
സുമതീ	ശതകമ്

ശീ	രാമുനി	ദയേചതനു
നാരൂഢിഗ	സകല	ജനുലു	െനൗരാ	യനഗാ
ധാരാളൈമന	നീതുലു
േനാരൂരഗ	ജവുലു	പു 	നുഡിെവദ	സുമതീ	||	1	||

അ രകു	രാനി	ചു മു,
െ മാ ിന	വരമീനി	േവ ു,	െമാഹരമുന	ദാ
െന ിന	ബാരനി	ഗു രമു
ഗ ുന	വിഡവംഗവലയു	ഗദരാ	സുമതീ	||	2	||

അഡിഗിന	ജീതംബി നി
മിഡിേമലപു	െദാരനു	െഗാല്ചി	മിഡുകുട	കംെടന്
വഡിഗല	െയ ുല	ഗ ുക
മഡി	ദു ുകു	ബതുക	വ ു	മഹിേലാ	സുമതീ	||	3	||

അഡിയാസ	െകാലുവു	െഗാലുവകു,
ഗുഡി	മണിയമു	േസയേബാകു,	കുജനുല	േതാഡന്
വിഡുവക	കൂരിമി	േസയകു,
മഡവിനി	േദാഡരെകാംടി	നരുഗകു	സുമതീ	||	4	||

അധരമു	ഗദലിയു,	ഗദലക
മധുരമുലഗു	ഭാഷ	ലുഡുഗി	െമൗന	വതുെഡൗ
അധികാര	േരാഗ	പൂരിത
ബധിരാംധക	ശവമു	ജൂഡ	ബാപമു	സുമതീ	||	5	||

അ ു	െകാനി	േചയു	വിഭവമു,
മു ുന	ബൃആയംപുടാലു,	മൂര്ഖുനി	തപമുന്,
ദ രയനി	നൃപു	രാജ മു
െദ രൈമ	മീദ	ഗീഡു	െദ ുര	സുമതീ	||	6	||

അ ി ുവാഡു,	ൈവദ ുഡു
െന ുഡു	െനഡെതഗക	പാരു	േനരുനു,	ദ ിജുഡുന്
െജാ ഡിന	യൂര	നുംഡുമു
െചാ ഡകു ി	യൂരു	െചാരകുമു	സുമതീ	||	7	||

അ ുനി	മംചിതനംബു,
െഗാ നി	സാഹിത 	വിദ ,	േകാമലി	നിജമുന്,
െബാ ുന	ദംചിന	ബി മു,
െദ നി	കാകുലുനു	േലവു	െതലിയുമു	സുമതീ	||	8	||
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ആെകാ 	കൂെഡ	യമൃതമു,
താെകാംചക	നി ുവാ~ംെഡ	ദാത	ധരിതിന്,
േസാേകാര്ചുവാെഡ	മനുജുഡു,
േതകുവ	ഗലവാെഡ	വംശ	തിലകുഡു	സുമതീ	||	9	||

ആകലി	യുഡുഗനി	കഡുപുനു,
േവകടിയഗു	ലംജ	പഡുപു	വിഡുവനി	ബതുകുന്,
ബാെകാ 	നൂതി	യുദകമു,
േമകല	പാഡിയുനു	േരാത	േമദിനി	സുമതീ	||	10	||

ഇ ുനേദ	വിദ ,	രണമുന
െജാ ുനേദ	മഗതനംബു,	സുകവീശ രുലുന്
െമ ുനേദ	േനര്ചു,	വദുകു
വ ുനേദ	കീഡു	സു ു	വസുധനു	സുമതീ	||	11	||

ഇ ുഗ	ജദുവനി	േനാരുനു,
ന ാ	യനി	ബിലിചി	യ 	മഡുഗനി	േനാരുന്,
ദ ുല	ബിലുവനി	േനാരുനു
ഗു രി	മനു	 ദ ിന ി	ഗുംടര	സുമതീ	||	12	||

ഉഡുമുംഡെദ	നൂേരംഡ്ലുനു,
ബഡിയുംഡെദ	േപര്മി	ബാമു	പദിനൂേരംഡ്ലുന്,
മഡുവുന	െഗാെ ര	യുംഡെദ,
കഡു	നില	ബുരുഷാര്ഥ	പരുഡു	ഗാവെല	സുമതീ	||	13	||

