
ഭര്തൃഹേരഃ	ശതക	തിശതി	-	ശൃംഗാര	ശതകമ്

ശംഭുസ യംഭുഹരേയാ	ഹരിേണ ണാനാം

േയനാകിയംത	സതതം	ഗൃഹകുംഭദാസാഃ	|
വാചാം	അേഗാചരചരി തവിചി തിതായ
തസ്ൈമ	നേമാ	ഭഗവേത	മകരധ ജായ	||	2�1	||

സ്മിേതന	ഭാേവന	ച	ല യാ	ഭിയാ
പരാ ുൈഖരര്ധകടാ വീ ൈണഃ	|
വേചാഭിരീര്ഷ ാകലേഹന	ലീലയാ
സമസ്തഭാൈവഃ	ഖലു	ബംധനം	സ്തിയഃ	||	2�2	||

ഭൂചാതുര ാത്കുഷ്ചിതാ ാഃ	കടാ ാഃ
സ്നിഗ്ധാ	വാേചാ	ല ിതാംതാ 	ഹാസാഃ	|
ലീലാമംദം	പ ിതം	ച	 ിതം	ച
സ്തീണാം	ഏതദ്ഭൂഷണം	ചായുധം	ച	||	2�3	||

ക ചി ഭൂഭംൈഗഃ	ക ചിദപി	ച	ല ാപരിഗൈതഃ
ക ചിദ്ഭൂരി തസ്ൈതഃ	ക ചിദപി	ച	ലീലാവിലലിൈതഃ	|
കുമാരീണാം	ഏൈതര്മദനസുഭൈഗര്േനതവലിൈതഃ
സ്ഫുര ീലാബ്ജാനാം	പകരപരികീര്ണാ	ഇവ	ദിശഃ	||	2�4	||

വ ം	ചം ദവികാസി	പംകജപരീഹാസ േമ	േലാചേന
വര്ണഃ	സ ര്ണം	അപാകരിഷ്ണുരലിനീജിഷ്ണുഃ	കചാനാം	ചയഃ	|
ബേ ാജാവിഭകുംഭവി ഭമഹെരൗ	ഗുര ീ	നിതംബ ലീ

വാചാം	ഹാരി	ച	മാര്ദവം	യുവതീഷു	സ ാഭാവികം	മംഡനം	||	2�5	||

സ്മിതകിംചി ുഗ്ധം	സരലതരേലാ	ദൃഷ്ടിവിഭവഃ
പരിസ്പംേദാ	വാചാം	അഭിനവവിലാേസാ ിസരസഃ	|
ഗതാനാം	ആരംഭഃ	കിസലയിതലീലാപരികരഃ
സ്പൃശംത ാസ്താരുണ ം	കിം	ഇവ	ന	ഹി	രമ ം	മൃഗദൃശഃ	||	2�6	||

ദഷ്ടേവ ഷു	കിം	ഉ മം	മൃഗദൃശഃ	േ പമ പസ ം	മുഖം
ഘാതേവഷ പി	കിം	തദാസ പവനഃ	ശേവ ഷു	കിം	തദ ചഃ	|
കിം	സ ാേദ ഷു	തേദാഷ്ഠപ വരസഃ	സ്പൃേശ ഷു	കിം	തദ പുര്േധ യം
കിം	നവെയൗവേന	സഹൃദൈയഃ	സര ത	തദ ി ഭമാഃ	||	2�7	||

ഏതാ ലദ ലയസംഹതിേമഖേലാ ഝംകാര

നൂപുരപരാജിതരാജഹംസ ഃ	|
കുര ംതി	കസ 	ന	മേനാ	വിവശം	തരുേണ ാ
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വിതസ്തമുഗ്ധഹരിണീസദൃൈശഃ	കടാൈ ഃ	||	2�8	||

കുംകുമപംകകലംകിതേദഹാ

െഗൗരപേയാധരകംപിതഹാരാ	|
നൂപുരഹംസരണത്പദ്മാ

കം	ന	വശീകുരുേത	ഭുവി	രാമാ	||	2�9	||

നൂനം	ഹി	േത	കവിവരാ	വിപരീതവാേചാ
േയ	നിത ം	ആഹുരബലാ	ഇതി	കാമിനീസ്താഃ	|
യാഭിര ിേലാലിതരതാരകദൃഷ്ടിപാൈതഃ

ശകാദേയാഽപി	വിജിതാസ്തബലാഃ	കഥം	താഃ	||	2�10	||

നൂനം	ആ ാകരസ്തസ ാഃ	സു ഭുേവാ	മകരധ ജഃ	|
യതസ്തേ തസംചാരസൂചിേതഷു	പവര്തേത	||	2�11	||

േകശാഃ	സംയമിനഃ	ശുേതരപി	പരം	പാരം	ഗേത	േലാചേന
അംതര ം	അപി	സ ഭാവശുചിഭീഃ	കീര്ണം	ദ ിജാനാം	ഗൈണഃ	|
മു ാനാം	സതതാധിവാസരുചിെരൗ	വേ ാജകുംഭാവിമാവി ം
തന ി	വപുഃ	പശാംതം	അപി	േതരാഗം	കേരാേത വ	നഃ	||	2�12	||

മുഗ്േധ	ധാനുഷ്കതാ	േകയം	അപൂര ാ	തയി	ദൃശ േത	|
യയാ	വിധസി	േചതാംസി	ഗുൈണേരവ	ന	സായൈകഃ	||	2�13	||

സതി	പദീേപ	സത െ ൗ	സ ു	താരാരവീംദുഷു	|
വിനാ	േമ	മൃഗശാവാ ാ	തേമാഭൂതം	ഇദം	ജഗഥ്	||	2�14	||

ഉദ ൃ ഃ	സ്തനഭാര	ഏഷ	തരേല	േനേത	ചേല	 ഭൂലേത
രാഗാധിഷ്ഠിതം	ഓഷ്ഠപ വം	ഇദം	കുര ംതു	നാമ	വ ഥാം	|
െസൗഭാഗ ാ രമാലിേകവ	ലിഖിതാ	പുഷ്പായുേധന	സയം
മധ ാപി	കേരാതി	താപം	അധികം	േരാഉമാവലിഃ	േകന	സാ	||	2�15	||

മുേഖന	ചം ദകാംേതന	മഹാനീൈലഃ	ശിേരാരുൈഹഃ	|
കരാഭ ാം	പദ്മരാഗാഭ ാം	േരേജ	ര മയീവ	സാ	||	2�16	||

ഗുരുണാ	സ്തനഭാേരണ	മുഖചംേ ദണ	ഭാസ താ	|
ശൈന രാഭ ാം	പാദാഭ ാം	േരേജ	ഗഹമയീവ	സാ	||	2�17	||

തസ ാഃ	സ്തെനൗ	യദി	ഘെനൗ	ജഘനം	ച	ഹാരി
വ ം	ച	ചാരു	തവ	ചി 	കിം	ആകുലത ം	|
പുണ ം	കുരുഷ 	യദി	േതഷു	തവാസ്തി	വാംഛാ
പുൈണ ര ിനാ	ന	ഹി	ഭവംതി	സമീഹിതാര്ഥാഃ	||	2�18	||
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ഇേമ	താരുണ ശീനവപരിമലാഃ	െ പൗഢസുരതപതാപ
പാരംഭാഃ	സ്മരവിജയദാനപതിഭുവഃ	|
ചിരം	േചതേ ാരാ	അഭിനവവികാൈരകഗുരേവാ
വിലാസവ ാപാരാഃ	കിം	അപി	വിജയംേത	മൃഗദൃശാം	||	2�19	||

പണയമധുരാഃ	േ പേമാദ്ഗാരാ	രസാശയതാം	ഗതാഃ
ഫണിതിമധുരാ	മുഗ്ധ പായാഃ	പകാശിതസ ദാഃ	|
പകൃതിസുഭഗാ	വിസംഭാര് ദാഃ	സ്മേരാദയദായിനീ
രഹസി	കിം	അപി	ൈസ രാലാപാ	ഹരംതി	മൃഗീദൃശാം	||	2�20	||

വിശമ 	വിശമ 	വന ദുമാണാം
ഛായാസു	തന ീ	വിചചാര	കാചിത്	|
സ്തേനാ രീേയണ	കേരാ ൃേതന
നിവാരയംതീ	ശശിേനാ	മയൂഖാന്	||	2�21	||

അദര്ശേന	ദര്ശനമാതകാമാ
ദൃഷ്ട ാ	പരിഷ ംഗസുൈഖകേലാലാ	|
ആലിംഗിതായാം	പുനരായതാ ാമാശാസ്മേഹ
വി ഗഹേയാരേഭദം	||	2�22	||

മാലതീ	ശിരസി	ജൃംഭണം	മുേഖ
ചംദനം	വപുഷി	കുംകുമാവിലം	|
വ സി	പിയതമാ	മദാലസാ
സ ര്ഗ	ഏഷ	പരിശിഷ്ട	ആഗമഃ	||	2�23	||

പാങ്മാം	ഏതി	മനാഗനാഗതരസം	ജാതാഭിലാഷാം	തതഃ
സവീഡം	തദനു	 േഥാദ മം	അഥ	പധസ്തൈധര ം	പുനഃ	|
േ പമാര് ദം	സ്പൃഹണീയനിര്ഭരരഹഃ	കീഡാപഗല്ഭം	തേതാ
നിഃസംഗാംഗവികര്ഷണാധികസുഖരമ ം	കുലസ് തീരതം	||	2�24	||

ഉരസി	നിപതിതാനാം	സസ്തധ ി കാനാം
മുകുലിതനയനാനാം	കിംചിദു ീലിതാനാം	|
ഉപരി	സുരതേഖദസ ി ഗംഡ ലാനാമധര

മധു	വധൂനാം	ഭാഗ വംതഃ	പിബംതി	||	2�25	||

ആമീലിതനയനാനാം	യഃ
സുരതരേസാഽനു	സംവിദം	ഭാതി	|
മിഥുൈരര്മിേഥാഽവധാരിതമവിതഥമ്

ഇദം	ഏവ	കാമനിര്ബര്ഹണം	||	2�26	||

ഇദം	അനുചിതം	അകമ 	പുംസാം
യദിഹ	ജരാസ പി	മ ഥാ	വികാരാഃ	|
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തദപി	ച	ന	കൃതം	നിതംബിനീനാം
സ്തനപതനാവധി	ജീവിതം	രതം	വാ	||	2�27	||

