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നാരായണീയം
ദശകങ്ങൾ 81-90

ദശകം 81

81.1 സ്നിഗ്ധാം മുഗ്ധാം സതതമപി താം ലാലയൻ സത്യഭാമാം
യാേതാ ഭൂയഃ സഹ ഖലു തയാ യാജ്ഞേസനീവിവാഹം
പാർത്ഥ ീൈത്യ പുനരപി മനാഗാസ്ഥിേതാ ഹസ്തിപുര്യാം
ശ സ്ഥം പുരമപി വിേഭാ സംവിധായാഗേതാ�ഭൂഃ

81.2 ഭ ാം ഭ ാം ഭവദവരജാം കൗരേവണാർത്ഥ്യമാനാം
ത്വദ്വാചാ താമഹൃത കുഹനാമ രീ ശ സൂനുഃ
ത ദ്ധം ബലമനുനയൻ ത്യഗാേസ്തന സാർദ്ധം
ശ സ്ഥം ിയസഖമുേട സത്യഭാമാസഹായഃ

81.3 ത ീഡന്നപി ച യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം ഗൃഹീത്വാ
താം കാലിന്ദീം നഗരമഗമഃ ഖാണ്ഡവ ീണിതാഗ്നിഃ

ാതൃ സ്താം ണയവിവശാം േദവ ൈപതൃഷ്വേസയീം
രാജ്ഞാം മേദ്ധ്യ സപദി ജഹൃിേഷ മി വിന്ദാമവന്തീം

81.4 സത്യാം ഗത്വാ പുനരുദവേഹാ നഗ്നജിന്നന്ദനാം താം
ബധ്വാ സപ്താപി ച വൃഷവരാൻസപ്തമൂർത്തിർനിേമഷാത് 
ഭ ാം നാമ ദദുരഥ േത േദവ സന്തർദനാദ്യാ-
സ്തേത്സാദര്യാം വരദ ഭവതഃ സാപി ൈപതൃഷ്വേസയീ

81.5 പാർത്ഥാൈദ്യരപ്യകൃതലവനം േതായമാ ാഭിലക്ഷ്യം
ലക്ഷം ഛിത്വാ ശഫരമവൃഥാ ലക്ഷണാം മ കന്യാം
അഷ്ടാേവവം തവ സമഭവൻ വല്ലഭാസ്ത മേദ്ധ്യ
ശുേ ാഥ ത്വം സുരപതിഗിരാ ഭൗമദുേശ്ചഷ്ടിതാനി

81.6 തായാതം പക്ഷി വരമധിരൂഢസ്ത്വമഗേമാ
വഹന്നേങ്ക ഭാമാമുപവനമിവാരാതിഭവനം
വിഭിന്ദൻ ദുർഗാണി ടിതപൃതനാേശാനിതരൈസഃ
പുരം താവത് ാഗ്േജ്യാതിഷമകുരുഥാേശ്ശാണിതപുരം
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81.7 മുരസ്ത്വാം പഞ്ചാേസ്യാ ജലധിവനമദ്ധ്യാദുദപതത് 
സ ചേ ചേ ണ ദലിതശിരാ മങ്ക്ഷു ഭവതാ
ചതുദൈന്തർദന്താവലപതിഭിരിന്ധാനസമരം
രഥാേങ്കനച്ഛിത്വാ നരകമകേരാസ്തീർണരകം

81.8 േതാ ഭൂമ്യാ രാജ്യം സപദി ഭഗദേത്ത�സ്യ തനേയ
ഗജൈഞ്ചകം ദത്ത്വാ ജിഘായിഥ നാഗാന്നിജപുരീം
ഖേലനാബദ്ധാനാം സ്വഗതമനസാം േഷാഡശ പുനഃ
സഹ ാണി ീണാമപി ച ധനരാശിം ച വിപുലം

81.9 ഭൗമാപാഹൃതകുണ്ഡലം തദദിേതർദാതും യാേതാ ദിവം
ശ ാൈദ്യർമഹിതഃ സമം ദയിതയാ ദ ീഷു ദത്തഹൃയാ
ഹൃത്വാ കൽപതരും രുഷാഭിപതിതം ജിേത്വ മഭ്യാഗമ-
സ്ത ീമദേദാഷ ഈദൃശ ഇതി വ്യാഖ്യാതുേമവാകൃഥാഃ

81.10 കൽപ ം സത്യഭാമാഭവനഭുവി സൃജന്ദ്വ്യഷ്ടസാഹ േയാഷാഃ
സ്വീകൃത്യ ത്യഗാരം വിഹിതബഹുവപുർലാലയേങ്കലിേഭൈദഃ
ആശ്ചര്യാന്നാരദാേലാകിതവിവിധഗതിസ്ത ത ാപി േഗേഹ
ഭൂയഃ സർവാസു കുർവൻ ദശ ദശ തനയാൻ പാഹി വാതാലേയശ

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 81-90 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 6

ദശകം 82

82.1 ദ േമ്നാ രൗക്മിേണയഃ സ ഖലു തവ കലാ ശംബേരണാഹൃതസ്തം
ഹത്വാ രത്യാ സഹാേപ്താ നിജപുരമഹര ക്മികന്യാം ച ധന്യാം
തത്പുേ ാ�ഥാനിരുേദ്ധാ ഗുണനിധിരവഹേ ാചനാം രുക്മിപൗ ീം
തേ ാദ്വാേഹ ഗതസ്ത്വം ന്യവധി മുസലിനാ രുക്മ്യപി ദ തൈവരാത് 

82.2 ബാണസ്യ സാ ബലിസുതസ്യ സഹ ബാേഹാ
ർമാേഹശ്വരസ്യ മഹിതാ ദുഹിതാ കിേലാഷാ
ത്വത്പൗ േമനമനിരുദ്ധമദൃഷ്ടപൂർവം
സ്വേപ്ന�നുഭൂയ ഭഗവൻ വിരഹാതുരാ�ഭൂത് 