ഉ മഗുണമുലു	നീചുന
െകെ റഗുന	ഗലുഗ	േനര്ചു;	െനെ ഡലം	ദാ
െന ി ി	കരഗി	േപാസിന
നി ഡി	ബംഗാരമഗുെന	യിലേലാ	സുമതീ?	||	14	||

ഉദകമു	 ദാെവഡു	ഹയമുനു,
മദമുന	നുെ ാംഗുചുംഡു	മേ ഭംബുന്,
െമാദവു	കഡ	നു 	വൃഷഭമു,
ജദുവനി	യാനീചു	ഗഡകു	ജനകുര	സുമതീ	||	15	||

ഉപകാരികി	നുപകാരമു
വിപരീതമു	ഗാദു	േസയ	വിവരിംപംഗാ;
നപകാരികി	നുപകാരമു
െനപെമ ക	േസയുവാഡു	േനര്പരി	സുമതീ	||	16	||

ഉപമിംപ	െമാദലു	തി ന
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കപടം	െബഡെനഡനു	െജറകു	ൈക	വഡിേന	േപാ
െനപമുലു	െവദകുനു	ഗഡപട
ഗപടപു	ദുര്ജാതി	െപാംദു	ഗദരാ	സുമതീ	||	17	||

എ ടി	െക ദി	പസ്തുത
മ ടികാ	മാടലാഡി,	യന ുല	മനമുല്
െനാ ിംചക,	താ	െനാ ക,
ത ിംചുക	തിരുഗുവാഡു	ധന ുഡു	സുമതീ	||	18	||

എ ുഡു	ദ ുലു	െവദെകഡു
ന ുരുഷുനി	െഗാല ഗൂഡ	ദദി	െയട്ല ന്
സര്പംബു	പഡഗ	നീഡനു
ഗ 	വസിംചിന	വിധംബു	ഗദരാ	സുമതീ	||	19	||

എ ുഡു	സംപദ	കലിഗിന
ന ുഡു	ബംധുവുലു	വ ു	രദി	െയട്ല ന്
െത ലുഗ	െജറുവു	നിംഡിന
ഗ ലു	പദിേവലു	േചരു	ഗദരാ	സുമതീ	||	20	||

ഏറകുമീ	കസുഗായലു,
ദൂറകുമീ	ബംധുജനുല	േദാഷമു	സു ീ,
പാറകുമീ	രണമംദുന,
മീറകുമീ	ഗുരുവു	നാ 	േമദിനി	സുമതീ	||	21	||

ഒക	യൂരികി	െനാക	കരണമു,
െനാക	തീര്പരിൈയന	ഗാക,	െനാഗി	ദറുൈചനന്,
ഗകവികലു	ഗാക	യുംഡുെന
സകലംബുനു	െഗാ ുവഡക	സഹജമു	സുമതീ	||	22	||

ഒരു	നാ 	ദലചു	സതി	വിഡു,
മറുമാടലു	പലുകു	സതുല	മ ിംപകുമീ,
െവറ	െപറുഗനി	ഭടുേനലകു,
തറചുഗ	സതി	ഗവയ	േബാകു,	തഗദുര	സുമതീ	||	23	||

ഒ നി	സതി	െനാ നി	പതി,
െനാ നി	െചലികാനി	വിഡുവ	െനാ നി	വാേഡ
െഗാ ംഡു,	കാക	ധരേലാ
െഗാ ംഡുനു	െഗാ െഡൗെന	ഗുണമുന	സുമതീ	||	24	||

ഓഡല	ബംഡ്ലുനു	വ ുനു,
ഓഡലു	നാബംഡ്ലമീദ	െനാ ുഗ	വ ുന്,
ഓഡലു	ബംഡ്ലുനു	വലേന
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വാഡംബഡു	ഗലിമി	േലമി	വസുധനു	സുമതീ	||	25	||

കഡു	ബലവംതുൈഡനനു
ബുഡമിനി	ബായംപുടാലി	ബു ിന	യിംടന്
ദഡവുംഡ	നിെ േനനിയു
ബഡുപുഗ	നംഗഡികി	ദാെന	ബംപുട	സുമതീ	||	26	||

