|| নারায়ণবর্ম ||
রাজ াবাচ
য়য়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সবাহান ররপুসসরনকান |
ক্রীডরিব রবরনর ম ত্য় রিজ াক্য়া বুভুজ রিয়র্ || ১ ||
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ভগবংস্তন্মর্াখ্য়ারহ বর্ম নারায়ণাত্মকর্ |
য়থাঽততারয়নঃ শত্রূন য়য়ন গুজপ্তাঽ য়ন্মজৃ ে || ২ ||
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শ্রীশুক উবাচ
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রবশ্বরূপ উবাচ
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বৃতঃ পুজরারহতস্ত্বাজরা র্জহংদ্রায়ানুপৃচ্ছজত |
নারায়ণাখ্য়ং বর্মাহ তরিসহকর্নাঃ শৃণু || ৩ ||

w

য়েৌতাংরিপারণরাচম্য় সপরবি উিঙ্মুখঃ |
কৃ তস্াংগকরন্য়াজসা র্ংিাভয়াং বাগ্য়তঃ শুরচঃ || ৪ ||
নারায়ণর্য়ং বর্ম সিজয়য়দ্ভয় আগজত |
দিবভূ তাত্মকর্মজভয়া নারায়ণর্য়ঃ পুর্ান || ৫ ||
পািজয়া ম ানুজনারূজবমাদরিজর হৃদ্য়জথাররস |
র্ুজখ রশরস্য়ানুপূর্বয়মাজিাংকারািীরন রবন্য়জসত || ৬ ||

নজর্া নারায়ণাজয়রত রবপয়ময়র্থারপ বা |
করন্য়াসং ততঃ কুয়মাদ্দ্বািশাক্ষররবদ্য়য়া || ৭ ||
প্রণবারিয়কারাংতর্ংগুল্য়ংগুষ্ঠপবমসু |
ন্য়জসদ্ধৃিয় ওংকারং রবকারর্নু র্ূেমরন || ৮ ||
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ষকারং তু ভ্রুজবার্মজয়য় ণকারং রশখয়া রিজশত |
য়বকারং য়নিজয়ায়ুংম জ্য়ািকারং সবমসংরেষু || ৯ ||
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র্কারর্স্ত্রর্ুরিশ্য় র্ংির্ূরতম ভম জবদ্বুেঃ |
সরবসগমং ফডংতং তু সবমরিক্ষু রবরনরিম জশত || ১০ ||
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ইত্য়াত্মানং পরং য়য়াজয়জদ্য়য়য়ং ষট্শরভরভয়ুমতর্ |
রবদ্য়াজত স্তজপার্ূরতম ররর্ং র্ংির্ুিাহজরত || ১১ ||
হরররবমিয়য়ান্মর্ সবমরক্ষাং ন্য়স্তাংরিপদ্মঃ পতজগংদ্রপৃজষ্ঠ |
িরাররচর্মারসগজিষুচাপপাশান িোজনাঽষ্টগুজণাঽষ্টবাহঃ || ১২ ||
জ ষু র্াং রক্ষতু র্ত্স্য়র্ূরতম য়মাজিাগজণজভয়া বদরণস্য় পাশাত |
স্থজ চ র্ায়াবটু বার্জনাঽর্বয়াত রিরবক্রর্ঃ য়খঽবতু রবশ্বরূপঃ || ১৩ ||
িুজগমষবটর্বয়ার র্খারিষু প্রভু ঃ পায়ািরৃ সংজহাঽসুরয়ূথপাররঃ |

