
ഭര്തൃഹേരഃ	ശതക	തിശതി	-	ൈവരാഗ 	ശതകമ്

ചൂേഡാ ംസിതചം ദചാരുകലികാചംച ിഖാഭാസ േരാ

ലീലാദഗ്ധവിേലാലകാമശലഭഃ	േ ശേയാദശാേ ഗ	സ്ഫുരന്	|
അംതഃസ്ഫൂര്ജദപാരേമാഹതിമിര പാഗ്ഭാരം	ഉ ാടയന്
േശ തഃസദ്മനി	േയാഗിനാം	വിജയേത	 ാനപദീേപാ	ഹരഃ	||	3�1	||

ഭാംതം	േദശം	അേനകദുര്ഗവിഷമം	പാപ്തം	ന	കിംചിത്ഫലം
ത ാ	ജാതികുലാഭിമാനം	ഉചിതം	േസവാ	കൃതാ	നിഷ്ഫലാ	|
ഭു ം	മാനവിവര്ജിതം	പരഗൃേഹഷ ാശംകയാ	കാകവത്
തൃഷ്േണ	ജൃംഭസി	പാപകര്മപിശുേന	നാദ ാപി	സംതുഷ സി	||	3�2	||

ഉത്ഖാതം	നിധിശംകയാ	 ിതിതലം	ധ്മാതാ	ഗിേരര്ധാതേവാ
നിസ്തീര്ണഃ	സരിതാം	പതിര്നൃപതേയാ	യേ ന	സംേതാഷിതാഃ	|
മം താരാധനതത്പേരണ	മനസാ	നീതാഃ	ശ്മശാേന	നിശാഃ
പാപ്തഃ	കാണവരാടേകാഽപി	ന	മയാ	തൃഷ്േണ	സകാമാ	ഭവ	||	3�3	||

ഖലാലാപാഃ	െസൗഢാഃ	കഥം	അപി	തദാരാധനപൈരര്നിഗൃഹ ാംതര്
ബാഷ്പം	ഹസിതം	അപി	ശൂേന ന	മനസാ	|
കൃേതാ	വി സ്തംഭ പതിഹതധിയാം	അംജലിരപി
ത ം	ആേശ	േമാഘാേശ	കിമ	അപരം	അേതാ	നര്തയസി	മാം	||	3�4	||

അമീഷാം	പാണാനാം	തുലിതവിസിനീപതപയസാം
കൃേത	കിം	നാസ്മാഭിര ിഗലിതവിേവൈകര വസിതം	|
യദാഢ ാനാം	അേഗ	 ദവിണമദനിഃസം മനസാം

കൃതം	മാവവീൈഡര്നിജഗുണകഥാപാതകം	അപി	||	3�5	||

ാംതം	ന	 മയാ	ഗൃേഹാചിതസുഖം	ത ം	ന	സംേതാഷതഃ
േസാേഢാ	ദുഃസഹശീതതാപപവനേ േശാ	ന	തപ്തം	തപഃ	|
ധ ാതം	വി ം	അഹര്നിശം	നിത മിതപാൈണര്ന	ശംേഭാഃ	പദം
ത ത്കര്മ	കൃതം	യേദവ	മുനിഭിസ്ൈതസ്ൈതഃ	ഫൈലര ംചിതാഃ	||	3�6	||

േഭാഗാ	ന	ഭു ാ	വയം	ഏവ	ഭു ാസ്

തേപാ	ന	തപ്തം	വയം	ഏവ	തപ്താഃ	|
കാേലാ	ന	യാേതാ	വയം	ഏവ	യാതാസ്തൃഷ്ണാ
ന	ജീര്ണാ	വയം	ഏവ	ജീര്ണാഃ	||	3�7	||

ബലിഭിര്മുഖം	ആകാംതം	പലിേതനാംകിതം	ശിരഃ	|
ഗാതാണി	ശിഥിലായംേത	തൃഷ്ൈണകാ	തരുണായേത	||	3�8	||
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വിേവകവ ാേകാേശ	വിദധതി	സേമ	ശാമ തി	തൃഷാ
പരിഷ ംേഗ	തുംേഗ	പസരതിതരാം	സാ	പരിണതാ	|
ജരാജീര്ൈണശ ര ഗസനഗഹനാേ പകൃപണസ്തൃഷാപാതം

യസ ാം	ഭവതി	മരുതാം	അപ ധിപതിഃ	||	3�81	||

നിവൃ ാ	േഭാേഗ ാ	പുരുഷബഹുമാേനാഽപി	ഗലിതഃ
സമാനാഃ	സ ര ാതാഃ	സപദി	സുഹൃേദാ	ജീവിതസമാഃ	|
ശൈനരഷ്ട ു ാനം	ഘനതിമിരരുേ 	ച	നയേന
അേഹാ	മൂഢഃ	കായസ്തദപി	മരണാപായചകിതഃ	||	3�9	||

ആശാ	നാമ	നദീ	മേനാരഥജലാ	തൃഷ്ണാതരംഗാകുലാ
രാഗഗാഹവതീ	വിതര്കവിഹഗാ	ൈധര ദുമധ ംസിനീ	|
േമാഹാവര്തസുദുസ്തരാതിഗഹനാ	േ പാ ുംഗചിംതാതടീ

തസ ാഃ	പരഗതാ	വിശു ം	അലേസാ	നംദംതി	േയാഗീശ രാഃ	||	3�10	||

ന	സംസാേരാത്പ ം	ചരിതം	അനുപശ ാമി	കുശലം
വിപാകഃ	പുണ ാനാം	ജനയതി	ഭയം	േമ	വിമൃശതഃ	|
മഹദ്ഭിഃ	പുെണ ൗൈഘ ിരപരിഗൃഹീതാ 	വിഷയാ
മഹാംേതാ	ജായംേത	വ സനം	ഇവ	ദാതും	വിഷയിണാം	||	3�11	||

അവശ ം	യാതാര ിരതരം	ഉഷിത ാപി	വിഷയാ
വിേയാേഗ	േകാ	േഭദസ്ത ജതി	ന	ജേനാ	യ യം	അമൂന്	|
വജംതഃ	സ ാതംത ാദതുലപരിതാപായ	മനസഃ
സ യം	ത ാ	േഹ േത	ശമസുഖം	അനംതം	വിദധതി	||	3�12	||

ബ ാനവിേവകനിര്മലധിയഃ	കുര ംത േഹാ	ദുഷ്കരം
യ ുംചംത ുപേഭാഗഭാംജ പി	ധനാേന കാംതേതാ	നിഃസ്പൃഹാഃ	|
സംപാതാ 	പുരാ	ന	സംപതി	ന	ച	പാപ്െതൗ	ദൃഢപത യാന്
വാംഛാമാതപരി ഗഹാനപി	പരം	ത ും	ന	ശ ാ	വയം	||	3�13	||

