|| னாராயணவர்ம ||
ராஜ ாவாச
யயா குப்தஃ ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸவாஹான்
ரிபுஸஸனிகான் |
ாக்யா புபுஜ

om

க்ரீடன்னிவ வினிர் ித்ய த்ரிஜ

a.
c

ஶ்ரியம் || ௧ ||

ou
si

னாராயணாத்மகம் |

gm

பகவம்ஸ்தன்மமாக்யாஹி வர்ம
யதா&ததாயினஃ ஶத்ரூன் ஜயன

w

.y

குப்ஜதா& யன்ம்றுஜத || ௨ ||

w

w

ஶ்ரீஶுக உவாச

வ்றுதஃ புஜராஹிதஸ்த்வாஷ்ட்ஜரா
மஜஹம்த்ராயானுப்றுச்சஜத |
னாராயணாக்யம் வர்மாஹ ததிஸஹகமனாஃ
ஶ்றுணு || ௩ ||

விஶ்வரூப உவாச
ததௌதாம்க்ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உதங்முகஃ
|
க்றுதஸ்வாம்ககரன்யாஜஸா மம்த்ராப்யாம்

om

வாக்யதஃ ஶுசிஃ || ௪ ||

a.
c

னாராயணமயம் வர்ம ஸன்னஹ்ஜயத்பய
ஆகஜத |

gm

ஸதவபூதாத்மகர்மப்ஜயா னாராயணமயஃ புமான்

ou
si

|| ௫ ||

.y

பாதஜயார் ானுஜனாரூர்ஜவாருதஜர

w

ஹ்றுத்யஜதாரஸி |

w

w

முஜக ஶிரஸ்யானுபூர்வ்யாஜதாம்காராதீனி
வின்யஜஸத் || ௬ ||
னஜமா னாராயணாஜயதி விபர்யயமதாபி வா |
கரன்யாஸம் ததஃ
குர்யாத்த்வாதஶாக்ஷரவித்யயா || ௭ ||

ப்ரணவாதியகாராம்தமம்குல்யம்குஷ்டபர்வஸு |
ன்யஜஸத்த்றுதய ஓம்காரம் விகாரமனு
மூர்தனி || ௮ ||
ஷகாரம் து ப்ருஜவார்மத்ஜய ணகாரம் ஶிகயா
திஜஶத் |

a.
c

ஸர்வஸம்திஷு || ௯ ||

om

ஜவகாரம் ஜனத்ரஜயார்யும்ஜ்யான்னகாரம்

gm

மகாரமஸ்த்ரமுத்திஶ்ய மம்த்ரமூர்திர்பஜவத்புதஃ

ou
si

|

ஸவிஸர்கம் படம்தம் து ஸர்வதிக்ஷு

w

.y

வினிர்திஜஶத் || ௧0 ||

w

w

"ஓம் விஷ்ணஜவ னமஃ"
இத்யாத்மானம் பரம் த்யாஜயத்த்ஜயயம்
ஷட்ஶக்திபிர்யுதம் |
வித்யாஜத ஸ்தஜபாமூர்திரிமம்
மம்த்ரமுதாஹஜரத் || ௧௧ ||

ஹரிர்விதத்யான்மம ஸர்வரக்ஷாம்
ன்யஸ்தாம்க்ரிபத்மஃ பதஜகம்த்ரப்றுஷ்ஜட |
தராரிசர்மாஸிகஜதஷுசாபபாஶான்
ததாஜனா&ஷ்டகுஜணா&ஷ்டபாஹுஃ || ௧௨ ||
ஜ

ஷு மாம் ரக்ஷது

ஸ்தஜ

a.
c

பாஶாத் |

om

மத்ஸ்யமூர்திர்யாஜதாகஜணப்ஜயா வருணஸ்ய
ச மாயாவடுவாமஜனா&வ்யாத்

ou
si

gm

த்ரிவிக்ரமஃ ஜக&வது விஶ்வரூபஃ || ௧௩ ||
துர்ஜகஷ்வடவ்யா ிமகாதிஷு ப்ரபுஃ

.y

பாயான்ன்றுஸிம்ஜஹா&ஸுரயூதபாரிஃ |

w

விமும்சஜதா யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம் திஜஶா

w

w

விஜனதுர்ன்யபதம்ஶ்ச கர்பாஃ || ௧௪ ||
ரக்ஷத்வதஸௌ மா&த்வனி யஜ்~ கல்பஃ
ஸ்வதம்ஷ்ட்ரஜயான்ன ீததஜரா வராஹஃ |
ராஜமா&த்ரிகூஜடஷ்வத விப்ரவாஜஸ
ஸ
||

