|| નારાયણવર્મ ||
રાજોવાચ
યયા ગુપ્તઃ સહસ્રાક્ષઃ સવાહાન રરપુસૈનનકાન |
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ુ નિયર્ || ૧ ||
ક્રીડનિવ નવનનર્જિત્ય નિલોક્યા બુભજે

a.
c

ભગવંસ્તન્ર્ર્ાખ્યારહ વર્મ નારાયણાત્ર્કર્ |
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યથાઽતતાનયનઃ શત્રૂન યેન ગુપ્તોઽજયન્મ ૃધે || ૨ ||
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િીશુક ઉવાચ

w

w

વ ૃતઃ પુરોરહતસ્ત્વાષ્ટ્રો ર્હેંદ્રાયાનુપ ૃચ્છતે |

w

નારાયણાખ્યં વર્ામ હ તરિહૈકર્નાઃ શૃણ ુ || ૩ ||
નવશ્વરૂપ ઉવાચ
ધૌતાંનિપાણણરાચમ્ય સપનવિ ઉિઙ્મુખઃ |
કૃતસ્વાંગકરન્યાસો ર્ંિાભયાં વાગ્યતઃ શુણચઃ || ૪ ||

નારાયણર્યં વર્મ સિહ્યેદ્ભય આગતે |
િૈ વભ ૂતાત્ર્કર્મભયો નારાયણર્યઃ પુર્ાન || ૫ ||
ુ ોરૂવુદુિર હૃદ્યથોરનસ |
પાિયોર્જમનન

a.
c

નર્ો નારાયણાયેનત નવપયમયર્થાનપ વા |

om

મુખે નશરસ્યાનુપ ૂર્વયામ િોંકારાિીનન નવન્યસેત || ૬ ||
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્
કરન્યાસં તતઃ કુયામ દ્દવાિશાક્ષરનવદ્યયા
|| ૭ ||
પ્રણવારિયકારાંતર્ંગલ્ુ યંગષ્ટ્ુ ઠપવમસ ુ |
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ૃ
ન્યસેદ્ધિય
ઓંકારં નવકારર્નુ મ ૂધમનન || ૮ ||

w

ષકારં ત ુ ભ્રુવોર્મધ્યે ણકારં નશખયા રિશેત |
વેકારં નેિયોર્ુજ્
ું યાિકારં સવમસનં ધષુ || ૯ ||
ર્કારર્સ્ત્રમુરદ્દશ્ય ર્ંિમ ૂનતિભમવેદ્બુધઃ |
સનવસગું ફડંત ં ત ુ સવમરિક્ષુ નવનનરિિ શેત || ૧૦ ||

"ઓં નવષ્ટ્ણવે નર્ઃ"
ઇત્યાત્ર્ાનં પરં ધ્યાયેદ્ધધ્યેય ં ષટ્ શક્તિતણભર્ુત
મ ર્ |
નવદ્યાતેજસ્તપોમ ૂનતિરરર્ં ર્ંિમુિાહરત || ૧૧ ||
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હરરનવિિધ્યાન્ર્ર્ સવમરક્ષાં ન્યસ્તાંનિપદ્મઃ પતગેંદ્રપ ૃષ્ટ્ઠ |

a.
c

િરારરચર્ામ નસગિષુચાપપાશાન િધાનોઽષ્ટ્ટગુણોઽષ્ટ્ટબાહઃુ || ૧૨ ||
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જલેષ ુ ર્ાં રક્ષત ુ ર્ત્સ્યમ ૂનતિયામ િોગણેભયો વદુણસ્ય પાશાત |
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સ્થલે ચ ર્ાયાવટુવાર્નોઽર્વયાત નિનવક્રર્ઃ ખેઽવત ુ નવશ્વરૂપઃ || ૧૩ ||
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દુગેષ્ટ્વટર્વયાર્જજર્ખારિષુ પ્રભુઃ પાયાન્ન ૃનસિંહોઽસુરર્ ૂથપારરઃ |
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નવમુચ
ં તો યસ્ય ર્હાટ્ટહાસં રિશો નવનેદુન્યમપતંશ્ચ ગભામ ઃ || ૧૪ ||
રક્ષત્વસૌ ર્ાઽધ્વનન યજ~ઝકલ્પઃ સ્વિં ષ્ટ્રયોિીતધરો વરાહઃ |
ૂ ષ્ટ્વથ નવપ્રવાસે સલક્ષ્ર્ણોઽર્વયાદ્ભરતારજો ર્ાર્ || ૧૫ ||
રાર્ોઽરદ્રકટ
ર્ામુરધન્વા નનણખલપ્રર્ાિાિારાયણઃ પાત ુ નરશ્ચ હાસાત |
િત્તસ્ત્વયોગાિથ યોગનાથઃ પાયાદ્ગુણેશઃ કનપલઃ કર્મબધ
ં ાત || ૧૬ ||