ധന ാനാം	ഗിരികംദേരഷു	വസതാം	േജ ാതിഃ	പരം	ധ ായതാമാനംദാ ശു
ജലം	പിബംതി	ശകുനാ	നിഃശംകം	അംേകശയാഃ	|
അസ്മാകം	തു	മേനാരേഥാപരചിതപാസാദവാപീതടകീഡാ
കാനനേകലിെകൗതുകജുഷാം	ആയുഃ	പരം	 ീയേത	||	3�14	||

ഭി ാശതം	തദപി	നീരസം	ഏകബാരം
ശ ാ	ച	ഭൂഃ	പരിജേനാ	നിജേദഹമാതം	|
വസ്തം	വിശീര്ണശതഖംഡമയീ	ച	കംഥാ
ഹാ	ഹാ	തഥാപി	വിഷയാ	ന	പരിത ജംതി	||	3�15	||

സ്തെനൗ	മാംസഗംഥീ	കനകകലശാവിത ുപമിതീ
മുഖം	േ ഷ്മാഗാരം	തദപി	ച	ശശാംേകന	തുലിതം	|
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സവ ൂത ി ം	കരിവരശിരസ്പര്ധി	ജഘനം
മുഹുര്നിംദ ം	രൂപം	കവിജനവിേശൈഷര്ഗുരുകൃതം	||	3�16	||

ഏേകാ	രാഗിഷു	രാജേത	പിയതമാേദഹാര്ധഹാരീ	ഹേരാ
നീരാേഗഷു	ജേനാ	വിമു ലലനാസംേഗാ	ന	യസ്മാത്പരഃ	|
ദുര ാരസ്മരബാണപ ഗവിഷവ ാബി മുഗ്േധാ	ജനഃ
േശഷഃ	കാമവിഡംബിതാ 	വിഷയാന്േഭാ ും	ന	േമാ ും	 മഃ	||	3�17	||

അജാനംദാഹാ ം	പതതു	ശലഭസ്തീ വദഹേന
സ	മീേനാഽപ ാനാദ്ബഡിശയുതം	അശ്നാതു	പിശിതം	|
വിജാനംേതാഽേപ േത	വയം	ഇഹ	വിയ ാലജടിലാന്

ന	മുംചാമഃ	കാനാം	അഹഹ	ഗഹേനാ	േമാഹമഹിമാ	||	3�18	||

തൃഷാ	ശുഷ ത ാേസ 	പിബതി	സലിലം	ശീതമധുരം
ുധാര്തഃ	ശാല ം	കവലയതി	മാംസാദികലിതം	|
പദീപ്േത	കാമാെ ൗ	സുദൃഢതരം	ആലിംഗതി	വധൂം
പതീകാരം	വ ാധഃ	സുഖം	ഇതി	വിപര സ തി	ജനഃ	||	3�19	||

തുംഗം	േവശ്മ	സുതാഃ	സതാം	അഭിമതാഃ	സംഖ ാതിഗാഃ	സംപദഃ
കല ാണീ	ദയിതാ	വയ 	നവം	ഇത ാനമൂേഢാ	ജനഃ	|
മത ാ	വിശ ം	അനശ രം	നിവിശേത	സംസാരകാരാഗൃേഹ
സംദൃശ 	 ണഭംഗുരം	തദഖിലം	ധനസ്തു	സ സതി	||	3�20	||

ദീനാ	ദീനമുൈഖഃ	സൈദവ	ശിശുൈകരാകൃഷ്ടജീര്ണാംബരാ
േകാശദ്ഭിഃ	 ുധിൈതര്നിര വിധുരാ	ദൃശ ാ	ന	േചദ്േഗഹിനീ	|
യാച്ഞാഭംഗഭേയന	ഗദ്ഗദഗലതുട ദ ിലീനാ രം
േകാ	േദഹീതി	വേദ ദഗ്ധജഠരസ ാര്േഥ	മനസ ീ	പുമാന്	||	3�21	||

അഭിമതമഹാമാനഗംഥി പേഭദപടീയസീ

ഗുരുതരഗുണഗാമാേഭാജസ്ഫുേടാ ലചം ദികാ	|
വിപുലവില ാവ ീവിതാനകുഠാരികാ

ജഠരപിഠരീ	ദുസ്പുേരയം	കേരാതി	വിഡംബനം	||	3�22	||

പുേണ 	ഗാേമ	വേന	വാ	മഹതി	സിതപട പാലീ	കപാലിം
ഹ ാദായ	ന ായഗര്ഭദ ിജഹുതഹുതഭുഗ്ധൂമധൂേ മാപകംേഠ	|
ദ ാരം	ദ ാരം	പവിഷ്േടാ	വരം	ഉദരദരീപൂരണായ	 ുധാര്േതാ
മാനീ	പാൈണഃ	സനാേഥാ	ന	പുനരനുദിനം	തുല കുേല സു	ദീനഃ	||	3�23	||

ഗംഗാതരംഗകണശീകരശീതലാനി

വിദ ാധരാധ ുഷിതചാരുശിലാതലാനി	|
ാനാനി	കിം	ഹിമവതഃ	പലയം	ഗതാനി

യ ാവമാനപരപിംഡരതാ	മനുഷ ാഃ	||	3�24	||

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


കിം	കംദാഃ	കംദേരഭ ഃ	പലയം	ഉപഗതാ	നിര്ഝരാ	വാ	ഗിരിഭ ഃ
പധസ്താ	വാ	തരുഭ ഃ	സരസഗലഭൃേതാ	വല്കലിന 	ശാഖാഃ	|
വീ ംേത	യ ുഖാനി	പസഭം	അപഗതപശയാണാം	ഖലാനാം
ദുഃഖാപ്തസ വി സ്മയപവനവശാനര്തിത ഭൂലതാനി	||	3�25	||

പുൈണ ര്മൂലഫൈലസ്തഥാ	പണയിനീം	വൃ ിം	കുരുഷ ാധുനാ
ഭൂശ ാം	നവപ ൈവരകൃപൈണരു ിഷ്ഠ	യാേവാ	വനം	|
ു ദാണാം	അവിേവകമൂഢമനസാം	യേതശ രാണാം	സദാ

വി വ ാധിവികാരവിഹ ലഗിരാം	നാമാപി	ന	ശൂയേത	||	3�26	||

ഫലം	േസ ാലഭ ം	പതിവനം	അേഖദം	 ിതിരുഹാം
പയഃ	 ാേന	 ാേന	ശിശിരമധുരം	പുണസരിതാം	|
മൃദുസ്പര്ശാ	ശ ാ	സുലലിതലതാപ വമയീ
സഹംേത	സംതാപം	തദപി	ധനിനാം	ദ ാരി	കൃപണാഃ	||	3�27	||

