
|| നാരായണവര്മ || 
 
രാജ ാവാച 
 
യയാ ഗുപ്തഃ സഹസ്സാക്ഷഃ സവാഹാന് 
രിപുസസനികാന് | 
സ്കീഡന്നിവ വിനിര് ിതയ സ്തിജ ാകയാ ബുഭുജ  
സ്രിയമ് || ൧ || 
 
ഭഗവംസ്തന്മമാഖ്യാഹി വര്മ 
നാരായണാത്മകമ് | 
യഥാഽതതായിനഃ രസ്തൂന് ജയന 
ഗുപ്ജതാഽ യന്മൃജേ || ൨ || 
 
സ്രീരുക ഉവാച 
 
വൃതഃ പുജരാഹിതസ്തവാജസ്രാ 
മജഹംസ്രായാനുപൃച്ഛജത | 
നാരായണാഖ്യം വര്മാഹ തരിസഹകമനാഃ 
രൃണു || ൩ || 
 
വിരവരൂപ ഉവാച 
 
േൗതാംസ്രിപാണിരാചമയ സപവിസ്ത ഉരങ്മുഖ്ഃ | 
കൃതസവാംഗകരനയാജസാ മംസ്താഭയാം വാഗയതഃ 
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രുചിഃ || ൪ || 
 
നാരായണമയം വര്മ സന്നജഹയദ്ഭയ ആഗജത | 
സരവഭൂതാത്മകര്മജഭയാ നാരായണമയഃ പുമാന് 
|| ൫ || 
 
പാരജയാര് ാനുജനാരൂജരവാരുരജര 
ഹൃരയജഥാരസി | 
മുജഖ് രിരസയാനുപൂരവയാജരാംകാരാരീനി 
വിനയജസത് || ൬ || 
 
നജമാ നാരായണാജയതി വിപരയയമഥാപി വാ | 
കരനയാസം തതഃ കുരയാദ്ദ്വാരരാക്ഷരവിരയയാ || 
൭ || 
 
സ്പണവാരിയകാരാംതമംഗു യംഗുഷ്ഠപരവസു | 
നയജസദ്ധൃരയ ഓംകാരം വികാരമനു മൂര്േനി || 
൮ || 
 
ഷകാരം തു സ്ഭുജവാര്മജേയ ണകാരം രിഖ്യാ 
രിജരത് | 
ജവകാരം ജനസ്തജയാരയും യാന്നകാരം 
സരവസംേിഷു || ൯ || 
 
മകാരമസ്സ്തമുദ്ദ്ിരയ മംസ്തമൂര്തിര്ഭജവദ്ബുേഃ | 
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സവിസര്ഗം ഫഡംതം തു സരവരിക്ഷു 
വിനിര്രിജരത് || ൧൦ || 
 
"ഓം വിഷ്ണജവ നമഃ" 
 
ഇതയാത്മാനം പരം േയാജയജദ്ധയയം 
ഷട് രക്തിിഭിരയുതമ് | 
വിരയാജത സ്തജപാമൂര്തിരിമം 
മംസ്തമുരാഹജരത് || ൧൧ || 
 
ഹരിരവിരേയാന്മമ സരവരക്ഷാം 
നയസ്താംസ്രിപദ്മഃ പതജഗംസ്രപൃഷ്ജഠ | 
രരാരിചര്മാസിഗജരഷുചാപപാരാന് 
രോജനാഽരഗുജണാഽരബാഹുഃ || ൧൨ || 
 
 ജ ഷു മാം രക്ഷതു 
മത്സ്യമൂര്തിരയാജരാഗജണജഭയാ വരുണസയ 
പാരാത് | 
സ്ഥജ  ച മായാവടുവാമജനാഽവയാത് 
സ്തിവിസ്കമഃ ജഖ്ഽവതു വിരവരൂപഃ || ൧൩ || 
 
രുര്ജഗഷവടവയാ ിമഖ്ാരിഷു സ്പഭുഃ 
പായാന്നൃസിംജഹാഽസുരയൂഥപാരിഃ | 
വിമുംചജതാ യസയ മഹാട്ടഹാസം രിജരാ 
വിജനരുര്നയപതംശ്ച ഗര്ഭാഃ || ൧൪ || 
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രക്ഷതവസൗ മാഽേവനി യജ്~ഝകല്പഃ 
സവരംസ്രജയാന്നീതേജരാ വരാഹഃ | 
രാജമാഽസ്രികൂജടഷവഥ വിസ്പവാജസ 
സ ക്ഷ്മജണാഽവയാദ്ഭരതാസ്ഗജ ാ മാമ് || ൧൫ || 
 