82.3 േയാഗിന്യതീവ കുശലാ ഖലു ചി േലഖാ
തസ്യാഃ സഖീ വിലിഖതീ തരുണാനേശഷാൻ
ത ാനിരുദ്ധമുഷയാ വിദിതം നിശായാ-
മാേനഷ്ട േയാഗബലേതാ ഭവേതാ നിേകതാത് 

82.4 കന്യാപുേര ദയിതയാ സുഖമാരമന്തം
ൈചനം കഥഞ്ചന ബബ ഷി ശർവബന്ധൗ

ീനാരേദാക്തതദുദന്തദുരന്തേരാൈഷ
സ്ത്വം തസ്യ േശാണിതപുരം യദുഭിർന്യരുന്ധാഃ

82.5 പുരീപാലഃ ൈശല ിയദുഹിതൃനാേഥാ�സ്യ ഭഗവാൻ
സമം ഭൂത ാൈതര്യദുബലമശങ്കം നിരുരുേധ
മഹാ ാേണാ ബാേണാ ജടിതി യുയുധാേനന യുയുേധ
ഗുഹഃ ദ േമ്നന ത്വമപി പുരഹ ാ ജഘടിേഷ

82.6 നിരുദ്ധാേശഷാേ മുമുഹുഷി തവാേ ണ ഗിരിേശ
താ ഭൂതാ ഭീതാഃ മഥകുലവീരാഃ മഥിതാഃ

പരാ ന്ദത്സ്കന്ദഃ കുസുമശരബാൈണശ്ച സചിവഃ
സ കുംഭാേണ്ഡാ ഭാണ്ഡം നവമിവ ബേലനാശു ബിഭിേദ

82.7 ചാപാനാം പഞ്ചശത്യാ സഭമുപഗേത ഛിന്നചാേപ�ഥ ബാേണ
വ്യർേത്ഥ യാേത സേമേതാ ജ്വരപതിരശൈനരജ്വരി ത്വജ്ജ്വേരണ
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ജ്ഞാനീ ത്വാഥ ദത്ത്വാ തവ ചരിതജുഷാം വിജ്വരം സജ്വേരാ�ഗാത് 
ാേയാ�ന്തർജ്ഞാനവേന്താ�പി ച ബഹുതമസാ രൗ േചഷ്ടാ ഹി രൗ ാഃ

82.8 ബാണം നാനായുേധാ ം പുനരഭിപതിതം ദുർപേദാഷാദ്വിതന്വൻ
നിർലൂനാേശഷേദാഷം സപദി ബുബുധുഷാ ശങ്കേരേണാപഗീതഃ
തദ്വാചാ ശിഷ്ടബാഹുദ്വിതയമുഭയേതാ നിർഭയം തത് ിയം തം
മുക്ത്വാ തദ്ദത്തമാേനാ നിജപുരമഗമഃ സാനിരുദ്ധഃ സേഹാഷഃ

82.9 മുഹുസ്താവച്ഛ ം വരുണമജേയാ നന്ദഹരേണ
യമം ബാലാനീതൗ ദവദഹനപാേന�നിലസഖം
വിധിം വത്സേസ്തേയ ഗിരിശമിഹ ബാണസ്യ സമേര
വിേഭാ വിേശ്വാത്കർഷീ തദയമവതാേരാ ജയതി േത

82.10 ദ്വിജരുഷാ കൃകലാസവപുർദ്ധരം
നൃഗനൃപം ിദിവാലയമാപയൻ
നിജജേന ദ്വിജഭക്തിമനുത്തമാ
മുപദിശൻ പവേനശ്വര പാഹി മാം
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ദശകം 83

83.1 രാേമ�ഥേഗാകുലഗേത മദാ സേക്ത
ഹൂതാനുേപതയമുനാദമേന മദാേന്ധ
ൈസ്വരം സമാരമതി േസവകവാദമൂേഢാ
ദൂതം ന്യയുങ്ക്ത തവ പൗ കവാസുേദവഃ

83.2 നാരായേണാ�ഹമവതീർണ ഇഹാസ്മി ഭൂമൗ
ധേത്സ കില ത്വമപി മാമകലക്ഷണാനി
ഉ ജ്യ താനി ശരണം ജ മാമിതി ത്വാം
ദൂേതാ ജഗാദ സകൈലർഹസിതഃ സഭായാം

83.3 ദൂേത�ഥ യാതവതി യാദവൈസനികസ്ത്വം
യാേതാ ദദർശിഥ വപുഃ കില പൗ കീയം
താേപന വക്ഷസി കൃതാങ്കമനൽപമൂല്യ-

ീകൗ ഭം മകരകുണ്ഡലപീതേചലം

83.4 കാലായസം നിജസുദർശനമസ്യേതാ�സ്യ
കാലാനേലാത്കരകിേരണ സുദർശേനന
ശീർഷം ചകർതിഥ മമർദിഥ ചാസ്യ േസനാം
തന്മി കാശിപശിേരാ�പി ചകർത്ഥ കാശ്യാം

83.5 ജാേഡ്യന ബാലകഗിരാ�പി കിലാഹേമവ
ീവാസുേദവ ഇതി രൂഢമതിശ്ചിരം സഃ

സായുജ്യേമവ ഭവൈദക്യധിയാ ഗേതാ�ഭൂത് 
േകാ നാമ കസ്യ സുകൃതം കഥമിത്യേവയാത് 

83.6 കാശീശ്വരസ്യ തനേയാ�ഥ സുദക്ഷിണാഖ്യഃ
ശർവം പൂജ്യ ഭവേത വിഹിതാഭിചാരഃ
കൃത്യാനലം കമപി ബാണരണാതിഭീൈതർ
ഭൂൈതഃ കഥഞ്ചന വൃൈതഃ സമമഭ്യമുഞ്ചത് 

