|| ನಾರಾಯಣವರ್ಮ ||
ರಾಜ ೋವಾಚ
ಯಯಾ ಗುಪ್ತಃ ಸಹಸ್ಾಾಕ್ಷಃ ಸವಾಹಾನ್ ರಿಪ್ುಸ್ ೈನಿಕಾನ್ |

om

ಕ್ಾೋಡನಿಿವ ವಿನಿರ್ಜಮತ್ಯ ತ್ರಾಲ ೋಕಾಯ ಬುಭುಜ ೋ ಶ್ರಾಯಮ್ || ೧ ||

a.
c

ಭಗವಂಸತನ್ಮಮಾಖ್ಾಯಹಿ ವರ್ಮ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್ |

gm

ಯಥಾಽತ್ತಾಯಿನ್ಃ ಶತ್ ಾನ್ ಯೋನ್ ಗುಪ್ತೋಽಜಯನ್ೃಧ ೋ || ೨ ||

.y

ou
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ಶ್ರಾೋಶುಕ ಉವಾಚ

w

ವೃತ್ಃ ಪ್ುರ ೋಹಿತ್ಸ್ಾತಾಷ್ ರೋ ರ್ಹ ೋಂದ್ಾಾಯಾನ್ುಪ್ೃಚಛತ ೋ |

w

w

ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವಮಾಮಹ ತ್ದಿಹ ೈಕರ್ನಾಃ ಶೃಣು || ೩ ||
ವಿಶವರ ಪ್ ಉವಾಚ
ಧೌತಾಂಘ್ರಾಪಾಣಿರಾಚರ್ಯ ಸಪ್ವಿತ್ಾ ಉದಙ್ುಮಖ್ಃ |
ಕೃತ್ಸ್ಾವಂಗಕರನಾಯಸ್ ೋ ರ್ಂತಾಾಭಾಯಂ ವಾಗಯತ್ಃ ಶುಚಃ || ೪ ||

ನಾರಾಯಣರ್ಯಂ ವರ್ಮ ಸನ್ಿಹ ಯೋದಭಯ ಆಗತ ೋ |
ದ್ ೈವಭ ತಾತ್ಮಕರ್ಮಭ ಯೋ ನಾರಾಯಣರ್ಯಃ ಪ್ುಮಾನ್ || ೫ ||
ಪಾದಯೋಜಾಮನ್ುನ ೋರ ರ್ೋಮರುದರ ೋ ಹೃದಯಥ ೋರಸಿ |
ರ್ುಖ್ ೋ ಶ್ರರಸ್ಾಯನ್ುಪ್ೂವಾಯಮದ್ ೋಂಕಾರಾದಿೋನಿ ವಿನ್ಯಸ್ ೋತ್ || ೬ ||

om

ನ್ಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೋತ್ರ ವಿಪ್ಯಮಯರ್ಥಾಪಿ ವಾ |

gm

a.
c

ಕರನಾಯಸಂ ತ್ತ್ಃ ಕುಯಾಮದ್ಾವಾದಶಾಕ್ಷರವಿದಯಯಾ || ೭ ||
ಪ್ಾಣವಾದಿಯಕಾರಾಂತ್ರ್ಂಗುಲ್ಯಂಗುಷ್ಠಪ್ವಮಸು |

.y

ou
si

ನ್ಯಸ್ ೋದಧೃದಯ ಓಂಕಾರಂ ವಿಕಾರರ್ನ್ು ರ್ ರ್ಮನಿ || ೮ ||

w

ಷ್ಕಾರಂ ತ್ು ಭುಾರ್ೋರ್ಮಧ ಯೋ ಣಕಾರಂ ಶ್ರಖ್ಯಾ ದಿಶ ೋತ್ |

w

w

ವ ೋಕಾರಂ ನ ೋತ್ಾಯೋಯುಮಂಜಾಯನ್ಿಕಾರಂ ಸವಮಸಂಧಿಷ್ು || ೯ ||
ರ್ಕಾರರ್ಸರರ್ುದಿವಶಯ ರ್ಂತ್ಾರ್ ತ್ರಮಭಮವ ೋದುುರ್ಃ |
ಸವಿಸಗಮಂ ಫಡಂತ್ಂ ತ್ು ಸವಮದಿಕ್ಷು ವಿನಿದಿಮಶ ೋತ್ || ೧೦ ||
"ಓಂ ವಿಷ್ಣವ ೋ ನ್ರ್ಃ"