க்ஷ்மஜணா&வ்யாத்பரதாக்ரஜ ா மாம் || ௧௫

மாமுக்ரதன்வா னிகி

ப்ரமாதான்னாராயணஃ

பாது னரஶ்ச ஹாஸாத் |
தத்தஸ்த்வஜயாகாதத ஜயாகனாதஃ
பாயாத்குஜணஶஃ கபி

ஃ கர்மபம்தாத் || ௧௬ ||

னாத் |

a.
c

மாம் பதி ஜதவஜஹ

om

ஸனத்குமாஜரா&வது காமஜதவாத்தயஶ ீர்ஜஷா
ஜதவர்ஷிவர்யஃ புருஷாம்தரார்சனாத் கூர்ஜமா

ou
si

gm

ஹரிர்மாம் னிரயாதஜஶஷாத் || ௧௭ ||
தன்வம்தரிர்பகவான்

.y

பாத்வபத்யாத்த்வம்த்வாத்பயாத்றுஷஜபா

w

னிர் ிதாத்மா |

ாகாதுத தத்க்றுதான்ஜனா பஜ

w

w

யஜ்ஞஶ்ச ஜ

கணாத் க்ஜராதவஶாதஹீம்த்ரஃ || ௧௮ ||
த்ஸவபாயஜனா பகவானப்ரஜபாதாத்புத்தஸ்து
பாகம்டகணாத் ப்ரமாதாத் |
கல்கீ கஜ

ஃ கா

ம

ாத் ப்ரபாது

தர்மாவனாஜயாருக்றுதாவதாரஃ || ௧௯ ||

ா

மாம் ஜகஶஜவா கதயா ப்ராதரவ்யாத்ஜகாவிம்த
ஆஸம்கவ ஆத்தஜவணுஃ |
னாராயணஃ பாது ஸதா&&த்தஶக்திர்மத்யம்திஜன
விஷ்ணுரரீம்த்ரபாணிஃ || ௨0 ||

om

ஜதஜவா&பராஹ்ஜண மதுஜஹாக்ரதன்வா

a.
c

ஸாயம் த்ரிதாமா&வது மாதஜவா மாம் |
ஜதாஜஷ ஹ்றுஷீஜகஶ உதார்தராத்ஜர னிஶ ீத

ஶ்ரீவத்ஸ

ou
si

gm

ஏஜகா&வது பத்மனாபஃ || ௨௧ ||

க்ஷ்மா&பரராத்ர ஈஶஃ ப்ரத்யூஷ
னார்தனஃ |

.y

ஈஜஶா&ஸிதஜரா

w

தாஜமாதஜரா&வ்யாதனுஸம்த்யம் ப்ரபாஜத

w

w

விஷ்ணுஃ ஶ்ரீமான் பகவான் கா
சக்ரம் யுகாம்தான

மூர்திஃ || ௨௨ ||

திக்மஜனமி

ப்ரமத்ஸமம்தாத்பகவத்ப்ரயுக்தம் |
தம்தக்தி தம்தக்த்யரிஸஸன்யமாஶு கக்ஷம்
யதா வாயுஸஜகா ஹுதாஶஃ || ௨௩ ||

கஜத&ஶனிஸ்பர்ஶனவிஸ்பு
னிஷ்பிம்ட்ய ிதப்ரியா&ஸி |

ிம்ஜக னிஷ்பிம்டி

கூஷ்மாம்டஸவனாயகயக்ஷரஜக்ஷாபூதக்ரஹாம்
ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீன் || ௨௪ ||
த்வம்

a.
c

ஜகாரத்றுஷ்டீன் |

om

யாதுதானப்ரமதப்ஜரதமாத்றுபிஶாசவிப்ரக்ரஹ
தஜரம்த்ர வித்ராவய க்றுஷ்ணபூரிஜதா

gm

பீமஸ்வஜனா&ரீன் ஹ்றுதயானி கம்பயன் || ௨௫

ou
si

||

.y

த்வம் திக்மதாரா&ஸி

w

வராரிஸஸன்யமீ ஶப்ரயுக்ஜதா மம சிம்தி சிம்தி |

w

w

சக்ஷூம்ஷி சர்மன் ஶதசம்த்ர சாதய
த்விஷாமகம் ஜனா ஹர பாபசக்ஷுஷாம் || ௨௬
||
யன்ஜனா பயம் க்ரஜஹப்ஜயா&பூத் ஜகதுப்ஜயா
ன்றுப்ய ஏவ ச |
ஸரீஸ்றுஜபப்ஜயா தம்ஷ்ட்ரிப்ஜயா