മാമുസ്ഗേനവാ നിഖ്ി സ്പമാരാന്നാരായണഃ പാതു 
നരശ്ച ഹാസാത് | 
രത്തസ്തവജയാഗാരഥ ജയാഗനാഥഃ 
പായാദ്ഗുജണരഃ കപി ഃ കര്മബംോത് || ൧൬ 
|| 
 
സനത്കുമാജരാഽവതു കാമജരവാദ്ധയരീര്ജഷാ 
മാം പഥി ജരവജഹ നാത് | 
ജരവര്ഷിവരയഃ പുരുഷാംതരാര്ചനാത് കൂര്ജമാ 
ഹരിര്മാം നിരയാരജരഷാത് || ൧൭ || 
 
േനവംതരിര്ഭഗവാന് 
പാതവപഥയാദ്ദ്വംരവാദ്ഭയാരൃഷജഭാ നിര് ിതാത്മാ 
| 
യജ്ഞശ്ച ജ ാകാരുത തത്കൃതാജന്നാ ബജ ാ 
ഗണാത് ജസ്കാേവരാരഹീംസ്രഃ || ൧൮ || 
 
സരവപായജനാ ഭഗവാനസ്പജബാോദ്ബുദ്ധസ്തു 
പാഖ്ംഡഗണാത് സ്പമാരാത് | 
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കല്കീ കജ ഃ കാ മ ാത് സ്പപാതു 
േര്മാവനാജയാരുകൃതാവതാരഃ || ൧൯ || 
 
മാം ജകരജവാ ഗരയാ സ്പാതരവയാദ്ജഗാവിംര 
ആസംഗവ ആത്തജവണുഃ | 
നാരായണഃ പാതു സരാഽഽത്തരക്തിിര്മേയംരിജന 
വിഷ്ണുരരീംസ്രപാണിഃ || ൨൦ || 
 
ജരജവാഽപരാഹ്ജണ മേുജഹാസ്ഗേനവാ സായം 
സ്തിോമാഽവതു മാേജവാ മാമ് | 
ജരാജഷ ഹൃഷീജകര ഉതാര്േരാജസ്ത നിരീഥ 
ഏജകാഽവതു പദ്മനാഭഃ || ൨൧ || 
 
സ്രീവത്സ് ക്ഷ്മാഽപരരാസ്ത ഈരഃ സ്പതയൂഷ 
ഈജരാഽസിേജരാ  നാര്രനഃ | 
രാജമാരജരാഽവയാരനുസംേയം സ്പഭാജത വിഷ്ണുഃ 
സ്രീമാന് ഭഗവാന് കാ മൂര്തിഃ || ൨൨ || 
 
ചസ്കം യുഗാംതാന തിഗ്മജനമി 
സ്ഭമത്സ്മംതാദ്ഭഗവത്സ്പയുക്തിമ് | 
രംരഗ്േി രംരഗ്േയരിസസനയമാരു കക്ഷം യഥാ 
വായുസജഖ്ാ ഹുതാരഃ || ൨൩ || 
 
ഗജരഽരനിസ്പര്രനവിസ്ഫു ിംജഗ നിഷ്പിംഢി 
നിഷ്പിംഢയ ിതസ്പിയാഽസി | 
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കൂഷ്മാംഡസവനായകയക്ഷരജക്ഷാഭൂതസ്ഗഹാം
ശ്ചൂര്ണയ ചൂര്ണയാരീന് || ൨൪ || 
 
തവം 
യാതുോനസ്പമഥജസ്പതമാതൃപിരാചവിസ്പസ്ഗഹ
ജരാരരൃരീന് | 
രജരംസ്ര വിസ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിജതാ 
ഭീമസവജനാഽരീന് ഹൃരയാനി കംപയന് || ൨൫ || 
 
തവം തിഗ്മോരാഽസി 
വരാരിസസനയമീരസ്പയുജക്തിാ മമ ഛിംരി 
ഛിംരി | 
ചക്ഷൂംഷി ചര്മന് രതചംസ്ര ഛാരയ 
രവിഷാമരം ജനാ ഹര പാപചക്ഷുഷാമ് || ൨൬ 
|| 
 
യജന്നാ ഭയം സ്ഗജഹജഭയാഽഭൂത് ജകതുജഭയാ നൃഭയ 
ഏവ ച | 
സരീസൃജപജഭയാ രംസ്രിജഭയാ ഭൂജതജഭയാഽജരഭയ 
ഏവ ച || ൨൭ || 
 