83.7 താല മാണചരണാമഖിലം ദഹന്തീം
കൃത്യാം വിേലാക്യ ചകിൈതഃ കഥിേതാ�പി പൗൈരഃ
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ദ േതാത്സേവ കമപി േനാ ചലിേതാ വിേഭാ ത്വം
പാർശ്വസ്ഥമാശു വിസസർജിഥ കാലച ം

83.8 അഭ്യാപതത്യമിതധാംനി ഭവന്മഹാേ
ഹാ േഹതി വി തവതീ ഖലു േഘാരകൃത്യാ
േരാഷാ ദക്ഷിണമദക്ഷിണേചഷ്ടിതം തം
പുേ ാഷ ച മപി കാശിപുരാമധാക്ഷീത് 

83.9 സ ഖലു വിവിേദാ രേക്ഷാഘാേത കൃേതാപകൃതിഃ പുരാ
തവ തു കലയാ മൃത ം ാ ം തദാ ഖലതാം ഗതഃ
നരകസചിേവാ േദശേ ശം സൃജൻ നഗരാന്തിേക
ഝടിതി ഹലിനാ യുധ്യന്നദ്ധാ പപാത തലാഹതഃ

83.10 സാംബം കൗരവ്യപു ീഹരണനിയമിതം സാന്ത്വനാർത്ഥീ കുരൂണാം
യാതസ്തദ്വാക്യേരാേഷാ തകരിനഗേരാ േമാചയാമാസ രാമഃ
േത ഘാത്യാഃ പാണ്ഡേവൈയരിതി യദുപൃതനാം നാമുചസ്ത്വം തദാനീം
തം ത്വാം ദുർേബാധലീലം പവനപുരപേത താപശാൈന്ത്യ നിേഷേവ
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ദശകം 84

84.1 ക്വചിദഥ തപേനാപരാഗകാേല
പുരി നിദധത്കൃതവർമകാമസൂനൂ
യദുകുലമഹിളാവൃതഃ സുതീർത്ഥം
സമുപഗേതാ�സി സമന്തപഞ്ചകാഖ്യം

84.2 ബഹുതരജനതാഹിതായ ത
ത്വമപി പുനന്വിനിമജ്ജ്യ തീർത്ഥേതായം
ദ്വിജഗണപരിമുക്തവിത്തരാശിഃ
സമമിളഥാഃ കുരുപാണ്ഡവാദിമിൈ ഃ

84.3 തവ ഖലു ദയിതാജൈനഃ സേമതാ
പദസുതാ ത്വയി ഗാഢഭക്തിഭാരാ

തദുദിതഭവദാഹൃതി കാൈര
രതിമുമുേട സമമന്യഭാമിനീഭിഃ

84.4 തദനു ച ഭഗവൻ നിരീക്ഷ്യ േഗാപാ
നതികുതുകാദുപഗമ്യ മാനയിത്വാ
ചിരതരവിരഹാതുരാംഗേരഖാഃ
പശുപവധൂഃ സരസം ത്വമന്വയാസീഃ

84.5 സപദി ച ഭവദീക്ഷേണാത്സേവന
മുഷിതമാനഹൃദാം നിതംബിനീനാം

അതിരസപരിമുക്തക ലീേക
പരിചയഹൃദ്യതേര കുേച ന്യൈലഷീഃ

84.6 രിപുജനകലൈഹഃ പുനഃ പുനർേമ
സമുപഗൈതരിയതീ വിലംബൻ�ആഭൂത് 
ഇതി കൃതപരിരംഭേണ ത്വയി ാ
ഗതിവിവശാ ഖലു രാധികാ നിലിേല്യ

84.7 അപഗതവിരഹവ്യഥാസ്തദാ താ
രഹസി വിധായ ദദാഥ തത്ത്വേബാധം
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പരമസുഖചിദാത്മേകാ�ഹമാേത്മ
ത ദയതു വഃ ടേമവ േചതസീതി

84.8 സുഖരസപരിമി ിേതാ വിേയാഗഃ
കിമപി പുരാഭവദുദ്ധേവാപേദൈശഃ
സമഭവദമുതഃ പരം തു താസാം
പരമസുൈഖക്യമയീ ഭവദ്വിചിന്താ

84.9 മുനിവരനിവൈഹസ്തവാഥ പി ാ
ദുരിതശമായ ശുഭാനി പൃച്ഛ്യമാൈനഃ
ത്വയി സതി കിമിദം ശുഭാന്തൈരരി
ത രുഹസിൈതരപി യാജിതസ്തദാസൗ

84.10 സുമഹതി യജേന വിതായമാേന
മുദിതമി ജേന സൈഹവ േഗാപാഃ

യദുജനമഹിതാ ിമാസമാ ം
ഭവദനുഷംഗരസം പുേരവ േഭജുഃ

84.11 വ്യപഗമസമേയ സേമത്യ രാധാം
ദൃഢമുപഗൂഹ്യ നിരീക്ഷ്യ വീതേഖദാം

മുദിതഹൃദയഃ പുരം യാതഃ
പവനപുേരശ്വര പാഹി മാം ഗേദഭ്യഃ
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ദശകം 85

85.1 തേതാ മഗധഭൂമൃതാ ചിരനിേരാധസംേ ശിതം
ശതാഷ്ടകയുതായുതദ്വിതയമീശ ഭൂമീഭൃതാം
അനാഥശരണായ േത കമപി പൂരുഷം ാഹിേണാ-
ദയാചത സ മാഗധക്ഷപണേമവ കിം ഭൂയസാ

