൃ ിര്മനസ ിനഃ	|
മൂര്ധ്നി	വാ	സര േലാകസ
ശീര േത	വന	ഏവ	വാ	||	1�33	||

സംത േന ഽപി	ബൃഹസ്പതി പഭൃതയഃ	സംഭാവിതാഃ	പംചഷാസ്
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താന് പേത ഷ	വിേശഷവികമരുചീ	രാഹുര്ന	ൈവരായേത	|
ദ ാേവവ	ഗസേത	ദിവാകരനിശാ പാേണശ െരൗ	ഭാസ്കെരൗ
ഭാതഃ	പരണി	പശ 	ദാനവപതിഃ	ശീര്ഷാവേശഷാകൃതിഃ	||	1�34	||

വഹതി	ഭുവനേശണിം	േശഷഃ	ഫണാഫലക ിതാം

കമഠപതിനാ	മേധ പൃഷ്ഠം	സദാ	സ	ച	ധാര േത	|
തം	അപി	കുരുേത	േ കാഡാധീനം	പേയാധിരനാദരാദ്
അഹഹ	മഹതാം	നിഃസീമാന രി തവിഭൂതയഃ	||	1�35	||

വരം	പ േ ദഃ	സമദമഘവ ു കുലിശ പഹാൈരര്
ഉദ്ഗ ദ്ബഹുലദഹേനാദ്ഗാരഗുരുഭിഃ	|
തുഷാരാേ ദഃ	സൂേനാരഹഹ	പിതരി	േ ശവിവേശ
ന	ചാെസൗ	സംപാതഃ	പയസി	പയസാം	പത ുരുചിതഃ	||	1�36	||

സിംഹഃ	ശിശുരപി	നിപതതി
മദമലിനകേപാലഭി ിഷു	ഗേജഷു	|
പകൃതിരിയം	സ വതാം

ന	ഖലു	വയസ്േതജേസാ	േഹതുഃ	||	1�37	||

ജാതിര ാതു	രസാതലം	ഗുണഗൈണസ്തതാപ േധാ	ഗമ താം
ശീലം	ൈശലതടാത്പതത ഭിജനഃ	സംദഹ താം	വ ിനാ	|
െശൗേര 	ൈവരിണി	വജം	ആശു	നിപതത ര്േഥാഽസ്തു	നഃ	േകവലം
േയൈനേകന	വിനാ	ഗുണസ്തൃണലവപായാഃ	സമസ്താ	ഇേമ	||	1�38	||

ധനം	അര്ജയ	കാകു ്ഥ
ധനമൂലം	ഇദം	ജഗത്	|
അംതരം	നാഭിജാനാമി
നിര്ധനസ 	മൃതസ 	ച	||	1�39	||

താനീം ദിയാണ വികലാനി	തേദവ	നാമ
സാ	ബു ിര പതിഹതാ	വചനം	തേദവ	|
അര്േഥാഷ്മണാ	വിരഹിതഃ	പുരുഷഃ	 േണന
േസാഽപ ന 	ഏവ	ഭവതീതി	വിചി തം	ഏതഥ്	||	1�40	||

യസ ാസ്തി	വി ം	സ	നരഃ	കുലീനഃ
സ	പംഡിതഃ	സ	ശുതവാന്ഗുണ ഃ	|
സ	ഏവ	വ ാ	സ	ച	ദര്ശനീയഃ
സേര 	ഗുണാഃ	കാംചനം	ആശയംതി	||	1�41	||

െദൗര്മം ത ാ ൃപതിര ിനശ തി	യതിഃ	സംഗാ ുേതാ	ലാലനാത്
വിേ പാഽനധ യനാത്കുലം	കുതനയാ ീലം	ഖേലാപാസനാത്	|
ഹീര്മദ ാദനേവ ണാദപി	കൃഷിഃ	സ്േനഹഃ	പവാസാശയാന്
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ൈമതീ	ചാപണയാ മൃ ിരനയാ ാഗപമാദാ നം	||	1�42	||