ಇತಾಯತಾಮನ್ಂ ಪ್ರಂ ಧಾಯಯೋದ್ ಧಯೋಯಂ ಷ್ಟ್ಶಕ್ತಿರಯುಮತ್ಮ್ |
ವಿದ್ಾಯತ ೋಜಸತಪ್ೋರ್ ತ್ರಮರಿರ್ಂ ರ್ಂತ್ಾರ್ುದ್ಾಹರ ೋತ್ || ೧೧ ||
ಹರಿವಿಮದಧಾಯನ್ಮರ್ ಸವಮರಕ್ಾಂ ನ್ಯಸ್ಾತಂಘ್ರಾಪ್ದಮಃ ಪ್ತ್ಗ ೋಂದಾಪ್ೃಷ್ ಠೋ |
ದರಾರಿಚಮಾಮಸಿಗದ್ ೋಷ್ುಚಾಪ್ಪಾಶಾನ್ ದಧಾನ ೋಽಷ್ಟಗುಣ ೋಽಷ್ಟಬಾಹುಃ ||

om

೧೨ ||

a.
c

ಜಲ ೋಷ್ು ಮಾಂ ರಕ್ಷತ್ು ರ್ತ್್ಯರ್ ತ್ರಮಯಾಮದ್ ೋಗಣ ೋಭ ಯೋ ವರುಣಸಯ

gm

ಪಾಶಾತ್ |

ಸಥಲ ೋ ಚ ಮಾಯಾವಟುವಾರ್ನ ೋಽವಾಯತ್ ತ್ರಾವಿಕಾರ್ಃ ಖ್ ೋಽವತ್ು

.y

ou
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ವಿಶವರ ಪ್ಃ || ೧೩ ||

w

ದುಗ ೋಮಷ್ವಟವಾಯರ್ಜರ್ಖ್ಾದಿಷ್ು ಪ್ಾಭುಃ

w

ಪಾಯಾನ್ಿೃಸಿಂಹ ೋಽಸುರಯ ಥಪಾರಿಃ |

w

ವಿರ್ುಂಚತ ೋ ಯಸಯ ರ್ಹಾಟಟಹಾಸಂ ದಿಶ ೋ ವಿನ ೋದುನ್ಯಮಪ್ತ್ಂಶಚ ಗಭಾಮಃ
|| ೧೪ ||
ರಕ್ಷತ್ವಸ್ೌ ಮಾಽರ್ವನಿ ಯಜ್~ಝಕಲ್ಪಃ ಸವದಂಷ್ರಯೋನಿಿೋತ್ರ್ರ ೋ ವರಾಹಃ |
ರಾಮೋಽದಿಾಕ ಟ ೋಷ್ವಥ ವಿಪ್ಾವಾಸ್ ೋ ಸಲ್ಕ್ಷಮಣ ೋಽವಾಯದಭರತಾಗಾಜ ೋ
ಮಾಮ್ || ೧೫ ||

ಮಾರ್ುಗಾರ್ನಾವ ನಿಖಿಲ್ಪ್ಾಮಾದ್ಾನಾಿರಾಯಣಃ ಪಾತ್ು ನ್ರಶಚ ಹಾಸ್ಾತ್ |
ದತ್ತಸತಾಯೋಗಾದಥ ಯೋಗನಾಥಃ ಪಾಯಾದುುಣ ೋಶಃ ಕಪಿಲ್ಃ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್
|| ೧೬ ||
ಸನ್ತ್ುುಮಾರ ೋಽವತ್ು ಕಾರ್ದ್ ೋವಾದಧಯಶ್ರೋಷ್ ೋಮ ಮಾಂ ಪ್ಥಿ