രാജസ്തൃഷ്ണാംബുരാേശര്ന	ഹി	ജഗതി	ഗതഃ	ക ിേദവാവസാനം

േകാ	വാര്േഥാഽര്ൈഥഃ	പഭൂൈതഃ	സവപുഷി	ഗലിേത	െയൗവേന	സാനുരാേഗ	|
ഗ ാമഃ	സദ്മ	യാവദ ികസിതനയേനംദീവരാേലാകിനീനാമാ കമ ാകമ
രൂപം	ഝടിതി	ന	ജരയാ	ലുപ േത	േ പയസീനാം	||	2�28	||

രാഗസ ാഗാരം	ഏകം	നരകശതമഹാദുഃഖസം പാപ്തിേഹതുര്േമാഹേസ ാത്പ ി

ബീജം	ജലധരപടലം	 ാനതാരാധിപസ 	|
കംദര്പൈസകമിതം	പകടിതവിവിധസ്പഷ്ടേദാഷപബംധം
േലാേകഽസ്മി 	ഹ ര്ഥ വജകുലഭവനെയൗവനാദന ദസ്തി	||	2�29	||

ശൃംഗാര ദുമനീരേദ	പസൃമരകീഡാരസേസാതസി
പദ ുമ്ന പിയബാംധേവ	ചതുരവാങ്മു ാഫേലാദന തി	|
തന ീേനതചേകാരപാവനവിെധൗ	െസൗഭാഗ ല ്മീനിെധൗ
ധന ഃ	േകാഽപി	ന	വികിയാം	കലയതി	പാപ്േത	നേവ	െയൗവേന	||	2�30	||

സംസാേരഽസ്മി സാേര	കുനൃപതിഭവനദ ാരേസവാകലംകവ ാസംഗ
വ സ്തൈധര ം	കഥം	അമലധിേയാ	മാനസം	സംവിദധ ുഃ	|
യേദ താഃ	േ പാദ ദിംദുദ ുതിനിചയഭൃേതാ	ന	സ ുരംേഭാജേനതാഃ
േ പംഖത്കാംചീകലാപാഃ	സ്തനഭരവിനമ ധ ഭാജസ്തരുണ ഃ	||	2�31	||

സി ാധ ാസിതകംദേര	ഹരവൃഷസ്കംധാവരുഗ്ണ ദുേമ
ഗംഗാെധൗതശിലാതേല	ഹിമവതഃ	 ാേന	 ിേത	േ ശയസി	|
കഃ	കുര ീത	ശിരഃ	പണാമമലിനം	 ാനം	മനസ ീ	ജേനാ
യദ ി തസ്തകുരംഗശാവനയനാ	ന	സ ുഃ	സ്മരാസ് തം	സ്തിയഃ	||	2�32	||

സംസാര	തവ	പര ംതപദവീ	ന	ദവീയസീ	|
അംതരാ	ദുസ്തരാ	ന	സ ുര ദി	േത	മദിേര ണാം	||	2�33	||

ദിശ	വനഹരിണീേഭ ാ	വംശകാംഡ വീനാം
കവലം	ഉപലേകാടി ി മൂലം	കുശാനാം	|
ശകയുവതികേപാലാപാംഡുതാംബൂലവ ീദലമ്

അരുണനഖാൈഗഃ	പാടിതം	വാ	വധൂഭ ഃ	||	2�34	||

അസാരാഃ	സേര 	േത	വിരതിവിരസാഃ	പാപവിഷയാ
ജുഗുപ്സ ംതാം	യദ ാ	നനു	സകലേദാഷാസ്പദം	ഇതി	|
തഥാേപ തദ്ഭൂെമൗ	നഹി	പരഹിതാത്പുണ ം	അധികം
ന	ചാസ്മിന്സംസാേര	കുവലയദൃേശാ	രമ ം	അപരം	||	2�35	||

ഏതത്കാമഫേലാ	േലാേക	യ േയാേരകചി താ	|
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അനചി കൃേത	കാേമ	ശവേയാരിവ	സംഗമഃ	||	2�35 1	||

മാ ര ം	ഉ ാര 	വിചാര 	കാര മാര ാഃ
സമര ാദം	ഇദം	വദംതു	|
േസവ ാ	നിതംബാഃ	കിം	ഉ	ഭൂധരാണാമത
സ്മരസ്േമരവിലാസിനീനാം	||	2�36	||

സംസാേര	സപ്നസാേര	പരിണതിതരേല	േദ 	ഗതീ	പംഡിതാനാം
ത ാനാമൃതാംഭഃ വലലിതധിയാം	യാതു	കാലഃ	കഥംചിത്	|
േനാ	േച ുഗ്ധാംഗനാനാം	സ്തനജഘനഘനാേഭാഗസംേഭാഗിനീനാം
ൂേലാപ ലീഷു	 ഗിതകരതലസ്പര്ശലീേലാദ മാനാം	||	2�37	||

ആവാസഃ	കിയതാം	ഗംേഗ	പാപഹാരിണി	വാരിണി	|
സ്തനദ േയ	തരുണ ാ	വാ	മേനാഹാരിണി	ഹാരിണി	||	2�38	||

കിം	ഇഹ	ബഹുഭിരുൈ ര ു ിശൂൈന ഃ	പലാൈപര്ദ യമ്
ഇഹ	പുരുഷാണാം	സര ദാ	േസവനീയം	|
അഭിനവമദലീലാലാലസം	സുംദരീണാം
സ്തനഭരപരിഖി ം	െയൗവനം	വാ	വനം	വാ	||	2�39	||

സത ം	ജനാ	വച്മി	ന	പ പാതാല്
േലാേകഷു	സപ്തസ പി	തഥ ം	ഏതത്	|
നാന േനാഹാരി	നിതംബിനീേഭ ാ
ദുഃൈഖകേഹതുര്ന	ച	ക ിദന ഃ	||	2�40	||

കാംേതത ുത്പലേലാചേനതി	വിപുലേശാണീഭേരത ു മത്പീേനാ ുംഗ
പേയാധേരതി	സമുഖാംേഭാേജതി	സു ഭൂരിതി	|
ദൃഷ്ട ാ	മാദ തി	േമാദേതഽഭിരമേത	പസ്െതൗതി	വിദ ാനപി
പത ാശുചിഭസ് തികാം	സ്തിയം	അേഹാ	േമാഹസ 	ദുേ ഷ്ടിതം	||	2�41	||

സ്മൃതാ	ഭവതി	താപായ	ദൃഷ്ടാ	േചാ ാദകാരിണീ	|
സ്പൃഷ്ടാ	ഭവതി	േമാഹായ	സാ	നാമ	ദയിതാ	കഥം	||	2�42	||

താവേദവാമൃതമയീ	യാവേ ാചനേഗാചരാ	|
ച ുഷ്പഥാദതീതാ	തു	വിഷാദപ തിരിച േത	||	2�43	||

നാമൃതം	ന	വിഷം	കിംചിേദതാം	മു ാ	നിതംബിനീം	|
ൈസവാമൃതലതാ	ര ാ	വിര ാ	വിഷവ രീ	||	2�44	||

ആവര്തഃ	സംശയാനാം	അവിനയഭുവനം	പ ണം	സാഹസാനാം
േദാഷാണാം	സ ിധാനം	കപടശതമയം	േ തം	അപതയാനാം	|
സ ര്ഗദ ാരസ 	വിഘ്േനാ	നരകപുരമുഖ	സര മായാകരംഡം
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സ്തീയംതം	േകന	സൃഷ്ടം	വിഷം	അമൃതമയം	പാണിേലാകസ 	പാശഃ	||	2�45	||

േനാ	സേത ന	മൃഗാംക	ഏഷ	വദനീഭൂേതാ	ന	േചംദീവരദ ംദ ം
േലാചനതാം	ഗത	ന	കനൈകരപ ംഗയഷ്ടിഃ	കൃതാ	|
കിംേത വം	കവിഭിഃ	പതാരിതമനാസ്ത ം	വിജാന പി
ത ങ്മാംസാ ിമയം	വപുര്മൃഗദൃശാം	മംേദാ	ജനഃ	േസവേത	||	2�46	||

ലീലാവതീനാം	സഹജാ	വിലാസാസ്ത
ഏവ	മൂഢസ 	ഹൃദി	സ്ഫുരംതി	|
രാേഗാ	നലിന ാ	ഹി	നിസര്ഗസി സ്തത
ഭമ്േത വ	വൃഥാ	ഷഡംഘിഃ	||	2�47	||

സംേമാഹയംതി	മദയംതി	വിഡംബയംതി
നിര്ഭര് ംതി	രമയംതി	വിഷാദയംതി	|
ഏതാഃ	പവിശ 	സദയം	ഹൃദയം	നരാണാം
കിം	നാമ	വാമനയനാ	ന	സമാചരംതി	||	2�471	||

യേദതത്പൂര്േണംദുദ ുതിഹരം	ഉദാരാകൃതി	പരം
മുഖാബ്ജം	തന ംഗ ാഃ	കില	വസതി	യതാധരമധു	|
ഇദം	തത്കിം	പാക ദുമഫലം	ഇദാനീം	അതിരസവ തീേതഽസ്മിന്
കാേല	വിഷം	ഇവ	ഭവിഷ ്ത സുഖദം	||	2�48	||

ഉ ീല ിവലീതരംഗനിലയാ	േ പാ ുംഗപീനസ്തനദ ംേദ േനാദ്ഗത
ചകവാകയുഗലാ	വ ാംബുേജാദ്ഭാസിനീ	|
കാംതാകാരധരാ	നദീയം	അഭിതഃ	കൂരാത	നാേപ േത
സംസാരാര്ണവമ നം	യദി	തദാ	ദൂേരണ	സംത ജ താം	||	2�49	||

ജ ംതി	സാര്ധം	അേന ന	പശ ംത ന ം	സവി ഭമാഃ	|
ഹൃദ്ഗതം	ചിംതയംത ന ം	പിയഃ	േകാ	നാമ	േയാഷിതാം	||	2�50	||

മധു	തിഷ്ഠതി	വാചി	േയാഷിതാം	ഹൃദി	ഹാലാഹലം	ഏവ	േകവലം	|
അതഏവ	നിപീയേതഽധേരാ	ഹൃദയം	മുഷ്ടിഭിേരവ	താഡ േത	||	2�51	||