ദാനം	േഭാേഗാ	നാശസ്തിേസാ
ഗതേയാ	ഭവംതി	വി സ 	|
േയാ	ന	ദദാതി	ന	ഭുംേ
തസ 	തൃതീയാ	ഗതിര്ഭവതി	||	1�43	||

മണിഃ	ശാേണാ ീഢഃ	സമരവിജയീ	േഹതിദലിേതാ
മദ ീേണാ	നാഗഃ	ശരദി	സരിതഃ	ശ ാനപുലിനാഃ	|
കലാേശഷ ം ദഃ	സുരതമൃദിതാ	ബാലവനിതാ
ത ിമ്നാ	േശാഭംേത	ഗലിതവിഭവാ ാര്ഥിഷു	നരാഃ	||	1�44	||

പരി ീണഃ	ക ി ്പൃഹയതി	യവാനാം	പസൃതേയ
സ	പ ാ ംപൂര്ണഃ	കലയതി	ധരിതീം	തൃണസമാം	|
അത ാൈനകാംത ാദ്ഗുരുലഘുതയാഽര്േഥഷു	ധനിനാമ്
അവ ാ	വസ്തൂനി	പഥയതി	ച	സംേകാചയതി	ച	||	1�45	||

രാജംദുധു സി	യദി	 ിതിേധനും	ഏതാം
േതനാദ 	വ ം	ഇവ	േലാകം	അമും	പുഷാണ
തസ്മിം 	സമ ഗനിശം	പരിേപാഷ മാേണ
നാനാഫൈലഃ	ഫലതി	ക ലേതവ	ഭൂമിഃ	||	1�46	||

സത ാനൃതാ	ച	പരുഷാ	പിയവാദിനീ	ച
ഹിംസാ	ദയാലുരപി	ചാര്ഥപരാ	വദാന ാ	|
നിത വ യാ	പചുരനിത ധനാഗമാ	ച
വാരാംഗേനവ	നൃപനീതിരേനകരൂപാ	||	1�47	||

ആ ാ	കീര്തിഃ	പാലനം	ബാ ണാനാം
ദാനം	േഭാേഗാ	മി തസംര ണം	ച
േയഷാം	ഏേത	ഷഡ്ഗുണാ	ന	പവൃ ാഃ
േകാഽര്ഥസ്േതഷാം	പാര്ഥിേവാപാശേയണ	||	1�48	||

യ ാതാ	നിജഭാലപ ലിഖിതം	സ്േതാകം	മഹദ ാ	ധനം
തത് പാപ്േനാതി	മരു േലഽപി	നിതരാം	േമെരൗ	തേതാ	നാധികം	|
ത ീേരാ	ഭവ	വി വ ു	കൃപണാം	വൃ ിം	വൃഥാ	സാ	കൃഥാഃ
കൂേപ	പശ 	പേയാനിധാവപി	ഘേടാ	ഗൃഹ്ണാതി	തുല ം	ജലം	||	1�49	||

ത ം	ഏവ	ചാതകാധാേരാഽ
സീതി	േകഷാം	ന	േഗാചരഃ	|
കിം	അംേഭാദവരാസ്മാകം
കാര്പേണ ാ ം	പതീ േസ	||	1�50	||
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േര	േര	ചാതക	സാവധാനമനസാ	മി ത	 ണം	ശൂയതാമ്
അംേഭാദാ	ബഹേവാ	വസംതി	ഗഗേന	സേര ഽപി	ൈനതാദൃശാഃ	|
േകചിദ ൃഷ്ടിഭിരാര് ദയംതി	വസുധാം	ഗര്ജംതി	േകചിദ ൃഥാ
യം	യം	പശസി	തസ 	തസ 	പുരേതാ	മാ	ബൂഹി	ദീനം	വചഃ	||	1�51	||

അകരുണത ം	അകാരണവി ഗഹഃ
പരധേന	പരേയാഷിതി	ച	സ്പൃഹാ	|
സുജനബംധുജേനഷ സഹിഷ്ണുതാ

പകൃതിസി ം	ഇദം	ഹി	ദുരാ നാം	||	1�52	||

ദുര്ജനഃ	പരിഹര്തേവ ാ
വിദ യാഽലകൃേതാഽപി	സന്	|
മണിനാ	ഭൂഷിതഃ	സര്പഃ
കിം	അെസൗ	ന	ഭയംകരഃ	||	1�53	||