േയ	വര്തംേത	ധനപതിപുരഃ	പാര്ഥനാദുഃഖഭാേജാ
േയ	ചാ ത ം	ദധതി	വിഷയാേ പപര ാപ്തബുേ ഃ	|
േതഷാം	അംതഃസ്ഫുരിതഹസിതം	വാസരാണി	സ്മേരയം
ധ ാനേ േദ	ശിഖരികുഹരഗാവശ ാനിഷ ഃ	||	3�28	||

േയ	സംേതാഷനിരംതരപമുദിതസ്േതഷാം	ന	ഭി ാ	മുേദാ
േയ	ത േന 	ധനലുബ്ധസംകലധിയസ്േതസാം	ന	തൃഷ്ണാഹതാ	|
ഇ ം	കസ 	കൃേത	കുതഃ	സ	വിധിനാ	കീദൃക്പദം	സംപദാം
സ ാ േന വ	സമാപ്തേഹമമഹിമാ	േമരുര്ന	േമ	േരാചേത	||	3�29	||

ഭി ാഹാരം	അൈദന ം	അപതിസുഖം	ഭീതി ിദം	സര േതാ
ദുര്മാ ര മദാഭിമാനമഥനം	ദുഃെഖൗഘവിധ ംസനം	|
സര താനഹം	അപയ സുലഭം	സാധു പിയം	പാവനം
ശംേഭാഃ	സതം	അവായം	അ യനിധിം	ശംസംതി	േയാഗീശ രാഃ	||	3�30	||

േഭാേഗ	േരാഗമയം	കുേല	ച ുതിഭയം	വിേ 	നൃപാലാദ്ഭയം
മാേന	ൈധന ഭയം	ബേല	രിപുഭയം	രൂേപ	ജരായ	ഭയം	|
ശാസ്േ ത	വാദിഭയം	ഗുേണ	ഖലഭയം	കാേയ	കൃതാംതാദ്ഭയം
സര ം	വസ്തു	ഭയാന ിതം	ഭുവി	ന്\'എ9ണാം	ൈവരാഗ ം	ഏവാഭയം	||	3�31	||

ആകാംതം	മരേണന	ജ 	ജരസാ	ചാത ു ലം	െയൗവനം
സംേതാേഷാ	ധനലിപ്സയാ	ശമമുഖം	െ പൗഢാംഗനാവി ഭൈമഃ	|
േലാൈകര്മ രിഭിര്ഗുണാ	വനഭുേവാ	വ ാൈലര്നൃപാ	ദുര്ജൈനര്
അൈ േരണ	വിഭൂതേയാഽപ പഹതാ	ഗസ്തം	ന	കിം	േകന	വാ	||	3�32	||

ആധിവ ാധിശൈതര്ജനസ 	വിവിൈധരാേരാഗ ം	ഉ ൂല േത

4
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ല ്മീര ത	പതംതി	തത	വിവൃതദ ാരാ	ഇവ	വ ാപദഃ	|
ജാതം	ജാതം	അവശ ം	ആശു	വിവശം	മൃത ുഃ	കേരാത ാ സാത്
തത്കിം	േതന	നിരംകുേശന	വിധിനാ	യ ിര്മിതം	സു ിരം	||	3�33	||

േഭാഗാസ്തുംഗതരംഗഭംഗതരലാഃ	പാണാഃ	 ണധ ംസിനഃ
സ്േതാകാേന വ	ദിനാനി	െയൗവനസുഖം	സ്ഫൂര്തിഃ	പിയാസു	 ിതാ	|
ത ംസാരം	അസാരം	ഏവ	നിഖിലം	ബു ാ	ബുധാ	േബാധകാ
േലാകാനു ഗഹേപശേലന	മനസാ	യ ഃ	സമാധീയതാം	||	3�34	||

േഭാഗാ	േമഘവിതാനമധ വിലസെ ൗദാമിനീചംചലാ

ആയുര ായുവിഘ ിതാബ്ജപടലീലീനാംബുവദ്ഭംഗുരം	|
ലീലാ	െയൗവനലാലസാസ്തനുഭൃതാം	ഇത ാകല 	 ദുതം
േയാേഗ	ൈധരസമാധിസി ിസുലേഭ	ബു ിം	വിദധ ം	ബുധാഃ	||	3�35	||

ആയുഃ	കേ ാലേലാലം	കതിപയദിവസ ായിനീ	െയൗവനശീര്
അര്ഥാഃ	സംക ക ാ	ഘനസമയതഡിദ ി ഭമാ	േഭാഗപൂഗാഃ	|
കംഠാേ േഷാപഗൂഢ	തദപി	ച	ന	ചിരം	യത് പിയാഭഃ	പണീതം
ബ ണ ാസ ചി ാ	ഭവത	ഭവമയാംേഭാധിപാരം	തരീതും	||	3�36	||

കൃേ ണാേമധ മേധ 	നിയമിതതനുഭിഃ	 ീയേത	ഗര്ഭവാേസ
കാംതാവിേ ഷദുഃഖവ തികരവിഷേമാ	െയൗവേന	േചാപേഭാഗഃ	|
വാമാ ീണാം	അവ ാവിഹസിതവസതിര ൃ ഭാേവാഽനസാധുഃ

സംസാേര	േര	മനുഷ ാ	വദത	യദി	സുഖം	സ ം	അപസ്തി	കിംചിഥ്	||	3�37	||

വ ാഘീവ	തിഷ്ഠതി	ജരാ	പരിതര്ജയംതീ
േരാഗാ 	ശതവ	ഇവ	പഹരംതി	േദഹം	|
ആയുഃ	പരിസവംതി	ഭി ഘടാദിവാംേഭാ
േലാകസ്തഥാപ ഹിതം	ആചരതീതി	ചിതം	||	3�38	||

േഭാഗാ	ഭംഗുരവൃ േയാ	ബഹുവിധാസ്ൈതേരവ	ചായം	ഭവസ്തത്
കേസഹ	കൃേത	പരി ഭമത	േര	േലാകാഃ	കൃതം	േചഷ്ടൈതഃ	|
ആശാപാശശതാപശാംതിവിശദം	േചതഃസമാധീയതാം
കാേമാത്പ ിവശാ ധാമനി	യദി	ശേ യം	അസ്മദ ചഃ	||	3�39	||

സേഖ	ധന ാഃ	േകചി ുടിതഭവബംധവ തികരാ

വനാംേത	ചി ാംതര ിഷം	അവിഷയാശീത ിഷഗതാഃ	|
ശര ം ദേജ ാ ്നാധവലഗഗനാേഭാഗസുഭഗാം

നയംേത	േയ	രാതിം	സുകൃതചയചിംൈതകശരണാഃ	||	3�39 1	||

ബേ ം ദാദിമരുദ്ഗണാംസ്തൃണകണാന ത	 ിേതാ	മന േത
യ ാദാദ ിരസാ	ഭവംതി	വിഭവാസ്ൈതേലാക രാജ ാദയഃ	|
േഭാഗഃ	േകാഽപി	സ	ഏവ	ഏക	പരേമാ	നിേത ാദിേതാ	ജൃംഭേത
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േഭാഃ	സാേധാ	 ണഭംഗുേര	തദിതേര	േഭാേഗ	രതിം	മാ	കൃഥാഃ	||	3�40	||