સનત્કુર્ારોઽવત ુ કાર્િવાદ્ધયશીષુ ર્ાં પનથ િવહલનાત |
િવનષિવયમઃ પુદુષાંતરાચમનાત કૂર્ુ હરરર્ાું નનરયાિશેષાત || ૧૭ ||
્ દ્વાદ્ભયાદૃષભો નનર્જિતાત્ર્ા |
ધન્વંતરરભમગવાન પાત્વપથ્યાદ્દવં
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યજ્ઞશ્ચ લોકાદુત તત્કૃતાિો બલો ગણાત ક્રોધવશાિહીંદ્રઃ || ૧૮ ||

a.
c

દ્વૈપાયનો ભગવાનપ્રબોધાદ્બુદ્ધસ્ત ુ પાખંડગણાત પ્રર્ાિાત |
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કલ્કી કલેઃ કાલર્લાત પ્રપાત ુ ધર્ામ વનાયોદુકૃતાવતારઃ || ૧૯ ||
ર્ાં કશવો ગિયા પ્રાતરર્વયાદ્ગોનવિંિ આસંગવ આત્તવેણઃુ |
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નારાયણઃ પાત ુ સિાઽઽત્તશક્તિતર્મધ્યંરિને નવષ્ટ્ણુરરીંદ્રપાણણઃ || ૨૦ ||

w

િવોઽપરાહ્ણે ર્ધુહોરધન્વા સાયં નિધાર્ાઽવત ુ ર્ાધવો ર્ાર્ |
િોષે હૃષીકશ ઉતાધમરાિે નનશીથ એકોઽવત ુ પદ્મનાભઃ || ૨૧ ||
િીવત્સલક્ષ્ર્ાઽપરરાિ ઈશઃ પ્રત્ર્ ૂષ ઈશોઽનસધરો જનાિમ નઃ |
િાર્ોિરોઽર્વયાિનુસધ્ં યં પ્રભાતે નવષ્ટ્ણુઃ િીર્ાન ભગવાન કાલમ ૂનતિઃ ||
૨૨ ||

ચક્રં ર્ુગાંતાનલનતગ્ર્નેનર્ ભ્રર્ત્સર્ંતાદ્ભગવત્પ્રર્ુિતર્ |
િં િક્તગ્ધ િં િગ્ધ્યરરસૈન્યર્ાશુ કક્ષં યથા વાર્ુસખો હત
ુ ાશઃ || ૨૩ ||
ગિઽશનનસ્પશમનનવસ્ુણલિંગે નનક્તષ્ટ્પિંરિ નનક્તષ્ટ્પિંિયર્જજતનપ્રયાઽનસ |

om

કૂષ્ટ્ર્ાંડવૈનાયકયક્ષરક્ષોભ ૂતરહાંશ્ચ ૂણમય ચ ૂણમયારીન || ૨૪ ||

a.
c

ત્વં યાત ુધાનપ્રર્થપ્રેતર્ાત ૃનપશાચનવપ્રરહઘોરદૃષ્ટ્ટીન |
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િરેં દ્ર નવદ્રાવય કૃષ્ટ્ણપ ૂરરતો ભીર્સ્વનોઽરીન હૃિયાનન કંપયન || ૨૫
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ત્વં નતગ્ર્ધારાઽનસ વરારરસૈન્યર્ીશપ્રર્ુિતો ર્ર્ નછિંરિ નછિંરિ |
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ચક્ષનં ૂ ષ ચર્મન શતચંદ્ર છાિય દ્વદ્વષાર્ઘં નો હર પાપચક્ષુષાર્ || ૨૬

યિો ભયં રહભયોઽભ ૂત કત ુભયો ન ૃભય એવ ચ |
સરીસ ૃપેભયો િં ષ્ટ્ષ્ટ્રભયો ભ ૂતેભયોઽઘેભય એવ ચ || ૨૭ ||
સવામ ણ્યેતાનન ભગવિાર્રૂપાસ્ત્રકીતમનાત |

