
ദാശരഥീ	ശതകമ്

ശീ	രഘുരാമ	ചാരുതുല-സീതാദളധാമ	ശമ മാദി	ശൃം
ഗാര	ഗുണാഭിരാമ	തിജ-ഗ ുത	െശൗര 	രമാലലാമ	ദു
ര ാര	കബംധരാ സ	വി-രാമ	ജഗ ന	കല്മഷാര്നേവാ
ാരകനാമ!	ഭ ദഗിരി-ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	1	||

രാമവിശാല	വികമ	പരാജിത	ഭാര്ഗവരാമ	സദ്ഗുണ
സ്േതാമ	പരാംഗനാവിമുഖ	സുവത	കാമ	വിനീല	നീരദ
ശ ാമ	കകുത്ധ്സവംശ	കലശാംഭുധിേസാമ	സുരാരിേദാര്ഭേലാ
ാമ	വിരാമ	ഭ ദഗിരി	-	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	2	||

അഗണിത	സത ഭാഷ,	ശരണാഗതേപാഷ,	ദയാലസജ്ഘരീ
വിഗത	സമസ്തേദാഷ,	പൃഥിവീസുരേതാഷ,	തിേലാക	പൂതകൃ
ദ്ഗഗ	നധുനീമരംദ	പദകംജ	വിേശഷ	മണി പഭാ	ധഗ
ഗിത	വിഭൂഷ	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	3	||

രംഗദരാതിഭംഗ,	ഖഗ	രാജതുരംഗ,	വിപത്പരംപേരാ
ുംഗ	തമഃപതംഗ,	പരി	േതാഷിതരംഗ,	ദയാംതരംഗ	സ
ംഗ	ധരാ ജാ	ഹൃദയ	സാരസഭൃംഗ	നിശാചരാബ്ജമാ
തംഗ,	ശുഭാംഗ,	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിഥീ�	||	4	||

ശീദ	സനംദനാദി	മുനിേസവിത	പാദ	ദിഗംതകീര്തിസം
പാദ	സമസ്തഭൂത	പരിപാല	വിേനാദ	വിഷാദ	വ ി	കാ
േ ദ	ധരാധിനാഥകുല	സിംധുസുധാമയപാദ	നൃ ഗീ
താദി	വിേനാദ	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	5	||

ആര ുല	െക 	െ മാ ിവിന	താംഗുഡൈന	രഘുനാധ	ഭ രാ
രാര ുല	കംജെല ി	കവി	സ മുലന്	വിനുതിംചി	കാര 	െസൗ
കര 	െമലര്പെനാ 	ശതകംെബാന	ഗൂര്ചി	രചിംതുേനഡുതാ
ത്പര മുനന്	ഗഹിംപുമിദി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	6	||

മസെകാനി	േരംഗുബംഡ്ലുകുനു	െമൗ ികമുല്	െവലേവാസിനട്ലുദു
ര സനമുെജംദി	കാവ മു	ദുരാ ുലകി ിതിേമാസ	മെ 	നാ
രസനകും	ബൂതവൃ ിസുക	രംബുഗ	േജകുരുനട്ലു	വാക്സുധാ
രസമുലുചില്ക	ബദ ുമുഖ	രംഗമുനംദുനടിംപ	വ സം
തസമു	െജംദി	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	7	||

ശീരമണീയഹാര	യതസീ	കുസുമാഭശരീര,	ഭ 	മം
ദാര,	വികാരദൂര,	പരത വിഹാര	തിേലാക	േചതേനാ
ദാര,	ദുരംത	പാതക	വിതാന	വിദൂര,	ഖരാദി	ൈദത കാം
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താര	കുഠാര	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	8	||

ദുരിതലതാലവി ത,	ഖര	ദൂഷണകാനനവീതിെഹാത,	ഭൂ
ഭരണകളാവിചി ത,	ഭവ	ബംധവിേമാചനസൂത,	ചാരുവി
സ്ഫുരദരവിംദേനത,	ഘന	പുണ ചരിത,	വിനീലഭൂരികം
ധരസമഗാത,	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	9	||

കനകവിശാലേചല	ഭവകാനന	ശാതകുഠാരധാര	സ
നപരിപാലശീല	ദിവിജസ്തുത	സദ്ഗുണ	കാംഡകാംഡ	സം

ജനിത	പരാകമകമ	വിശാരദ	ശാരദ	കംദകുംദ	ചം
ദന	ഘനസാര	സാരയശ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	10	||

ശീ	രഘുവംശ	േതായധികി	ശീതമയൂഖുഡൈവന	നീ	പവി
േ താരുപദാബ്ജമുല്	വികസിേതാത്പല	ചംപക	വൃ മാധുരീ
പൂരിതവാക് പസൂനമുല	ബൂജെലാനര്െചദ	ജി ഗിംപുമീ
താരകനാമ	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	11	||

ഗുരുതരൈമന	കാവ രസ	ഗുംഭനക ുര	മംദിമുഷ്കരുല്
സരസുലമാഡ്കി	സംതസില	ജൂലുദുേരാടുശശാംക	ചം ദികാം
കുരമുല	കിംദു	കാംതമണി	േകാടിസവിംചിന	ഭംഗിവിംധ ഭൂ
ധരമുന	ജാറുേന	ശിലലു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	12	||

തരണികുേലശ	നാനുഡുല	ദ ുലു	ഗല്ഗിന	നീദുനാമ	സ
ദ ിരചിതൈമന	കാവ മു	പവിതമുഗാെദ	വിയ ദീജലം
ബരഗുചുവംകൈയന	മലിനാകൃതി	ബാറിന	ദ ഹത മും
ദരെമ	ഗണിംപ	െന രികി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	13	||