അപസര	സേഖ	ദൂരാദസ്മാത്കടാ വിഷാനലാത്
പകൃതിവിഷമാേദ ാഷി ര്പാദ ിലാസഫണാഭൃതഃ	|
ഇതരഫണിനാ	ദഷ്ടഃ	ശക ികി ിതും	ഔഷൈധ തുര്

വനിതാേഭാഗി ഗസ്തം	ഹി	മം തിണഃ	||	2�52	||

വിസ്താരിതം	മകരേകതനധീവേരണ
സ്തീസം ിതം	ബഡിശം	അത	ഭവാംബുരാെശൗ	|
േയനാചിരാ ദധരാമിഷേലാലമര്ത

മ ാന ികൃഷ 	വിപചത നുരാഗവെ ൗ	||	2�53	||
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കാമിനീകായകാംതാേര	കുചപര തദുര്ഗേമ	|
മാ	സംചര	മനഃ	പാംഥ	തതാസ്േത	സ്മരതസ്കരഃ	||	2�54	||

വ ാദീര്േഘണ	ചേലന	വ ഗതിനാ	േതജസ ിനാ	േഭാഗിനാ
നീലാബ്ജദ ുതിനാഹിനാ	പരം	അഹം	ദൃഷ്േടാ	ന	ത ുഷാ	|
ദൃഷ്േട	സംതി	ചികി കാ	ദിശി	ദിശി	പാേയണ	ദര്മാര്ഥിേനാ
മുഗ്ധാ ് ണവീ ിതസ 	ന	ഹി	േമ	ൈവേദ ാ	ന	ചാെപ ൗഷധം	||	2�55	||

ഇഹ	ഹി	മധുരഗീതം	നൃത ം	ഏതദേസാഽയം
സ്ഫുരതി	പരിമേലാഽെസൗ	സ്പര്ശ	ഏഷ	സ്തനാനാം	|
ഇതി	ഹതപരമാര്ൈഥരിം ദിൈയര് ഭാമ മാണഃ
സഹിതകരണധൂര്ൈതഃ	പംചഭിര ംചിേതാഽസ്മി	||	2�56	||

ന	ഗേമ ാ	മം താണാം	ന	ച	ഭവതി	ൈഭഷജ വിഷേയാ
ന	ചാപി	പധ ംസം	വജതി	വിവിൈധഃ	ശാംതികശൈതഃ	|
ഭമാേവശാദംേഗ	കം	അപി	വിദധദ്ഭംഗം	അസകൃത്
സ്മരാപസ്മാേരാഽയം	 ഭമയതി	ദൃശം	ഘൂര്ണയതി	ച	||	2�57	||

ജാത ംധായ	ച	ദുര്മുഖായ	ച	ജരാജീര്ണാ	ഖിലാംഗായ	ച
ഗാമീണായ	ച	ദുഷ്കുലായ	ച	ഗലത്കുഷ്ഠാഭിഭൂതായ	ച	|
യ ംതീഷു	മേനാഹരം	നിജവപുല ്മീലവശ യാ
പണസ്തീഷു	വിേവകക ലതികാശസ് തീഷു	രാേജ ത	കഃ	||	2�58	||

േവശ ാെസൗ	മദനജ ാലാ
രൂേപഽംധനവിവര്ധിതാ	|
കാമിഭിര ത	ഹൂയംേത
െയൗവനാനി	ധനാനി	ച	||	2�59	||

ക ുംബതി	കുലപുരുേഷാ	േവശ ാധരപ വം	മേനാ ം	അപി	|
ചാരഭടേചാരേചടകനടവിടനിഷ്ഠീവനശരാവം	||	2�60	||

ധന ാസ്ത	ഏവ	ധവലായതേലാചനാനാം
താരുണ ദര്പഘനപീനപേയാധരാണാം	|
ാേമാദേരാപരി	ലസ ിവലീലതാനാം

ദൃഷ്ട ാകൃതിം	വികൃതിം	ഏതി	മേനാ	ന	േയഷാം	||	2�61	||

ബാേല	ലീലാമുകുലിതം	അമീ	മംഥരാ	ദൃഷ്ടിപാതാഃ
കിം	 ിപ ംേത	വിരമവിരമ	വ ര്ഥ	ഏഷ	ശമസ്േത	|
സംപത േന 	വയം	ഉപരതം	ബാല ം	ആ ാ	വനാംേത
ീേണാ	േമാഹസ്തൃണം	ഇവ	ജഗ ാലം	ആേലാകയാമഃ	||	2�62	||
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ഇയം	ബാലാ	മാം	പത നവരതം	ഇംദീവരദല പഭാ
ചീരം	ച ുഃ	 ിപതി	കിം	അഭിേ പതം	അനയാ	|
ഗേതാ	േമാേഹാഽസ്മാകം	സ്മരശബരബാണവ തികരജ ര
ജ ാലാ	ശാംതാ	തദപി	ന	വരാകീ	വിരമതി	||	2�63	||

കിം	കംദര്പ	കരം	കദര്ഥയസി	േര	േകാദംഡടംകാരിതം
േര	േര	േകാകില	േകാഉമലം	കലരവം	കിം	വാ	വൃഥാ	ജ സി	|
മുഗ്േധ	സ്നിഗ്ധവിദഗ്ധചാരുമധുൈരര്േലാൈലഃ	കടാൈ രലം

േചത ുംബിതചം ദചൂഡചരണധ ാനാമൃതം	വര്തേത	||	2�64	||

വിരേഹഽപി	സംഗമഃ	ഖലു
പരസ്പരം	സംഗതം	മേനാ	േയഷാം	|
ഹൃദയം	അപി	വിഘ ിതം	േചത്
സംഗീ	വിരഹം	വിേശഷയതി	||	2�65	||

കിം	ഗേതന	യദി	സാ	ന	ജീവതി
പാണിതി	പിയതമാ	തഥാപി	കിം	|
ഇത ുദീ 	നവേമഘമാലികാം
ന	പയാതി	പഥികഃ	സ മംദിരം	||	2�66	||

വിരമത	ബുധാ	േയാഷി ംഗാ ുഖാത് ണഭംഗുരാത്
കുരുത	കരുണാൈമതീ പ ാവധൂജനസംഗമം	|
ന	ഖലു	നരേക	ഹാരാകാംതം	ഘനസ്തനമംഡലം
ശരണം	അഥവാ	േ ശാണീബിംബം	രണ ണിേമഖലം	||	2�67	||

യദാ	േയാഗാഭ ാസവ സനകൃശേയാരാ മനേസാരവി ി ാ
ൈമതീ	സ്ഫുരതി	കൃതിനസ്തസ 	കിം	ഉ	ൈതഃ	|
പിയാണാം	ആലാൈപരധരമധുഭിര വിധുഭിഃ

സനിശ ാസാേമാൈദഃ	സകുചകലശാേ ഷസുരൈതഃ	||	2�68	||

യദാസീദ ാനം	സ്മരതിമിരസംചാരജനിതം
തദാ	ദൃഷ്ടനാരീമയം	ഇദം	അേശഷം	ജഗദിതി	|
ഇദാനീം	അസ്മാകം	പടുതരവിേവകാംജനജുഷാം
സമീഭൂതാ	ദൃഷ്ടിസ് തിഭുവനം	അപി	ബ 	മനുേത	||	2�69	||

താവേദവ	കൃതിനാം	അപി	സ്ഫുരേത ഷ
നിര്മലവിേവകദീപകഃ	|
യാവേദവ	ന	കുരംഗച ുഷാം

താഡ േത	ചടുലേലാചനാംചൈലഃ	||	2�70	||

വചസി	ഭവതി	സംഗത ാഗം	ഉ ിശ 	വാര്താ
ശുതിമുഖരമുഖാനാം	േകവലം	പംഡിതാനാം	|
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ജഘനം	അരുണര ഗംഥികാംചീകലാപം
കുവലയനയനാനാം	േകാ	വിഹാതും	സമര്ഥഃ	||	2�71	||

സപരപതാരേകാഽെസൗ

നിംദതി	േയാഽലീകപംഡിേതാ	യുവതീഃ	|
യസ്മാ പേസാഽപി	ഫലം
സ ര്ഗഃ	സ ര്േഗഽപി	ചാപ്സരസഃ	||	2�72	||

മേ ഭകുംഭദലേന	ഭുവി	സംതി	ധീരാഃ
േകചിത് പചംഡമൃഗരാജവേധഽപി	ദ ാഃ	|
കിംതു	ബവീമി	ബലിനാം	പുരതഃ	പസഹ
കംദര്പദര്പദലേന	വിരലാ	മനുഷ ാഃ	||	2�73	||

സ ാര്േഗ	താവദാസ്േത	പഭവതി	ച	നരസ്താവേദേവം ദിയാണാം
ല ാം	താവദ ിധേ 	വിനയം	അപി	സമാലംബേത	താവേദവ	|
ഭൂചാപാകൃഷ്ടമു ാഃ	ശവണപഥഗതാ	നീലപ ്മാണ	ഏേത
യാവ ീലാവതീനാം	ഹൃദി	ന	ധൃതിമുേഷാ	ദൃഷ്ടിബാണാഃ	പതംതി	||	2�74	||

ഉ േ പമസംരംഭാദ്

ആരഭംേത	യദംഗനാഃ	|
തത	പത ൂഹം	ആധാതും
ബ ാപി	ഖലു	കാതരഃ	||	2�75	||

താവ ഹ ം	പാംഡിത ം
കുലീനത ം	വിേവകിതാ	|
യാവ ലതി	നാംേഗഷു
ഹതഃ	പംേചഷുപാവകഃ	||	2�76	||

ശാസ് തേ ാഽപി	പഗുണിതനേയാഽത ാംതബാധാപി	ബാഢം
സംസാേരഽസ്മിന്ഭവതി	വിരേലാ	ഭാജനം	സദ്ഗതീനാം	|
േയൈനതസ്മി ിരയനഗരദ ാരം	ഉദ്ഘാടയംതീ
വാമാ ീണാം	ഭവതി	കുടിലാ	 ഭൂലതാ	കുംചിേകവ	||	2�77	||

കൃശഃ	കാണഃ	ഖംജഃ	ശവണരഹിതഃ	പു വികേലാ
വണീ	പൂയ ി ഃ	കൃമികുലശൈതരാവൃതതനുഃ	|
ുധാ	 ാേമാ	ജീര്ണഃ	പിഠരകകപാലാര്പിതഗലഃ
ശുനീം	അേന തി	ശ ാ	ഹതം	അപി	ച	ഹംേത വ	മദനഃ	||	2�78	||