பூஜதப்ஜயா&ஜகப்ய ஏவ ச || ௨௭ ||
ஸர்வாண்ஜயதானி
பகவன்னாமரூபாஸ்த்ரகீ ர்தனாத் |
ப்ரயாம்து ஸம்க்ஷயம் ஸத்ஜயா ஜய&ன்ஜய

om

ஶ்ஜரயஃப்ரதீபகாஃ || ௨௮ ||

a.
c

கருஜடா பகவான்

ஸ்ஜதாத்ரஸ்ஜதாமச்சம்ஜதாமயஃ ப்ரபுஃ |

gm

ரக்ஷத்வஜஶஷக்றுச்ச்ஜரப்ஜயா விஷ்வக்ஜஸனஃ

ou
si

ஸ்வனாமபிஃ || ௨௯ ||

w

னஃ |

.y

ஸர்வாபத்ப்ஜயா ஹஜரர்னாமரூபயானாயுதானி

w

w

புத்தீம்த்ரியமனஃப்ராணான் பாம்து
ஷார்ஷதபூஷணாஃ || ௩0 ||
யதா ஹி பகவாஜனவ வஸ்துதஃ ஸதஸச்ச யத்
|
ஸத்ஜயன ஜதன னஃ ஸர்ஜவ யாம்து
னாஶமுபத்ரவாஃ || ௩௧ ||

யஸதகாத்ம்யானுபாஜவன விகல்பரஹிதஃ
ஸ்வயம் |
பூஷணாயுத

ிம்காக்யா தத்ஜத ஶக்தீஃ

ஸ்வமாயயா || ௩௨ ||

a.
c

பகவான் ஹரிஃ |

om

ஜதஸனவ ஸத்யமாஜனன ஸர்வஜ்ஜஞா

ou
si

ஸர்வகஃ || ௩௩ ||

gm

பாது ஸர்ஸவஃ ஸ்வரூஸபர்னஃ ஸதா ஸர்வத்ர

விதிக்ஷு திக்ஷூர்த்வமதஃ

.y

ஸமம்தாதம்தர்பஹிர்பகவான் னாரஸிம்ஹஃ |

w

ப்ரஹாபயன் ஜ

ாகபயம் ஸ்வஜனன

w

w

ஸ்வஜத ஸா க்ரஸ்தஸமஸ்தஜத ாஃ || ௩௪ ||
மகவன்னிதமாக்யாதம் வர்ம னாராயணாத்மகம்
|
விஜ ஷ்யஸ்யம் ஸா ஜயன
தம்ஶிஜதா&ஸுரயூதபான் || ௩௫ ||

ஏதத்தாரயமாணஸ்து யம் யம் பஶ்யதி
சக்ஷுஷா |
பதா வா ஸம்ஸ்ப்றுஜஶத் ஸத்யஃ ஸாத்வஸாத்
ஸ விமுச்யஜத || ௩௬ ||
ன குதஶ்சித்பயம் தஸ்ய வித்யாம் தாரயஜதா

om

பஜவத் |

gm

கர்ஹிசித் || ௩௭ ||

a.
c

ரா தஸ்யுக்ரஹாதிப்ஜயா வ்யாத்யாதிப்யஶ்ச

ou
si

இமாம் வித்யாம் புரா கஶ்சித் தகௌஶிஜகா
தாரயன் த்வி ஃ |

.y

ஜயாகதாரணயா ஸ்வாம்கம்

w

w

w

மருதன்வனி || ௩௮ ||

தஹௌ ஸ

தஸ்ஜயாபரி விமாஜனன கம்தர்வபதிஜரகதா |
யதயௌ சித்ரரதஃ ஸ்த்ரீபிர்வ்றுஜதா யத்ர
த்வி க்ஷயஃ || ௩௯ ||
ஸாம்கஜனா ன்யபதத் ஸத்யஃ ஸவிமாஜனா
ஹ்யவாக்ஶிராஃ |

வித்யாமிமாம் தாரயஜதா
ம்றுதஸ்யாஸ்திவி
ஸ வா

ம்கனாத் || ௪0 ||

கில்யவசனாதஸ்தீன்யாதாய

விஸ்மிதஃ |
ப்ராஸ்ய ப்ராசீஸரஸ்வத்யாம் ஸ்னாத்வா தாம

a.
c

om

ஸ்வமன்வகாத் || ௪௧ ||
ய இதம் ஶ்றுணுயாத் காஜ

gm

சாத்றுதஃ |

ஜயா தாரயதி

.y

பயாத் || ௪௨ ||

ou
si

தம் னமஸ்யம்தி பூதானி முச்யஜத ஸர்வஜதா

w

w

w

ஶ்ரீஶுக உவாச

ஏதாம் வித்யாமதிகஜதா விஶ்வரூபாச்சதக்ரதுஃ |
த்ஸரஜ

ாக்ய

க்ஷ்மீ ம் புபுஜ

ம்றுஜத&ஸுரான் || ௪௩ ||

வினிர் ித்ய

|| இதி ஶ்ரீமத்பாகவஜத ஷஷ்டஸ்கம்ஜத
னாராயணவர்ஜமாபஜதஶஃ ||