ദാരുണപാത	കാബ്ധികി	സദാ	ബഡബാ ി	ഭവാകുലാര്തിവി
സ്താരദവാനലാര്ചികി	സുധാരസവൃഷ്ടി	ദുരംത	ദുര്മതാ
ചാരഭയംക	രാടവികി	ജംഡകേഠാരകുഠാരധാര	നീ
താരകനാമ	െമ ുെകാന	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	14	||

ഹരുനകു	ന ിഭീഷണുനക	 ദിജകും	ദിരുമം ത	രാജൈമ
കരികി	സഹല കും	 ദുപദകന കു	നാര്തിഹരിംചുചു ൈമ
പരഗിനയ ി	നീപതിത	പാവനനാമമു	ജിഹൈപ	നിരം
തരമു	നടിംപേജയുമിക	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	15	||

മു ുന	ഗാലകിംകരുലു	മുംഗിടവ ിന	േവള,	േരാഗമുല്
െഗാ രൈമനേചാ	ഗഫമു	കു ുക	നിംഡിനേവള,	ബാംധവുല്
ഗ ിനേവള,	മീസ്മരണ	ഗല്ഗുെനാ	ഗല്ഗെദാ	നാടി	കി ുേഡ
ത കേചതു	മീഭജന	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	16	||
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പരമദയാനിേധ	പതിതപാവനനാമ	ഹേര	യടംചു	സു
സ്ധിരമതുൈല	സദാഭജന	േസയു	മഹാ ുല	പാദധൂളി	നാ
ശിരമുനദാല്തുമീരടകു	േജരകുഡംചു	യമുംഡു	കിംകേരാ
ത്കരമുല	കാന	െബ ുനട	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	17	||

അജുനകു	തംഡിവ ു	സനകാദുലകും	ബരത മ ുസ

ിജമുനിേകാടിെക ബര	േദതവ ു	ദിേനശവംശ	ഭൂ
ഭുജുലകു	േമടിവ ുബരി	പൂര്ണുഡൈവ	െവലിെഗാംദുപ ിരാ
ഡ്ധ ജമിമു	ബസ്തുതിംെചദനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	18	||

പംഡിത	ര കും	ഡഖില	പാപവിെമാചനു	ഡബ്ജസംഭവാ
ഖംഡല	പൂജിതുംഡു	ദശകംഠ	വിലുംഠന	ചംഡകാംഡേകാ
ദംഡകളാ	പവീണുഡവു	താവക	കീര്തി	വധൂടി	കി ുപൂ
ദംഡലു	ഗാഗ	നാ	കവിത	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	19	||

ശീരമ	സീതഗാഗ	നിജേസവക	ബൃംദമു	വീരൈവഷ്ണവാ
ചാര	ജവംബുഗാഗ	വിരജാനദി	െഗൗതമിഗാ	വികുംഠ	മു
ാരയഭ ദ	ൈശലശിഖരാ ഗമുഗാഗ	വസിംചു	േചതേനാ
ാരകുൈഡന	വിഷ്ണുഡവു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	20	||

കംടി	നദീതടംബുെബാഡഗംടിനി	ഭ ദനഗാധിവാസമുന്
ഗംടി	നിലാതനൂജനുരു	കാര്മുക	മാര്ഗണശംഖചകമുല്
ഗംടിനി	മി ു	ല ്മണുനി	ഗംടി	കൃതാര്ധുഡ	ൈനതി	േനാ	ജഗ
ത്കംടക	ൈദത നിര്ധളന	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	21	||

ഹലികുനകുന്	ഹലാഗമുന	നര്ധമു	േസകുരുഭംഗി	ദ ിേച
നലമട	െജംദുവാനികി	സുരാപഗേലാ	ജല	മ ിനട്ലു	ദു
ര്മലിന	മേനാവികാരിയഗു	മര്ത ുനി	നെ ാഡഗൂര്ചി	നീപയിന്
ദലവു	ഘടിംപേജസിതിെവ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	22	||

െകാംജകതര്ക	വാദമനു	ഗു ലിേച	ബരത ഭൂസ്ധലിന്

രംജില ദ ി	കംെഗാനനി	രാമനിധാനമു	േനഡു	ഭ ിസി
ാംജനമംദുഹസ്തഗത	മെ ബളീ	യനഗാ	മദീയഹൃ
ത്കംജമുനന്	വസിംപുമിക	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	23	||

രാമുംഡു	േഘാര	പാതക	വിരാമുഡു	സദ്ഗുണക വ ികാ
രാമുഡു	ഷഡ ികാരജയ	രാമുഡു	സാധുജനാവനവേതാ
ാമുംഡു	രാമുേഡ	പരമ	ൈദവമു	മാകനി	മീ	യഡുംഗു	െഗം
ദാമരേല	ഭുജിംെചദനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	24	||

ചെ രമാനിേവമുദിന	ജാലിനൈകവഡി	മാനവാധമുല്
െപ ുരു	ഒ 	ൈദവമുല	േവമറുെഗാല്െചദരട്ല	കാദയാ
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െ മാ ിനനീകു	െ മാ വെല	േമാ 	െമാസംഗിന	നീവയീവെലം
ദ ിനമാട	േലമിടികി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	25	||

'രാ'	കലുഷംബുെല 	ബയലംബഡേ ദാചിന	'മാ'ക	വാടൈമ
ഡീെകാനിേ പാവുചുനി 	മനിധീയുതുെല ംദദീയ	വര്ണമുല്
ൈഗെകാനി	ഭ ി	േച	നുഡുവംഗാനരു	ഗാക	വിപത്പരംപരല്
ദാെകാനുേന	ജഗ നുല	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	26	||