ജാഡ ം	ഹീമതി	ഗണ േത	വതരുെചൗ	ദംഭഃ	ശുെചൗ	ൈകതവം
ശൂേര	നിര്ഘൃണതാ	മുെനൗ	വിമതിതാ	ൈദന ം	പിയാലാപിനി	|
േതജസ ിന വലിപ്തതാ	മുഖരതാ	വ ര ശ ിഃ	 ിേര
തത്േകാ	നാമ	ഗുേണാ	ഭേവ 	ഗുണിനാം	േയാ	ദുര്ജൈനര്നാംകിതഃ	||	1�54	||

േലാഭേ ദഗുേണന	കിം	പിശുനതാ	യദസ്തി	കിം	പാതൈകഃ
സത ം	േച പസാ	ച	കിം	ശുചി	മേനാ	യദസ്തി	തീര്േഥന	കിം	|
െസൗജന ം	യദി	കിം	ഗുൈണഃ	സുമഹിമാ	യദസ്തി	കിം	മംഡൈനഃ
സദ ിദ ാ	യദി	കിം	ധൈനരപയേശാ	യദസ്തി	കിം	മൃത ുനാ	||	1�55	||

ശശീ	ദിവസധൂസേരാ	ഗലിതെയൗവനാ	കാമിനീ
സേരാ	വിഗതവാരിജം	മുഖം	അന രം	സ ാകൃേതഃ	|
പഭുര്ധനപരായണഃ	സതതദുര്ഗതഃ	സ േനാ

നൃപാംഗണഗതഃ	ഖേലാ	മനസി	സപ്ത	ശല ാനി	േമ	||	1�56	||

ന	ക ി ംഡേകാപാനാമ്

ആ ീേയാ	നാമ	ഭൂഭുജാം	|
േഹാതാരം	അപി	ജുഹ ാനം
സ്പൃഷ്േടാ	വഹതി	പാവകഃ	||	1�57	||

െമൗേനാഉമൂകഃ	പവചനപടുര്ബാടുേലാ	ജ േകാ	വാ
ധൃഷ്ടഃ	പാര്േശ 	വസതി	ച	സദാ	ദൂരത ാ പഗല്ഭഃ	|
ാംത ാ	ഭീരുര ദി	ന	സഹേത	പായേശാ	നാഭിജാതഃ
േസവാധര്മഃ	പരമഗഹേനാ	േയാഗിനാം	അപ ഗമ ഃ	||	1�58	||

ഉദ്ഭാസിതാഖിലഖലസ 	വിശൃംഖലസ
പാഗ്ജാതവിസ്തൃതനിജാധമകര്മവൃേ ഃ	|
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ൈദവാദവാപ്തവിഭവസ 	ഗുണദ ിേഷാഽസ
നീചസ 	േഗാചരഗൈതഃ	സുഖം	ആപ േത	||	1�59	||

ആരംഭഗുര ീ	 യിണീ	കേമണ
ലഘ ീ	പുരാ	വൃ ിമതീ	ച	പ ാത്	|
ദിനസ 	പൂര ാര്ധപരാര്ധഭി ാ
ഛാേയവ	ൈമതീ	ഖലസ നാനാം	||	1�60	||

മൃഗമീനസ നാനാം	തൃണജലസംേതാഷവിഹിതവൃ ീനാം	|
ലുബ്ധകധീവരപിശുനാ	നിഷ്കാരണൈവരിേണാ	ജഗതി	||	1�61	||

വാംഛാ	സ നസംഗേമ	പരഗുേണ	പീതിര്ഗുെരൗ	നമതാ
വിദ ായാം	വ സനം	സ േയാഷിതി	രതിര്േലാകാപവാദാദ്ഭയം	|
ഭ ിഃ	ശൂലിനി	ശ ിരാ ദമേന	സംസര്ഗമു ിഃ	ഖേല
േയേഷ േത	നിവസംതി	നിര്മലഗുണാസ്േതേഭ ാ	നേരേഭ ാ	നമഃ	||	1�62	||