സ്തീമു ദാം	കുസുമായുധസ 	ജയിനീം	സര ാര്ഥസംപത്കരീം
േയ	മൂഢാഃ	പവിഹായ	യാംതി	കുധിേയാ	മിഥ ാഫലാേന ഷിണഃ	|
േത	േതൈനവ	നിഹത 	നിര്ദയതരം	ന ീകൃതാ	മുംഡിതാഃ
േകചിത്പംചശിഖീകൃതാ 	ജടിലാഃ	കാപാലികാ ാപേര	||	2�79	||
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വിശ ാമി തപരാശരപഭൃതേയാ	വാതാംബുപര്ണാശനാസ്േതഽപി
സ് തീമുഖപംകജം	സുലലിതം	ദൃഷ്ൈട വ	േമാഹം	ഗതാഃ	|
ശാല ം	സഘൃതം	പേയാദധിയുതം	േയ	ഭുംജേത	മാനവാസ്േതഷാമ്
ഇം ദിയനി ഗേഹാ	യദി	ഭേവദ ിംധ ഃ	 േവ ാഗേര	||	2�80	||

പരിമലഭൃേതാ	വാതാഃ	ശാഖാ	നവാംകുരേകാടേയാ
മധുരവിധുേരാത്കംഠാഭാജഃ	പിയാ	പികപ ിണാം	|
വിരലവിരസേസ േദാദ്ഗാരാ	വധൂവദേനംദവഃ
പസരതി	മെധൗ	ധാത ാം	ജാേതാ	ന	കസ 	ഗുേണാദയഃ	||	2�81	||

മധുരയം	മധുൈരരപി	േകാകിലാ
കലരൈവര്മലയസ 	ച	വായുഭിഃ	|
വിരഹിണഃ	പഹിണസ്തി	ശരീരിേണാ
വിപദി	ഹംത	സുധാപി	വിഷായേത	||	2�82	||

ആവാസഃ	കിലകിംചിതസ 	ദയിതാപാര്േശ 	വിലാസാലസാഃ
കര്േണ	േകാകിലകാമിനീകലരവഃ	സ്േമേരാ	ലതാമംഡപഃ	|
േഗാഷ്ഠീ	സത്കവിഭിഃ	സമം	കതിപൈയര്മുഗ്ധാഃ	സുധാംേശാഃ	കരാഃ
േകഷാംചി ുഖയംതി	ചാത	ഹൃദയം	ൈചേത	വിചി താഃ	 പാഃ	||	2�83	||

പാംഥ	സ്തീവിരഹാനലാഹുതികലാം	ആതനതീ	മംജരീമാകംേദഷു
പികാംഗനാഭിരധുനാ	േസാത്കംഠം	ആേലാക േത	|
അേപ േത	നവപാടലാപരിമല പാഗ്ഭാരപാട രാ
വാംതി ാംതിവിതാനതാനവകൃതഃ	ശീഖംഡൈശലാനിലാഃ	||	2�84	||

പഥിതഃ	പണയവതീനാം
താവത്പദം	ആതേനാതു	ഹൃദി	മാനഃ	|
ഭവതി	ന	യാവ ംദനതരു
സുരഭിര്മലയപവമാനഃ	||	2�85	||

സഹകാരകുസുമേകസരനികര

ഭരാേമാദമൂര് ിതദിഗംേത	|
മധുരമധുരവിധുരമധുേപ

മെധൗ	ഭേവത്കസ 	േനാത്കംഠാ	||	2�86	||

അ ാ ചംദനരസാര് ദതരാ	മൃഗാേ ാ
ധാരാഗൃഹാണി	കുസുമാനി	ച	േകാഉമുദീ	ച	|
മംേദാ	മരു ുമനസഃ	ശുചി	ഹര്മ പൃഷ്ഠം
ഗീഷ്േമ	മദം	ച	മദനം	ച	വിവര്ധയംതി	||	2�87	||

സേജാ	ഹൃദ ാേമാദാ	വ ജനപവന ം ദകിരണാഃ
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പരാഗഃ	കാസാേരാ	മലയജരജഃ	ശീധു	വിശദം	|
ശുചിഃ	െസൗേധാ ംഗഃ	പതനു	വസനം	പംകജദൃേശാ
നിദാഘര്താേവതദ ിലസതി	ലഭംേത	സുകൃതിനഃ	||	2�88	||

സുധാശു ഭം	ധാമ	സ്ഫുരദമലരശ്മിഃ	ശശധരഃ
പിയാവ ാംേഭാജം	മലയജരജ ാതിസുരഭിഃ	|
സേജാ	ഹൃദ ാേമാദാസ്തദിദം	അഖിലം	രാഗിണി	ജേന
കേരാത ംതഃ	േ ാഭം	ന	തു	വിഷയസംസര്ഗവിമുേഖ	||	2�89	||

തരുണീേവേഷാ ീപിതകാമാ

വികസ ാതീപുഷ്പസുഗംധിഃ	|
ഉ തപീനപേയാധരഭാരാ

പാവൃട്തനുേത	കസ 	ന	ഹര്ഷം	||	2�90	||

വിയദുപചിതേമഘം	ഭൂമയഃ	കംദലിേന ാ
നവകുടജകദംബാേമാദിേനാ	ഗംധവാഹാഃ	|
ശിഖികുലകലേകകാരാവരമ ാ	വനാംതാഃ
സുഖിനം	അസുഖിനം	വാ	സര ം	ഉത്കംഠയംതി	||	2�91	||

ഉപരി	ഘനം	ഘനപടലം
തിര ിരേയാഽപി	നര്തിതമയൂരാഃ	|
ിതിരപി	കംദലധവലാ
ദൃഷ്ടിം	പഥികഃ	ക 	പാതയതി	||	2�92	||

ഇേതാ	വിദ ുദ ീവിലസിതം	ഇതഃ	േകതകിതേരാഃ
സ്ഫുരന്ഗംധഃ	േ പാദ ലദനിനദസ്ഫൂര്ജിതം	ഇതഃ	|
ഇതഃ	േകകി കീഡാകലകലരവഃ	പ ്മലദൃശാം
കഥം	യാസ ംേത േത	വിരഹദിവസാഃ	സംഭൃതരസാഃ	||	2�93	||

അസൂചിസംചാേര	തമസി	നഭസി	െ പൗഢജലദധ നി
പാ ംമേന 	പതതി	പൃഷതാനാം	ച	നിചേയ	|
ഇദം	െസൗദാമിന ാഃ	കനകകമനീയം	വിലസിതം
മുദം	ച	 ാനിം	ച	പഥയതി	പഥി	ൈസ രസുദൃശാം	||	2�94	||

ആസാേരണ	ന	ഹര്മ തഃ	പിയതൈമര ാതും	ബഹിഃ	ശക േത
ശീേതാത്കംപനിമി ം	ആയതദൃശാ	ഗാഢം	സമാലിംഗ േത	|
ജാതാഃ	ശീകരശീതലാ 	മരുേതാരത ംതേഖദ ിേദാ
ധന ാനാം	ബത	ദുര്ദിനം	സുദിനതാം	യാതി	പിയാസംഗേമ	||	2�95	||

അര്ധം	സുപ്ത ാ	നിശായാഃ	സരഭസസുരതായാസസ ഥാംഗേ പാദ്ഭൂതാസഹ

തൃഷ്േണാ	മധുമദനിരേതാ	ഹര്മ പൃഷ്േഠ	വിവിേ 	|
സംേഭാഗ ാംതകാംതാശിഥിലഭുജലതാവര്ജിതം	കര്കരീേതാ
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േജ ാ ്നാഭി ാ ധാരം	പിബതി	ന	സലിലം	ശാരദം	മംദപുണ ഃ	||	2�96	||

േഹമംേത	ദധിദുഗ്ധസര്പിരശനാ	മാംജിഷ്ഠവാേസാഭൃതഃ
കാശ്മീര ദവസാം ദദിഗ്ധവപുഷശ്ഛി ാ	വിചിൈത	രൈതഃ	|
വൃേ ാരുസ്തനകാമിേനാജനകൃതാേ ഷാ	ഗൃഹാഭ ംതേര
താംബൂലീദലപൂഗപൂരിതമുഖാ	ധന ാഃ	സുഖം	േശരേത	||	2�97	||

പദുയത്െ പൗഢപിയംഗുദ ുതിഭൃതി	വികസത്കുംദമാദ ിേരേഫ
കാേല	പാേലയവാതപചലവിലസിേതാദാരമംദാരധാമ്നി	|
േയഷാം	േനാ	കംഠല ാ	 ണം	അപി	തുഹിനേ ാദദ ാ	മൃഗാ ീ
േതസാം	ആയാമയാമാ	യമസദനസമാ	യാമിനീ	യാതി	യൂനാം	||	2�98	||

ചുംബംേതാ	ഗംഡഭി ീരലകവതി	മുേഖ	സീത്കൃതാന ാദധാനാ
വ ഃസൂത്കംചുേകഷു	സ്തനഭരപുലേകാദ്േഭദം	ആപാദയംതഃ	|
ഊരൂനാകംപയംതഃ	പൃഥുജഘനതടാ ംസയംേതാഽംശുകാനി
വ ം	കാംതാജനാനാം	വിടചരിതഭൃതഃ	ൈശശിരാ	വാംതി	വാതാഃ	||	2�99	||

േകശാനാകുലയംദൃേശാ	മുകുലയന ാേസാ	ബലാദാ ിപ ാതന ന്
പുലേകാദ്ഗമം	പകടയ ാേവഗകംപം	ശൈനഃ	|
ബാരം	ബാരം	ഉദാരസീത്കൃതകൃേതാ	ദംത ദാന്പീഡയന്
പായഃ	ൈശശിര	ഏഷ	സംപതി	മരുത്കാംതാസു	കാംതായേത	||	2�100	||

യദസ 	നാസ്തി	രുചിരം	തസ്മിംസ്തസ 	സ്പൃഹാ	മേനാേ ഽപി	|
രമണീേയഽപി	സുധാംെശൗ	ന	മനഃകാമഃ	സേരാജിന ാഃ	||	2�101	||

ൈവരാേഗ 	സംചരേത േകാ	നീെതൗ	 ഭമതി	ചാപരഃ	|
ശൃംഗാേര	രമേത	ക ിദ്ഭുവി	േഭദാഃ	പരസ്പരം	||	2�102	||