രാമഹേര	കകുത്ധ്സകുല	രാമഹേര	രഘുരാമരാമശീ
രാമഹേരയടംചു	മദി	രംജില	േഭകഗളംബുലീല	നീ
നാമമു	സംസ്മരിംചിന	ജനംബു	ഭവംെബഡബാസി	തത്പരം
ധാമ	നിവാസുെലൗദുരട	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	27	||

ചെ ര	ല കുന്	മിഗുല	ജ നി	െകംജിഗുരാകു	േമാവികിം
െജാ പുജുംടി	േതനിയകു	െജാ ുലുചുംഗന	േലരു	ഗാക	േന
ഡ ട	രാമനാമമധു	രാമൃതമാനുടകംെട	െസൗഖ ാമാ
ത ിനമാധുരീ	മഹിമ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	28	||

അംഡജവാഹ	നി ു	ഹൃദയംബുനന ിന	വാരി	പാപമുല്
െകാംഡലവംടിൈവന	െവസഗൂലി	നശിംപക	യുെ 	സംത	താ
ഖംഡലൈവഭേവാ തുലു	ഗല്ഗകമാനുെന	േമാ 	ല ്മിൈക
ദംഡെയാസംഗകുെ 	തുദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	29	||

ചി നിപാലൈപ	മിസിമി	െജംദിന	മീഗഡ	പംചദാരേതാ
െമ ിനഭംഗി	മീവിമല	േമചകരൂപ	സുധാരസംബു	നാ
മ ുവ	പള്േലരംബുന	സമാഹിത	ദാസ മു	േനടിേദാ	യിടന്
ദെ നടംചു	ജുെ രദനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	30	||

സിരുലിഡസീത	പീഡെലഗ	ജി ുടകുന്	ഹനുമംതുഡാര്തിേസാ
ദരുഡു	സുമി തസൂതി	ദുരിതംബുലുമാനുപ	രാമ	നാമമും
ഗരുണദലിര്പ	മാനവുലഗാവഗ	ബ ിന	വജപംജേരാ
ത്കരമുഗദാ	ഭവ ഹിമ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	31	||

ഹലികുലിശാംകുശധ ജ	ശരാസന	ശംഖരഥാംഗ	ക േകാ
ജ ലജലജാത	േരഖലനു	സാംശമുൈല	കനുപ ുചു 	മീ
കലിതപദാംബുജ	ദ യമു	െഗൗതമപ ി	െകാസംഗിനട്ലു	നാ
തലപുന	േജര്ചികാവഗെദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	32	||

ജലനിധിേലാനദൂറി	കുല	ൈശലമുമീടി	ധരിതിെഗാ ുനം
ദലവഡമാടിര സുനി	യംഗമുഗീടിബലീം ദുനിന്	രസാ
തലമുനമാടി	പാര്ധിവക	ദംബമുഗൂറ്ചിന	േമടിരാമ	നാ
തലപുനനാടി	രാഗദെവ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	33	||
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ഭംഡന	ഭീമുഡാ	ര്തജന	ബാംധവുഡു ല	ബാണതൂണേകാ
ദംഡകളാ പചംഡ	ഭുജ	താംഡവകീര്തികി	രാമമൂര്തികിന്
െരംഡവ	സാടിൈദവമിക	േലഡനുചുന്	ഗഡഗ ി	േഭരികാ
ദാംഡദ	ദാംഡ	ദാംഡ	നിന	ദംബുലജാംഡമു	നിംഡമ േവ
ദംഡമു	െന ി	ചാെടദനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	34	||

അവനിജ	ക ുേദായി	െതാഗലംദു	െവലിംെഗഡു	േസാമ,	ജാനകീ
കുവലയേനത	ഗ ിചനുെകാംഡല	നുംഡു	ഘനംബ	ൈമധിലീ
നവനവ	െയൗവനംബനു	വനംബുകുന്	മദദംതി	വീെവകാ
ദവിലി	ഭജിംതു	െന പുഡു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	35	||

ഖരകരവംശജാ	വിനു	മുഖംഡിത	ഭൂതപിശാചഢാകിനീ
ജ ര	പരിതാപസര്പഭയ	വാരകൈമന	ഭവത്പദാബ്ജ	നി
സ്പുര	ദുരുവ ജപംജരമുെജാ ിതി,	നീെയഡ	ദീന	മാനേവാ
ധ്ധര	ബിരുദംക	േമമറുകു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	36	||

ജുെ രദമീക	ഥാമൃതമു	ജുെ രദമീപദകംജേതാ	യമുന്
ജുെ രദ	രാമനാമമുന	െജാ ിലുചു 	സുധാരസംബ	േന
ജുെ രദ	ജു രുജു രുംഗ	രുചുല്	ഗനുവാരിപദംബു	ഗൂര്പേവ
തു രുലേതാഡി	െപാ ിഡക	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	37	||

േഘാരകൃതാംത	വീരഭട	േകാടികി	ഗുംെഡദിഗുല്	ദരി ദതാ
കാരപിശാച	സംഹരണ	കാര വിേനാദി	വികുംഠ	മംദിര
ദ ാര	കവാട	േഭദി	നിജദാസ	ജനാവളിെക 	െ പാ ു	നീ
താരകനാമ	െമ ുെകാന	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	38	||

വി പമാലകിംചു	രഘുവീര	നഹി പതിേലാകമംദു	നാ
ക ദുരാ ുഡും	ബരമ	കാരുണിേകാ മ	േവ ുലംദു	നീ
ക 	മഹാ ുഡും	ബതിത	കല്മഷദൂരുഡു	േലഡുനാകുവി
ദ ുത	നീെവനാകു	ഗതി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	39	||