വിപദി	ൈധര ം	അഥാഭ ുദേയ	 മാ
സദസി	വാക പടുതാ	യുധി	വികമഃ	|
യശസി	ചാഭിരുചിര സനം	ശുെതൗ
പകൃതിസി ം	ഇദം	ഹി	മഹാ നാം	||	1�63	||

പദാനം	പ ം	ഗൃഹം	ഉപഗേത	സം ഭമവിധിഃ
പിയം	കൃത ാ	െമൗനം	സദസി	കഥനം	ചാപ ുപകൃേതഃ	|
അനുേ േകാ	ല ്മ ാം	അനഭിഭവഗംധാഃ	പരകഥാഃ
സതാം	േകേനാ ിഷ്ടം	വിഷമം	അസിധാരാ വതം	ഇദം	||	1�64	||

കേര	 ാഘ സ്ത ാഗഃ	ശിരസി	ഗുരുപാദ പണയിതാ
മുേഖ	സത ാ	വാണീ	വിജയി	ഭുജേയാര ീര ം	അതുലം	|
ഹൃദി	സ ാ	വൃ ിഃ	ശുതിം	അധിഗതം	ച	ശവണേയാര്
വിനാൈപ ശ േരണ	പകൃതിമഹതാം	മംഡനം	ഇദം	||	1�65	||

സംപ ു	മഹതാം	ചി ം
ഭവത ുത്പലേകാഉമലം	|ആപ ു	ച	മഹാൈശലശിലാ
സംഘാതകര്കശം	||	1�66	||

സംതപ്തായസി	സം ിതസ 	പയേസാ	നാമാപി	ന	 ായേത

മു ാകാരതയാ	തേദവ	നലിനീപത ിതം	രാജേത	|
സ ാത ാം	സാഗരശു ിമധ പതിതം	തെ ൗ ികം	ജായേത
പാേയണാധമമധ േമാ മഗുണഃ	സംസര്ഗേതാ	ജായേത	||	1�67	||

പീണാതി	യഃ	സുചരിൈതഃ	പിതരം	സ	പുേതാ
യദ്ഭര്തുേരവ	ഹിതം	ഇ തി	തത്കലതം	|
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ത ിതം	ആപദി	സുേഖ	ച	സമകിയം	യദ്
ഏത യം	ജഗതി	പുണ കൃേതാ	ലഭംേത	||	1�68	||

ഏേകാ	േദവഃ	േകശേവാ	വാ	ശിേവാ	വാ
േഹ കം	മി തം	ഭൂപതിര ാ	യതിര ാ	|
ഏേകാ	വാസഃ	പ േന	വാ	വേന	വാ
േഹ കാ	ഭാര ാ	സുംദരീ	വാ	ദരീ	വാ	||	1�69	||

നമേത േനാ മംതഃ	പരഗുണകഥൈനഃ	സ ാന്ഗുണാന്ഖ ാപയംതഃ
സ ാര്ഥാന്സംപാദയംേതാ	വിതതപൃഥുതരാരംഭയ ാഃ	പരാര്േഥ	|
ാംൈത വാേ പരു ാ രമുഖരമുഖാംദുര്ജനാംദൂഷയംതഃ

സംതഃ	സാ ര ചര ാ	ജഗതി	ബഹുമതാഃ	കസ 	നാഭ ര്ചനീയാഃ	||	1�70	||

ഭവംതി	നമാസ്തരവഃ	ഫേലാദ്ഗൈമര്
നവാംബുഭിര്ദൂരാവലംബിേനാ	ഘനാഃ	|
അനു താഃ	സത്പുരുഷാഃ	സമൃ ിഭിഃ
സ ഭാവ	ഏഷ	പേരാപകാരിണാം	||	1�71	||

േ ശാതം	ശുേതൈനവ	ന	കുംഡേലന
ദാേനന	പാണിര്ന	തു	കംകേണന	|
വിഭാതി	കായഃ	കരുണപരാണാം
പേരാപകാൈരര്ന	തു	ചംദേനന	||	1�72	||