ഇതി	ശുഭം	ഭൂയാത്	|

ശൃംഗാരശതകമ്

ഭര്തൃഹേരഃ

ശംഭുസ യംഭുഹരേയാ	ഹരിേണ ണാനാം

േയനാകിയംത	സതതം	ഗൃഹകുംഭദാസാഃ	|
വാചാം	അേഗാചരചരി തവിചി തിതായ
തസ്ൈമ	നേമാ	ഭഗവേത	മകരധ ജായ	||	2�1	||

സ്മിേതന	ഭാേവന	ച	ല യാ	ഭിയാ
പരാ ുൈഖരര്ധകടാ വീ ൈണഃ	|
വേചാഭിരീര്ഷ ാകലേഹന	ലീലയാ
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സമസ്തഭാൈവഃ	ഖലു	ബംധനം	സ്തിയഃ	||	2�2	||

ഭൂചാതുര ാത്കുഷ്ചിതാ ാഃ	കടാ ാഃ
സ്നിഗ്ധാ	വാേചാ	ല ിതാംതാ 	ഹാസാഃ	|
ലീലാമംദം	പ ിതം	ച	 ിതം	ച
സ്തീണാം	ഏതദ്ഭൂഷണം	ചായുധം	ച	||	2�3	||

ക ചി ഭൂഭംൈഗഃ	ക ചിദപി	ച	ല ാപരിഗൈതഃ
ക ചിദ്ഭൂരി തസ്ൈതഃ	ക ചിദപി	ച	ലീലാവിലലിൈതഃ	|
കുമാരീണാം	ഏൈതര്മദനസുഭൈഗര്േനതവലിൈതഃ
സ്ഫുര ീലാബ്ജാനാം	പകരപരികീര്ണാ	ഇവ	ദിശഃ	||	2�4	||

വ ം	ചം ദവികാസി	പംകജപരീഹാസ േമ	േലാചേന
വര്ണഃ	സ ര്ണം	അപാകരിഷ്ണുരലിനീജിഷ്ണുഃ	കചാനാം	ചയഃ	|
ബേ ാജാവിഭകുംഭവി ഭമഹെരൗ	ഗുര ീ	നിതംബ ലീ

വാചാം	ഹാരി	ച	മാര്ദവം	യുവതീഷു	സ ാഭാവികം	മംഡനം	||	2�5	||

സ്മിതകിംചി ുഗ്ധം	സരലതരേലാ	ദൃഷ്ടിവിഭവഃ
പരിസ്പംേദാ	വാചാം	അഭിനവവിലാേസാ ിസരസഃ	|
ഗതാനാം	ആരംഭഃ	കിസലയിതലീലാപരികരഃ
സ്പൃശംത ാസ്താരുണ ം	കിം	ഇവ	ന	ഹി	രമ ം	മൃഗദൃശഃ	||	2�6	||

ദഷ്ടേവ ഷു	കിം	ഉ മം	മൃഗദൃശഃ	േ പമ പസ ം	മുഖം
ഘാതേവഷ പി	കിം	തദാസ പവനഃ	ശേവ ഷു	കിം	തദ ചഃ	|
കിം	സ ാേദ ഷു	തേദാഷ്ഠപ വരസഃ	സ്പൃേശ ഷു	കിം	തദ പുര്േധ യം
കിം	നവെയൗവേന	സഹൃദൈയഃ	സര ത	തദ ി ഭമാഃ	||	2�7	||

ഏതാ ലദ ലയസംഹതിേമഖേലാ ഝംകാര

നൂപുരപരാജിതരാജഹംസ ഃ	|
കുര ംതി	കസ 	ന	മേനാ	വിവശം	തരുേണ ാ
വിതസ്തമുഗ്ധഹരിണീസദൃൈശഃ	കടാൈ ഃ	||	2�8	||

കുംകുമപംകകലംകിതേദഹാ

െഗൗരപേയാധരകംപിതഹാരാ	|
നൂപുരഹംസരണത്പദ്മാ

കം	ന	വശീകുരുേത	ഭുവി	രാമാ	||	2�9	||

നൂനം	ഹി	േത	കവിവരാ	വിപരീതവാേചാ
േയ	നിത ം	ആഹുരബലാ	ഇതി	കാമിനീസ്താഃ	|
യാഭിര ിേലാലിതരതാരകദൃഷ്ടിപാൈതഃ

ശകാദേയാഽപി	വിജിതാസ്തബലാഃ	കഥം	താഃ	||	2�10	||
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നൂനം	ആ ാകരസ്തസ ാഃ	സു ഭുേവാ	മകരധ ജഃ	|
യതസ്തേ തസംചാരസൂചിേതഷു	പവര്തേത	||	2�11	||

േകശാഃ	സംയമിനഃ	ശുേതരപി	പരം	പാരം	ഗേത	േലാചേന
അംതര ം	അപി	സ ഭാവശുചിഭീഃ	കീര്ണം	ദ ിജാനാം	ഗൈണഃ	|
മു ാനാം	സതതാധിവാസരുചിെരൗ	വേ ാജകുംഭാവിമാവി ം
തന ി	വപുഃ	പശാംതം	അപി	േതരാഗം	കേരാേത വ	നഃ	||	2�12	||

മുഗ്േധ	ധാനുഷ്കതാ	േകയം	അപൂര ാ	തയി	ദൃശ േത	|
യയാ	വിധസി	േചതാംസി	ഗുൈണേരവ	ന	സായൈകഃ	||	2�13	||

സതി	പദീേപ	സത െ ൗ	സ ു	താരാരവീംദുഷു	|
വിനാ	േമ	മൃഗശാവാ ാ	തേമാഭൂതം	ഇദം	ജഗഥ്	||	2�14	||

ഉദ ൃ ഃ	സ്തനഭാര	ഏഷ	തരേല	േനേത	ചേല	 ഭൂലേത
രാഗാധിഷ്ഠിതം	ഓഷ്ഠപ വം	ഇദം	കുര ംതു	നാമ	വ ഥാം	|
െസൗഭാഗ ാ രമാലിേകവ	ലിഖിതാ	പുഷ്പായുേധന	സയം
മധ ാപി	കേരാതി	താപം	അധികം	േരാഉമാവലിഃ	േകന	സാ	||	2�15	||

മുേഖന	ചം ദകാംേതന	മഹാനീൈലഃ	ശിേരാരുൈഹഃ	|
കരാഭ ാം	പദ്മരാഗാഭ ാം	േരേജ	ര മയീവ	സാ	||	2�16	||

ഗുരുണാ	സ്തനഭാേരണ	മുഖചംേ ദണ	ഭാസ താ	|
ശൈന രാഭ ാം	പാദാഭ ാം	േരേജ	ഗഹമയീവ	സാ	||	2�17	||

തസ ാഃ	സ്തെനൗ	യദി	ഘെനൗ	ജഘനം	ച	ഹാരി
വ ം	ച	ചാരു	തവ	ചി 	കിം	ആകുലത ം	|
പുണ ം	കുരുഷ 	യദി	േതഷു	തവാസ്തി	വാംഛാ
പുൈണ ര ിനാ	ന	ഹി	ഭവംതി	സമീഹിതാര്ഥാഃ	||	2�18	||

ഇേമ	താരുണ ശീനവപരിമലാഃ	െ പൗഢസുരതപതാപ
പാരംഭാഃ	സ്മരവിജയദാനപതിഭുവഃ	|
ചിരം	േചതേ ാരാ	അഭിനവവികാൈരകഗുരേവാ
വിലാസവ ാപാരാഃ	കിം	അപി	വിജയംേത	മൃഗദൃശാം	||	2�19	||

പണയമധുരാഃ	േ പേമാദ്ഗാരാ	രസാശയതാം	ഗതാഃ
ഫണിതിമധുരാ	മുഗ്ധ പായാഃ	പകാശിതസ ദാഃ	|
പകൃതിസുഭഗാ	വിസംഭാര് ദാഃ	സ്മേരാദയദായിനീ
രഹസി	കിം	അപി	ൈസ രാലാപാ	ഹരംതി	മൃഗീദൃശാം	||	2�20	||

വിശമ 	വിശമ 	വന ദുമാണാം
ഛായാസു	തന ീ	വിചചാര	കാചിത്	|
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സ്തേനാ രീേയണ	കേരാ ൃേതന
നിവാരയംതീ	ശശിേനാ	മയൂഖാന്	||	2�21	||

അദര്ശേന	ദര്ശനമാതകാമാ
ദൃഷ്ട ാ	പരിഷ ംഗസുൈഖകേലാലാ	|
ആലിംഗിതായാം	പുനരായതാ ാമാശാസ്മേഹ
വി ഗഹേയാരേഭദം	||	2�22	||

മാലതീ	ശിരസി	ജൃംഭണം	മുേഖ
ചംദനം	വപുഷി	കുംകുമാവിലം	|
വ സി	പിയതമാ	മദാലസാ
സ ര്ഗ	ഏഷ	പരിശിഷ്ട	ആഗമഃ	||	2�23	||

പാങ്മാം	ഏതി	മനാഗനാഗതരസം	ജാതാഭിലാഷാം	തതഃ
സവീഡം	തദനു	 േഥാദ മം	അഥ	പധസ്തൈധര ം	പുനഃ	|
േ പമാര് ദം	സ്പൃഹണീയനിര്ഭരരഹഃ	കീഡാപഗല്ഭം	തേതാ
നിഃസംഗാംഗവികര്ഷണാധികസുഖരമ ം	കുലസ് തീരതം	||	2�24	||

ഉരസി	നിപതിതാനാം	സസ്തധ ി കാനാം
മുകുലിതനയനാനാം	കിംചിദു ീലിതാനാം	|
ഉപരി	സുരതേഖദസ ി ഗംഡ ലാനാമധര

മധു	വധൂനാം	ഭാഗ വംതഃ	പിബംതി	||	2�25	||

ആമീലിതനയനാനാം	യഃ
സുരതരേസാഽനു	സംവിദം	ഭാതി	|
മിഥുൈരര്മിേഥാഽവധാരിതമവിതഥമ്

ഇദം	ഏവ	കാമനിര്ബര്ഹണം	||	2�26	||

ഇദം	അനുചിതം	അകമ 	പുംസാം
യദിഹ	ജരാസ പി	മ ഥാ	വികാരാഃ	|
തദപി	ച	ന	കൃതം	നിതംബിനീനാം
സ്തനപതനാവധി	ജീവിതം	രതം	വാ	||	2�27	||