െപംപുനംദ ിൈവ	കലുഷ	ബൃംദസമാഗമ	െമാംദുകുംഡു	ര
ിംപനുദംഡിൈവ	െമയു	വസിംചുദു	േശം ദിയ	േരാഗമുല്	നിവാ
രിംപനു	െവ ൈവ	കൃപ	ഗുറിംചി	പരംബു	ദിരബുഗാംഗ	സ
ംപദലീയ	നീെവഗതി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	40	||

കു ിനജാംഡപം	 ുെലാന	ഗൂര്ചി	ചരാചരജംതുേകാടി	സം
ര ണേസയു	തംഡിവി	പരംപര	നീ	തനയുംഡൈനന	നാ
പ മു	നീവുഗാവലെദ	പാപമു	െല ി	െയാനര്ചിനന്	ജഗ
ദ ക	കര്തവീെവകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	41	||
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ഗ രിേയാ	ഗിഹൃത്കമല	ഗംധര	സാനുഭവംബുംെജംദു	െപ
ി വു	ഗംഡും	േദംടി	ഥരണീസുത	െകൗംഗിലിപംജരംബുനന്
മു ുലുഗുല്കു	രാചിലുക	മു ിനിധാനമുരാമരാംഗേദ
ത യു	േനംഡു	നാകഡകു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	42	||

കലിയുഗ	മര്ത േകാടിനിനു	ഗംെഗാന	രാനിവിധംേബാ	ഭ വ
ലതവഹിംപേവാ	ചടുല	സാം ദവിപ ശ	വാര്ധി	ഗുംകുേചാ

ബിലിചിന	ബല്ക	വിംതമറപീ	നരുലിട്ലനരാദു	ഗാക	നീ
തലപുന	േലെദ	സീത	െചറ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	43	||

ജനവര	മീക	ഥാലി	വിനൈസംപക	കര്ണമുലംദു	ഘംടികാ
നിനദ	വിേനാദമുല്	സുലുപുനീചുനകുന്	വരമി ിനാവു	നി
നയമുന ി	െകാല്ചിന	മഹാ ുനേകമി	െയാസംഗു	േദാസനം
ദനനുത	മാെകാസംഗുമയ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	44	||

പാപമു	െലാംദുേവള	രണപ ഗ	ഭൂത	ഭയജ ാരാദുലന്
ദാപദ	െനാംദുേവള	ഭരതാഗജ	മി ു	ഭജിംചുവാരികിന്
ബാപുഗ	നീവുദ ു	ഡിരുപ ിയലന്	ജനി	തദ ി ി	സം
താപമു	മാംപി	കാതുരട	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധി�	||	45	||

അഗണിത	ജ കര്മദുരി	താംബുധിേലാ	ബഹുദുഃഖവീചികല്
െദഗിപഡവീഡേലക	ജഗതീധര	നീപദഭ ി	നാവേച
ദഗിലി	തരിംപേഗാരിതി	ബദംപബഡി	നദു	ഭയംഭു	മാംപേവ
തഗദനി	ചി മം	ദിഡക	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	46	||

േനെനാനരിംചു	പാപമുല	േനകമുൈലനനു	നാദുജിഹ കും
ബാനകമെ മീപരമ	പാവനനാമമുെദാംടി	ചില്കരാ
മാനനുഗാവുമ 	തുദി	മാടകു	സദ്ഗതി	െജംെദഗാവുനന്
ദാനി	ധരിംപേഗാെരദനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	47	||

പരധനമുല്	ഹരിംചി	പരഭാമലനംടി	പരാ 	മ ിനന്
മുരിപമ	കാനിമീംദനഗു	േമാസെമറുംഗദു	മാനസംബു
സ്തരമദികാലകിംകര	ഗദാഹതി	പാ ഡനീക	മ ു	േനദു
തറിദരിേജര്ചി	കാെചദെവാ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	48	||

േചസിതി	േഘാരകൃത മുലു	േചസിതി	ഭാഗവതാപചാരമുല്
േചസിതി	നനൈദവമുലം	േജരി	ഭജിംചിന	വാരിെപാംദു	േനം
േജസിന	േനരമുല്	ദലംചി	ചി ുലംെബ കുമ യ 	നീ
ദാസുംഡന 	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	49	||

പരുല	ധനംബുംജൂചിപര	ഭാമലജൂചി	ഹരിംപേഗാരു	മ
ദ്ഗുരുതരമാനസം	ബെനഡു	െദാംഗനുബ ിനിരൂഢദാസ 	വി
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സ്ഫുരിതവിേവക	പാശമുലം	ജു ി	ഭവ രണംബേന	മരു
രുവുനഗ ിേവയഗ	െദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	50	||

സലലിത	രാമനാമ	ജപസാര	െമറുംഗനു	ഗാശികാപുരീ
നിലയുഡഗാനുമീചരണ	നീരജേരണു	മഹാപഭാവമും
െദലിയനഹല ഗാനു	ജഗതീവര	നീദഗു	സതവാക മും
ദലപഗ	രാവണാസുരുനി	ത ുഡഗാനു	ഭവദ ിലാസമുല്
ദലചിനുതിംപ	നാതരെമ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	51	||

പാതകുൈലന	മീകൃപകു	ബാതുലു	കാെരതലംചിചൂഡ	ജ
ടാതികിഗല്െഗ	ബാവന	മരാതികി	രാജ സുഖംബുഗല്െഗ	ദു
ര്ജാതികി	ബുണ മെ ഗപി	ജാതിമഹ മുെനാംെദഗാവുനം

ദാതവ	െയ ിവാരലകു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	52	||

മാമക	പാതക	വജമു	 മാംപനഗണ മു	ചിതഗുപ്തുേല
േയമനി	വാതുേരാ?	ശമനുേഡമി	വിധിംചുെനാ?	കാലകിംകര
സ്േതാമ	െമാനര്ചിേടെമാ?	വിനെജാ ഡ	ദിംതകമുെ ദീനചിം
താമണി	െയാട്ലു	ഗാെചദെവാ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	53	||