സാ	രമ ാ	നഗരീ	മഹാന്സ	നൃപതിഃ	സാമംതചകം	ച	തത്
പാര്േശ 	തസ 	ച	സാ	വിദഗ്ധപരിഷ ാ ം ദബിംബാനനാഃ	|
ഉദ ൃ ഃ	സ	രാജപുതനിവഹസ്േത	വംദിനസ്താഃ	കഥാഃ
സര ം	യസ 	വശാദഗാ ്മൃതിപഥം	കാലായ	തസ്ൈമ	നമഃ	||	3�41	||

യതാേനകഃ	ക ചിദപി	ഗൃേഹ	തത	തിഷ്ഠതൈഥേകാ
യതാേപ കസ്തദനു	ബഹവസ്തത	ൈനേകാഽപി	ചാംേത	|
ഇ ം	നെയൗ	രജനിദിവെസൗ	േലാലയംദ ാവിവാെ ൗ

കാലഃ	കേല ാ	ഭുവനഫലേക	കഡതി	പാണിശാൈരഃ	||	3�42	||

ആദിതസ 	ഗതാഗൈതരഹരഹഃ	സം ീയേത	ജീവിതം
വ ാപാൈരര്ബഹുകാര ഭാരഗുരുഭിഃ	കാേലാഽപി	ന	 ായേത	|
ദൃഷ്ട ാ	ജ ജരാവിപ ിമരണം	താസ 	േനാത്പദ േത
പീത ാ	േമാഹമയീം	പമാദമദിരാം	ഉ ഭൂതം	ജഗഥ്	||	3�43	||

രാതിഃ	ൈസവ	പുനഃ	സ	ഏവ	ദിവേസാ	മത ാ	മുധാ	ജംതേവാ
ധാവംത ുദ മിനസ്തൈഥവ	നിഭൃതപാരബ്ധത ത് കിയാഃ	|
വ ാപാൈരഃ	പുനരു ഭൂതവിഷൈയരി ം	വിേധനാമുനാ
സംസാേരണ	കദര്ഥിതാ	വയം	അേഹാ	േമാഹാ 	ല ാമേഹ	||	3�44	||

ന	ധ ാനം	പദം	ഈശരസ 	വിധിവ ംസാരവി ി േയ

സ ര്ഗദ ാരകപാടപാടനപടുര്ധര്േമാഽപി	േനാപാര്ജിതഃ	|
നാരീപീനപേയാധേരാരുയുഗലം	സപ്േനഽപി	നാലിംഗിതം
മാതുഃ	േകവലം	ഏവ	െയൗവനവനേ േദ	കുഠാരാ	വയം	||	3�45	||

നാഭസ്താ	പതിവാദിവൃംദദമനീ	വിദ ാ	വിനീേതാചിതാ
ഖഡ്ഗാൈഗഃ	കരികുംഭപീഠദലൈനര്നാകം	ന	നീതം	യശഃ	|
കാംതാേകാഉമലപ വാധരരസഃ	പീേതാ	ന	ചംേ ദാദേയ
താരുണ ം	ഗതം	ഏവ	നിഷ്ഫലം	അേഹാ	ശൂന ാലേയ	ദീപവഥ്	||	3�46	||

വിദ ാ	നാധിഗതാ	കലംകരഹിതാ	വി ം	ച	േനാപാര്ജിതം
ശുശൂഷാപി	സമാഹിേതന	മനസാ	പിേ താര്ന	സംപാദിതാ	|
ആേലാലായതേലാചനാഃ	പിയതമാഃ	സപ്േനഽപി	നാലിംഗിതാഃ
കാേലാഽയം	പരപിംഡേലാലുപതയാ	കാൈകരിവ	േ പര േത	||	3�47	||

വയം	േയേഭ ാ	ജാതാ ിരപരിഗതാ	ഏവ	ഖലു	േത
സമം	ൈയഃ	സംവൃ ാഃ	സ്മൃതിവിഷയതാം	േതഽപി	ഗമിതാഃ	|
ഇദാനീം	ഏേത	സ്മഃ	പതിദിവസം	ആസ പതനാ

ഗതാസ്തുല ാവ ാം	സികതിലനദീതീരതരുഭിഃ	||	3�48	||

6
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ആയുര ര്ഷശതം	ന്\'എ9ണാം	പരിമിതം	രാെതൗ	തദര്ധം	ഗതം
തസ ാര്ധസ 	പരസ 	ചാര്ധം	അപരം	ബാലത വൃ ത േയാഃ	|
േശഷം	വ ാധിവിേയാഗദുഃഖസഹിതം	േസവാദിഭിര്നീയേത
ജീേവ	വാരിതരംഗചംചലതേര	െസൗഖ ം	കുതഃ	പാണിനാം	||	3�49	||

ണം	ബാേലാ	ഭൂത ാ	 ണം	ൈപ	യുവാ	കാമരസികഃ
ണം	വിൈ ര്ഹീനഃ	 ണം	അപി	ച	സംപൂര്ണവിഭവഃ	|

ജരാജീര്ൈണരംൈഗര്നട	ഇവ	ബലീമംഡിതതനൂര്
നരഃ	സംസാരാംേത	വിശതി	യമധാനീയവനികാം	||	3�50	||

ത ം	രാജാ	വയം	അപ ുപാസിതഗുരു പ ാഭിമാേനാ താഃ

ഖ ാതസ്ത ം	വിഭൈവര ശാംസി	കവേയാ	ദി ു	പതന ംതി	നഃ	|
ഇ ം	മാനധനാതിദൂരം	ഉഭേയാരപ ാവേയാരംതരം
യദ സ്മാസു	പരാങ്മുേഖാഽസി	വയം	അേപ കാംതേതാ	നിഃസ്പൃഹാ	||	3�51	||

അര്ഥാനാം	ഈശിേഷ	ത ം	വയം	അപി	ച	ഗിരാം	ഈശ്മേഹ	യാവദര്ഥം
ശൂരസ്ത ം	വാദിദര്പവ ുപശമനവിധാവ യം	പാടവം	നഃ	|
േസവംേത	ത ാം	ധനാഢ ാ	മതിമലഹതേയമാം	അപി	േ ശാതുകാമാമ ്
അപ ാ ാ	ന	േത	േച യി	മമ	നിതരാം	ഏവ	രാജ നാ ാ	||	3�52	||