രാജസ്തൃഷ്ണാംബുരാേശര്ന	ഹി	ജഗതി	ഗതഃ	ക ിേദവാവസാനം

േകാ	വാര്േഥാഽര്ൈഥഃ	പഭൂൈതഃ	സവപുഷി	ഗലിേത	െയൗവേന	സാനുരാേഗ	|
ഗ ാമഃ	സദ്മ	യാവദ ികസിതനയേനംദീവരാേലാകിനീനാമാ കമ ാകമ
രൂപം	ഝടിതി	ന	ജരയാ	ലുപ േത	േ പയസീനാം	||	2�28	||

രാഗസ ാഗാരം	ഏകം	നരകശതമഹാദുഃഖസം പാപ്തിേഹതുര്േമാഹേസ ാത്പ ി

ബീജം	ജലധരപടലം	 ാനതാരാധിപസ 	|
കംദര്പൈസകമിതം	പകടിതവിവിധസ്പഷ്ടേദാഷപബംധം
േലാേകഽസ്മി 	ഹ ര്ഥ വജകുലഭവനെയൗവനാദന ദസ്തി	||	2�29	||
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ശൃംഗാര ദുമനീരേദ	പസൃമരകീഡാരസേസാതസി
പദ ുമ്ന പിയബാംധേവ	ചതുരവാങ്മു ാഫേലാദന തി	|
തന ീേനതചേകാരപാവനവിെധൗ	െസൗഭാഗ ല ്മീനിെധൗ
ധന ഃ	േകാഽപി	ന	വികിയാം	കലയതി	പാപ്േത	നേവ	െയൗവേന	||	2�30	||

സംസാേരഽസ്മി സാേര	കുനൃപതിഭവനദ ാരേസവാകലംകവ ാസംഗ
വ സ്തൈധര ം	കഥം	അമലധിേയാ	മാനസം	സംവിദധ ുഃ	|
യേദ താഃ	േ പാദ ദിംദുദ ുതിനിചയഭൃേതാ	ന	സ ുരംേഭാജേനതാഃ
േ പംഖത്കാംചീകലാപാഃ	സ്തനഭരവിനമ ധ ഭാജസ്തരുണ ഃ	||	2�31	||

സി ാധ ാസിതകംദേര	ഹരവൃഷസ്കംധാവരുഗ്ണ ദുേമ
ഗംഗാെധൗതശിലാതേല	ഹിമവതഃ	 ാേന	 ിേത	േ ശയസി	|
കഃ	കുര ീത	ശിരഃ	പണാമമലിനം	 ാനം	മനസ ീ	ജേനാ
യദ ി തസ്തകുരംഗശാവനയനാ	ന	സ ുഃ	സ്മരാസ് തം	സ്തിയഃ	||	2�32	||

സംസാര	തവ	പര ംതപദവീ	ന	ദവീയസീ	|
അംതരാ	ദുസ്തരാ	ന	സ ുര ദി	േത	മദിേര ണാം	||	2�33	||

ദിശ	വനഹരിണീേഭ ാ	വംശകാംഡ വീനാം
കവലം	ഉപലേകാടി ി മൂലം	കുശാനാം	|
ശകയുവതികേപാലാപാംഡുതാംബൂലവ ീദലമ്

അരുണനഖാൈഗഃ	പാടിതം	വാ	വധൂഭ ഃ	||	2�34	||

അസാരാഃ	സേര 	േത	വിരതിവിരസാഃ	പാപവിഷയാ
ജുഗുപ്സ ംതാം	യദ ാ	നനു	സകലേദാഷാസ്പദം	ഇതി	|
തഥാേപ തദ്ഭൂെമൗ	നഹി	പരഹിതാത്പുണ ം	അധികം
ന	ചാസ്മിന്സംസാേര	കുവലയദൃേശാ	രമ ം	അപരം	||	2�35	||

ഏതത്കാമഫേലാ	േലാേക	യ േയാേരകചി താ	|
അനചി കൃേത	കാേമ	ശവേയാരിവ	സംഗമഃ	||	2�35 1	||

മാ ര ം	ഉ ാര 	വിചാര 	കാര മാര ാഃ
സമര ാദം	ഇദം	വദംതു	|
േസവ ാ	നിതംബാഃ	കിം	ഉ	ഭൂധരാണാമത
സ്മരസ്േമരവിലാസിനീനാം	||	2�36	||

സംസാേര	സപ്നസാേര	പരിണതിതരേല	േദ 	ഗതീ	പംഡിതാനാം
ത ാനാമൃതാംഭഃ വലലിതധിയാം	യാതു	കാലഃ	കഥംചിത്	|
േനാ	േച ുഗ്ധാംഗനാനാം	സ്തനജഘനഘനാേഭാഗസംേഭാഗിനീനാം
ൂേലാപ ലീഷു	 ഗിതകരതലസ്പര്ശലീേലാദ മാനാം	||	2�37	||
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ആവാസഃ	കിയതാം	ഗംേഗ	പാപഹാരിണി	വാരിണി	|
സ്തനദ േയ	തരുണ ാ	വാ	മേനാഹാരിണി	ഹാരിണി	||	2�38	||

കിം	ഇഹ	ബഹുഭിരുൈ ര ു ിശൂൈന ഃ	പലാൈപര്ദ യമ്
ഇഹ	പുരുഷാണാം	സര ദാ	േസവനീയം	|
അഭിനവമദലീലാലാലസം	സുംദരീണാം
സ്തനഭരപരിഖി ം	െയൗവനം	വാ	വനം	വാ	||	2�39	||

സത ം	ജനാ	വച്മി	ന	പ പാതാല്
േലാേകഷു	സപ്തസ പി	തഥ ം	ഏതത്	|
നാന േനാഹാരി	നിതംബിനീേഭ ാ
ദുഃൈഖകേഹതുര്ന	ച	ക ിദന ഃ	||	2�40	||

കാംേതത ുത്പലേലാചേനതി	വിപുലേശാണീഭേരത ു മത്പീേനാ ുംഗ
പേയാധേരതി	സമുഖാംേഭാേജതി	സു ഭൂരിതി	|
ദൃഷ്ട ാ	മാദ തി	േമാദേതഽഭിരമേത	പസ്െതൗതി	വിദ ാനപി
പത ാശുചിഭസ് തികാം	സ്തിയം	അേഹാ	േമാഹസ 	ദുേ ഷ്ടിതം	||	2�41	||

സ്മൃതാ	ഭവതി	താപായ	ദൃഷ്ടാ	േചാ ാദകാരിണീ	|
സ്പൃഷ്ടാ	ഭവതി	േമാഹായ	സാ	നാമ	ദയിതാ	കഥം	||	2�42	||

താവേദവാമൃതമയീ	യാവേ ാചനേഗാചരാ	|
ച ുഷ്പഥാദതീതാ	തു	വിഷാദപ തിരിച േത	||	2�43	||

നാമൃതം	ന	വിഷം	കിംചിേദതാം	മു ാ	നിതംബിനീം	|
ൈസവാമൃതലതാ	ര ാ	വിര ാ	വിഷവ രീ	||	2�44	||

ആവര്തഃ	സംശയാനാം	അവിനയഭുവനം	പ ണം	സാഹസാനാം
േദാഷാണാം	സ ിധാനം	കപടശതമയം	േ തം	അപതയാനാം	|
സ ര്ഗദ ാരസ 	വിഘ്േനാ	നരകപുരമുഖ	സര മായാകരംഡം
സ് തീയംതം	േകന	സൃഷ്ടം	വിഷം	അമൃതമയം	പാണിേലാകസ 	പാശഃ	||	2�45	||

േനാ	സേത ന	മൃഗാംക	ഏഷ	വദനീഭൂേതാ	ന	േചംദീവരദ ംദ ം
േലാചനതാം	ഗത	ന	കനൈകരപ ംഗയഷ്ടിഃ	കൃതാ	|
കിംേത വം	കവിഭിഃ	പതാരിതമനാസ്ത ം	വിജാന പി
ത ങ്മാംസാ ിമയം	വപുര്മൃഗദൃശാം	മംേദാ	ജനഃ	േസവേത	||	2�46	||

ലീലാവതീനാം	സഹജാ	വിലാസാസ്ത
ഏവ	മൂഢസ 	ഹൃദി	സ്ഫുരംതി	|
രാേഗാ	നലിന ാ	ഹി	നിസര്ഗസി സ്തത
ഭമ്േത വ	വൃഥാ	ഷഡംഘിഃ	||	2�47	||
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സംേമാഹയംതി	മദയംതി	വിഡംബയംതി
നിര്ഭര് ംതി	രമയംതി	വിഷാദയംതി	|
ഏതാഃ	പവിശ 	സദയം	ഹൃദയം	നരാണാം
കിം	നാമ	വാമനയനാ	ന	സമാചരംതി	||	2�471	||

യേദതത്പൂര്േണംദുദ ുതിഹരം	ഉദാരാകൃതി	പരം
മുഖാബ്ജം	തന ംഗ ാഃ	കില	വസതി	യതാധരമധു	|
ഇദം	തത്കിം	പാക ദുമഫലം	ഇദാനീം	അതിരസവ തീേതഽസ്മിന്
കാേല	വിഷം	ഇവ	ഭവിഷ ്ത സുഖദം	||	2�48	||

ഉ ീല ിവലീതരംഗനിലയാ	േ പാ ുംഗപീനസ്തനദ ംേദ േനാദ്ഗത
ചകവാകയുഗലാ	വ ാംബുേജാദ്ഭാസിനീ	|
കാംതാകാരധരാ	നദീയം	അഭിതഃ	കൂരാത	നാേപ േത
സംസാരാര്ണവമ നം	യദി	തദാ	ദൂേരണ	സംത ജ താം	||	2�49	||

ജ ംതി	സാര്ധം	അേന ന	പശ ംത ന ം	സവി ഭമാഃ	|
ഹൃദ്ഗതം	ചിംതയംത ന ം	പിയഃ	േകാ	നാമ	േയാഷിതാം	||	2�50	||

മധു	തിഷ്ഠതി	വാചി	േയാഷിതാം	ഹൃദി	ഹാലാഹലം	ഏവ	േകവലം	|
അതഏവ	നിപീയേതഽധേരാ	ഹൃദയം	മുഷ്ടിഭിേരവ	താഡ േത	||	2�51	||