ദാസിന	ചു ൂമാ	ശബരി?	ദാനി	ദയാമതി	േനലിനാവു;	നീ
ദാസുനി	ദാസുഡാ?	ഗുഹുഡു	താവകദാസ 	െമാസംഗിനാവു	േന
േജസിന	പാപേമാ!	വിനുതി	േചസിനഗാവവു	ഗാവുമ !	നീ
ദാസുലേലാന	േനെനാകംഡ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	54	||

ദീ വഹിംചി	നാെകാലദി	ദീനുല	െനംദറി	ഗാചിേതാ	ജഗ
ദ ക	െതാ ിയാ	 ദുപദ	രാജതനൂജ	തലംചിനംതേന
യ യൈമന	വല ലിഡി	ത ട	നാെമാറജി ഗിംചി
പത മു	ഗാവേവമിടികി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	55	||

നീലഘനാഭമൂര്തിവഗു	നി ു	ഗനുംെഗാനിേകാരി	േവഡിനന്
ജാലമുേസസി	ഡാെഗദവു	സംസ്തുതി	െക ിന	രാമനാമ	േമ
മൂലനു	ദാചുേകാഗലവു	മു ികി	ബാപദി	പാപമൂലകു
ാലമുഗാെദ	മാെയഡല	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	56	||

വലദു	പരാകു	ഭ ജനവ ല	നീ	ചരിതംബു	വ ുഗാ
വലദു	പരാകു	നീബിരുദു	വജമുവംടിദി	ഗാന	കൂരേക
വലദു	പരാകു	നാദുരിത	വാര്ധികി	െദ വുഗാ	മനംബുേലാ
ദലതുെമകാ	നിരംതരമു	ദാശരഥീ	കരുനാപേയാനിധീ�	||	57	||

ത ുെലറുംഗ	േലക	ദുരിതംബുലു	േസസിതിനംടി	നീവുമാ
യ വുഗാവു	മംടി	നികനന ുലകുന്	നുദുരംടനംടിനീ
െകാ ിദൈമന	ദാസജനു	െലാ ിന	ബംടുകു	ബടവംടി	നാ
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ത ുല	െക 	നീെവഗതി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	58	||

ഇതഡു	ദുരാ ുഡംചുജനു	െല ംഗ	നാറഡിംെഗാംടിേനെനേപാ
പതിതുംഡ	നംടിേനാ	പതിത	പാവനമൂര്തിവി	നീവുഗ 	േന
നിതിരുല	േവംഡനംടി	നിഹ	മി ിനനി ുപരംെബാസംഗുമീ
യതുലിത	രാമനാമ	മധു	രാ ര	പാളിനിരംതരം	ബഹൃ
ദ്ഗതമനി	ന ിെകാല്െചദനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	59	||

അംചിതൈമനനീദു	കരുണാമൃതസാരമു	നാദുൈപനി	േബാ
ിംചിന	ജാലുദാനനിര	സിംെചദനാദുരിതംബു	െല ദൂ
ലിംെചദ	ൈവരിവര്ഗ	െമഡലിംെചദ	േഗാര്കുലനീദുബംടൈന
ദംെചദ,	ഗാലകിംകരുല	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	60	||

ജലനിധു	േലഡുെനാ 	െമാഗിം	ജ ികിെദെ ശരംബു,	റാതിനിം
പലരംഗ	േജെസനാതിഗംബ	ദാബ്ജപരാഗമു,	നീ	ചരിതമും
ജലജഭവാദി	നിര്ജരുലു	സ ുതി	േസയംഗ	േലരു	ഗാവുനം
ദലപനഗണ മ 	യിദി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	61	||

േകാതികിശക മാ	യസുരേകാടുല	െഗല നു	ഗാല്െചേബാ	നിജം
ബാതനിേമന	ശീതകരുെഡൗട	ദവാനലു	െഡ ിവിംത?	മാ
സീതപതി വതാ	മഹിമേസവകു	ഭാഗ മുമീകടാ മു
ധാതകു	ശക മാ	െപാഗഡ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	62	||

ഭൂപലലാമ	രാമരഘുപുംഗവരാമ	തിേലാക	രാജ 	സം
സ്ധാപനരാമ	േമാ ഫല	ദായക	രാമ	മദീയ	പാപമുല്
പാപഗദ രാമ	നിനു	ബസ്തുതി	േചെസദന രാമ	സീ
താപതിരാമ	ഭ ദഗിരി	ദാസരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	63	||

നീസഹജംബു	സാത ികമു	നീവിഡിപ ു	സുധാപേയാധി,	പ
ദ്മാസനുഡാ ജുംഡു,	ഗമലാലയനീ	പിയുരാലു	നീകു	സിം
ഹാസനമി രി തി;	െഗാഡുഗാക	സമ ുലു	ചം ദബാസ്കരുല്
നീസുമത മാദിഫണി	നീെവ	സമസ്തമു	െഗാല്ചിന ി	നീ
ദാസുല	ഭാഗ െമ ിദയ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	64	||

ചരണമു	േസാകിന ി	ശിലജ നിരൂപഗു	െടാ വിംത,	സു
സ്ധിരമുഗ	നീടിൈപ	ഗിരുലു	േദലിന	െദാ ടി	വിംതഗാനി	മീ
സ്മരണ	ദനര്ചുമാനവുലു	സദ്ഗതി	െജംദിന	െദംതവിംത?	യീ
ധരനു	ധരാ ജാരമണ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	65	||