പാപാ ിവാരയതി	േയാജയേത	ഹിതായ
ഗുഹ ം	നിഗൂഹതി	ഗുണാന് പകടീകേരാതി	|
ആപദ്ഗതം	ച	ന	ജഹാതി	ദദാതി	കാേല
സ ിതല ണം	ഇദം	പവദംതി	സംതഃ	||	1�73	||

പദ്മാകരം	ദിനകേരാ	വികചീകേരാതി
ചമ് ദ്േപ ാലാസയതി	ൈകരവചകവാലം	|
നാഭ ര്ഥിേതാ	ജലധേരാഽപി	ജലം	ദദാതി
സംതഃ	സയം	പരഹിേത	വിഹിതാഭിേയാഗാഃ	||	1�74	||

ഏേക	സത്പുരുഷാഃ	പരാര്ഥഘടകാഃ	സ ാര്ഥം	പരിത ജംതി	േയ
സാമാന ാസ്തു	പരാര്ഥം	ഉദ മഭൃതഃ	സ ാര്ഥാവിേരാേധന	േയ	|
േതഽമീ	മാനുഷരാ സാഃ	പരഹിതം	സ ാര്ഥായ	നിഘ്നംതി	േയ
േയ	തു	ഘ്നംതി	നിരര്ഥകം	പരഹിതം	േത	േക	ന	ജാനീമേഹ	||	1�75	||

ീേരണാ ഗേതാദകായ	ഹി	ഗുണാ	ദ ാ	പുരാ	േതഽഖിലാ
ീേരാ ാപം	അേവ 	േതന	പയസാ	സ ാ ാ	കൃശാെനൗ	ഹുതഃ	|
ഗംതും	പാവകം	ഉ നസ്തദഭവ ൃഷ്ട ാ	തു	മി താപദം
യു ം	േതന	ജേലന	ശാമ തി	സതാം	ൈമതീ	പുനസ്ത ീദൃശീ	||	1�76	||
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ഇതഃ	സപിതി	േകശവഃ	കുലം	ഇതസ്തദീയദ ിഷാമ്
ഇത 	ശരണാര്ഥിനാം	ശിഖരിണാം	ഗണാഃ	േശരേത	|
ഇേതാഽപി	ബഡവാനലഃ	സഹ	സമസ്തസംവര്തൈകഋ
അേഹാ	വിതതം	ഊര്ജിതം	ഭരസഹം	സിംേധാര പുഃ	||	1�77	||

തൃഷ്ണാം	ഛിംധി	ഭജ	 മാം	ജഹി	മദം	പാേപ	രതിം	മാ	കൃഥാഃ
സത ം	ബൂഹനുയാഹി	സാധുപദവീം	േസവസ 	വിദ നം	|
മാന ാ ാനയ	വിദ ിേഷാഽപ നുനയ	പഖ ാപയ	പശയം
കീര്തിം	പാലയ	ദുഃഖിേത	കുരു	ദയാം	ഏത താം	േചഷ്ടിതം	||	1�78	||

മനസി	വചസി	കാേയ	പുണ പീയൂഷപൂര്ണാസ്
തിഭുവനം	ഉപകാരേശണിഭിഃ	പീണയംതഃ	|
പരഗുണപരമാണൂന്പര തീകൃത 	നിത ം
നിജഹൃദി	വികസംതഃ	സംത	സംതഃ	കിയംതഃ	||	1�79	||

കിം	േതന	േഹമഗിരിണാ	രജതാ ദിണാ	വാ
യതാശിതാ 	തരവസ്തരവസ്ത	ഏവ	|
മന ാമേഹ	മലയം	ഏവ	യദാശേയണ
കംേകാലനിംബകടുജാ	അപി	ചംദനാഃ	സ ുഃ	||	1�80	||

രൈ ര്മഹാര്ൈഹസ്തുതുഷുര്ന	േദവാ
ന	േഭജിേര	ഭീമവിേഷണ	ഭീതിം	|
സുധാം	വിനാ	ന	പരയുര ിരാമം
ന	നി ിതാര്ഥാദ ിരമംതി	ധീരാഃ	||	1�81	||