om

ದ್ ೋವಹ ೋಲ್ನಾತ್ |

gm

ನಿರಯಾದಶ ೋಷ್ಾತ್ || ೧೭ ||

a.
c

ದ್ ೋವರ್ಷಮವಯಮಃ ಪ್ುರುಷ್ಾಂತ್ರಾಚಮನಾತ್ ಕ ಮೋಮ ಹರಿಮಾಮಂ

ou
si

ರ್ನ್ವಂತ್ರಿಭಮಗವಾನ್ ಪಾತ್ವಪ್ಥಾಯದವಾಂದ್ಾವದಭಯಾದೃಷ್ಭ ೋ ನಿರ್ಜಮತಾತಾಮ |

.y

ಯಜ್ಞಶಚ ಲ ೋಕಾದುತ್ ತ್ತ್ೃತಾನ ಿೋ ಬಲ ೋ ಗಣಾತ್

w

w

ಕ ಾೋರ್ವಶಾದಹಿೋಂದಾಃ || ೧೮ ||

w

ದ್ ವೈಪಾಯನ ೋ ಭಗವಾನ್ಪ್ಾಬ ೋಧಾದುುದಧಸುತ ಪಾಖ್ಂಡಗಣಾತ್
ಪ್ಾಮಾದ್ಾತ್ |
ಕಲ್ುೋ ಕಲ ೋಃ ಕಾಲ್ರ್ಲಾತ್ ಪ್ಾಪಾತ್ು ರ್ಮಾಮವನಾಯೋರುಕೃತಾವತಾರಃ ||
೧೯ ||
ಮಾಂ ಕ ೋಶರ್ೋ ಗದಯಾ ಪಾಾತ್ರವಾಯದ್ ುೋವಿಂದ ಆಸಂಗವ ಆತ್ತವ ೋಣುಃ |

ನಾರಾಯಣಃ ಪಾತ್ು ಸದ್ಾಽಽತ್ತಶಕ್ತರ್ಮರ್ಯಂದಿನ ೋ ವಿಷ್ುಣರರಿೋಂದಾಪಾಣಿಃ ||
೨೦ ||
ದ್ ೋರ್ೋಽಪ್ರಾಹ ಣೋ ರ್ರ್ುಹ ೋಗಾರ್ನಾವ ಸ್ಾಯಂ ತ್ರಾಧಾಮಾಽವತ್ು
ಮಾರ್ರ್ೋ ಮಾಮ್ |
ದ್ ೋಷ್ ೋ ಹೃರ್ಷೋಕ ೋಶ ಉತಾರ್ಮರಾತ ಾೋ ನಿಶ್ರೋಥ ಏಕ ೋಽವತ್ು ಪ್ದಮನಾಭಃ ||

a.
c

om

೨೧ ||

gm

ಶ್ರಾೋವತ್್ಲ್ಕ್ಾಮಽಪ್ರರಾತ್ಾ ಈಶಃ ಪ್ಾತ್ ಯಷ್ ಈಶ ೋಽಸಿರ್ರ ೋ ಜನಾದಮನ್ಃ |

.y

ಕಾಲ್ರ್ ತ್ರಮಃ || ೨೨ ||

ou
si

ದ್ಾಮೋದರ ೋಽವಾಯದನ್ುಸಂರ್ಯಂ ಪ್ಾಭಾತ ೋ ವಿಷ್ುಣಃ ಶ್ರಾೋಮಾನ್ ಭಗವಾನ್

w

ಚಕಾಂ ಯುಗಾಂತಾನ್ಲ್ತ್ರಗಮನ ೋಮಿ ಭಾರ್ತ್್ರ್ಂತಾದಭಗವತ್ರಯುಕತಮ್ |

w

೨೩ ||

w

ದಂದಗ್ಧಧ ದಂದಗಧಯರಿಸ್ ೈನ್ಯಮಾಶು ಕಕ್ಷಂ ಯಥಾ ವಾಯುಸಖ್ ೋ ಹುತಾಶಃ ||

ಗದ್ ೋಽಶನಿಸಪಶಮನ್ವಿಸುುಲ್ಂಗ ೋ ನಿರ್ಷಪಂಢಿ ನಿರ್ಷಪಂಢ್ಯರ್ಜತ್ಪಿಾಯಾಽಸಿ |
ಕ ಷ್ಾಮಂಡವ ೈನಾಯಕಯಕ್ಷರಕ್ ೋಭ ತ್ಗಾಹಾಂಶ ಚಣಮಯ
ಚ ಣಮಯಾರಿೋನ್ || ೨೪ ||