ൈദവമു	ത ിദംഡിതഗു	ദാത	ഗുരുംഡു	സഖുംഡു	നിെ 	കാ
ഭാവന	േസയുചു തറി	പാപമുെല 	മേനാവികാര	ദു
ര്ഭാവിതുേജയുചു വികൃപാമതിൈവനനു	കാവുമീ	ജഗ
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ത്പാവനമൂര്തി	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	66	||

വാസവ	രാജ േഭാഗ	സുഖ	വാര്ധിനി	േദലു	പഭുത മ ിനാ
യാസകുേമര	േലദു	കനകാ ദിസമാന	ധനംബുഗൂര്ചിനം
ഗാസുനു	െവംടരാദു	കനി	കാനക	േചസിന	പുണ പാപമുല്
വീസരേബാവ	നീവു	പദിേവലകു	ജാലു	ഭവംബുെനാ 	നീ
ദാസുനിഗാഗ	േനലുെകാനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	67	||

സൂരിജനുല്	ദയാപരുലു	സൂനൃതവാദു	ലലുബ്ധമാനവുല്
േവരപതി പതാംഗനലു	വി പുലു	േഗാവുലു	േവദമുല്	മഹാ
ഭാരമുദാ ഗാ	ജനുലു	പാവനൈമന	പേരാപകാര	സ
ത്കാര	െമറുംഗുേല	രകട	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	68	||

വാരിചരാവതാരമു	വാരിധിേലാ	െജാറബാറി	േ കാധ	വി
സ്താരഗുൈഡന	യാ	നിഗമതസ്കരവീര	നിശാചേരം ദുനിം
േജരി	വധിംചി	േവദമുല	ചിെ ഡലിംചി	വിരിംചികി	മേഹാ
ദാരതനി ിതീെവഗദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	69	||

കരമനുര	 ിമംദരമു	ഗ മുഗാ	നഹിരാജു ദാഡുഗാ
െദാരെകാന	േദവദാനവുലു	ദുഗ്ധപേയാധിമഥിംചുചു േചാ
ധരണിചലിംപേലാകമുലു	ത ഡമംദഗ	ഗൂര്മൈമ	ധരാ
ധരമു	ധരിംചിതീെവകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	70	||

ധാരുണി	ജാപജു ിന	വിധംബുനൈഗെകാനി	േഹമേനതുഡ
ാരിധിേലാനദാഗിനനു	വാനിവധിംചി	വരാഹമൂര്തിൈവ
ധാരുണിെദാംടിൈക	വഡിനി	ദ ിണശൃംഗമുന	ധരിംചി	വി
സ്താര	െമാനര്ചിതീേവ	കദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	71	||

െപടെപടനു ു	കംബമുന	ഭീകരദംത	നഖാംതര	പഭാ
പടലമു	ഗ 	നു തിലി	ഭംഡനവീധി	നൃസിംഹഭീകര
സ്ഫുടപടുശ ി	േഹമകശിപു	വിദളിംചി	സുരാരിപ ി	നം
തടഗൃപജൂചിതീെവകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	72	||

പദയുഗളംബു	ഭൂഗഗന	ഭാഗമുല	െവസനൂനി	വികമാ
സ്പദമഗുന ലീം ദുെനാക	പാദമുനംദല	കിംദെനാ ിേമ
െലാദവജഗ യംബു	ബുരു	ഹൂതുനികി വടുംഡൈവനചി
ദമലമൂര്തി	വീെവകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	73	||

ഇരുവദിെയാ മാറു	ധരണീശുല	െന വധിംചി	തത്കേള
ബര	രുധിര	പവാഹമുന	ൈബതൃകതര്പണ	െമാ േജസി	ഭൂ
സുരവരേകാടികി	മുദമു	െസാ ഡ	ഭാര്ഗവരാമമൂര്തിൈവ
ധരണിെനാസംഗിതീ	െവകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	74	||
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ദുരമുന	ദാടകംദുനിമി	ധൂര്ജടിവില്	ദുനുമാഡിസീതനും
ബരിണയമംദി	തംഡിപനുപ	ഘന	കാനനഭൂമി	േകഗി	ദു
സ്തരപടുചംഡ	കാംഡകുലിശാഹതി	രാവണകുംഭകര്ണ	ഭൂ
ധരമുല	ഗൂല്ചിതീ	െവകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	75	||

അനുപമയാദവാന യസു	ധാബ്ധിസുധാനിധി	കൃഷ്ണമൂര്തിനീ
കനുജുഡുഗാജനിംചി	കുജനാവളിെന 	നഡംചി	േരാഹിണീ
തനയുഡനംഗ	ബാഹുബല	ദര്പമുന	ബലരാമ	മൂര്തിൈവ
തനരിന	േവ വീെവകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	76	||

സുരലുനുതിംപഗാ	 ദിപുര	സുംദരുല	വരിയിംപബു രൂ
പരയഗ	ദാല്ചിതീവു	തിപുരാസുരേകാടി	ദഹിംചുന ുഡാ
ഹരുനകുേദാഡുഗാ	വരശ	രാസന	ബാണമുേഖാ	ഗസാധേനാ
ത്കര	െമാനരിംചിതീവുകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	77	||

സംകരദുര്ഗൈമ	ദുരിത	സംകുലൈമന	ജഗംബുജൂചി	സ
ര ംകഷലീല	നു	 മ	തുരംഗമുെന ി	കരാസിബൂനി	വീ
രാംകവിലാസ	െമാ 	ഗലി	കാകൃത	സ നേകാടികി	നിരാ
തംക	െമാനര്ചിതീവുകദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	78	||