വയം	ഇഹ	പരിതുഷ്ടാ	വല്കൈലസ്ത ം	ദുകൂൈലഃ
സമ	ഇഹ	പരിേതാേഷാ	നിര ിേശേഷാ	വിേശഷഃ	|
സ	തു	ഭവതു	ദരിേ ദാ	യസ 	തൃഷ്ണാ	വിശാലാ
മനസി	ച	പരിതുഷ്േട	േകാഽര്ഥവാന്േകാ	ദരി ദഃ	||	3�53	||

ഫലം	അലം	അശനായ	സ ാദു	പാനായ	േതായം
ിതിരപി	ശയനാര്ഥം	വാസേസ	വല്കലം	ച	|

നവഘനമധുപാന ഭാംതസേര ം ദിയാണാമവിനയമ്

അനുമംതും	േനാ േഹ	ദുര്ജനാനാം	||	3�54	||

അശ്നീമഹി	വയം	ഭി ാം	ആശാവാേസാ	വസീമഹി	|
ശയീമഹി	മഹീപൃഷ്േഠ	കുര ീമഹി	കിം	ഈശൈരഃ	||	3�55	||

ന	നടാ	നാ	വിടാ	ന	ഗായകാ	ന	ച	സേഭ തരവാദചുംചവഃ	|
നൃപം	ഈ ിതും	അത	േക	വയം	സ്തനഭാരാനമിതാ	ന	േയാഷിതഃ	||	3�56	||

വിപുലഹൃദൈയരീൈശേരത ഗ നിതം	പുരാ
വിധൃതം	അപൈരര്ദ ം	ചാൈന ര ിജിത 	തൃണം	യഥാ	|
ഇഹ	ഹി	ഭുവനാനൈന ര്ധീരാ തുര്ദശ	ഭുംജേത
കതിപയപുരസ ാേമ 	പുംസാം	ക	ഏഷ	മദജ രഃ	||	3�57	||

അഭു ായാം	യസ ാം	 ണം	അപി	ന	യാതം	നൃപശൈതര്
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ധുവസ്തസ ാ	ലാേഭ	ക	ഇവ	ബഹുമാനഃ	 ിതിഭൃതാം	|
തദംശസ ാപ ംേശ	തദവയേലേശഽപി	പതേയാ
വിഷാേദ	കര്തേവ 	വിദധതി	ജഡാഃ	പത ുത	മുദം	||	3�58	||

മൃത്പിംേഡാ	ജലേരഖയാ	ബലയതിഃ	സേര ാഽപ യം	നനണുഃ
സ ാംശീകൃത 	സ	ഏവ	സംഗരശൈത	രാ ാം	ഗണാ	ഭുംജേത	|
േയ	ദദ ുര്ദദേതാഽഥവാ	കിം	അപരം	 ു ദാ	ദരി ദം	ഭൃശം
ധിഗ്ധി ാന്പുരുഷാധമാംധനകണാന ാംഛംതി	േതേഭ ാഽപി	േയ	||	3�59	||

സ	ജാതഃ	േകാഽപ ാസീ ദനരിപുണാ	മൂര്ധ്നി	ധവലം
കപാലം	യേസ ാൈ ര ിനിഹിതം	അലംകാരവിധേയ	|
നൃഭിഃ	പാണതാണപവണമതിഭിഃ	ൈക ിദധുനാ

നമദ്ഭിഃ	കഃ	പുംസാം	അയം	അതുലദര്പജ രഭരഃ	||	3�60	||

പേരഷാം	േചതാംസി	പതിദിവസം	ആരാധ 	ബഹുധാ
പസാദം	കിം	േനതും	വിശസി	ഹൃദയ	േ ശകലിതം	|
പസേ 	ത ംതഃസവയമുദിതചിംതാമണിഗേണാ

വിവി ഃ	സംക ഃ	കിം	അഭിലഷിതം	പുഷ തി	ന	േത	||	3�61	||

സത ാം	ഏവ	തിേലാകീസരിതി	ഹരശിര ുംബിനീവ ടായാം

സദ ൃ ിം	ക യംത ാം	ബടവിടപഭൈവര ല്കൈലഃ	സത്ഫൈല 	|
േകാഽയം	വിദ ാന ിപ ിജ രജനിതരുജാതീവദുഃഖാസികാനാം

വ ം	വീേ ത	ദുഃേ 	യദി	ഹി	ന	വിഭൃയാേ 	കുടുംേബഽനുകംപാം	||	3�61 1	||

പരി ഭമസി	കിം	മുധാ	ക ചന	ചി 	വിശാമ താം
സ യം	ഭവതി	യദ ഥാ	ഭവതി	ത ഥാ	നാന ഥാ	|
അതീതം	അനനുസ്മര പി	ച	ഭാവ സംക യ തര്കിത

സമാഗമാനുഭവാമി	േഭാഗനാഹം	||	3�62	||

ഏതസ്മാദ ിരേമം ദിയാര്ഥഗഹനാദായാസകാദാശയേശേയാ

മാര്ഗം	അേശഷദുഃഖശമനവ ാപാരദ ം	 ണാത്	|
സ ാ ീഭാവം	ഉൈപഹി	സംത ജ	നിജാം	കേ ാലേലാലം	ഗതിം
മാ	ഭൂേയാ	ഭജ	ഭംഗുരാം	ഭവരതിം	േചതഃ	പസീദാധുനാ	||	3�63	||

േമാഹം	മാര്ജയ	താം	ഉപാര്ജയ	രതിം	ചം ദാര്ധചൂഡാമെണൗ
േചതഃ	സ ര്ഗതരംഗിണീതടഭുവാം	ആസംഗം	അംഗീകുരു	|
േകാ	വാ	വീചിഷു	ബുദ്ബുേദഷു	ച	തഡിേ ഖാസു	ച	ശീഷു	ച
ജ ാലാേ ഗഷു	ച	പ േഗഷു	സരിേദ േഗഷു	ച	ചപത യഃ	||	3�64	||

േചത ിംതയ	മാ	രമാം	സകൃദിമാം	അ ായിനീം	ആ യാ

ഭൂപാല ഭുകുടീകുടീവിഹരണവ ാപാരപണ ാംഗനാം	|
കംഥാകംചുകിനഃ	പവിശ 	ഭവനദ ാരാണി	വാരാണസീരഥ ാ
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പം ിഷു	പാണിപാതപതിതാം	ഭി ാം	അേപ ാമേഹ	||	3�65	||

അേഗ	ഗീതം	സരസകവയഃ	പാര്ശ േയാര്ദാ ിണാത ാഃ
പ ാ ീലാവലയരണിതം	ചാമരഗാഹിണീനാം	|
യദസ്േത വം	കുരു	ഭവരസാസ ാദേന	ലംപടത ം
േനാ	േചേ തഃ	പവിശ	സഹസാ	നിര ികേ 	സമാെധൗ	||	3�66	||