കനകപു	സിംഹാസനമുന
ശുനകമു	ഗൂര്ചുംഡെബ ി	ശുഭ	ല മുനം
െദാനരഗ	ബ മു	ഗ ിന
െവനുകടി	ഗുണേമല	മാനു	വിനരാ	സുമതീ	||	27	||

ക കു	െനാരഗാൈലനനു,
സര്പമുനകു	േരാഗൈമന,	സതി	തുലുൈവനന്,
മു ുന	ദരി ദുൈഡനനു,
ത ദു	മറി	ദുഃഖ	മഗുട	തഥ മു	സുമതീ	||	28	||

കമലമുലു	നീട	ബാസിന
കമലാപ്തുനി	രശ്മി	േസാകി	കമലിന	ഭംഗിന്
തമ	തമ	െനലവുലു	ദ ിന
തമ	മി തുലു	ശതുെലൗട	തഥ മു	സുമതീ	||	29	||

കരണമു	ഗരണമു	ന ിന

മരണാംതക	െമൗനു	ഗാനി	മനേലഡു	സുമീ,
കരണമു	ദന	സരി	കരണമു
മറി	ന ക	മര്മ	മീക	മനവെല	സുമതീ	||	30	||

കരണമുല	നനുസരിംപക
വിരസംബുന	ദി 	തിംഡി	വികടിംചു	ജുമീ
യിരുസുന	കംെദന	െബ ക
പരേമശ രു	ബംഡി	ൈയന	ബാരദു	സുമതീ	||	31	||

കരണമു	സാൈദയു നു,
ഗരി	മദ	മുഡിഗിനനു,	ബാമു	ഗറവക	യു ന്,
ധര	േദലു	മീടകു നു,
ഗര	മരുദുഗ	െല 	െഗാനരു	ഗദരാ	സുമതീ	||	32	||

കസുഗായ	ഗറചി	ചൂചിന
മസലക	പസ	െയാഗരു	രാക	മധുരംബഗുനാ,
പസ	ഗലുഗു	യുവതുലുംഡഗ
പസി	ബാലല	െബാംദുവാഡു	പശുവുര	സുമതീ	||	33	||
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കവി	കാനി	വാനി	വാതയു,
നവരസ	ഭാവമുലു	േലനി	നാതുല	വലപുന്,
ദവിലി	ചനു	പംദി	േനയനി
വിവിധായുധ	െകൗശലംബു	വൃധരാ	സുമതീ	||	34	||

കാദു	സുമീ	ദു ംഗതി,
േപാദുസുമീ	"കീര്തി"	കാംത	െപാംദിന	പിദപന്,
വാദു	സുമീ	യ ി ുട,
േലദു	സുമീ	സതുല	വലപു	േലശമു	സുമതീ	||	35	||

കാമുകുഡു	ദനിസി	വിഡിചിന
േകാമലി	ബരവിടുഡു	ഗവയ	േഗാരുട	െയ ന്
േബമമുന	െജറകു	പി ികി
ചീമലു	െവസ	മൂഗിനട്ലു	സി മു	സുമതീ	||	36	||

കാരണമു	േലനി	നഗവുനു,
േബരണമു	േലനി	േലമ,	പൃഥിവീ	 ലിേലാ

ബൂരണമു	േലനി	ബൂെരയു,
വീരണമു	േലനി	െപംഡ്ലി	വൃധരാ	സുമതീ	||	37	||

കുലകാംത	േതാഡ	െന ുഡു
ഗലഹിംപകു,	വ ി	ത ു	ഘടിയിംപകുമീ,
കലകംഠി	കംട	ക ീ

െരാലികിന	സിരി	യിംട	നുംഡ	െനാ ദു	സുമതീ	||	38	||

കൂരിമി	ഗല	ദിനമുലേലാ
േനരമു	െല ഡുനു	ഗലുഗ	േനരവു	മറി	യാ
കൂരിമി	വിരസംൈബനനു
േനരമുേല	േതാചു	ചുംഡു	നി മു	സുമതീ	||	39	||

െകാംെചപു	നരു	സംഗതിേച
നംചിതമുഗ	ഗീഡു	വ ു	നദി	െയട്ല ന്
ഗിംചി ു	ന ി	കു ിന
മംചമുനകു	േജടു	വ ു	മഹിേലാ	സുമതീ	||	40	||