ക ചിത്പൃഥ ീശ ഃ	ക ചിദപി	ച	പരംകശയനഃ
ക ചി ാകാഹാരഃ	ക ചിദപി	ച	ശാേല ാദനരുചിഃ	|
ക ചിത്കംഥാധാരീ	ക ചിദപി	ച	ദിവ ാംബരധേരാ
മനസ ീ	കാര ാര്ഥീ	ന	ഗണയതി	ദുഃഖം	ന	ച	സുഖം	||	1�82	||

ഐശരസ 	വിഭൂഷണം	സുജനതാ	െശൗരസ 	വാക്സംയേമാ
ാനേസ ാപശമഃ	ശുതസ 	വിനേയാ	വി സ 	പാേത	വ യഃ	|

അേകാധസ്തപസഃ	 മാ	പഭവിതുര്ധര്മസ 	നിര ാജതാ
സേര ഷാം	അപി	സര കാരണം	ഇദം	ശീലം	പരം	ഭൂഷണം	||	1�83	||

നിംദംതു	നീതിനിപുണാ	യദി	വാ	സ്തുവംതു
ല ്മീഃ	സമാവിശതു	ഗ തു	വാ	യേഥഷ്ഠം	|
അൈദ വ	വാ	മരണം	അസ്തു	യുഗാംതേര	വാ
ന ാ ാത്പഥഃ	പവിചലംതി	പദം	ന	ധീരാഃ	||	1�84	||

ഭ ാശസ 	കരംഡപിംഡിതതേനാര് ാേനം ദിയസ 	 ുധാ
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കൃത ാഖുര ിവരം	സയം	നിപതിേതാ	ന ം	മുേഖ	േഭാഗിനഃ	|
തൃപ്തസ്തത്പിശിേതന	സത രം	അെസൗ	േതൈനവ	യാതഃ	യഥാ
േലാകാഃ	പശ ത	ൈദവം	ഏവ	ഹി	നൃണാം	വൃെ ൗ	 േയ	കാരണം	||	1�85	||

ആലസ ം	ഹി	മനുഷ ാണാം
ശരീരേ ാ	മഹാനിപുഃ	|
നാസ്ത ുദ മസേമാ	ബംധുഃ
കുര ാേണാ	നാവസീദതി	||	1�86	||

ഛിേ ാഽപി	േരാഹതി	തര് ീേണാഽപ ുപചീയേത	പുന ം ദഃ	|
ഇതി	വിമൃശംതഃ	സംതഃ	സംതപ ംേത	ന	ദുഃേഖഷു	||	1�87	||

േനതാ	യസ 	ബൃഹസ്പതിഃ	പഹരണം	വജം	സുരാഃ	ൈസനികാഃ
സ ര്േഗാ	ദുര്ഗം	അനുഗഹഃ	കില	ഹേരൈരരാവേതാ	വാരണഃ	|
ഇൈതശ രബലാന ിേതാഽപി	ബലഭിദ്ഭ ഃ	പൈരഃ	സംഗേര
തദ ം	നനു	ൈദവം	ഏവ	ശരണം	ധിഗ്ധിഗ ൃഥാ	െപൗരുഷം	||	1�88	||

കര്മായ ം	ഫലം	പുംസാം
ബു ിഃ	കര്മാനുസാരിണീ	|
തഥാപി	സുധിയാ	ഭാവ ം
സുവിചാൈര വ	കുര താ	||	1�89	||

ഖല ാേതാ	ദിവേസശ രസ 	കിരൈണഃ	സംതാഡിേതാ	മസ്തേക
വാംഛംേദശം	അനാതപം	വിധിവശാ ാലസ 	മൂലം	ഗതഃ	|
തതാപ സ 	മഹാഫേലന	പതതാ	ഭ ം	സശബ്ദം	ശിരഃ
പാേയാ	ഗ തി	യത	ഭാഗ രഹിതസ്തൈതവ	യാംത ാപദഃ	||	1�90	||