85.2 യിയാസുരഭിമാഗധം തദനു നാരേദാദീരിതാ-
ദ ധിഷ്ഠിരമേഖാദ്യമാദുഭയകാര്യപര്യാകുലഃ
വിരുദ്ധജയിേനാ�ധ്വരാദുഭയസിദ്ധിരിത ദ്ധേവ
ശശംസുഷി നിൈജഃ സമം പുരമിേയഥ യൗധിഷ്ഠിരീം

85.3 അേശഷദയിതായുേത ത്വയി സമാഗേത ധർമേജാ
വിജിത്യ സഹൈജർമഹീം ഭവദപാംഗസംവർദ്ധിൈതഃ

ിയം നിരുപമാം വഹന്നഹഹ ഭക്തദാസായിതം
ഭവന്തമയി മാഗേധ ഹിതവാൻസഭീമാർജുനം

85.4 ഗിരി ജപുരം ഗതാസ്തദനു േദവ യൂയം േയാ
യയാച സമേരാത്സവം ദ്വിജമിേഷണ തം മാഗധം
അപൂർണസുകൃതം ത്വമും പവനേജന സം ാമയൻ
നിരീക്ഷ്യ സഹ ജി നാ ത്വമപി രാജയുധ്വാ സ്ഥിതഃ

85.5 അശാന്തസമേരാദ്ധതം വിടപപാടനാസംജ്ഞയാ
നിപാത്യ ജരസ തം പവനേജന നിഷ്പാടിതം
വിമുച്യ നൃപതീ ദാ സമനുഗൃഹ്യ ഭക്തിം പരാം
ദിേദശിഥ ഗത ഹാനപി ച ധർമഗുൈപ്ത്യ ഭുവഃ

85.6 ച ഷി യുധിഷ്ഠിേര തദനു രാജസൂയാധ്വരം
സന്നഭൃതകീഭവത്സകലരാജകവ്യാകുലം

ത്വമപ്യയി ജഗത്പേത ദ്വിജപദാവേനജാദികം
ചകർത്ഥ കിമു കഥ്യേത നൃപവരസ്യ ഭാേഗ്യാന്നതിഃ

85.7 തതസ്സവനകർമണി വരമ ്യപൂജാവിധിം
വിചാര്യ സഹേദവവാഗനുഗതസ്സ ധർമാത്മജഃ
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വ്യധത്ത ഭവേത മുദാ സദസി വിശ്വഭൂതാത്മേന
തദാ സസുരമാനുഷം ഭുവനേമവ തൃപ്തിഃ ദധൗ

85.8 തതസ്സപദി േചദിേപാ മുനിനൃേപഷു തിഷ്ഠത്സ്വേഹാ
സഭാജയതി േകാ ജഡഃ പശുപദുർദുരൂടം വടും
ഇതി ത്വയി സ ദുർവേചാവിതതിമുദ്വമന്നാസനാ-
ദുദാപതദുദായുധഃ സമപതന്നമും പാണ്ഡവാഃ

85.9 നിവാര്യ നിജപക്ഷഗാനഭിമുഖസ്യ വിേദ്വഷിണ-
സ്ത്വേമവ ജഹൃേഷ ശിേരാ ദനുജദാരിണാ സ്വാരിണാ
ജനു ിതയലബ്ധയാ സതതചിന്തയാ ശുദ്ധധീ-
സ്ത്വയാ സ പരേമകതാമധൃത േയാഗിനാം ദുർലഭാം

85.10 തത മഹിേതാ ത്വയാ തുവേര നിരൂേഢ ജേനാ
യയൗ ജയതി ധർമേജാ ജയതി കൃഷ്ണ ഇത്യാലപൻ
ഖലഃ സ തു സുേയാധേനാ ധുതമനാസ്സപത്ന ിയാ
മയാർപിതസഭാമുേഖ സ്ഥലജല മാദ മീത് 

85.11 തദാ ഹസിതമുത്ഥിതം പദന്ദനാഭീമേയാ-
രപാംഗകലയാ വിേഭാ കിമപി താവദു ംഭയൻ
ധരാഭരനിരാകൃതൗ സപദി നാമ ബീജം വപൻ
ജനാർദന മരുത്പുരീനിലയ പാഹി മാമാമയാത് 
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ദശകം 86

86.1 സാേല്വാ ൈഭഷ്മീവിവാേഹ യദുബലവിജിതശ്ച ചൂഡാദ്വിമാനം
വിന്ദൻസൗഭം സ മായീ ത്വയി വസതി കുരൂംസ്ത്വത്പുരീമഭ്യഭാങ്ക്ഷീത് 

ദ മ്നസ്തം നിരുന്ധന്നഖിലയദുഭൈടർന്യ ഹീദു വീര്യം
തസ്യാമാത്യം ദ മന്തം വ്യജനി ച സമരസ്സപ്തവിംശത്യഹാന്തഃ

86.2 താവത്ത്വം രാമശാലീ ത്വരിതമുപഗതഃ ഖണ്ഡിത ായൈസന്യം
സൗേഭശം തം ന്യരുന്ധാഃ സ ച കില ഗദയാ ശാർംഗമ ംശയേത്ത
മായാതാതം വ്യഹിംസീദപി തവ പുരതസ്തത്ത്വയാപി ക്ഷണാർദ്ധം
നാജ്ഞായീത്യാഹുേരേക തദിദമവമതം വ്യാസ ഏവ ന്യേഷധീത് 

86.3 ക്ഷിപ്ത്വാ സൗഭം ഗദാചൂർണിതമുദകനിധൗ മങ്ക്ഷു സാേല്വ�പി ചേ -
േണാത്കൃേത്ത ദന്തവ ഃ സഭമഭിപതന്നഭ്യമുഞ്ചദ്ഗദാം േത
കൗേമാദക്യാ ഹേതാ�സാവപി സുകൃതനിധിൈശ്ചദ്യവത് ാപൈദക്യം
സർേവഷാേമഷ പൂർവം ത്വയി ധൃതമനസാം േമാക്ഷണാർേത്ഥാ�വതാരഃ