െകാേ ാകെമ 	ജദിവിന,
ച നിവാൈഡന,	രാജ	ചം ദുംൈഡനന്,
മി ിലി	െരാ മു	ലി ക,
ചി ദുരാ	വാരകാംത	സി മു	സുമതീ	||	41	||

െകാറ	ഗാനി	െകാഡുകു	ബു ിന
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െകാറ	ഗാമിെയ	കാദു,	തംഡി	ഗുണമുല	െജറചുന്
െചറകു	തുദ	െവ ു	ബു ിന
െജറകുന	തീെപ 	െജറചു	സി മു	സുമതീ	||	42	||

േകാമലി	വിശ ാസംബുനു,
ബാമുലേതാ	െജലിമി,	യന 	ഭാമല	വലപുന്,
േവമുല	തി ദനംബുനു,
ഭൂമീശുല	ന ികലുനു	െബാംകുര	സുമതീ	||	43	||

ഗഡന	ഗല	മഗനി	ജൂചിന
നഡുഗഡുഗുന	മഡുഗു	ലിഡുദു	രതിവലു	ദമേലാ,
ഗഡ	നുഡുഗു	മഗനി	ജൂചിന
നഡ	പീനുഗു	വെ 	നംചു	നഗുദുരു	സുമതീ	||	44	||

ചിംതിംപകു	കഡചിന	പനി,
കിംതുലു	വലതുരനി	ന 	െകംതയു	മദിേലാ,
നംതഃപുര	കാംതലേതാ
മംതനമുല	മാനു	മിദിെയ	മതമുര	സുമതീ	||	45	||

ചീമലു	െപ ിന	പു ലു
പാമുല	കിരൈവനയട്ലു	പാമരുഡു	ദഗന്
േഹമംബു	ഗൂഡ	െബ ിന
ഭൂമീശുല	പാല	േജരു	ഭുവിേലാ	സുമതീ	||	46	||

ചു മുലു	ഗാനി	വാരലു
ചു മുലമു	നീകടംചു	െസാംപു	ദലിര്പന്
െന ുെകാനി	യാശയിംതുരു
ഗ ിഗ	 ദവ ംബു	ഗലുഗ	ഗദരാ	സുമതീ	||	47	||

േചതുലകു	െദാഡവു	ദാനമു,
ഭൂതലനാഥുലകു	െദാഡവു	െബാംകമി	ധരേലാ,
നീതിെയ	െതാഡെവ ാരികി,
നാതികി	മാനംബു	െതാഡവു	നയമുഗ	സുമതീ	||	48	||

തഡ	േവാര ക,	െയാഡ	േലാര ക,
കഡു	േവഗം	ബഡിചി	പഡിന	ഗാര ം	ബഗുേന,
തഡ	േവാര്ചിന,	െനാഡ	േലാര്ചിന,
െജഡിേപായിന	കാര െമ 	േജകുറു	സുമതീ	||	49	||

തന	േകാപെമ	തന	ശതുവു,
തന	ശാംതെമ	തനകു	ര ,	ദയ	ചു ംെബൗ
തന	സംേതാഷെമ	സ ര്ഗമു,
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തന	ദുഃഖെമ	നരക	മംഡു	തഥ മു	സുമതീ	||	50	||

തന	യൂരി	തപസി	തപമുനു,
തന	പുതുനി	വിദ 	െപംപു,	ദന	സതി	രൂപുന്,
ദന	െപരടി	െച ു	മംദുനു,
മനസുന	വര്ണിംപെര ി	മനുജുലു	സുമതീ	||	51	||

തന	കലിമി	യിം ദ	േഭാഗമു,
തന	േലമിെയ	സ ര്ഗേലാക	ദാരി ദ ംബുന്,
ദന	ചാവു	ജല	പളയമു,
തനു	വലചിന	യദിെയ	രംഭ	തഥ മു	സുമതീ	||	52	||

തന	വാരു	േലനി	േചാടനു,
ജനമിംചുക	േലനി	േചാട,	ജഗഡമു	േചാടന്,
അനുമാനൈമന	േചാടനു,
മനുജുനകുനു	നിലുവ	ദഗദു	മഹിേലാ	സുമതീ	||	53	||

തമലമു	േവയനി	േനാരുനു,
വിമതുലേതാ	െചലിമി	േചസി	െവതബഡു	െതലിവിന്,
ഗമലമുലു	േലനി	െകാലകുനു,
ഹിമധാമുഡു	േലനി	രാതി	ഹീനമു	സുമതീ	||	54	||