রবর্ুংচজতা য়স্য় র্হাট্টহাসং রিজশা রবজনিুন্য়মপতংশ্চ গভম াঃ || ১৪ ||
রক্ষত্বজসৌ র্াঽধ্বরন য় ~ঝকল্পঃ স্িংরজয়ািীতেজরা বরাহঃ |
রাজর্াঽরদ্রকূজটষবথ রবপ্রবাজস স ক্ষ্মজণাঽর্বয়াদ্ভরতারজ া র্ার্ || ১৫ ||
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র্ার্ুরেন্বা রনরখ প্রর্ািািারায়ণঃ পাতু নরশ্চ হাসাত |
িত্তস্ত্বজয়াগািথ য়য়াগনাথঃ পায়াদ্গুজণশঃ করপ ঃ কর্মবংোত || ১৬ ||
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সনত্কুর্াজরাঽবতু কার্জিবাদ্ধয়শীজষমা র্াং পরথ য়িবজহ নাত |
য়িবরষমবয়মঃ পুদরষাংতরাচমনাত কূজর্মা হররর্মাং রনরয়ািজশষাত || ১৭ ||
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েন্বংতররভম গবান পাত্বপথ্য়াদ্দ্বংদ্বাদ্ভয়ািৃষজভা রনর ম তাত্মা |
য়জ্ঞশ্চ য় াকািুত তত্কৃ তাজিা বজ া গণাত য়ক্রােবশািহীংদ্রঃ || ১৮
||
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দদ্বপায়জনা ভগবানপ্রজবাোদ্বুদ্ধস্তু পাখংডগণাত প্রর্ািাত |
কল্কী কজ ঃ কা র্ াত প্রপাতু ের্মাবনাজয়াদরকৃ তাবতারঃ || ১৯ ||
র্াং য়কশজবা গিয়া প্রাতরর্বয়াজদ্গারবংি আসংগব আত্তজবণুঃ |
নারায়ণঃ পাতু সিাঽঽত্তশরভর্ময়য়ংরিজন রবষ্ণুররীংদ্রপারণঃ || ২০ ||
য়িজবাঽপরাজে র্েুজহারেন্বা সায়ং রিোর্াঽবতু র্ােজবা র্ার্ |
য়িাজষ হৃষীজকশ উতােমরাজি রনশীথ এজকাঽবতু পদ্মনাভঃ || ২১ ||
শ্রীবত্স ক্ষ্মাঽপররাি ঈশঃ প্রত্য়ূষ ঈজশাঽরসেজরা

নািম নঃ |

িাজর্ািজরাঽর্বয়ািনুসংয়য়ং প্রভাজত রবষ্ণুঃ শ্রীর্ান ভগবান কা র্ূরতম ঃ ||
২২ ||
চক্রং য়ুগাংতান রতগ্মজনরর্ ভ্রর্ত্সর্ংতাদ্ভগবত্প্রয়ুভর্ |
িংিরি িংিগ্য়য়ররসসন্য়র্াশু কক্ষং য়থা বায়ুসজখা হতাশঃ || ২৩ ||
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গজিঽশরনস্পশমনরবস্ফু র ংজগ রনরপংরি রনরপংঢ্য়র তরপ্রয়াঽরস |
কূষ্াংডসবনায়কয়ক্ষরজক্ষাভূ তরহাংশ্চূ ণময় চূ ণময়ারীন || ২৪ ||
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ত্বং য়াতু োনপ্রর্থজপ্রতর্াতৃ রপশাচরবপ্ররহজ ারিৃষ্টীন |
িজরংদ্র রবদ্রাবয় কৃ ষ্ণপূররজতা ভীর্স্জনাঽরীন হৃিয়ারন কংপয়ন || ২৫
||
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ত্বং রতগ্মোরাঽরস বরাররসসন্য়র্ীশপ্রয়ুজভা র্র্ র ংরি র ংরি |
চক্ষূ ংরষ চর্মন শতচংদ্র ািয় রদ্বষার্ ং য়না হর পাপচক্ষু ষার্ || ২৬
||

w

য়জিা ভয়ং রজহজভয়াঽভূ ত য়কতু জভয়া নৃভয় এব চ |
সরীসৃজপজভয়া িংররজভয়া ভূ জতজভয়াঽজ ভয় এব চ || ২৭ ||
সবমাজয়য়তারন ভগবিার্রূপাস্ত্রকীতম নাত |
প্রয়াংতু সংক্ষয়ং সজদ্য়া য়য়ঽজন্য় য়িয়ঃপ্রতীপকাঃ || ২৮ ||
গদরজডা ভগবান য়স্তািজস্তার্চ্ছংজিার্য়ঃ প্রভু ঃ |
রক্ষত্বজশষকৃ জেজভয়া রবষবজেনঃ স্নার্রভঃ || ২৯ ||