രവിനിശാകരേയാര് ഗഹപീഡനം

ഗജഭുജംഗമേയാരപി	ബംധനം	|
മതിമതാം	ച	വിേലാക 	ദരി ദതാം
വിധിരേഹാ	ബലവാനിതി	േമ	മതിഃ	||	1�91	||

സൃജതി	താവദേശഷഗുണകരം
പുരുഷര ം	അലംകരണം	ഭുവഃ	|
തദപി	തത് ണഭംഗി	കേരാതി
േചദഹഹ	കഷ്ടം	അപംഡിതതാ	വിേധഃ	||	1�92	||

പതം	ൈനവ	യദാ	കരീരവിടേപ	േദാേഷാ	വസംതസ 	കിമ്
േനാലൂേകാഽപ വഓകേത	യദി	ദിവാ	സൂരസ 	കിം	ദൂഷണം	|
ധാരാ	ൈനവ	പതംതി	ചാതകമുേഖ	േമഘസ 	കിം	ദൂഷണമ്
യത്പൂര ം	വിധിനാ	ലലാടലിഖിതം	ത ാര്ജിതും	കഃ	 മഃ	||	1�93	||
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നമസ ാേമാ	േദവാ നു	ഹതവിേധസ്േതഽപി	വശഗാ
വിധിര ംദ ഃ	േസാഽപി	പതിനിയതകര്ൈമകഫലദഃ	|
ഫലം	കര്മായ ം	യദി	കിം	അമൈരഃ	കിം	ച	വിധിനാ
നമസ്തത്കര്മേഭ ാ	വിധിരപി	ന	േയഭ ഃ	പഭവതി	||	1�94	||

ബ ാ	േയന	കുലാലവ ിയമിേതാ	ബ ാഡഭാംേഡാദേര
വിഷ്ണുേര ന	ദശാവതാരഗഹേന	 ിപ്േതാ	മഹാസംകേട	|
രുേ ദാ	േയന	കപാലപാണിപുടേക	ഭി ാടനം	കാരിതഃ
സൂേര ാ	 ഭാമ തി	നിത ം	ഏവ	ഗഗേന	തസ്ൈമ	നമഃ	കര്മേണ	||	1�95	||

ൈനവാകൃതിഃ	ഫലതി	ൈനവാ	കുലം	ന	ശീലം
വിദ ാപി	ൈനവ	ന	ച	യ കൃതാപി	േസവാ	|
ഭാഗ ാനി	പൂര തപസാ	ഖലു	സംചിതാനി
കാേല	ഫലംതി	പുരുഷസ 	യൈഥവ	വൃ ാഃ	||	1�96	||

വേന	രേണ	ശതുജലാ ിമേധ
മഹാര്ണേവ	പര തമസ്തേക	വാ	|
സുപ്തം	പമ ം	വിഷമ ിതം	വാ
ര ംതി	പുണ ാനി	പുരാകൃതാനി	||	1�97	||

യാ	സാധൂം 	ഖലാന്കേരാതി	വിദുേഷാ	മൂര്ഖാന്ഹിതാംേദ ഷിണഃ
പത ം	കുരുേത	പരീ ം	അമൃതം	ഹാലാഹലം	തത് ണാത്	|
താം	ആരാധയ	സത്കിയാം	ഭഗവതീം	േഭാ ും	ഫലം	വാംഛിതം
േഹ	സാേധാ	വ സൈനര്ഗുേണഷു	വിപുേലഷ ാ ാം	വൃഥാ	മാ	കൃഥാഃ	||	1�98	||

ഗുണവദഗുണവദ ാ	കുര താ	കാര ജാതം
പരിണതിരവധാര ാ	യ തഃ	പംഡിേതന	|
അതിരഭസകൃതാനാം	കര്മണാം	ആവിപേ ര്
ഭവതി	ഹൃദയദാഹീ	ശല തുേല ാ	വിപാകഃ	||	1�99	||