തലനുംഡു	വിഷമു	ഫണികിനി,
െവലയംഗാ	േദാക	നുംഡു	വൃ ികമുനകുന്,
തല	േതാക	യനക	യുംഡുനു
ഖലുനകു	നിലുെവ 	വിഷമു	ഗദരാ	സുമതീ	||	55	||

തലെപാഡുഗു	ധനമു	േപാസിന
െവലയാലികി	നിജമു	േലദു	വിവരിംപംഗാ
ദല	ദഡിവി	ബാസ	േജസിന
െവലയാലിനി	ന രാദു	വിനരാ	സുമതീ	||	56	||

തല	മാസിന,	െനാലു	മാസിന,
വലുവലു	മാസിനനു	ബാണ	വ ഭുൈനനന്
ഗുലകാംതൈലന	േരാതുരു
തിലകിംപഗ	ഭൂമിേലാന	ദിരമുഗ	സുമതീ	||	57	||

താനു	ഭുജിംപനി	യര്ഥമു
മാനവ	പതി	േജരു	െഗാംത	മറി	ഭൂഗതെമൗ
ഗാനല	നീഗലു	ഗൂര്ചിന
േതനിയ	െയാരു	േജരുനട്ലു	തിരമുഗ	സുമതീ	||	58	||
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ദ റ	െകാംെഡമു	െസെ ഡു
െ പ ഡ	പലുകുലകു	രാജു	പിയുൈഡ	മറി	ദാ
െന ു	ബജ	കാചരിംചുട
െബാ ുലൈക	ക തരുവു	െബാഡുചുട	സുമതീ	||	59	||

ധനപതി	സഖുൈഡ	യുംഡിന
െനനയംഗാ	ശിവുഡു	ഭി െമ ഗ	വലെസന്,
ദന	വാരി	െകംത	ഗലിഗിന
ദന	ഭാഗ െമ	തനകു	ഗാക	തഥ മു	സുമതീ	||	60	||

ധീരുലകു	േജയു	േമലദി
സാരംബഗു	നാരിേകള	സലിലമു	ഭംഗിന്
െഗൗരവമുനു	മറി	മീദട
ഭൂരി	സുഖാവഹമു	നഗുനു	ഭുവിേലാ	സുമതീ	||	61	||

നഡുവകുമീ	െതരുെവാ ട,
ഗുഡുവകുമീ	ശതു	നിംട	ഗൂരിമി	േതാഡന്,
മുഡുവകുമീ	പരധനമുല,
നുഡുവകുമീ	െയാരുല	മനസു	െനാ ഗ	സുമതീ	||	62	||

ന കു	സുംകരി,	ജൂദരി,
ന കു	െമാഗസാല	വാനി,	നടു	െവലയാലിന്,
ന കു	മംഗഡി	വാനിനി,
ന കു	മീ	വാമ	ഹസ്തു	നവനിനി	സുമതീ	||	63	||

നയമുന	ബാലും	 ദാവരു,
ഭയമുനനു	വിഷ ുൈനന	ഭ ിംതുരുഗാ,
നയെമംത	േദാഷകാരിെയാ,
ഭയേമ	ജൂപംഗ	വലയു	ബാഗുഗ	സുമതീ	||	64	||

നരപതുലു	േമറ	ദ ിന,
ദിരെമാ ഗ	വിധവ	യിംട	ദീര്പരി	ൈയനന്,
ഗരണമു	ൈവദികുൈഡനനു,
മരണാംതക	െമൗനുഗാനി	മാനദു	സുമതീ	||	65	||

നവരസ	ഭാവാലംകൃത
കവിതാ	േഗാഷ്ടിയുനു,	മധുര	ഗാനംബുനു	ദാ
നവിേവകി	െകംത	െജ ിന
െജവിടികി	ശംഖൂദിനട്ലു	സി മു	സുമതീ	||	66	||

ന കുമീ	സഭ	േലാപല,
ന കുമീ	ത ി,	ദംഡി,	നാഥുല	േതാഡന്,
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ന കുമീ	പരസതിേതാ,
ന കുമീ	വി പവരുല	നയമിദി	സുമതീ	||	67	||