ತ್ವಂ ಯಾತ್ುಧಾನ್ಪ್ಾರ್ಥಪ ಾೋತ್ಮಾತ್ೃಪಿಶಾಚವಿಪ್ಾಗಾಹಘ ೋರದೃರ್ಷಟೋನ್ |
ದರ ೋಂದಾ ವಿದ್ಾಾವಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ೂರಿತ ೋ ಿರೋರ್ಸವನ ೋಽರಿೋನ್ ಹೃದಯಾನಿ
ಕಂಪ್ಯನ್ || ೨೫ ||
ತ್ವಂ ತ್ರಗಮಧಾರಾಽಸಿ ವರಾರಿಸ್ ೈನ್ಯಮಿೋಶಪ್ಾಯುಕ ತೋ ರ್ರ್ ಛಂದಿ ಛಂದಿ |
ಚಕ್ಷ ಂರ್ಷ ಚರ್ಮನ್ ಶತ್ಚಂದಾ ಛಾದಯ ದಿವಷ್ಾರ್ಘಂ ನ ೋ ಹರ

a.
c

om

ಪಾಪ್ಚಕ್ಷುಷ್ಾಮ್ || ೨೬ ||

gm

ಯನ ಿೋ ಭಯಂ ಗಾಹ ೋಭ ಯೋಽಭ ತ್ ಕ ೋತ್ುಭ ಯೋ ನ್ೃಭಯ ಏವ ಚ |

ou
si

ಸರಿೋಸೃಪ ೋಭ ಯೋ ದಂರ್ಷರಭ ಯೋ ಭ ತ ೋಭ ಯೋಽಘೋಭಯ ಏವ ಚ || ೨೭ ||

.y

ಸವಾಮಣ ಯೋತಾನಿ ಭಗವನಾಿರ್ರ ಪಾಸರಕ್ೋತ್ಮನಾತ್ |

w

w

ಪ್ಾಯಾಂತ್ು ಸಂಕ್ಷಯಂ ಸದ್ ಯೋ ಯೋಽನ ಯೋ ಶ ಾೋಯಃಪ್ಾತ್ರೋಪ್ಕಾಃ || ೨೮ ||

w

ಗರುಡ ೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ ತೋತ್ಾಸ್ ತೋರ್ಚಛಂದ್ ೋರ್ಯಃ ಪ್ಾಭುಃ |
ರಕ್ಷತ್ವಶ ೋಷ್ಕೃಚ ಛರೋಭ ಯೋ ವಿಷ್ವಕ ್ೋನ್ಃ ಸವನಾರ್ಿರಃ || ೨೯ ||
ಸವಾಮಪ್ದ್ ಭಯೋ ಹರ ೋನಾಮರ್ರ ಪ್ಯಾನಾಯುಧಾನಿ ನ್ಃ |
ಬುದಿಧೋಂದಿಾಯರ್ನ್ಃಪಾಾಣಾನ್ ಪಾಂತ್ು ಷ್ಾಷ್ಮದಭ ಷ್ಣಾಃ || ೩೦ ||

ಯಥಾ ಹಿ ಭಗವಾನ ೋವ ವಸುತತ್ಃ ಸದಸಚಚ ಯತ್ |
ಸತ ಯೋನ್ ತ ೋನ್ ನ್ಃ ಸವ ೋಮ ಯಾಂತ್ು ನಾಶರ್ುಪ್ದಾವಾಃ || ೩೧ ||
ಯಥ ೈಕಾತಾಾನ್ುಭಾವ ೋನ್ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತ್ಃ ಸವಯಮ್ |
ಭ ಷ್ಣಾಯುರ್ಲ್ಂಗಾಖ್ಾಯ ರ್ತ ತೋ ಶಕ್ತೋಃ ಸವಮಾಯಯಾ || ೩೨ ||

om

ತ ೋನ ೈವ ಸತ್ಯಮಾನ ೋನ್ ಸವಮಜ ೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ |

gm

a.
c

ಪಾತ್ು ಸವ ೈಮಃ ಸವರ ಪ ೈನ್ಮಃ ಸದ್ಾ ಸವಮತ್ಾ ಸವಮಗಃ || ೩೩ ||
ವಿದಿಕ್ಷು ದಿಕ್ಷ ರ್ವಮರ್ರ್ಃ ಸರ್ಂತಾದಂತ್ಬಮಹಿಭಮಗವಾನ್ ನಾರಸಿಂಹಃ |

