
நாராயணீshதி: அத²வா நாராயணீஸூkhதmh

d as mahAlasA nArAyaNI stutiH

nArAyaNIstutiH.pdf 1



nArAyaNIstutiH

நாராயணீshதி: அத²வா நாராயணீஸூkhதmh

Document Information

Text title : Narayanastiti durgA saptashatI

File name : nArAyaNIstutiH.itx

Category : devii, durgA, stotra, devI

Location : doc_devii

Transliterated by : Ahto Jarve ajarve at fms30.cca.rockwell.com jarve at cs.miu.edu ek879

at cleveland.freenet.edu

Proofread by : Ahto Jarve ajarve at fms30.cca.rockwell.com jarve at cs.miu.edu ek879 at

cleveland.freenet.edu

Description-comments : from durgA saptashatI adhyAya 11. Verses 7-23 are use

d as mahAlasA nArAyaNI stutiH

Latest update : November 1, 2010

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

March 19, 2021

sanskritdocuments.org



nArAyaNIstutiH

நாராயணீshதி: அத²வா நாராயணீஸூkhதmh

॥ ேத³வீ மாஹாthmhேய ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:॥
ௐ ’வாச ॥ 1॥
ேத³vhயா ஹேத தthர மஹாஸுேரnhth³ேர

ேஸnhth³ரா:ஸுரா வநிேராக³மாshதாmh ।
காthயாயநீmh ShShடலாபா⁴th³
விகாஶிவkhthராph³ஜவிகாஶிதாஶா:॥ 2॥