നീേര	പാണാധാരമു
േനാേര	രസഭരിതൈമന	നുഡുവുല	െക ന്
നാരിെയ	നരുലകു	ര മു
ചീരെയ	ശൃംഗാരമംഡു	സി മു	സുമതീ	||	68	||

പഗവല	െദ രി	േതാഡനു,
വഗവംഗാ	വലദു	േലമി	വ ിന	പിദപന്,
െദഗ	നാഡ	വലദു	സഭലനു
മഗുവകു	മനസി 	വലദു	മഹിേലാ	സുമതീ	||	69	||

പതികഡകു,	ദ ു	ഗൂരിന
സതികഡകുനു,	േവ ു	കഡകു,	സദ്ഗുരു	കഡകുന്,
സുതുകഡകു	രി േചതുല
മതിമംതുലു	ചനരു	നീതി	മാര്ഗമു	സുമതീ	||	70	||

പനിേചയുെനഡല	ദാസിയു,
നനുഭവമുന	രംഭ,	മം തി	യാേലാചനലന്,
ദനഭു ി	െയഡല	ദ ിയു,
നന്	ദന	കുലകാംത	യുംഡു	നഗുരാ	സുമതീ	||	71	||

പരനാരീ	േസാദരുൈഡ,
പരധനമുല	കാസപഡക,	പരുലകു	ഹിതുൈഡ,
പരുലു	ദനു	െബാഗഡ	െനഗഡക,
പരു	ലലിഗിന	നലുഗ	നതഡു	പരമുഡു	സുമതീ	||	72	||

പരസതി	കൂടമി	േഗാരകു,
പരധനമുല	കാസപഡകു,	ബരുെനംചകുമീ,
സരിഗാനി	േഗാഷ്ടി	േസയകു,
സിരിെചഡി	ചു ംബു	കഡകു	േജരകു	സുമതീ	||	73	||

പരസതുല	േഗാഷ്ഠി	നുംഡിന
പുരുഷുഡു	ഗാംേഗയുൈഡന	ഭുവി	നിംദ	പഡുന്,
ബരസതി	സുശീലൈയനനു
ബരുസംഗതി	നു 	നിംദ	പാലഗു	സുമതീ	||	74	||

പരുലകു	നിഷ്ടമു	െസ കു,
െപാരുഗിംഡ്ലകു	ബനുലു	േലക	േപാവകു	െമപുഡുന്,
ബരു	ഗദിസിന	സതി	ഗവയകു,
െമറിഗിയു	ബിരുൈസന	ഹയമു	െല കു	സുമതീ	||	75	||
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പര മുല	സതുല	ഗവയകു,
മുര ീശ രു	കരുണ	ന ി	യു കു	മദിേലാ,
ഗര ിംപ	നാലി	െബംപകു,
നിര ഹണമു	േലനി	േചാട	നിലുവകു	സുമതീ	||	76	||

പലു	േദാമി	േസയു	വിഡിയമു,
തലഗഡിഗിന	നാടി	നി ദ,	തരുണുലെയഡലന്
െബാല	യലുക	നാടി	കൂടമി
െവല	യിംതനി	െച രാദു	വിനരാ	സുമതീ	||	77	||

പാെടറുഗനി	പതി	െകാലുവുനു,
ഗൂടംബുന	െകറുകപഡനി	േകാമലി	രതിയുന്,
േബെട 	േജയു	െചലിമിയു,
േനടികി	െനദുരീദിന ു	െല ഗ	സുമതീ	||	78	||

പാലനു	ഗലസിന	ജലമുനു
പാല	വിധംബുനെന	യുംഡു	ബരികിംപംഗാ
പാല	ചവി	െജറചു	ഗാവുന
പാലസുഡഗു	വാനി	െപാംദു	വലദുര	സുമതീ	||	79	||

പാലസുനൈകന	യാപദ
ജാലിംബഡി	തീര്പ	ദഗദു	സര ുനകുന്

േതല ി	ബഡഗ	ബ ിന
േമെലറുഗുെന	മീടു	ഗാക	േമദിനി	സുമതീ	||	80	||

പിലുവനി	പനുലകു	േബാവുട,
ഗലയനി	സതി	ഗതിയു,	രാജു	ഗാനനി	െകാലുവും,
ബിലുവനി	േപരംടംബുനു,
വലുവനി	െചലിമിയുനു	േജയ	വലദുര	സുമതീ	||	81	||