പാപ്താഃ	ശിയഃ	സകലകാമദുധാസ്തതഃ	കിം
നസ്തം	പദം	ശിരസി	വിദ ിഷതാം	തതഃ	കിം	|
സംപാദിതാഃ	പണയിേനാ	വിഭൈവസ്തതഃ	കിം
ക ം	 ിതാസ്തനുഭൃതാം	തനവസ്തതഃ	കിം	||	3�67	||

ഭ ിര്ഭേവ	മരണജ ഭയം	ഹൃദി ം
സ്േനേഹാ	ന	ബംധുഷു	ന	മ ഥജാ	വികാരാഃ	|
സംസര്ജ	േദാഷരഹിതാ	വിജയാ	വനാംതാ
ൈവരാഗ ം	അസ്തി	കിം	ഇതഃ	പരമര്ഥനീയം	||	3�68	||

തസ്മാദനംതം	അജരം	പരമം	വികാസി
തദ്ബ 	ചിംതയ	കിം	ഏഭിരസദ ികൈ ഃ	|
യസ ാനുഷംഗിണ	ഇേമ	ഭുവനാധിപത േഭാഗാദയഃ
കൃപണേലാകമതാ	ഭവംതി	||	3�69	||

പാതാലം	ആവിശസി	യാസി	നേഭാ	വിലംഘ
ദിങ്മംഡലം	 ഭമസി	മാനസ	ചാപേലന	|
ഭാംത ാപി	ജാതു	വിമലം	കഥം	ആ നീനം

ന	ബ 	സംസരസി	വിര ൃതിമം	ഏഷി	േയന	||	3�70	||

കിം	േവൈദഃ	സ്മൃതിഭിഃ	പുരാണപഠൈനഃ	ശാസ്ൈതര്മഹാവിസ്തൈരഃ
സ ര്ഗ ഗാമകുടീനിവാസഫലൈദഃ	കര്മ കിയാവി ഭൈമഃ	|
മുൈ കം	ഭവദുഃഖഭാരരചനാവിധ ംസകാലാനലം
സ ാ ാനംദപദ പേവശകലനം	േശൈസര ാണിഗ ൃ ിഭിഃ	||	3�71	||

നായം	േത	സമേയാ	രഹസ ം	അധുനാ	നി ദാതി	നാേഥാ	യദി
ിത ാ	 ദ തി	കുപ തി	പഭുരിതി	ദ ാേരഷു	േയഷാം	വചഃ	|

േചതസ്താനപഹായ	യാഹി	ഭവനം	േദവസ 	വിേശ ശിതുര്
നിര്െദൗവാരികനിര്ദേയാ പരുഷം	നിഃേസാഉമശര്മ പദം	||	3�711	||

യേതാ	േമരുഃ	ശീമാ ിപതതി	യുഗാംതാ ിവലിതഃ
സമു ദാഃ	ശുഷ ംതി	പചുരമകരഗാഹനിലയാഃ	|
ധരാ	ഗ ത ംതം	ധരണിധരപാൈദരപി	ധൃതാ
ശരീേര	കാ	വാര്താ	കരികലഭകര്ണാഗചപേല	||	3�72	||
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ഗാതം	സംകുചിതം	ഗതിര ിഗലിതാ	 ഭഷ്ടാ	ച	ദംതാവലിര്
ദൃഷ്ടിര്ന തി	വര്ധേത	വധിരതാ	വ ം	ച	ലാലായേത	|
വാക ം	നാ ദിയേത	ച	ബാംധവജേനാ	ഭാര ാ	ന	ശുശൂഷേത
ഹാ	കഷ്ടം	പുരുഷസ 	ജീര്ണവയസഃ	പുേതാഽപ മി തായേത	||	3�73	||

വര്ണം	സിതം	ശിരസി	വീ 	ശിേരാരുഹാണാം
ാനം	ജരാപരിഭവസ 	തദാ	പുമാംസം	|

ആേരാപിതാം ിശതകം	പരിഹൃത 	യാംതി
ചംഡാലകൂപം	ഇവ	ദൂരതരം	തരുണ ഃ	||	3�74	||

യാവ ം	ഇദം	ശരീരം	അരുജം	യാവ 	ദൂേര	ജരാ
യാവേ ം ദിയശ ിര പതിഹതാ	യാവത് േയാ	നായുഷഃ	|
ആ േശയസി	താവേദവ	വിദുഷാ	കാര ഃ	പയേ ാ	മഹാന്
സംദീപ്േത	ഭവേന	തു	കൂപഖനനം	പത ുദ മഃ	കീദൃശഃ	||	3�75	||

തപസ ംതഃ	സംതഃ	കിം	അധിനിവസാമഃ	സുരനദീം
ഗുേണാദാരാംദാരാനുത	പരിചരാമഃ	സവിനയം	|
പിബാമഃ	ശാസ്െതൗഘാനുതവിവിധകാവ ാമൃതരസാന്
ന	വിദ്മഃ	കിം	കുര്മഃ	കതിപയനിേമഷായുഷി	ജേന	||	3�76	||

ദുരാരാധ ാ ാമീ	തുരഗചലചി ാഃ	 ിതിഭുേജാ
വയം	തു	 ൂേല ാഃ	സുമഹതി	ഫേല	ബ മനസഃ	|
ജരാ	േദഹം	മൃത ുര്ഹരതി	ദയിതം	ജീവിതം	ഇദം
സേഖ	നാന േ േയാ	ജഗതി	വിദുേഷഽന ത	തപസഃ	||	3�77	||

മാേന	 ായിനി	ഖംഡിേത	ച	വസുനി	വ ര്േഥ	പയാേതഽര്ഥിനി
ീേണ	ബംധുജേന	ഗേത	പരിജേന	നഷ്േട	ശൈനെര ൗവേന	|

യു ം	േകവലം	ഏതേദവ	സുധിയാം	യ ുകന ാപയഃപൂതാ ഗാവ

ഗിരീം ദകംദരതടീകുംേജ	നിവാസഃ	ക ചിഥ്	||	3�78	||

രമ ാ ം ദമരീചയസ്തൃണവതീ	രമ ാ	വനാംത ലീ

രമ ം	സാധുസമാഗമാഗതസുഖം	കാേവ ഷു	രമ ാഃ	കഥാഃ	|
േകാേപാപാഹിതബാഷ്പബിംദുതരലം	രമ ം	പിയായാ	മുഖം
സര ം	രമ ം	അനിത താം	ഉപഗേത	ചിേ 	ന	കിംചിത്പുനഃ	||	3�79	||

രമ ം	ഹര്മ തലം	ന	കിം	വസതേയ	ശവ ം	ന	േഗയാദികം
കിം	വാ	പാണസമാസമാഗമസുഖം	ൈനവാധികപീതേയ	|
കിംതു	 ഭാംതപതംഗ പവനവ ാേലാലദീപാംകുര ായാ