86.4 ത്വയ്യായാേത�ഥ ജാേത കില കുരുസദസി ദ തേക സംയതായാഃ
ന്ദന്ത്യാ യാജ്ഞേസന്യാഃ സകരുണമകൃഥാേശ്ചലമാലാമനന്താം

അന്നാന്ത ാപ്തശർവാംശജമുനിചകിത ൗപദീ ചിന്തിേതാ�ഥ
ാപ്തശ് ശാകാന്നമശ്നൻ മുനിഗണമകൃഥാ പ്തിമന്തം വനാേന്ത

86.5 യുേദ്ധാേദ്യാേഗ�ഥ മേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുേനന ത്വേമകഃ
കൗരേവ്യ ദത്തൈസന്യഃ കരിപുരമഗേമാ ദൂത്യകൃത്പാണ്ഡവാർത്ഥം
ഭീഷ്മേ ാണാദിമാേന്യ തവ ഖലു വചേന ധി േത കൗരേവണ
വ്യാവൃണ്വന്വിശ്വരൂപം മുനിസദസി പുരീം േക്ഷാഭയിത്വാഗേതാ�ഭൂഃ

86.6 ജിേഷ്ണാസ്ത്വം കൃഷ്ണ സൂതഃ ഖലു സമരമുേഖ ബ ഘാേത ദയാലും
ഖിന്നം തം വീക്ഷ്യ വീരം കിമിദമയി സേഖ നിത്യ ഏേകാ�യമാത്മാ
േകാ വധ്യഃ േകാ� ഹന്താ തദിഹ വധഭിയം േ ാജ്ഝ്യ മയ്യർപിതാത്മാ
ധർമ്യം യുദ്ധം ചേരതി കൃതിമനയഥാ ദർശയന്വിശ്വരൂപം

86.7 ഭേക്താത്തംേസ�ഥ ഭീേഷ്മ തവ ധരണിഭരേക്ഷപകൃൈത്യകസേക്ത
നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദത്യയുതസമധികം ാപ്തസാേദ ച പാർേത്ഥ
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നിശ്ശ ത്വ തിജ്ഞാം വിജഹദരിവരം ധാരയേ്രങ്കാധശാലീ-
വാധാവൻ ാഞ്ജലിം തം നതശിരസമേഥാ വീക്ഷ്യ േമാദാദപാഗാഃ

86.8 യുേദ്ധ േ ാണസ്യ ഹസ്തിസ്ഥിരരണഭഗദേത്തരിതം ൈവഷ്ണവാ ം
വക്ഷസ്യാധത്ത ച സ്ഥഗിതരവിമഹാഃ ാർദയൻസി രാജം
നാഗാേ കർണമുേക്ത ക്ഷിതിമവനമയേങ്കവലം കൃത്തമൗലിം
തേ ത ാപി പാർത്ഥം കിമിവ ന ഹി ഭവാൻ പാണ്ഡവാനാമകാർഷീത് 

86.9 യുദ്ധാദൗ തീർത്ഥഗാമീ സ ഖലു ഹലധേരാ ൈനമിശേക്ഷ മൃച്ഛ-
ന്ന ത ത്ഥായിസൂതക്ഷയകൃദഥ സുതം തത്പേദ കൽപയിത്വാ
യജ്ഞഘ്നം ബല്വലം പർവണി പരിദലയൻ സ്നാതതീർേത്ഥാ രണാേന്ത
സ ാേപ്താ ഭീമദുേര്യാധനരണമശമം വീക്ഷ്യ യാതഃ പുരീേന്ത

86.10 സംസുപ്ത ൗപേദയക്ഷപണഹതധിയം ൗണിേമത്യ
ത്വദുക്ത്യാ ത ക്തം ാഹ്മമ ം സമഹൃത വിജേയാ മൗലിരത്നം ച ജേ
ഉച്ഛിൈത്ത്യ പാണ്ഡവാനാം പുനരപി ച വിശത ത്തരാഗർഭമേ
രക്ഷന്നംഗുഷ്ഠമാ ഃ കില ജഠരമഗാശ്ച പാണിർവിേഭാ ത്വം

86.11 ധർമൗഘം ധർമസൂേനാരഭിദധദഖിലം ഛന്ദമൃത ഃ സ ഭീഷ്മ-
സ്ത്വാം പശ്യൻഭക്തിഭൂംൈനവ ഹി സപദി യയൗ നിഷ്കല ഹ്മഭൂയം
സംയാജ്യാഥാശ്വേമൈധ ിഭിരതിമഹിൈതർദ്ധർമജം പൂർണകാമം
സ ാേപ്താ ദ്വാരകാം ത്വം പവനപുരപേത പാഹി മാം സർവേരാഗാത് 
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ദശകം 87

87.1 കുേചലനാമാ ഭവതഃ സതീർത്ഥ്യതാം
ഗതഃ സ സാന്ദീപനിമന്ദിേര ദ്വിജഃ
ത്വേദകരാേഗണ ധനാദിനിഃ േഹാ
ദിനാനി നിേന്യ ശമീ ഗൃഹാ മീ

87.2 സമാനശീലാ�പി തദീയവല്ലഭാ
തൈഥവ േനാ ചിത്തജയം സേമയുഷീ
കദാചിദൂേച ബത വൃത്തിലബ്ധേയ
രമാപതിഃ കിം ന സഖാ നിേഷവ്യേത

87.3 ഇതീരിേതാ�യം ിയയാ ധാർതയാ
ജുഗുപ്സമാേനാ�പി ധേന മദാവേഹ
തദാ ത്വദാേലാകനകൗതുകാദ്യയൗ
വഹൻപടാേന്ത പൃഥുകാനുപായനം