പുേതാ ാഹമു	തംഡികി
പു തുഡു	ജ ിംചിനപുെഡ	പു ദു,	ജനുലാ
പുതുനി	കനുെഗാനി	െബാഗഡഗ
പുേതാ ാഹംബു	നാഡു	െപാംദുര	സുമതീ	||	82	||

പുരികിനി	പാണമു	േഗാമടി,
വരികിനി	പാണംബു	നീരു	വസുമതി	േലാനന്,
ഗരികിനി	പാണമു	െതാംഡമു,
സിരികിനി	പാണംബു	മഗുവ	സി മു	സുമതീ	||	83	||

പുലി	പാലു	െദ ി	യി ിന,
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നലവഡഗാ	ഗുംെഡ	േഗാസി	യറേച	നിഡിനന്,
ദലെപാഡുഗു	ധനമു	േബാസിന,
െവലയാലികി	ഗൂര്മി	േലദു	വിനരാ	സുമതീ	||	84	||

െപ ിന	ദിനമുല	േലാപല
ന ഡവുലൈനന	വ ു	നാനാര്ഥമുലുന്,
െബ നി	ദിനമുല	ഗനകപു
ഗെ ിന	േനമി	േലദു	ഗദരാ	സുമതീ	||	85	||

െപാരുഗുന	ബഗവാഡുംഡിന,
നിരെവാംദക	വാതകാെഡ	േയലിക	ൈയനന്,
ധര	ഗാപു	െകാംെഡമാഡിന,
ഗരണാലകു	ബദുകു	േലദു	ഗദരാ	സുമതീ	||	86	||

ബംഗാരു	കുദുവ	െബ കു,
സംഗരമുന	ബാറിേപാകു	സരസുഡൈവേത,
നംഗഡി	െവ മു	വാഡകു,
െവംഗലിേതാ	െജലിമി	വലദു	വിനരാ	സുമതീ	||	87	||

ബലവംതുഡ	നാേകമനി
പലുവുരേതാ	നി ഗഹിംചി	പലുകുട	േമലാ,
ബലവംത	ൈമന	സര്പമു
ചലി	ചീമല	േചത	ജി ി	ചാവെദ	സുമതീ	||	88	||

മദിെനാകനി	വലചി	യുംഡഗ
മദിെചഡി	െയാക	കൂര	വിടുഡു	മാനക	തിരുഗുന്
ബദി	ചിലുക	പി ി	പ ിന
ജദുവുെന	യാപംജരമുന	ജഗതിനി	സുമതീ	||	89	||

മംഡല	പതി	സമുഖംബുന
െമംൈഡന	പധാനി	േലക	െമലഗുട	െയ ന്
െഗാംഡംത	മദപു	േടനുഗു
െതാംഡമു	േലകുംഡിനട്ലു	േദാചുര	സുമതീ	||	90	||

മം തിഗലവാനി	രാജ മു
തംതമു	െസഡകുംഡ	നിലുചു	ദറചുഗ	ധരേലാ
മം തി	വിഹീനുനി	രാജ മു
ജംതപു	ഗീലൂഡിനട്ലു	ജരുഗദു	സുമതീ	||	91	||

മാടകു	ബാണമു	സത മു,
േകാടകു	ബാണംബു	സുഭട	േകാടി,	ധരിതിന്
േബാടികി	ബാണമു	മാനമു,
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ചീടികി	ബാണംബു	വാലു	സി മു	സുമതീ	||	92	||

മാനധനു	ഡാ ധൃതി	െചഡി
ഹീനുംഡഗു	വാനി	നാശയിംചുട	െയ ന്
മാെനഡു	ജലമുല	േലാപല
േനനുഗു	െമയി	ദാചിന ു	െലറുഗുമു	സുമതീ	||	93	||

േമെലംചനി	മാലിന ുനി,
മാലനു,	െമാഗസാെലവാനി,	മംഗലി	ഹിതുഗാ
േനലിന	നരപതി	രാജ മു
േനല	ഗലസി	േപാവുഗാനി	െനഗഡദു	സുമതീ	||	94	||

രാെപാ നി	പിലുവനി	യാ
ഭൂപാലുനി	െഗാല 	ഭു ി	മു ുലു	ഗലേവ
ദീപംബു	േലനി	യിംടനു
േജപുന	കീ ാഡിനട്ലു	സി മു	സുമതീ	||	95	||