മനമുനനൂഹേപാഷണലു	മര കമുെ 	കഫാദിേരാഗമുല്
ദനുവുനനംടി	േമനിബിഗി	ദ കമുെ നരുംഡു	േമാ 	സാ
ധന	െമാനരിംപംഗാവലയും	ദ വിചാരമു	മാനിയുംഡുട
ല്തനുവുനകു	വിേരാധമിദി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	79	||

മുദമുന	കാടപ ുഭവ	േമാഹമദ 	ദിരദാംകുശംബു	സം
പദല	െകാടാരു	േകാരികല	പംട	പരംബുന	കാദി	ൈവരുല
ദന	ജയിംചുേ താവ	വിപദബ്ധികിനാവഗദാ	സദാഭവ
ദമലനാമസംസ്മരണ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	80	||

ദുരിത	ലതാനുസാര	ഭയ	ദുഃഖ	കദംബമു	രാമനാമഭീ
കരതല	േഹതിേചം	െദഗി	വകാവകൈല	ചനകുംഡ	േനര്ചുേന
ദരിെകാനി	മംഡുചുംഡു	ശിഖ	ദാര്െകാനിന	ശലബാദികീടേകാ
ത്കരമു	വിലീനൈമചനെവ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	81	||

ഹരിപദഭ ിനിം ദിയജ	യാന ിതുഡു മുംഡിം ദിമംബുലന്
മരുഗക	നി നൂദിനനു	മധ മുംഡിം ദിയപാരശ ുൈഡ
പരഗിനേചാ	നികൃഷ്ടുഡനി	പല്കഗ	ദുര്മതിൈനന	ന ു	നാ
ദരമുന	െനട്ലുകാെചദെവാ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	82	||

വനകരിചി ു	ൈമനസകു	പാചവികിം	െജഡിേപാെയ	മീനുതാ
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വിനികികിംജിെ ംജില ഗനു	േവംദുറും	െജംെദനു	േല ു	താവിേലാ
മനികിനശിംെച	േദടിതര	മായിരുമൂംടിനി	െഗല ൈന	ദുസാ
ധനമുലനീ	െവ	കാവനഗു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	83	||

കരമുലുമീകുെ മാ ുലിഡ	ക ുലു	മി ുെന	ചൂഡ	ജിഹ 	മീ
സ്മരണദനര്പവീനുലുഭ	വത്കഥലന്	വിനുചുംഡനാസ	മീ
യറുതുനു	െബ ുപൂസരുല	കാസെഗാനം	ബരമാര്ഥ	സാധേനാ
ത്കരമിദി	േചയേവകൃപനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	84	||

ചിരതരഭ ി	െനാ തുളസീദള	മര്പണ	േചയുവാഡു	േഖ
ചരഗരു	േഡാരഗ	പമുഖ	സംഘമുേലാ	െവലുഗന്	സധാ	ഭവത്
സുരുചിര	ധീംദ	പാദമുല	ബൂജെലാനര്ചിന	വാരിെക ദ
ത്പര	മരേചതിധാതിഗദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	85	||

ഭാനുഡു	തൂര്പുനംദുഗനു	പു ിനം	ബാവക	ചം ദ	േതജമുല്
ഹീനത	െജംദിനട്ലു	ജഗേദക	വിരാജിതൈമന	നീ	പദ
ധ ാനമു	േചയുചു ം	ബര	ൈദവമരീചുലഡംഗകുംഡു	േന
ദാനവ	ഗര 	നിര്ദളന	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	86	||

നീമഹനീയത 	രസ	നിര്ണ	യേബാധ	കഥാമൃതാബ്ധിേലാ
ദാമുനു ഗുംകുലാഡകവൃ	ഥാതനുകഷ്ടമുെജംദി	മാനവും
ഡീ	മഹിേലാകതീര്ഥമുല	െന 	മുനിംഗിന	ദുര ികാര	ഹൃ
താമസപംകമുല്	വിദുെന	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	87	||

നീമഹനീയത 	രസ	നിര്ണ	യേബാധ	കഥാമൃതാബ്ധിേലാ
ദാമുനു ഗുംകുലാഡകവൃ	ഥാതനുകഷ്ടമുെജംദി	മാനവും
ഡീ	മഹിേലാകതീര്ഥമുല	െന 	മുനിംഗിന	ദുര ികാര	ഹൃ
താമസപംകമുല്	വിദുെന	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	88	||

കാംചന	വസ്തുസംകലിത	കല്മഷ	മ ി	പുടംബു	െബെ വാ
രിംചിനരീതി	നാ നിഗിഡിംചിന	ദുഷ്കര	ദുര്മലതയം
ബംചിത	ഭ	 ിേയാഗ	ദഹ	നാര്ചിംദഗു ക	പായുേന	കന
ത്കാംചനകുംഡലാഭരണ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	89	||

നീസതി	െപ ു	ഗല്മുലിഡേനര്പിരി,	േലാക	മകല്മഷംബുഗാ
നീസുത	േസയു	പാവനമു	നിര്മിത	കാര ധുരീണ	ദ ുൈഡ
നീസുതുഡി ു	നായുവുലു	നി 	ഭുജിംചിനം	ഗല്ഗകുംഡുേന
ദാസുലകീപ്സി	താര്ഥമുല	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	90	||

വാരിജപതമംദിഡിന	വാരിവിധംബുന	വര്തനീയമം
ദാരയ	െരാംപിേലാന	ദനു	വംടനി	കു രപുര ുരീതി	സം
സാരമുന	െമലംഗുചു	വിചാരൈഡപരെമാംദുഗാെദസ
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ത്കാര	െമറിംഗി	മാനവുഡു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	91	||