87.4 ഗേതാ�യമാശ്ചര്യമയീം ഭവത്പൂരീം
ഗൃേഹഷു ൈശബ്യാഭവനം സേമയിവാൻ

വിശ്യ ൈവകുണ്ഠമിവാപ നിർവൃതിം
തവാതിസംഭാവനയാ തു കിം പുനഃ

87.5 പൂജിതം തം ിയയാ ച വീജിതം
കേര ഗൃഹീത്വാ�കഥയഃ പുരാ കൃതം
യദിന്ധനാർത്ഥം ഗുരുദാരേചാദിൈത
രപർതുവർഷം തദമർഷി കാനേന

87.6 പാജുേഷാ�സ്മാത്പൃഥുകം ബലാദഥ
ഗൃഹ്യ മുഷ്ടൗ സകൃദാശിേത ത്വയാ

കൃതം കൃതം നന്വിയേതതി സം മാ
മാ കിേലാേപത്യ കരം രുേരാധ േത

87.7 ഭേക്തഷു ഭേക്തന സ മാനിതസ്ത്വയാ
പുരീം വസേന്നകനിശാം മഹാസുഖം
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ബതാപേരദ ർ വിണം വിനാ യയൗ
വിചി രൂപസ്തവ ഖല്വനു ഹഃ

87.8 യദി ഹ്യയചിഷ്യമദാസ്യദച േതാ
വദാമി ഭാര്യാം കിമിതി ജന്നസൗ
ത്വദുക്തിലീലാസ്മിതമഗ്നധീഃ പുനഃ

മാദപശ്യന്മണിദീ മാലയം

87.9 കിം മാർഗവി ംശ ഇതി മങ്ക്ഷണം
ഗൃഹം വിഷ്ടഃ സ ദദർശ വല്ലഭാം
സഖീപരീതാം മണിേഹമഭൂഷിതാം
ബുേബാധ ച ത്വത്കരുണാം മഹാദ്ഭുതാം

87.10 സ രത്നശാലാസു വസന്നപി സ്വയം
സമുന്നമദ്ഭക്തിഭേരാ�മൃതം യയൗ
ത്വേമവമാപൂരിതഭക്തവാഞ്ഛിേതാ
മരുത്പുരാധീശ ഹരസ്വ േമ ഗദാൻ
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ദശകം 88

88.1 ാേഗവാചാര്യപു ാഹൃതിനിശമനയാ സ്വീയഷട്സൂനുവീക്ഷാം
കാംക്ഷന്ത്യാ മാതുരുക്ത്യാ സുതലഭുവി ബലിം ാപ്യ േതനാർചിതസ്ത്വം
ധാതുശ്ശാപാദ്ധിരണ്യാന്വിതകശിപുഭവാൻശൗരിജാൻ കംസഭഗ്നാ-
നാനീൈയനാൻ ദർശ്യ സ്വപദമനയഥാഃ പൂർവപു ാന്മരീേചഃ

88.2 തേദവ ഇതി തം ദ്വിേജ ം
ബഹുലാശ്വം നൃപതിം ച ഭക്തിപൂർണം
യുഗപത്ത്വമനു ഹീതുകാേമാ
മിഥിലാം ാപിഥ താപൈസഃ സേമതഃ

88.3 ഗച്ഛന്ദ്വിമൂർത്തിരുഭേയാര ഗപന്നിേകതം
ഏേകന ഭൂരിവിഭൈവർവിഹിേതാപചാരഃ
അേന്യന തദ്ദിനഭൃൈതശ്ച ഫലൗദനാൈദ്യ-

ല്യം േസദിഥ ദദാഥ ച മുക്തിമാഭ്യാം

88.4 ഭൂേയാ�ഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത് ലാപാനപി ത്വം
േകാ വാ ൈദവം നിരുന്ധ്യാദിതി കില കഥയന്വിശ്വേവാഢാ�പ്യേസാഢാഃ
ജിേഷ്ണാർഗർവം വിേനതും ത്വയി മനുജധിയാ കുണ്ഠിതാം ചാസ്യ ബുദ്ധിം
തത്ത്വാരൂഢാം വിധാതും പരമതമപദേ ക്ഷേണേനതി മേന്യ

88.5 നഷ്ടാ അഷ്ടാസ്യ പു ാഃ പുനരപി തവ തൂേപക്ഷയാ കഷ്ടവാദഃ
േഷ്ടാ ജാേതാ ജനാനാമഥ തദവസേര ദ്വാരകാമാപ പാർത്ഥഃ

ൈമ ്യാ തേ ാഷിേതാ�സൗ നവമസുതമൃതൗ വി വര്യ േരാദം
ത്വാ ചേ തിജ്ഞാമനുപഹൃതസുതസ്സന്നിേവേക്ഷ്യ കൃശാനും

88.6 മാനീ സ ത്വാമപൃഷ്ട്വാ ദ്വിജനിലയഗേതാ ബാണജാൈലർമഹാൈ
രുന്ധാനഃ സൂതിേഗഹം പുനരപി സഹസാ ദൃഷ്ടനേഷ്ട കുമാേര
യാമ്യാൈമ ീം തഥായാ രവരനഗരീർവിദ്യയാ�സാദ്യ സേദ്യാ
േമാേഘാേദ്യാഗഃ പതിഷ്യൻഹുതഭുജി ഭവതാ സസ്മിതം വാരിേതാ�ഭൂത് 

88.7 സാർദ്ധം േതന തീചീം ദിശമതിജവിനാ സ്യന്ദേനനാഭിയാേതാ
േലാകാേലാകം വ്യതീതസ്തിമിരഭരമേഥാ ച ധാംനാ നിരുന്ധൻ
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ച ാംശു ിഷ്ടദൃഷ്ടിം സ്ഥിതമഥ വിജയം പശ്യ പേശ്യതി വാരാം
പാേര ത്വം ാദദശഃ കിമപി ഹി തമസാം ദൂരദൂരം പദം േത