પ્રયાંત ુ સંક્ષયં સદ્યો યેઽન્યે િેયઃપ્રતીપકાઃ || ૨૮ ||
ગદુડો ભગવાન સ્તોિસ્તોર્ચ્છંિોર્યઃ પ્રભુઃ |

સવામ પદ્ધભયો હરનામ ર્રૂપયાનાર્ુધાનન નઃ |

om

રક્ષત્વશેષકૃચ્રે ભયો નવષ્ટ્વિસેનઃ સ્વનાર્ણભઃ || ૨૯ ||

a.
c

બુદ્ધીંરદ્રયર્નઃપ્રાણાન પાંત ુ ષાષમિભ ૂષણાઃ || ૩૦ ||

gm

યથા રહ ભગવાનેવ વસ્ત ુતઃ સિસચ્ચ યત |
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સત્યેન તેન નઃ સવે યાંત ુ નાશમુપદ્રવાઃ || ૩૧ ||
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યથૈકાત્મ્યાનુભાવેન નવકલ્પરરહતઃ સ્વયર્ |
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ભ ૂષણાર્ુધણલિંગાખ્યા ધત્તે શિતીઃ સ્વર્ાયયા || ૩૨ ||
તેનૈવ સત્યર્ાનેન સવમજ્ઞો ભગવાન હરરઃ |
પાત ુ સવવઃ સ્વરૂપૈનમઃ સિા સવમિ સવમગઃ || ૩૩ ||
નવરિક્ષુ રિક્ષ ૂધ્વમર્ધઃ સર્ંતાિં તબમરહભમગવાન નારનસિંહઃ |
પ્રહાપયન લોકભયં સ્વનેન સ્વતેજસા રસ્તસર્સ્તતેર્જઃ || ૩૪ ||

ર્ઘવનિિર્ાખ્યાતં વર્મ નારાયણાત્ર્કર્ |
નવજેષ્ટ્યસ્યંજસા યેન િં નશતોઽસુરર્ ૂથપાન || ૩૫ ||
એતદ્ધારયર્ાણસ્ત ુ યં યં પશ્યનત ચક્ષુષા |
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પિા વા સંસ્પ ૃશેત સદ્યઃ સાધ્વસાત સ નવમુચ્યતે || ૩૬ ||

a.
c

ન કુતનશ્ચદ્ભયં તસ્ય નવદ્યાં ધારયતો ભવેત |
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રાજિસ્ર્ુરહારિભયો ર્વયાધ્યારિભયશ્ચ કરહિણચત || ૩૭ ||
ઇર્ાં નવદ્યાં પુરા કનશ્ચત કૌનશકો ધારયન દ્વદ્વજઃ |
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યોગધારણયા સ્વાંગ ં જહૌ સ ર્દુધન્વનન || ૩૮ ||

w

તસ્યોપરર નવર્ાનેન ગંધવમપનતરકિા |
યયૌ ણચિરથઃ સ્ત્રીણભવત
મ ૃ ો યિ દ્વદ્વજક્ષયઃ || ૩૯ ||
સાંગનો ન્યપતત સદ્યઃ સનવર્ાનો હ્યવાનિશરાઃ |
નવદ્યાનર્ર્ાં ધારયતો મ ૃતસ્યાક્તસ્થનવલંઘનાત || ૪૦ ||

સ વાલણખલ્યવચનાિસ્થીન્યાિાય નવક્તસ્ર્તઃ |
પ્રાસ્ય પ્રાચીસરસ્વત્યાં સ્નાત્વા ધાર્ સ્વર્ન્વગાત || ૪૧ ||
ુ ાત કાલે યો ધારયનત ચાદૃતઃ |
ય ઇિં શૃણય
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તં નર્સ્યંનત ભ ૂતાનન મુચ્યતે સવમતો ભયાત || ૪૨ ||

a.
c

િીશુક ઉવાચ
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એતાં નવદ્યાર્નધગતો નવશ્વરૂપાચ્છતક્રત ુઃ |
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ુ નવનનર્જિત્ય મ ૃધેઽસુરાન || ૪૩ ||
િૈલોક્યલક્ષ્ર્ીં બુભજે
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|| ઇનત િીર્દ્ભાગવતે ષષ્ટ્ઠસ્કંધે નારાયણવર્ુપિશઃ ||