সবমাপজদ্ভয়া হজরনমার্রূপয়ানায়ুোরন নঃ |
বুদ্ধীংরদ্রয়র্নঃপ্রাণান পাংতু ষাষমিভূ ষণাঃ || ৩০ ||
য়থা রহ ভগবাজনব বস্তুতঃ সিসচ্চ য়ত |
সত্জয়ন য়তন নঃ সজবম য়াংতু নাশর্ুপদ্রবাঃ || ৩১ ||
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য়সথকাত্ম্য়ানুভাজবন রবকল্পররহতঃ স্য়র্ |
ভূ ষণায়ুের ংগাখ্য়া েজত্ত শভীঃ স্র্ায়য়া || ৩২ ||
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য়তসনব সত্য়র্াজনন সবমজজ্ঞা ভগবান হররঃ |
পাতু সসবমঃ স্রূসপনমঃ সিা সবমি সবমগঃ || ৩৩ ||
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রবরিক্ষু রিক্ষূ ধ্বমর্েঃ সর্ংতািংতবমরহভম গবান নাররসংহঃ |
প্রহাপয়ন য় াকভয়ং স্জনন স্জত সা রস্তসর্স্তজত াঃ || ৩৪ ||
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র্ বরিির্াখ্য়াতং বর্ম নারায়ণাত্মকর্ |
রবজ ষ্য়স্য়ং সা য়য়ন িংরশজতাঽসুরয়ূথপান || ৩৫ ||
এতদ্ধারয়র্াণস্তু য়ং য়ং পশ্য়রত চক্ষু ষা |
পিা বা সংস্পজৃ শত সদ্য়ঃ সাধ্বসাত স রবর্ুচ্য়জত || ৩৬ ||
ন কুতরশ্চদ্ভয়ং তস্য় রবদ্য়াং োরয়জতা ভজবত |
রা িস্য়ুরহারিজভয়া র্বয়ায়য়ারিভয়শ্চ করহম রচত || ৩৭ ||

ইর্াং রবদ্য়াং পুরা করশ্চত য়কৌরশজকা োরয়ন রদ্ব ঃ |
য়য়াগোরণয়া স্াংগং জহৌ স র্দরেন্বরন || ৩৮ ||
তজস্য়াপরর রবর্াজনন গংেবমপরতজরকিা |
য়জয়ৌ রচিরথঃ স্ত্রীরভবৃমজতা য়ি রদ্ব ক্ষয়ঃ || ৩৯ ||
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সাংগজনা ন্য়পতত সদ্য়ঃ সরবর্াজনা য়য়বারক্শরাঃ |
রবদ্য়ারর্র্াং োরয়জতা র্ৃতস্য়ারস্থরব ং নাত || ৪০ ||
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স বা রখল্য়বচনািস্থীন্য়ািায় রবরিতঃ |
প্রাস্য় প্রাচীসরস্ত্য়াং স্নাত্বা োর্ স্র্ন্বগাত || ৪১ ||
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শ্রীশুক উবাচ
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য় ইিং শৃণয়
ু াত কাজ য়য়া োরয়রত চািৃতঃ |
তং নর্স্য়ংরত ভূ তারন র্ুচ্য়জত সবমজতা ভয়াত || ৪২ ||
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এতাং রবদ্য়ার্রেগজতা রবশ্বরূপাচ্ছতক্রতু ঃ |
দিজ াক্য় ক্ষ্মীং বুভুজ রবরনর ম ত্য় র্ৃজেঽসুরান || ৪৩ ||
|| ইরত শ্রীর্দ্ভাগবজত ষষ্ঠস্কংজে নারায়ণবজর্মাপজিশঃ ||