അപസര	സേഖ	ദൂരാദസ്മാത്കടാ വിഷാനലാത്
പകൃതിവിഷമാേദ ാഷി ര്പാദ ിലാസഫണാഭൃതഃ	|
ഇതരഫണിനാ	ദഷ്ടഃ	ശക ികി ിതും	ഔഷൈധ തുര്

വനിതാേഭാഗി ഗസ്തം	ഹി	മം തിണഃ	||	2�52	||

വിസ്താരിതം	മകരേകതനധീവേരണ
സ്തീസം ിതം	ബഡിശം	അത	ഭവാംബുരാെശൗ	|
േയനാചിരാ ദധരാമിഷേലാലമര്ത

മ ാന ികൃഷ 	വിപചത നുരാഗവെ ൗ	||	2�53	||

കാമിനീകായകാംതാേര	കുചപര തദുര്ഗേമ	|
മാ	സംചര	മനഃ	പാംഥ	തതാസ്േത	സ്മരതസ്കരഃ	||	2�54	||

വ ാദീര്േഘണ	ചേലന	വ ഗതിനാ	േതജസ ിനാ	േഭാഗിനാ
നീലാബ്ജദ ുതിനാഹിനാ	പരം	അഹം	ദൃഷ്േടാ	ന	ത ുഷാ	|
ദൃഷ്േട	സംതി	ചികി കാ	ദിശി	ദിശി	പാേയണ	ദര്മാര്ഥിേനാ
മുഗ്ധാ ് ണവീ ിതസ 	ന	ഹി	േമ	ൈവേദ ാ	ന	ചാെപ ൗഷധം	||	2�55	||

ഇഹ	ഹി	മധുരഗീതം	നൃത ം	ഏതദേസാഽയം
സ്ഫുരതി	പരിമേലാഽെസൗ	സ്പര്ശ	ഏഷ	സ്തനാനാം	|
ഇതി	ഹതപരമാര്ൈഥരിം ദിൈയര് ഭാമ മാണഃ
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സഹിതകരണധൂര്ൈതഃ	പംചഭിര ംചിേതാഽസ്മി	||	2�56	||

ന	ഗേമ ാ	മം താണാം	ന	ച	ഭവതി	ൈഭഷജ വിഷേയാ
ന	ചാപി	പധ ംസം	വജതി	വിവിൈധഃ	ശാംതികശൈതഃ	|
ഭമാേവശാദംേഗ	കം	അപി	വിദധദ്ഭംഗം	അസകൃത്
സ്മരാപസ്മാേരാഽയം	 ഭമയതി	ദൃശം	ഘൂര്ണയതി	ച	||	2�57	||

ജാത ംധായ	ച	ദുര്മുഖായ	ച	ജരാജീര്ണാ	ഖിലാംഗായ	ച
ഗാമീണായ	ച	ദുഷ്കുലായ	ച	ഗലത്കുഷ്ഠാഭിഭൂതായ	ച	|
യ ംതീഷു	മേനാഹരം	നിജവപുല ്മീലവശ യാ
പണസ്തീഷു	വിേവകക ലതികാശസ് തീഷു	രാേജ ത	കഃ	||	2�58	||

േവശ ാെസൗ	മദനജ ാലാ
രൂേപഽംധനവിവര്ധിതാ	|
കാമിഭിര ത	ഹൂയംേത
െയൗവനാനി	ധനാനി	ച	||	2�59	||

ക ുംബതി	കുലപുരുേഷാ	േവശ ാധരപ വം	മേനാ ം	അപി	|
ചാരഭടേചാരേചടകനടവിടനിഷ്ഠീവനശരാവം	||	2�60	||

ധന ാസ്ത	ഏവ	ധവലായതേലാചനാനാം
താരുണ ദര്പഘനപീനപേയാധരാണാം	|
ാേമാദേരാപരി	ലസ ിവലീലതാനാം

ദൃഷ്ട ാകൃതിം	വികൃതിം	ഏതി	മേനാ	ന	േയഷാം	||	2�61	||

ബാേല	ലീലാമുകുലിതം	അമീ	മംഥരാ	ദൃഷ്ടിപാതാഃ
കിം	 ിപ ംേത	വിരമവിരമ	വ ര്ഥ	ഏഷ	ശമസ്േത	|
സംപത േന 	വയം	ഉപരതം	ബാല ം	ആ ാ	വനാംേത
ീേണാ	േമാഹസ്തൃണം	ഇവ	ജഗ ാലം	ആേലാകയാമഃ	||	2�62	||

ഇയം	ബാലാ	മാം	പത നവരതം	ഇംദീവരദല പഭാ
ചീരം	ച ുഃ	 ിപതി	കിം	അഭിേ പതം	അനയാ	|
ഗേതാ	േമാേഹാഽസ്മാകം	സ്മരശബരബാണവ തികരജ ര
ജ ാലാ	ശാംതാ	തദപി	ന	വരാകീ	വിരമതി	||	2�63	||

കിം	കംദര്പ	കരം	കദര്ഥയസി	േര	േകാദംഡടംകാരിതം
േര	േര	േകാകില	േകാഉമലം	കലരവം	കിം	വാ	വൃഥാ	ജ സി	|
മുഗ്േധ	സ്നിഗ്ധവിദഗ്ധചാരുമധുൈരര്േലാൈലഃ	കടാൈ രലം

േചത ുംബിതചം ദചൂഡചരണധ ാനാമൃതം	വര്തേത	||	2�64	||

വിരേഹഽപി	സംഗമഃ	ഖലു
പരസ്പരം	സംഗതം	മേനാ	േയഷാം	|
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ഹൃദയം	അപി	വിഘ ിതം	േചത്
സംഗീ	വിരഹം	വിേശഷയതി	||	2�65	||

കിം	ഗേതന	യദി	സാ	ന	ജീവതി
പാണിതി	പിയതമാ	തഥാപി	കിം	|
ഇത ുദീ 	നവേമഘമാലികാം
ന	പയാതി	പഥികഃ	സ മംദിരം	||	2�66	||

വിരമത	ബുധാ	േയാഷി ംഗാ ുഖാത് ണഭംഗുരാത്
കുരുത	കരുണാൈമതീ പ ാവധൂജനസംഗമം	|
ന	ഖലു	നരേക	ഹാരാകാംതം	ഘനസ്തനമംഡലം
ശരണം	അഥവാ	േ ശാണീബിംബം	രണ ണിേമഖലം	||	2�67	||

യദാ	േയാഗാഭ ാസവ സനകൃശേയാരാ മനേസാരവി ി ാ
ൈമതീ	സ്ഫുരതി	കൃതിനസ്തസ 	കിം	ഉ	ൈതഃ	|
പിയാണാം	ആലാൈപരധരമധുഭിര വിധുഭിഃ

സനിശ ാസാേമാൈദഃ	സകുചകലശാേ ഷസുരൈതഃ	||	2�68	||

യദാസീദ ാനം	സ്മരതിമിരസംചാരജനിതം
തദാ	ദൃഷ്ടനാരീമയം	ഇദം	അേശഷം	ജഗദിതി	|
ഇദാനീം	അസ്മാകം	പടുതരവിേവകാംജനജുഷാം
സമീഭൂതാ	ദൃഷ്ടിസ് തിഭുവനം	അപി	ബ 	മനുേത	||	2�69	||

താവേദവ	കൃതിനാം	അപി	സ്ഫുരേത ഷ
നിര്മലവിേവകദീപകഃ	|
യാവേദവ	ന	കുരംഗച ുഷാം

താഡ േത	ചടുലേലാചനാംചൈലഃ	||	2�70	||

വചസി	ഭവതി	സംഗത ാഗം	ഉ ിശ 	വാര്താ
ശുതിമുഖരമുഖാനാം	േകവലം	പംഡിതാനാം	|
ജഘനം	അരുണര ഗംഥികാംചീകലാപം
കുവലയനയനാനാം	േകാ	വിഹാതും	സമര്ഥഃ	||	2�71	||

സപരപതാരേകാഽെസൗ

നിംദതി	േയാഽലീകപംഡിേതാ	യുവതീഃ	|
യസ്മാ പേസാഽപി	ഫലം
സ ര്ഗഃ	സ ര്േഗഽപി	ചാപ്സരസഃ	||	2�72	||

മേ ഭകുംഭദലേന	ഭുവി	സംതി	ധീരാഃ
േകചിത് പചംഡമൃഗരാജവേധഽപി	ദ ാഃ	|
കിംതു	ബവീമി	ബലിനാം	പുരതഃ	പസഹ
കംദര്പദര്പദലേന	വിരലാ	മനുഷ ാഃ	||	2�73	||
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സ ാര്േഗ	താവദാസ്േത	പഭവതി	ച	നരസ്താവേദേവം ദിയാണാം
ല ാം	താവദ ിധേ 	വിനയം	അപി	സമാലംബേത	താവേദവ	|
ഭൂചാപാകൃഷ്ടമു ാഃ	ശവണപഥഗതാ	നീലപ ്മാണ	ഏേത
യാവ ീലാവതീനാം	ഹൃദി	ന	ധൃതിമുേഷാ	ദൃഷ്ടിബാണാഃ	പതംതി	||	2�74	||

ഉ േ പമസംരംഭാദ്

ആരഭംേത	യദംഗനാഃ	|
തത	പത ൂഹം	ആധാതും
ബ ാപി	ഖലു	കാതരഃ	||	2�75	||

താവ ഹ ം	പാംഡിത ം
കുലീനത ം	വിേവകിതാ	|
യാവ ലതി	നാംേഗഷു
ഹതഃ	പംേചഷുപാവകഃ	||	2�76	||

ശാസ് തേ ാഽപി	പഗുണിതനേയാഽത ാംതബാധാപി	ബാഢം
സംസാേരഽസ്മിന്ഭവതി	വിരേലാ	ഭാജനം	സദ്ഗതീനാം	|
േയൈനതസ്മി ിരയനഗരദ ാരം	ഉദ്ഘാടയംതീ
വാമാ ീണാം	ഭവതി	കുടിലാ	 ഭൂലതാ	കുംചിേകവ	||	2�77	||

കൃശഃ	കാണഃ	ഖംജഃ	ശവണരഹിതഃ	പു വികേലാ
വണീ	പൂയ ി ഃ	കൃമികുലശൈതരാവൃതതനുഃ	|
ുധാ	 ാേമാ	ജീര്ണഃ	പിഠരകകപാലാര്പിതഗലഃ
ശുനീം	അേന തി	ശ ാ	ഹതം	അപി	ച	ഹംേത വ	മദനഃ	||	2�78	||