രൂപിംചി	പലികി	െബാംകകു,
പാപഗു	ചു ംബു	െന ു	പലുകകു	മദിേലാ,
േഗാപിംചു	രാജു	െഗാല കു,
പാപപു	േദശംബു	െസാറകു	പദിലമു	സുമതീ	||	96	||

ലാവിഗലവാനി	കംെടനു
ഭാവിംപഗ	നീതിപരുഡു	ബലവംതുംെഡൗ
ഗാനംബംത	ഗജംബുനു
മാവടിവാെഡ ിനട്ലു	മഹിേലാ	സുമതീ	||	97	||

വറൈദന	േചനു	ദു കു,
കറൈവനനു	ബംധുജനുല	കഡ	േകഗകുമീ,
പരുലകു	മര്മമു	െച കു,
പിരികികി	ദളവായി	തനമു	െപ കു	സുമതീ	||	98	||

വരിപംട	േലനി	യൂരുനു,
െദാര	യുംഡനി	യൂരു,	േതാഡു	െദാരകനി	െതരുവുന്,
ധരനു	പതി	േലനി	ഗൃഹമുനു
നരയംഗാ	രു ദഭൂമി	യനദഗു	സുമതീ	||	99	||

വിനദഗു	െന രു	െജ ിന
വിനിനംതെന	േവഗ	പഡക	വിവരിംപ	ദഗുന്
കനി	ക 	നിജമു	െദലിസിന
മനുജുെഡ	േപാ	നീതി	പരുഡു	മഹിേലാ	സുമതീ	||	100	||
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വീെഡമു	േസയനി	േനാരുനു,
േജെഡല	യധരാമൃതംബു	േസയനി	േനാരുന്,
പാഡംഗരാനി	േനാരുനു
ബൂഡിദ	കിരൈവന	പാഡു	െബാംദര	സുമതീ	||	101	||

െവലയാലി	വലന	ഗൂരിമി
ഗലഗദു,	മറി	ഗലിെഗേനനി	കഡേതറദുഗാ,
ബലുവുരു	നഡെചഡു	െതരുവുന
െമാലവദു	പുവു,	െമാലിെചേനനി	െപാദലദു	സുമതീ	||	102	||

െവലയാലു	േചയു	ബാസലു,
െവലയഗ	െമാഗസാല	െബാംദു	െവലമല	െചലിമിന്,
ഗലേലാന	ഗ 	കലിമിയു
വിലസിതമുഗ	ന രാദു	വിനരാ	സുമതീ	||	103	||

േവസരപു	ജാതി	ഗാനീ,
വീസമു	ദാ	േജയന ി	വീരിഡി	ഗാനീ,
ദാസി	െകാഡുൈകന	ഗാനീ,
കാസുലു	ഗല	വാെഡ	രാജു	ഗദരാ	സുമതീ	||	104	||

ശുഭമുല	െപാംദനി	ചദുവുനു,
നഭിനയമുഗ	രാഗരസമു	നംദനി	പാടല്,
ഗുഭ	ഗുഭലു	േലനി	കൂടമി,
സഭ	െമ നി	മാടെല 	ജ ന	സുമതീ	||	105	||

സരസമു	വിരസമു	െകാറേക,
പരിപൂര്ണ	സുഖംബു	ലധിക	ബാധല	െകാറേക,
െപരുഗുട	വിരുഗുട	െകാറേക,
ധര	ത ുട	െഹ ു	െകാറെക	തഥ മു	സുമതീ	||	106	||

സിരി	താ	വ ിന	വ ുനു
സലലിതമുഗ	നാരിേകള	സലിലമു	ഭംഗിന്,
സിരി	താ	േബായിന	േബാവുനു
കരി	 മിംഗിന	െവലഗ	പംഡു	കരണിനി	സുമതീ	||	107	||

സ്തീല	െയഡ	വാദുലാഡകു,
ബാലുരേതാ	െജലിമിേചസി	ഭാഷിംപകുമീ,
േമൈലന	ഗുണമു	വിഡുവകു,
േമലിന	പതി	നിംദ	േസയ	െക ഡു	സുമതീ	||	108	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sumati-satakam-malayalam.html
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