എ ഡി	ത ിദംഡി	സുതുെല ഡി	വാരു	കളത	ബാംധവം
െബ ഡ	ജീവുംെഡ ി	തനു	െവ ിന	ബു ുനു	േബാവുചു 	വാ
െഡാ െഡപാപ	പുണയ	ഫല	െമാംദിന	െനാ െഡ	കാനരാഡുേവ
െറാ ഡു	െവംടനംടിഭവ	െമാ നയാകൃപ	ജൂഡുവ നീ
ട രി	മായലംദിഡക	ദാശരഥീ	കരുണാ	പേയാനിധീ�	||	92	||

െദാരസിനകായമുല്മുദിമി	േതാചിനംജൂചി പഭുത മുല്സിരു
ല്െമറപുലുഗാഗജൂചിമറി	േമദിനിേലാംദമേതാഡിവാരുമും
ദരുഗുടജൂചിചൂചി	െതഗു	നായുെവറുംഗക	േമാഹപാശമു
ളരുഗനിവാരിേകമിഗതി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	93	||

സിരിഗലനാംഡു	ൈമമറചി	ചി ിനനാംഡുദലംചി	പുണ മുല്
െപാരിംെബാരി	േസയൈനതിനനി	െപാ ിനം	ഗല്ഗു	െനഗാലിചി ുൈപം
െഗരലിന	േവളംദ ിെകാനി	കീഡ്പഡു	േവള	ജലംബു	േഗാരി	ത
രമുനം	 ദ ിനം	ഗലെദ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	94	||

ജീവനമിംകം	ബംകമുന	ജി ിന	മീനു	ചലിംപെകംതയു
ദാവുനനില്ചി	ജീവനെമ	ദ യും	േഗാരുവിധംബു	െചാ ഡം
ദാവലൈമനംഗാനി	ഗുറി	ത നിവാംഡു	തരിംചുവാംഡയാ
താവകഭ ിേയാ	ഗമുന	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	95	||

സരസുനിമാനസംബു	സര	സ ുെഡരുംഗുനു	മുഷ്കരാധമും
െഡറിംഗി ഗഹിംചുവാെഡ	െകാല	േനകനിസമും	ഗാഗദുര്ദുരം
ബരയംഗ	േനര്ചുെനട്ലു	വിക	ചാബ്ദമരംദ	രൈസക	െസൗരേഭാ
ത്കരമുമിളിംദ	െമാംദു കിയ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	96	||

േനാംചിനത ിദംഡികിം	ദനൂഭവുംെഡാ െഡചാലു	േമടിേച
ചാംചനിവാഡു	േവെറാകംഡു	ചാചിന	േലദന	കി ുവാംഡുേനാ
രാംചിനിജംബകാനി	പലു	കാഡനിവാംഡു	രണംബുേലാന	േമന്
ദാചനിവാംഡു	ഭ ദഗിരി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	97	||

ശീയുതജാനകീരമണ	ചി യരൂപ	രേമശരാമ	നാ
രായണ	പാഹിപാഹിയനി	ബസ്തുതിം	േജസിതി	നാമനംബുനം
ബായക	കില്ബിഷവജ	വി	പാടനമംദംഗ	േജസി	സത്കളാ
ദായി	ഫലംബുനാകിയെവ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	98	||

എംതടിപുണ േമാ	ശബരി	െയംഗിലിെഗാംടിവി	വിംതഗാെദ	നീ
മംതന	െമ ിേദാ	യുഡുത	ൈമനിക	രാ ഗ	നഖാംകുരംബുലന്
സംതസമംദം	േജസിതിവി	സത്കുലജ മു	േലമി	െല 	േവ
ദാംതമുഗാെദ	നീ	മഹിമ	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	99	||
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െബാംകനിവാംെഡേയാഗ ുഡരി	ബൃംദമു	െല ിന	േചാടജി കും
ജംകനിവാംെഡേജാദു	രഭസംബുന	നര്ഥി	കരംബുസാംചിനം
െഗാംകനിവാംെഡദാത	മിമും	െഗാല്ചിഭജിംചിന	വാംെഡ	േപാനിരാ
തംക	മനസ്കും	െഡ 	ഗനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	100	||

ഭമരമുഗീടകംബും	െഗാനി	പാ ഡി	ഝാംകരേണാ	കാരിൈയ
ഭമരമുഗാെനാനര്ചുനനി	പല്കുടം	േജസി	ഭവാദി	ദുഃഖസം
തമസെമഡല്ചി	ഭ ിസഹി	തംബുഗ	ജീവുനി	വിശ രൂപ	ത
മുനധരിംചു	േടമരുദു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	101	||

തരുവുലു	പൂചികായലഗു	ദ ുസുമംബുലു	പൂജഗാഭവ
രണമു	േസാകിദാസുലകു	സാരമുേലാ	ധനധാന രാശുൈല
കരിഭട	േഘാടകാംബര	നകായമുൈല	വിരജാ	സമു
രണ	െമാനര്ചുജി തമിദി	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	102	||

പ ിതിഭ രാര ഗുരു	പാദമുലിെ യിനൂര്ധ 	പുംഡമുല്
െവ ിതിമം തരാജ	െമാഡി	െബ ിതി	ന മകിംക	രാലികിം
ഗ ിതിെബാ മീചരണ	കംജലംദും	ദലംപുെപ ി	േബാ
ദ ിതിം	ബാപപുംജമുല	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	103	||

അ ന	ലിംഗമംതി	സുതുഡതിജ	േഗാതജുഡാദിശാഖ	കം
െചര്ല	കുേലാദ്ബവും	ദംബസി ിഡൈന	ഭവദംകിതംബുഗാ
െന കവുല്	നുതിംപ	രചിയിംചിതി	േഗാപകവീം ദുഡന്	ജഗ
ദ ഭ	നീകു	ദാസുഡനു	ദാശരഥീ	കരുണാപേയാനിധീ�	||	104	||
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