ാല ാം	ൈവദൂര മ ാം	പചതി	തിലകണാം ംദൈനരിംധെനൗൈഘഃ
െസൗവര്ൈണര്ലാംഗലാൈഗര ിലിഖതി	വസുധാം	അര്കമൂലസ 	േഹേതാഃ	|
കൃത ാ	കര്പൂരഖംഡാന ൃ ിം	ഇഹ	കുരുേത	േകാ ദവാണാം	സമംതാത്
പാേപ മാം	കരംഭൂമിം	ന	ചരതി	മനുേജാ	യസ്േതാപ	മംദഭാഗ ഃ	||	1�100	||

മ ത ംഭസി	യാതു	േമരുശിഖരം	ശതും	ജയത ാഹേവ
വാണിജ ം	കൃഷിേസവേന	ച	സകലാ	വിദ ാഃ	കലാഃ	ശി താം	|
ആകാശം	വിപുലം	പയാതു	ഖഗവത്കൃത ാ	പയ ം	പരം
നാഭാവ ം	ഭവതീഹ	കര്മവശേതാ	ഭാവ സ 	നാശഃ	കുതഃ	||	1�101	||

ഭീമം	വനം	ഭവതി	തസ 	പുരം	പധാനം
സേര ാ	ജനഃ	സജനതാം	ഉപയാതി	തസ 	|
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കൃ ്നാ	ച	ഭൂര്ഭവതി	സ ിധിര പൂര്ണാ

യസ ാസ്തി	പൂര സുകൃതം	വിപുലം	നരസ 	||	1�102	||

േകാ	ലാേഭാ	ഗുണിസംഗമഃ	കിം	അസുഖം	പാേ തൈരഃ	സംഗതിഃ
കാ	ഹാനിഃ	സമയച ുതിര്നിപുണതാ	കാ	ധര്മതേ 	രതിഃ	|
കഃ	ശൂേരാ	വിജിേതം ദിയഃ	പിയതമാ	കാഽനു വതാ	കിം	ധനം
വിദ ാ	കിം	സുഖം	അപവാസഗമനം	രാജ ം	കിം	ആ ാഫലം	||	1�103	||

അപിയവചനദരിൈ ദഃ	പിയവചനധനാൈഢ ഃ	സ ദാരപരിതുഷ്ൈടഃ	|
പരപരിവാദനിവൃൈ ഃ	ക ചിത്ക ചി ംഡിതാ	വസുധാ	||	1�104	||

കദര്ഥിതസ ാപി	ഹി	ൈധര വൃേ ര്
ന	ശക േത	ൈധര ഗുണഃ	പമാര്ഷ്ടും	|
അേധാഉമുഖസ ാപി	കൃതസ 	വേ ര്
നാധഃ	ശിഖാ	യാതി	കദാചിേദവ	||	1�105	||

കാംതാകടാ വിശിഖാ	ന	ലുനംതി	യസ
ചി ം	ന	നിര്ദഹതി	കിപകൃശാനുതാപഃ	|
കര്ഷംതി	ഭൂരിവിഷയാ 	ന	േലാഭപാൈശര്
േലാകതയം	ജയതി	കൃ ്നം	ഇദം	സ	ധീരഃ	||	1�106	||

ഏേകനാപി	ഹി	ശൂേരണ
പാദാകാംതം	മഹീതലം	|
കിയേത	ഭാസ്കേരൈണവ
സ്ഫാരസ്ഫുരിതേതജസാ	||	1�107	||

വ ിസ്തസ 	ജലായേത	ജലനിധിഃ	കുല ായേത	തത് ണാന്
േമരുഃ	സ ശിലായേത	മൃഗപതിഃ	സദ ഃ	കുരംഗായേത	|
വ ാേലാ	മാല ഗുണായേത	വിഷരസഃ	പീയൂഷവര്ഷായേത
യസ ാംേഗഽഖിലേലാകവ ഭതമം	ശീലം	സമു ീലതി	||	1�108	||

ല ാഗുെണൗഘജനനീം	ജനനീം	ഇവ	സ ാമ്
അത ംതശു ഹൃദയാം	അനുവര്തമാനാം	|
േതജസ ിനഃ	സുഖം	അസൂനപി	സംത ജനതി
സത വതവ സനിേനാ	ന	പുനഃ	പതി ാം	||	1�109	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/bhartruhari-sataka-trisati---neeti-satakam-malayalam.html
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