ചംചലം	ആകല 	സകലം	സംേതാ	വനാംതം	ഗതാഃ	||	3�80	||

ആ	സംസാരാ ിഭുവനം	ഇദം	ചിന താം	താ ാദൃങ്ൈനവാസ്മാകം

നയനപദവീം	േ ശാതമാര്ഗം	ഗേതാ	വാ	|
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േയാഽയം	ധേ 	വിഷയകരിേണാ	ഗാഢഗൂഢാഭിമാന ീവസ ാംതഃ

കരണകരിണഃ	സംയമാലാനലീലാം	||	3�81	||

യേദത ംദം	വിഹരണം	അകാര്പണ ം	അശനം
സഹാൈര ഃ	സംവാസഃ	ശുതം	ഉപശൈമകവതഫലം	|
മേനാ	മംദസ്പംദം	ബഹിരപി	ചിരസ ാപി	വിമൃശ
ജാേന	കൈസഷാ	പരിണതിരുദാരസ 	തപസഃ	||	3�82	||

ജീര്ണാ	ഏവ	മേനാരഥാ 	ഹൃദേയ	യാതം	ച	തെദ ൗവനം
ഹംതാംേഗഷു	ഗുണാശ്ബംധ ഫലതാം	യാതാ	ഗുണൈ ര ിനാ	|
കിം	യു ം	സഹസാഭ ുൈപതി	ബലവാന്കാലഃ	കൃതാംേതാഽ മീ
ഹാ	 ാതം	മദനാംതകാംഘിയുഗലം	മു ാസ്തി	നാേന ാ	ഗതിഃ	||	3�83	||

മേഹശ േര	വാ	ജഗതാം	അധീശ േര
ജനാര്ദേന	വാ	ജഗദംതരാ നി	|
ന	വസ്തുേഭദ പതിപ ിരസ്തി	േമ
തഥാപി	ഭ ിസ്തരുേണംദുേശഖേര	||	3�84	||

സ്ഫുര ്ഫാരേജ ാ ്നാധവലിതതേല	ക ാപി	പുലിേന
സുഖാസീനാഃ	ശാംതധ ംതിസു	രജനീഷു	ദ ുസരിതഃ	|
ഭവാേഭാേഗാദ ി ാഃ	ശിവ	ശിവ	ശിേവത ു വചസഃ
കദാ	യാസ ാേമാഽതര്ഗതബഹുലബാഷ്പാകുലദശാം	||	3�85	||

മഹാേദേവാ	േദവഃ	സരിദപി	ച	ൈസഷാ	സുരസരിദ്ഗുഹാ
ഏവാഗാരം	വസനം	അപി	താ	ഏവ	ഹരിതഃ	|
സുഹൃദാ	കാേലാഽയം	വതം	ഇദം	അൈദന വതം	ഇദം
കിയദ ാ	വ ാേമാ	വടവിടപ	ഏവാസ്തു	ദയിതാ	||	3�	||

വിതീര്േണ	സര േസ 	തരുണകരുണാപൂര്ണഹൃദയാഃ
സ്മരംതഃ	സംസാേര	വിഗുണപരിണാമാം	വിധിഗതിം	|
വയം	പുണ ാരേണ 	പരിണതശര ം ദകിരണാസ്
തിയാമാ	േനസ ാേമാ	ഹരചരണചിംൈതകശരണാഃ	||	3�86	||

കദാ	വാരാണസ ാം	അമരതടിനീേരാധസി	വസന്
വസാനഃ	െകൗപീനം	ശിരസി	നിദധാേനാഽംജലിപുടം	|
അേയ	െഗൗരീനാഥ	തിപുരഹര	ശംേഭാ	തിനയന
പസീേദത ാേകാശ ിമിഷം	ഇവ	േനഷ ാമി	ദിവസാന്	||	3�87	||

ഉദ ാേനഷു	വിചി തേഭാജനവിധിസ്തീ വാതിതീ വം	തപഃ
െകൗപീനാവരണം	സുവസ്തം	അമിതം	ഭി ാടനം	മംഡനം	|
ആസ ം	മരണം	ച	മംഗലസമം	യസ ാം	സമുത്പദ േത
താം	കാശീം	പരിഹൃത 	ഹംത	വിബുൈധരന ത	കിം	 ീയേത	||	3�	||
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സ്നാത ാ	ഗാംൈഗഃ	പേയാഭിഃ	ശുചികുസുമഫൈലരര്ചയിത ാ	വിേഭാ	ത ാ
േധ േയ	ധ ാനം	നിേവശ 	 ിതിധരകുഹരഗാവപര ംകമൂേല	|
ആ ാരാമഃ	ഫലാശീ	ഗുരുവചനരതസ്ത ത് പസാദാ ്മരാേര

ദുഃഖം	േമാേ 	കദാഹം	സമകരചരേണ	പുംസി	േസവാസമു ം	||	3�88	||

ഏകാകീ	നിഃസ്പൃഹഃ	ശാംതഃ	പാണിപാേതാ	ദിഗംബരഃ	|
കദാ	ശംേഭാ	ഭവിഷ ാമി	കര്മനിര്മൂലന മഃ	||	3�89	||

പാണിം	പാതയതാം	നിസര്ഗശുചിനാ	ൈഭേ ണ	സംതുഷ താം
യത	ക ാപി	നിഷീദതാം	ബഹുതൃണം	വിശ ം	മുഹുഃ	പശ താം	|
അത ാേഗഽപി	തേനാരഖംഡപരമാനംദാവേബാധസ്പൃശാ
മധ ാ	േകാഽപി	ശിവപസാദസുലഭഃ	സംപ േത	േയാഗിനാം	||	3�90	||

െകൗപീനം	ശതഖംഡജര്ജരതരം	കംഥാ	പുനസ്താദൃശീ
ൈന ിംത ം	നിരേപ ൈഭ ം	അശനം	നി ദാ	ശ്മശാേന	വേന	|
സ ാതംേതണ	നിരംകുശം	വിഹരണം	സ ാംതം	പശാംതം	സദാ
ൈ ര ം	േയാഗമേഹാ േവഽപി	ച	യദി	ൈതേലാക രാേജ ന	കിം	||	3�91	||

ബ ാംഡം	മംഡലീമാതം	കിം	േലാഭായ	മനസ ിനഃ	|
ശഫരീസ്ഫുര്േതനാബ്ധിഃ	 ുബ്േധാ	ന	ഖലു	ജായേത	||	3�92	||

മാതര്ല ്മി	ഭജസ 	കംചിദപരം	മത്കാം ിണീ	മാ	സ്മ	ഭൂര്
േഭാേഗഷു	സ്പൃഹയാലവസ്തവ	വേശ	കാ	നിഃസ്പൃഹാണാം	അസി	|
സദ ഃ	സ ൂതപലാശപതപുടികാപാൈതഃ	പവിതീകൃൈതര്
ഭി ാവസ്തുഭിേരവ	സംപതി	വയം	വൃ ിം	സമീഹാമേഹ	||	3�93	||