ேத³வி phரபnhநாrhதிஹேர phரத³
phரத³ மாதrhஜக³ேதாऽகி²லshய ।

phரத³ விேவவ பா விவmh
thவவ ேத³வி சராசரshய ॥ 3॥

ஆதா⁴ர⁴தா ஜக³தshthவேமகா
மshவேபண யத:shதி²தா ।

அபாmh shவபshதி²தயா thவையத-
தா³phயாயேத kh’thshநமலŋhkh◌⁴யவீrhேய ॥ 4॥

thவmh ைவShணவீஶkhதிரநnhதவீrhயா
விவshய பீ³ஜmh பரமா மாயா ।

ஸmhேமாதmh ேத³வி ஸமshதேமதth
thவmh ைவ phரஸnhநா ⁴வி iµkhதிேஹ:॥ 5॥

விth³யா:ஸமshதாshதவ ேத³வி ேப⁴தா:³
shthய:ஸமshதா:ஸகலா ஜக³thஸு ।

thவையகயா தமmhப³ையதth
கா ேத shதி:shதvhயபராபேராkhதி:॥ 6॥

ஸrhவ⁴தா யதா³ ேத³வீ ⁴khதிiµkhதிphரதா³யிநீ ।
thவmh shதா shதேய கா வா ப⁴வnh பரேமாkhதய:॥ 7॥
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ஸrhவshய ³th³தி⁴ேபண ஜநshய ’தி³ஸmhshதி²ேத ।
shவrhகா³பவrhக³ேத³ ேத³வி நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 8॥
கலாகாShடா²தி³ேபண பமphரதா³யிநி ।
விவshேயாபரெதௗ ஶkhேத நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 9॥
ஸrhவமŋhக³ளமாŋhக³lhேய ஶிேவ ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴ேக ।
ஶரNhேய thrhயmhப³ேக ெகௗ³ நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 10॥
sh’Shshதி²திவிநாஶாநாmh ஶkhதி⁴ேத ஸநாதநி ।
³ரேய ³ணமேய நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 11॥
ஶரக³ததீ³நாrhதபthராணபராயேண ।
ஸrhவshயாrhதிஹேர ேத³வி நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 12॥
ஹmhஸkhதவிமாநshேத² ph³ரமாணீபதா⁴ணி ।
ெகௗஶாmhப: ◌⁴ேக ேத³வி நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 13॥
thஶூலசnhth³ராத⁴ேர மஹாvh’ஷப⁴வாநி ।
மாேஹவshவேபண நாராயணி நேமாऽshேத ॥ 14॥
மரkhடvh’ேத மஹாஶkhதித⁴ேரऽநேக⁴ ।
ெகௗமாபஸmhshதா²ேந நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 15॥
ஶŋhக²சkhரக³தா³ஶாrhŋhக³kh³’தபரமாேத⁴ ।
phரத³ைவShணவீேப நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 16॥
kh³’ேதாkh³ரமஹாசkhேர த³mhShThேராth³th◌⁴’தவஸுnhத⁴ேர ।
வராஹபிணி ஶிேவ நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 17॥
nh’mhஹேபேkh³ேரண ஹnhmh ைத³thயாnh kh’ேதாth³யேம ।
thைரேலாkhயthராணஸேத நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 18॥
கிநி மஹாவjhேர ஸஹshரநயேநாjhjhவேல ।
vh’thரphராணஹேர ைசnhth³ நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 19॥
ஶிவ³தீshவேபண ஹதைத³thயமஹாப³ேல ।
ேகா⁴ரேப மஹாராேவ நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 20॥
த³mhShThராகராலவத³ேந ஶிேராமாலாவி⁴ஷேண ।
சாiµNhேட³iµNhட³மத²ேந நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 21॥
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ல லjhேஜ மஹாவிth³ேய ரth³ேத⁴ Sh shவேத⁴ th◌⁴ேவ ।
மஹாராth மஹாமாேய நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥ 22॥
ேமேத⁴ ஸரshவதி வேர ⁴தி பா³ph◌⁴ரவி தாம ।
நியேத thவmh phரேத³ேஶ நாராயணி நேமாऽshேத ॥ 23॥
ஸrhவshவேப ஸrhேவேஶ ஸrhவஶkhதிஸமnhவிேத ।
ப⁴ேயph◌⁴யshthரா ேநா ேத³வி ³rhேக³ ேத³வி நேமாऽsh ேத ॥ 24॥
ஏதthேத வத³நmh ெஸௗmhயmh ேலாசநthரய⁴தmh ।
பா ந:ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ய: காthயாயநி நேமாऽsh ேத ॥ 25॥
jhவாலாகராலமthkh³ரமேஶஷாஸுரஸூத³நmh ।
thஶூலmh பா ேநா பீ⁴ேதrhப⁴th³ரகா நேமாऽsh ேத ॥ 26॥
நshதி ைத³thயேதஜாmh shவேநநாrhய யா ஜக³th ।
ஸா க⁴Nhடா பா ேநா ேத³வி பாேபph◌⁴ேயா ந:ஸுதாநிவ ॥ 27॥
அஸுராsh’kh³வஸாபŋhகசrhசிதshேத கேராjhjhவல: ।
ஶுபா⁴ய க²Th³ேகா³ ப⁴வ சNh³ேக thவாmh நதா வயmh ॥ 28॥
ேராகா³நேஶஷாநபஹmh Shடா

Shடா  காமாnh ஸகலாநபீ⁴Shடாnh ।
thவாமாதாநாmh ந விபnhநராmh

thவாமாதா யாரயதாmh phரயாnhதி ॥ 29॥
ஏதthkh’தmh யthகத³நmh thவயாth³ய

த⁴rhமth³விஷாmh ேத³வி மஹாஸுராmh ।
ைபரேநைகrhப³ஹுதா⁴thமrhதிmh

kh’thவாmhபி³ேக தthphரகேராதி காnhயா ॥ 30॥
விth³யாஸு ஶாshthேரஷு விேவகதீ³ேப-
Shவாth³ேயஷு வாkhேயஷு ச கா thவத³nhயா ।

மமthவக³rhேதऽதிமஹாnhத⁴காேர
விph◌⁴ராமயthேயதத³தீவ விவmh ॥ 31॥

ராmh யthேராkh³ரவிஷாச நாகா³
யthராரேயா த³shப³லாநி யthர ।
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தா³வாநேலா யthர ததா²ph³தி⁴மth◌⁴ேய
தthர shதி²தா thவmh பபா விவmh ॥ 32॥