ou
si

ಪ್ಾಹಾಪ್ಯನ್ ಲ ೋಕಭಯಂ ಸವನ ೋನ್ ಸವತ ೋಜಸ್ಾ ಗಾಸತಸರ್ಸತತ ೋಜಾಃ || ೩೪

w

.y

||

w

ರ್ಘವನಿಿದಮಾಖ್ಾಯತ್ಂ ವರ್ಮ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್ |

w

ವಿಜ ೋಷ್ಯಸಯಂಜಸ್ಾ ಯೋನ್ ದಂಶ್ರತ ೋಽಸುರಯ ಥಪಾನ್ || ೩೫ ||
ಏತ್ದ್ಾಧರಯಮಾಣಸುತ ಯಂ ಯಂ ಪ್ಶಯತ್ರ ಚಕ್ಷುಷ್ಾ |
ಪ್ದ್ಾ ವಾ ಸಂಸಪೃಶ ೋತ್ ಸದಯಃ ಸ್ಾರ್ವಸ್ಾತ್ ಸ ವಿರ್ುಚಯತ ೋ || ೩೬ ||
ನ್ ಕುತ್ಶ್ರಚದಭಯಂ ತ್ಸಯ ವಿದ್ಾಯಂ ಧಾರಯತ ೋ ಭವ ೋತ್ |

ರಾಜದಸುಯಗಾಹಾದಿಭ ಯೋ ವಾಯಧಾಯದಿಭಯಶಚ ಕಹಿಮಚತ್ || ೩೭ ||
ಇಮಾಂ ವಿದ್ಾಯಂ ಪ್ುರಾ ಕಶ್ರಚತ್ ಕೌಶ್ರಕ ೋ ಧಾರಯನ್ ದಿವಜಃ |
ಯೋಗಧಾರಣಯಾ ಸ್ಾವಂಗಂ ಜಹೌ ಸ ರ್ರುರ್ನ್ವನಿ || ೩೮ ||
ತ್ಸ್ ಯೋಪ್ರಿ ವಿಮಾನ ೋನ್ ಗಂರ್ವಮಪ್ತ್ರರ ೋಕದ್ಾ |

a.
c

om

ಯಯೌ ಚತ್ಾರಥಃ ಸಿರೋಿರವೃಮತ ೋ ಯತ್ಾ ದಿವಜಕ್ಷಯಃ || ೩೯ ||

gm

ಸ್ಾಂಗನ ೋ ನ್ಯಪ್ತ್ತ್ ಸದಯಃ ಸವಿಮಾನ ೋ ಹಯವಾಕ್ಶ್ರರಾಃ |

ou
si

ವಿದ್ಾಯಮಿಮಾಂ ಧಾರಯತ ೋ ರ್ೃತ್ಸ್ಾಯಸಿಥವಿಲ್ಂಘನಾತ್ || ೪೦ ||

.y

ಸ ವಾಲ್ಖಿಲ್ಯವಚನಾದಸಿಥೋನಾಯದ್ಾಯ ವಿಸಿಮತ್ಃ |

w

w

ಪಾಾಸಯ ಪಾಾಚೋಸರಸವತಾಯಂ ಸ್ಾಿತಾವ ಧಾರ್ ಸವರ್ನ್ವಗಾತ್ || ೪೧ ||

w

ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾತ್ ಕಾಲ ೋ ಯೋ ಧಾರಯತ್ರ ಚಾದೃತ್ಃ |
ತ್ಂ ನ್ರ್ಸಯಂತ್ರ ಭ ತಾನಿ ರ್ುಚಯತ ೋ ಸವಮತ ೋ ಭಯಾತ್ || ೪೨ ||
ಶ್ರಾೋಶುಕ ಉವಾಚ
ಏತಾಂ ವಿದ್ಾಯರ್ಧಿಗತ ೋ ವಿಶವರ ಪಾಚಛತ್ಕಾತ್ುಃ |

ತ ೈಲ ೋಕಯಲ್ಕ್ಷಮೋಂ ಬುಭುಜ ೋ ವಿನಿರ್ಜಮತ್ಯ ರ್ೃಧ ೋಽಸುರಾನ್ || ೪೩ ||
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|| ಇತ್ರ ಶ್ರಾೋರ್ದ್ಾಭಗವತ ೋ ಷ್ಷ್ಠಸುಂಧ ೋ ನಾರಾಯಣವಮೋಮಪ್ದ್ ೋಶಃ ||