സരവാജണയതാനി 
ഭഗവന്നാമരൂപാസ്സ്തകീര്തനാത് | 
സ്പയാംതു സംക്ഷയം സജരയാ ജയഽജനയ 
ജസ്രയഃസ്പതീപകാഃ || ൨൮ || 

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ഗരുജഡാ ഭഗവാന് സ്ജതാസ്തസ്ജതാമച്ഛംജരാമയഃ 
സ്പഭുഃ | 
രക്ഷതവജരഷകൃജസ്ച്ഛജഭയാ വിഷവക്ജസനഃ 
സവനാമഭിഃ || ൨൯ || 
 
സരവാപദ്ജഭയാ ഹജരര്നാമരൂപയാനായുോനി 
നഃ | 
ബുദ്ധീംസ്രിയമനഃസ്പാണാന് പാംതു 
ഷാര്ഷരഭൂഷണാഃ || ൩൦ || 
 
യഥാ ഹി ഭഗവാജനവ വസ്തുതഃ സരസച്ച യത് 
| 
സജതയന ജതന നഃ സജരവ യാംതു നാരമുപസ്രവാഃ 
|| ൩൧ || 
 
യസഥകാത്മയാനുഭാജവന വികല്പരഹിതഃ 
സവയമ് | 
ഭൂഷണായുേ ിംഗാഖ്യാ േജത്ത രക്തിീഃ 
സവമായയാ || ൩൨ || 
 
ജതസനവ സതയമാജനന സരവജജ്ഞാ ഭഗവാന് 
ഹരിഃ | 
പാതു സസരവഃ സവരൂസപര്നഃ സരാ സരവസ്ത 
സരവഗഃ || ൩൩ || 
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വിരിക്ഷു രിക്ഷൂര്േവമേഃ 
സമംതാരംതര്ബഹിര്ഭഗവാന് നാരസിംഹഃ | 
സ്പഹാപയന് ജ ാകഭയം സവജനന സവജത സാ 
സ്ഗസ്തസമസ്തജത ാഃ || ൩൪ || 
 
മരവന്നിരമാഖ്യാതം വര്മ നാരായണാത്മകമ് | 
വിജ ഷയസയം സാ ജയന 
രംരിജതാഽസുരയൂഥപാന് || ൩൫ || 
 
ഏതദ്ധാരയമാണസ്തു യം യം പരയതി 
ചക്ഷുഷാ | 
പരാ വാ സംസ്പൃജരത് സരയഃ സാേവസാത് സ 
വിമുചയജത || ൩൬ || 
 
ന കുതശ്ചിദ്ഭയം തസയ വിരയാം ോരയജതാ 
ഭജവത് | 
രാ രസയുസ്ഗഹാരിജഭയാ വയാേയാരിഭയശ്ച 
കര്ഹിചിത് || ൩൭ || 
 
ഇമാം വിരയാം പുരാ കശ്ചിത് കൗരിജകാ 
ോരയന് രവി ഃ | 
ജയാഗോരണയാ സവാംഗം  ഹൗ സ മരുേനവനി 
|| ൩൮ || 
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തജസയാപരി വിമാജനന ഗംേരവപതിജരകരാ | 
യയൗ ചിസ്തരഥഃ സ്സ്തീഭിരവൃജതാ യസ്ത രവി ക്ഷയഃ 
|| ൩൯ || 
 
സാംഗജനാ നയപതത് സരയഃ സവിമാജനാ 
ഹയവാക്രിരാഃ | 
വിരയാമിമാം ോരയജതാ 
മൃതസയാസ്ഥിവി ംരനാത് || ൪൦ || 
 
സ വാ ഖ്ി യവചനാരസ്ഥീനയാരായ വിസ്മിതഃ | 
സ്പാസയ സ്പാചീസരസവതയാം സ്നാതവാ ോമ 
സവമനവഗാത് || ൪൧ || 
 
യ ഇരം രൃണുയാത് കാജ  ജയാ ോരയതി 
ചാരൃതഃ | 
തം നമസയംതി ഭൂതാനി മുചയജത സരവജതാ 
ഭയാത് || ൪൨ || 
 
സ്രീരുക ഉവാച 
 
ഏതാം വിരയാമേിഗജതാ വിരവരൂപാച്ഛതസ്കതുഃ | 
സസ്തജ ാകയ ക്ഷ്മീം ബുഭുജ  വിനിര് ിതയ 
മൃജേഽസുരാന് || ൪൩ || 
 
|| ഇതി സ്രീമദ്ഭാഗവജത ഷഷ്ഠസ്കംജേ 
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നാരായണവര്ജമാപജരരഃ || 
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