88.8 ത ാസീനം ഭുജംഗാധിപശയനതേല ദിവ്യഭൂഷായുധാൈദ്യ-
രാവീതം പീതേചലം തിനവജലദശ്യാമളം ീമദംഗം
മൂർത്തീനാമീശിതാരം പരമിഹ തിസൃണാേമകമർത്ഥം തീനാം
ത്വാേമവ ത്വം പരാത്മൻ ിയസഖസഹിേതാ േനമിഥ േക്ഷമരൂപം

88.9 യുവാം മാേമവദ്വാവധികവിവൃതാന്തർഹിതതയാ
വിഭിന്നൗ സു ം സ്വയമഹമഹാർഷം ദ്വിജസുതാൻ
നേയതം ാേഗനാനിതി ഖലു വിതീർണാൻപുനരമൂൻ
ദ്വിജായാദായാദാഃ ണുതമഹിമാ പാ ജനുഷാ

88.10 ഏവം നാനാവിഹാൈരർജഗദഭിരമയന്വൃഷ്ണിവംശം പുഷ്ണ-
ന്നീജാേനാ യജ്ഞേഭൈദരതുലവിഹൃതിഭിഃ ീണയേന്നണേന ാഃ
ഭൂഭാരേക്ഷപദംഭാത് പദകമലജുഷാം േമാക്ഷണായാവതീർണഃ
പൂർണം ൈഹ്മവ സാക്ഷാദ്യദുഷു മനുജതാരൂഷിതസ്ത്വം വ്യലാസീഃ

88.11 ാേയണ ദ്വാരവത്യാമവൃതദയി തദീ നാരദസ്ത്വ സാർ -
സ്തസ്മാേല്ലേഭ കദാചിത്ഖലു സുകൃതനിധിസ്ത്വത്പിതാ തത്ത്വേബാധം
ഭക്താനാമ യായീ സ ച ഖലു മതിമാനുദ്ധവസ്ത്വത്ത ഏവ

ാേപ്താ വിജ്ഞാനസാരം സ കില ജനഹിതായാധുനാ�േസ്ത വദര്യാം

88.12 േസാ�യം കൃഷ്ണാവതാേരാ ജയതി തവ വിേഭാ യ സൗഹാർദഭീ 
തി-
േസ്നഹേദ്വഷാനുരാഗ ഭൃതിഭിരതുൈലര ൈമേര്യാഗേഭൈദഃ
ആർതിം തീർവാ സമസ്താമമൃതപദമഗുസ്സർവതഃ സർവേലാകാഃ
സ ത്വം വിശ്വാർതിശാൈന്ത്യ പവനപുരപേത ഭക്തിപൂർൈത്ത്യ ച ഭൂയാഃ
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ദശകം 89

89.1 രമാജാേന ജാേന യദിഹ തവ ഭേക്തഷു വിഭേവാ
ന സമ്പദ്യഃ സദ്യസ്തദിഹ മദകൃത്ത്വാദശമിനാം

ശാന്തിം കൃൈത്വവ ദിശസി തതഃ കാമമഖിലം
ശാേന്തഷു ക്ഷി ം ന ഖലു ഭവദീേയ ച തികഥാ

89.2 സദ്യഃ സാദരുഷിതാന്വിധിശങ്കരാദീൻ
കചിദ്വിേഭാ നിജഗുണാനുഗുണം ഭജന്തഃ

ഷ്ടാ ഭവന്തി ബത കഷ്ടമദീർഘദൃഷ്ട്യാ
ഷ്ടം വൃകാസര ഉദാഹരണം കിലാസ്മിൻ

89.3 ശകുനിജഃ സ ഹി നാരദേമകദാ
ത്വരിതേതാഷമപൃച്ഛദധീശ്വരം
സ ച ദിേദശ ഗിരീശമുപാസിതും
ന തു ഭവന്തമബ മസാധുഷു

89.4 തപസ്തപ്ത്വ് േഘാരം സ ഖലു കുപിതഃ സപ്തമദിേന
ശിരശ്ഛിത്ത്വാ സദ്യഃ പുരഹരമുപസ്ഥാപ്യ പുരതഃ
അതി ം രൗ ം ശിരസി കരദാേനന നിധനം
ജഗന്നാഥാദ്വേ ഭവതി വിമുഖാനാം ക്വ ശുഭധീഃ

89.5 േമാക്താരം ബന്ധമുേക്താ ഹരിണപതിരിവ ാ വേത്സാ�ഥ രു ം
ൈദത്യാദ്ഭീത്യാ സ്മ േദേവാ ദിശി ദിശി വലേത പൃഷ്ഠേതാ ദത്തദൃഷ്ടിഃ
തൂഷ്ണീേക സർവേലാേക തവ പദമധിേരാക്ഷ്യന്തമുദ്വീക്ഷ്യ ശർവം
ദൂരാേദവാ തസ്ത്വം പടുവടുവപുഷാ തസ്ഥിേഷ ദാനവായ

89.6 ഭ ം േത ശാകുേനയ മസി കിമധുനാ ത്വം പിശാചസ്യ വാചാ
സേന്ദഹേശ്ചന്മദുക്തൗ തവ കിമു ന കേരാഷ്യംഗുലീമംഗ മൗലൗ
ഇത്ഥം ത്വദ്വാക്യമൂഢഃ ശിരസി കൃതകരഃ േസാ�പതച്ഛിന്നപാതം

ംേശാ േഹ്യവം പേരാപാസിതുരപി ച ഗതിഃ ശൂലിേനാ�പി ത്വേമവ

89.7 ഭൃഗും കില സരസ്വതീനികടവാസിനസ്താപസാ-
ിമർട്ഠിഷു സമാദിശന്നധികസത്ത്വതാം േവദിതും
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അയം പുനരനാദരാദുദിതരുദ്ധേരാേഷ വിധൗ
ഹേര�പി ച ജിഹിംസിഷൗ ഗിരിജയാ ധൃേത ത്വാമഗാത് 