സ്തീമു ദാം	കുസുമായുധസ 	ജയിനീം	സര ാര്ഥസംപത്കരീം
േയ	മൂഢാഃ	പവിഹായ	യാംതി	കുധിേയാ	മിഥ ാഫലാേന ഷിണഃ	|
േത	േതൈനവ	നിഹത 	നിര്ദയതരം	ന ീകൃതാ	മുംഡിതാഃ
േകചിത്പംചശിഖീകൃതാ 	ജടിലാഃ	കാപാലികാ ാപേര	||	2�79	||

വിശ ാമി തപരാശരപഭൃതേയാ	വാതാംബുപര്ണാശനാസ്േതഽപി
സ് തീമുഖപംകജം	സുലലിതം	ദൃഷ്ൈട വ	േമാഹം	ഗതാഃ	|
ശാല ം	സഘൃതം	പേയാദധിയുതം	േയ	ഭുംജേത	മാനവാസ്േതഷാമ്
ഇം ദിയനി ഗേഹാ	യദി	ഭേവദ ിംധ ഃ	 േവ ാഗേര	||	2�80	||

പരിമലഭൃേതാ	വാതാഃ	ശാഖാ	നവാംകുരേകാടേയാ
മധുരവിധുേരാത്കംഠാഭാജഃ	പിയാ	പികപ ിണാം	|
വിരലവിരസേസ േദാദ്ഗാരാ	വധൂവദേനംദവഃ
പസരതി	മെധൗ	ധാത ാം	ജാേതാ	ന	കസ 	ഗുേണാദയഃ	||	2�81	||

മധുരയം	മധുൈരരപി	േകാകിലാ
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കലരൈവര്മലയസ 	ച	വായുഭിഃ	|
വിരഹിണഃ	പഹിണസ്തി	ശരീരിേണാ
വിപദി	ഹംത	സുധാപി	വിഷായേത	||	2�82	||

ആവാസഃ	കിലകിംചിതസ 	ദയിതാപാര്േശ 	വിലാസാലസാഃ
കര്േണ	േകാകിലകാമിനീകലരവഃ	സ്േമേരാ	ലതാമംഡപഃ	|
േഗാഷ്ഠീ	സത്കവിഭിഃ	സമം	കതിപൈയര്മുഗ്ധാഃ	സുധാംേശാഃ	കരാഃ
േകഷാംചി ുഖയംതി	ചാത	ഹൃദയം	ൈചേത	വിചി താഃ	 പാഃ	||	2�83	||

പാംഥ	സ്തീവിരഹാനലാഹുതികലാം	ആതനതീ	മംജരീമാകംേദഷു
പികാംഗനാഭിരധുനാ	േസാത്കംഠം	ആേലാക േത	|
അേപ േത	നവപാടലാപരിമല പാഗ്ഭാരപാട രാ
വാംതി ാംതിവിതാനതാനവകൃതഃ	ശീഖംഡൈശലാനിലാഃ	||	2�84	||

പഥിതഃ	പണയവതീനാം
താവത്പദം	ആതേനാതു	ഹൃദി	മാനഃ	|
ഭവതി	ന	യാവ ംദനതരു
സുരഭിര്മലയപവമാനഃ	||	2�85	||

സഹകാരകുസുമേകസരനികര

ഭരാേമാദമൂര് ിതദിഗംേത	|
മധുരമധുരവിധുരമധുേപ

മെധൗ	ഭേവത്കസ 	േനാത്കംഠാ	||	2�86	||

അ ാ ചംദനരസാര് ദതരാ	മൃഗാേ ാ
ധാരാഗൃഹാണി	കുസുമാനി	ച	േകാഉമുദീ	ച	|
മംേദാ	മരു ുമനസഃ	ശുചി	ഹര്മ പൃഷ്ഠം
ഗീഷ്േമ	മദം	ച	മദനം	ച	വിവര്ധയംതി	||	2�87	||

സേജാ	ഹൃദ ാേമാദാ	വ ജനപവന ം ദകിരണാഃ

പരാഗഃ	കാസാേരാ	മലയജരജഃ	ശീധു	വിശദം	|
ശുചിഃ	െസൗേധാ ംഗഃ	പതനു	വസനം	പംകജദൃേശാ
നിദാഘര്താേവതദ ിലസതി	ലഭംേത	സുകൃതിനഃ	||	2�88	||

സുധാശു ഭം	ധാമ	സ്ഫുരദമലരശ്മിഃ	ശശധരഃ
പിയാവ ാംേഭാജം	മലയജരജ ാതിസുരഭിഃ	|
സേജാ	ഹൃദ ാേമാദാസ്തദിദം	അഖിലം	രാഗിണി	ജേന
കേരാത ംതഃ	േ ാഭം	ന	തു	വിഷയസംസര്ഗവിമുേഖ	||	2�89	||

തരുണീേവേഷാ ീപിതകാമാ

വികസ ാതീപുഷ്പസുഗംധിഃ	|
ഉ തപീനപേയാധരഭാരാ
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പാവൃട്തനുേത	കസ 	ന	ഹര്ഷം	||	2�90	||

വിയദുപചിതേമഘം	ഭൂമയഃ	കംദലിേന ാ
നവകുടജകദംബാേമാദിേനാ	ഗംധവാഹാഃ	|
ശിഖികുലകലേകകാരാവരമ ാ	വനാംതാഃ
സുഖിനം	അസുഖിനം	വാ	സര ം	ഉത്കംഠയംതി	||	2�91	||

ഉപരി	ഘനം	ഘനപടലം
തിര ിരേയാഽപി	നര്തിതമയൂരാഃ	|
ിതിരപി	കംദലധവലാ
ദൃഷ്ടിം	പഥികഃ	ക 	പാതയതി	||	2�92	||

ഇേതാ	വിദ ുദ ീവിലസിതം	ഇതഃ	േകതകിതേരാഃ
സ്ഫുരന്ഗംധഃ	േ പാദ ലദനിനദസ്ഫൂര്ജിതം	ഇതഃ	|
ഇതഃ	േകകി കീഡാകലകലരവഃ	പ ്മലദൃശാം
കഥം	യാസ ംേത േത	വിരഹദിവസാഃ	സംഭൃതരസാഃ	||	2�93	||

അസൂചിസംചാേര	തമസി	നഭസി	െ പൗഢജലദധ നി
പാ ംമേന 	പതതി	പൃഷതാനാം	ച	നിചേയ	|
ഇദം	െസൗദാമിന ാഃ	കനകകമനീയം	വിലസിതം
മുദം	ച	 ാനിം	ച	പഥയതി	പഥി	ൈസ രസുദൃശാം	||	2�94	||

ആസാേരണ	ന	ഹര്മ തഃ	പിയതൈമര ാതും	ബഹിഃ	ശക േത
ശീേതാത്കംപനിമി ം	ആയതദൃശാ	ഗാഢം	സമാലിംഗ േത	|
ജാതാഃ	ശീകരശീതലാ 	മരുേതാരത ംതേഖദ ിേദാ
ധന ാനാം	ബത	ദുര്ദിനം	സുദിനതാം	യാതി	പിയാസംഗേമ	||	2�95	||

അര്ധം	സുപ്ത ാ	നിശായാഃ	സരഭസസുരതായാസസ ഥാംഗേ പാദ്ഭൂതാസഹ

തൃഷ്േണാ	മധുമദനിരേതാ	ഹര്മ പൃഷ്േഠ	വിവിേ 	|
സംേഭാഗ ാംതകാംതാശിഥിലഭുജലതാവര്ജിതം	കര്കരീേതാ
േജ ാ ്നാഭി ാ ധാരം	പിബതി	ന	സലിലം	ശാരദം	മംദപുണ ഃ	||	2�96	||

േഹമംേത	ദധിദുഗ്ധസര്പിരശനാ	മാംജിഷ്ഠവാേസാഭൃതഃ
കാശ്മീര ദവസാം ദദിഗ്ധവപുഷശ്ഛി ാ	വിചിൈത	രൈതഃ	|
വൃേ ാരുസ്തനകാമിേനാജനകൃതാേ ഷാ	ഗൃഹാഭ ംതേര
താംബൂലീദലപൂഗപൂരിതമുഖാ	ധന ാഃ	സുഖം	േശരേത	||	2�97	||

പദുയത്െ പൗഢപിയംഗുദ ുതിഭൃതി	വികസത്കുംദമാദ ിേരേഫ
കാേല	പാേലയവാതപചലവിലസിേതാദാരമംദാരധാമ്നി	|
േയഷാം	േനാ	കംഠല ാ	 ണം	അപി	തുഹിനേ ാദദ ാ	മൃഗാ ീ
േതസാം	ആയാമയാമാ	യമസദനസമാ	യാമിനീ	യാതി	യൂനാം	||	2�98	||
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ചുംബംേതാ	ഗംഡഭി ീരലകവതി	മുേഖ	സീത്കൃതാന ാദധാനാ
വ ഃസൂത്കംചുേകഷു	സ്തനഭരപുലേകാദ്േഭദം	ആപാദയംതഃ	|
ഊരൂനാകംപയംതഃ	പൃഥുജഘനതടാ ംസയംേതാഽംശുകാനി
വ ം	കാംതാജനാനാം	വിടചരിതഭൃതഃ	ൈശശിരാ	വാംതി	വാതാഃ	||	2�99	||

േകശാനാകുലയംദൃേശാ	മുകുലയന ാേസാ	ബലാദാ ിപ ാതന ന്
പുലേകാദ്ഗമം	പകടയ ാേവഗകംപം	ശൈനഃ	|
ബാരം	ബാരം	ഉദാരസീത്കൃതകൃേതാ	ദംത ദാന്പീഡയന്
പായഃ	ൈശശിര	ഏഷ	സംപതി	മരുത്കാംതാസു	കാംതായേത	||	2�100	||

യദസ 	നാസ്തി	രുചിരം	തസ്മിംസ്തസ 	സ്പൃഹാ	മേനാേ ഽപി	|
രമണീേയഽപി	സുധാംെശൗ	ന	മനഃകാമഃ	സേരാജിന ാഃ	||	2�101	||

ൈവരാേഗ 	സംചരേത േകാ	നീെതൗ	 ഭമതി	ചാപരഃ	|
ശൃംഗാേര	രമേത	ക ിദ്ഭുവി	േഭദാഃ	പരസ്പരം	||	2�102	||

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