விேவவ thவmh பபா விவmh
விவாthகா தா⁴ரயஹ விவmh ।

விேவஶவnhth³யா ப⁴வதீ ப⁴வnhதி
விவாரயா ேய thவயி ப⁴khதிநmhரா:॥ 33॥

ேத³வி phரத³ பபாலய ேநாऽபீ⁴ேத-
rhநிthயmh யதா²ஸுரவதா⁴த³⁴ைநவ ஸth³ய: ।

பாபாநி ஸrhவஜக³தாmh phரஶமmh நயாஶு
உthபாதபாகஜநிதாmhச மேஹாபஸrhகா³nh ॥ 34॥

phரணதாநாmh phரத³ thவmh ேத³வி விவாrhதிஹாணி ।
thைரேலாkhயவாநாTh³ேய ேலாகாநாmh வரதா³ ப⁴வ ॥ 35॥
ேத³vhவாச ॥ 36॥
வரதா³ஹmh ஸுரக³ வரmh யnhமநேஸchச²த² ।
தmh vh’iΝth◌⁴வmh phரயchசா² ஜக³தாiµபகாரகmh ॥ 37॥
ேத³வா ஊ:॥ 38॥
ஸrhவாபா³தா⁴phரஶமநmh thைரேலாkhயshயாகி²ேலவ ।
ஏவேமவ thவயா காrhயமshமth³ைவவிநாஶநmh ॥ 39॥
ேத³vhவாச ॥ 40॥
ைவவshவேதऽnhதேர phராphேத அShடாவிmhஶதிேம ேக³ ।
ஶுmhேபா⁴ நிஶுmhப⁴ைசவாnhயாthபthshேயேத மஹாஸுெரௗ ॥ 41॥
நnhத³ேகா³பkh³’ேஹ ஜாதா யேஶாதா³க³rhப⁴ஸmhப⁴வா ।
ததshெதௗ நாஶயிShயா விnhth◌⁴யாசலநிவாநீ ॥ 42॥
நரphயதிெரௗth³ேரண ேபண ph’தி²வீதேல ।
அவதீrhய ஹநிShயா ைவphரசிthதாmhச தா³நவாnh ॥ 43॥
ப⁴யnhthயாச தாiνkh³ராnh ைவphரசிthதாnh மஹாஸுராnh ।
ரkhதா த³nhதா ப⁴விShயnhதி தா³³ஸுேமாபமா:॥ 44॥
தேதா மாmh ேத³வதா:shவrhேக³ மrhthயேலாேக ச மாநவா: ।
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shவnhேதா vhயாஹShயnhதி ஸததmh ரkhதத³nhதிகாmh ॥ 45॥
⁴யச ஶதவாrhkhயாமநாvh’ShThயாமநmhப⁴ ।
iµநிபி: ◌⁴ ஸmhshmh’தா ⁴ெமௗ ஸmhப⁴விShயாmhயேயாநிஜா ॥ 46॥
தத: ஶேதந ேநthராmh நிShயாmhயஹmh iµநீnh ।
கீrhதயிShயnhதி மiνஜா: ஶதாதி மாmh தத:॥ 47॥
தேதாऽஹமகி²லmh ேலாகமாthமேத³ஹஸiµth³ப⁴ைவ: ।
ப⁴Shயா ஸுரா: ஶாைகராvh’Shேட: phராணதா⁴ரைக:॥ 48॥
ஶாகmhப⁴தி விkh²யாதிmh ததா³ யாshயாmhயஹmh ⁴வி ।
தthைரவ ச வதி⁴Shயா ³rhக³மாkh²யmh மஹாஸுரmh ॥ 49॥
³rhகா³ேத³வீதி விkh²யாதmh தnhேம நாம ப⁴விShயதி ।
நசாஹmh யதா³ பீ⁴மmh பmh kh’thவா மாசேல ॥ 50॥
ராmh ப⁴யிShயா iµநீநாmh thராணகாரth ।
ததா³ மாmh iµநய:ஸrhேவ shேதாShயnhthயாநmhரrhதய:॥ 51॥
பீ⁴மாேத³வீதி விkh²யாதmh தnhேம நாம ப⁴விShயதி ।
யதா³kh²யshthைரேலாkhேய மஹாபா³தா⁴mh கShயதி ॥ 52॥
ததா³ஹmh ph◌⁴ராமரmh பmh kh’thவாஸŋhkh²ேயயஷThபத³mh ।
thைரேலாkhயshய தாrhதா²ய வதி⁴Shயா மஹாஸுரmh ॥ 53॥
ph◌⁴ராமதி ச மாmh ேலாகாshததா³shேதாShயnhதி ஸrhவத: ।
இthத²mh யதா³ யதா³ பா³தா⁴ தா³நேவாthதா² ப⁴விShயதி ॥ 54॥
ததா³ ததா³வதீrhயாஹmh கShயாmhயஸŋhயmh ॥ 55॥
॥shவshதி மாrhகNhேட³யராேண ஸாவrhணிேக மnhவnhதேர ேத³வீமாஹாthmhேய
நாராயணீshதி:ஸmhrh ॥ 11॥
நாராயணீஸூkhதmh
மஹாலஸா நாராயணீshதி:
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