89.8 സുപ്തം രമാങ്കഭുവി പങ്കജേലാചനം ത്വാം
വിേ വിനിഘ്നതി പേദന മുേദാത്ഥിതസ്ത്വം
സർവം ക്ഷമസ്വ മുനിവര്യ ഭേവത്സദാ േമ
ത്വത്പാദചിഹ്നമിഹ ഭൂഷണമിത്യവാദീഃ

89.9 നിശ്ചിത്യ േത ച സുദൃഢം ത്വയി ബദ്ധഭാവാഃ
സാരസ്വതാ മുനിവരാ ദധിേര വിേമാക്ഷം
ത്വാേമവമച ത പുനശ്ച തിേദാഷഹീനം
സേത്ത്വാച്ചൈയകതനുേമവ വയം ഭജാമഃ

89.10 ജഗ ഷ്ട്യാദൗ ത്വാം നിഗമനിവൈഹർവന്ദിഭിരിവ
തം വിേഷ്ണാ സച്ചിത്പരമരസനിർൈദ്വതവപുഷം

പരാത്മാനം ഭൂമൻ പശുപവിനതാഭാഗ്യനിവഹം
പരീതപ ാൈന്ത്യ പവനപുരവാസിൻ പരിഭേജ

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 81-90 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 22

ദശകം 90

90.1 വൃകഭൃഗുസുനിേമാഹിന്യംബരീഷാദിവൃേത്ത-
ഷ്വയി തവ ഹി മഹത്ത്വം സർവശർവാദിൈജ ം
സ്ഥിതമിഹ പരമാത്മൻ നിഷ്കലാർവാഗഭിന്നം
കിമപി യദവഭാതം തദ്ധി രൂപം തൈവവ

90.2 മൂർത്തി േയശ്വരസദാശിവപഞ്ചകം യത് 
ാഹുഃ പരാത്മവപുേരവ സദാശിേവാ�സ്മിൻ

തേ ശ്വര സ വികുണ്ഠപദസ്ത്വേമവ
ിത്വം പുനർഭജസി സത്യപേദ ിഭാേഗ

90.3 ത ാപി സാത്ത്വികതനും തവ വി മാഹു-
ഋദ്ധാതാ തു സത്ത്വവിരേളാ രജൈസവ പൂർണഃ
സേത്വാത്കടത്വമപി ചാസ്തി തേമാവികാര-
േചഷ്ടാദികം ച തവ ശങ്കരനാംനി മൂർത്തൗ

90.4 തം ച ിമൂർത്ത്യതിഗതം പുരപൂരുഷം ത്വാം
ശർവാത്മനാപി ഖലു സർവമയത്വേഹേതാഃ
ശംസന്ത പാസനാവിധൗ തദപി സ്വത
ത്വ പമിത്യതിദൃഢം ബഹു നഃ മാണം

90.5 ീശങ്കേരാ�പി ഭഗവാൻസകേലഷു താവത് 
ത്വാേമവ മാനയതി േയാ ന ഹി പക്ഷപാതീ
ത്വന്നിഷ്ഠേമവ സ ഹി നാമസഹ കാദി
വ്യാഖ്യദ്ഭവത്സ്തുതിപരശ്ച ഗതിം ഗേതാ�േന്ത

90.6 മൂർത്തി യാതിഗമുവാച ച മ ശാ -
സ്യാദൗ കലായസുഷമം സകേലശ്വരം ത്വാം
ധ്യാനം ച നിഷ്കളമസൗ ണേവ ഖലൂക്ത്വാ
ത്വാേമവ ത സകലം നിജഗാദ നാന്യം

90.7 സമസ്തസാേര ച പുരാണസം േഹ
വിസംശയം ത്വന്മഹിൈമവ വർണ്യേത

https://thalilakkam.in/



നാരായണീയം ദശകങ്ങൾ 81-90 - േമ ർ നാരായണഭട്ടതിരി 23

ിമൂർത്തിയുക്സത്യപദ ിഭാഗതഃ
പരം പദം േത കഥിതം ന ശൂലിനഃ

90.8 യദ് ാഹ്മകൽപ ഇഹ ഭാഗവതദ്വിതീയ-
േന്ധാദിതം വപുരനാവൃതമീശ ധാേ

തൈസ്യവ നാമ ഹരിശർവമുഖം ജഗാദ
ീമാധവഃ ശിവപേരാ�പി പുരാണസാേര

90.9 േയ സ്വ കൃത്യനുഗുണാ ഗിരിശം ഭജേന്ത
േതഷാം ഫലം ഹി ദൃഢൈയവ തദീയഭക്ത്യാ
വ്യാേസാ ഹി േതന കൃതവാനധികാരിേഹേതാഃ

ാന്ദാദിേകഷു തവ ഹാനിവേചാ�ഋത്ഥവാൈദഃ

90.10 ഭൂതാർത്ഥകീർതിരനുവാദവിരുദ്ധവാദൗ
േ ധാർത്ഥവാദഗതയഃ ഖലു േരാചനാർത്ഥാഃ

ാന്ദാദിേകഷു ബഹേവാ� വിരുദ്ധവാദാ-
സ്ത്വത്താമസത്വപരിഭൂത പശിക്ഷണാദ്യാഃ

90.11 യത്കിഞ്ചിദപ്യവിദുഷാപി വിേഭാ മേയാക്തം
തന്മ ശാ വചനാദ്യഭിദൃഷ്ടേമവ
വ്യാേസാക്തിസാരമയഭാഗവേതാപഗീത
േ ശാന്വിധൂയ കുരു ഭക്തിഭരം പരാത്മൻ
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