മഹാശ ാ	പൃഥ ീ	വിപുലം	ഉപധാനം	ഭുജലതാം
വിതാനം	ചാകാശം	വ ജനം	അനുകൂേലാഽയം	അനിലഃ	|
ശര ംേ ദാ	ദീേപാ	വിരതിവനിതാസംഗമുദിതഃ
സുഖീ	ശാംതഃ	േശേത	മുനിരതനുഭൂതിര്നൃപ	ഇവ	||	3�94	||

ഭി ാസീ	ജനമധസംഗരഹിതഃ	സ ായ േചഷ്ടഃ	സദാ
ഹാനാദാനവിര മാര്ഗനിരതഃ	ക ി പസ ീ	 ിതഃ	|
രഥ ാകീര്ണവിശീര്ണജീര്ണവസനഃ	സംപാപ്തകംഥാസേനാ
നിര്മാേനാ	നിരഹംകൃതിഃ	ശമസുഖാേഭാൈഗകബ സ്പൃഹഃ	||	3�95	||

ചംഡാലഃ	കിം	അയം	ദ ിജാതിരഥവാ	ശൂേ ദാഽഥ	കിം	താപസഃ
കിം	വാ	ത വിേവകേപശലമതിേര ാഗീശ രഃ	േകാഽപി	കിം	|
ഇത ുത്പ വിക ജ മുഖൈരരാഭാഷ മാണാ	ജൈനര്
ന	കു ാഃ	പഥി	ൈനവ	തുഷ്ടമനേസാ	യാംതി	സയം	േയാഗിനഃ	||	3�96	||
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ഹിംസാശൂന ം	അയ ലഭ ം	അശനം	ധാതാ	മരുത്ക ിതം
വ ാലാനം	പശവസ്തൃണാംകുരഭുജസ്തുഷ്ടാഃ	 ലീശായിനഃ	|
സംസാരാര്ണവലംഘന മധിയാം	വൃ ിഃ	കൃതാ	സാ	നൃണാം
താം	അേനഷയതാം	പയാംതി	സതതം	സര ം	സമാപ്തിം	ഗുണാഃ	||	3�97	||

ഗംഗാതീേര	ഹിമഗിരിശിലാബ പദ്മാസനസ

ബ ധ ാനാഭ സനവിധിനാ	േയാഗനി ദാം	ഗതസ 	|
കിം	ൈതര്ഭാവ ം	മമ	സുദിവൈസര ത	േത	നിര ിശംകാഃ
കംഡൂയംേത	ജരഠഹരിണാഃ	സ ാംഗം	അംേഗ	മദീേയ	||	3�98	||

ജീര്ണാഃ	കംഥാ	തതഃ	കിം	സിതം	അമലപടം	പ സൂതം	തതഃ	കിം
ഏകാ	ഭാര ാ	തതഃ	കിം	ഹയകരിസുഗൈണരാവൃേതാ	വാ	തതഃ	കിം	|
ഭ ം	ഭു ം	തതഃ	കിം	കദശനം	അഥവാ	വാസരാംേത	തതഃ	കിം
വ േജ ാതിര്ന	വാംതര്മഥിതഭവഭയം	ൈവഭവം	വാ	തതഃ	കിം	||	3�	||

പാണിഃ	പാതം	പവിതം	 ഭമണപരിഗതം	ൈഭ ം	അ ം	അ ം

വിസ്തീര്ണം	വസ്തം	ആശാദശകം	അചപലം	ത ം	അസ ം	ഉര ീം	|
േയഷാം	നിഃസംഗതാംഗീകരണപരിണതസ ാംതസംേതാഷിണസ്േത
ധന ാഃ	സംനസ്തൈദന വ തികരനികരാഃ	കര്മ	നിര്മൂലയംതി	||	3�99	||

ൈതേലാക ാധിപതിത ം	ഏവ	വിരസം	യസ്മി ഹാശാസേന
ത ബ്ധ ാസനവസ്തമാനഘടേന	േഭാേഗ	രതിം	മാ	കൃഥാഃ	|
േഭാഗഃ	േകാഽപി	സ	ഏക	ഏവ	പരേമാ	നിേത ാദിതാ	ജൃംഭേന
യ ാദാദ ിരസാ	ഭവംതി	വിസയാസ്ൈതേലാക രാജ ാദയഃ	||	3�991	||

മാതര്േമദിനി	താത	മാരുതി	സേഖ	േതജഃ	സുബംേധാ	ജല
ഭാതേര ാഉമ	നിബ 	ഏഷ	ഭവതാം	അംത ഃ	പണാമാംജലിഃ	|
യുഷ്മ ംഗവേശാപജാതസുകൃതസ്ഫാരസ്ഫുര ിര്മല ാനാപാസ്ത

സമസ്തേമാഹമഹിമാ	ലീേന	പരബ ണി	||	3�100	||

ശ ാ	ൈശലശിലാഗൃഹം	ഗിരിഗുഹാ	വസ്തം	തരുണാം	ത ചഃ
സാരംഗാഃ	സുഹൃേദാ	നനു	 ിതിരുഹാം	വൃ ിഃ	ഫൈലഃ	േകാഉമൈലഃ	|
േയസാം	നിര്ഝരം	അംബുപാനം	ഉചിതം	രൈത 	തു	വിദ ാംഗനാ
മേന 	േത	പരേമശ രാഃ	ശിരസി	യരി	ബേ ാ	ന	േസവാംജലിഃ	||	3�100 1	||

ൈധര ം	യസ 	പിതാ	 മാ	ച	ജനനീ	ശാംതി ിരം	േഗഹിനീ
സത ം	മി തം	ഇദം	ദയാ	ച	ഭഗിനീ	 ഭാതാ	മനഃസംയമഃ	|
ശ ാ	ഭൂമിതലം	ദിേശാഽപി	വസനം	 ാനാമൃതം	േഭാജനം
േഹ േത	യസ 	കുടുംബിേനാ	വദ	സേഖ	കസ്മാദ്ഭയം	േയാഗിനഃ	||	3�100 2	||

അേഹാ	വാ	ഹാേര	വാ	ബലവതി	രിെപൗ	വാ	സുഹൃദി	വാ
മെണൗ	വാ	േലാഷ്േഠ	വാ	കുസുമശയേന	വാ	ദൃഷദി	വാ	|
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തൃേണ	വാ	സ്ൈതേണ	വാ	മമ	സമദൃേശാ	യാംതി	ദിവസാഃ
ക ചിത്പുണ ാരേണ 	ശിവ	ശിവ	ശിേവതി	പലപതഃ	||	3�1003	||

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