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Narayanastuti by Brahma in Narasinhapurana

નારાયણ તુ તઃ બ્રહ્માેક્ત નર સહપુરાણે

નારદ ઉવાચ ।
િક ત જ્ઞાનં પરં દેવ કશ્ચ યાેગઃ પર તથા ।
અેતન્મે ત વતઃ સવ વમાચ વ િપતામહ॥ ૫૯॥
બ્રહ્માવેાચ ।
યઃ પરઃ પ્રક્ऱ◌ૃતેઃ પ્રાેક્તઃ પુ ષઃ પ ચિવશકઃ ।
સ અેવ સવર્ભૂતાનાં નર ઇત્ય ભધીયતે॥ ૬૦॥
નરા તાિન ત વાિન નારાણી ત તતાે િવદુઃ ।
તા યવે ચાયનં તસ્ય તને નારાયણઃ મऱ્◌ૃતઃ॥ ૬૧॥
નારાયણા જગ સવ સગર્કાલે પ્ર યતે ।
ત મન્નવે પનુ તચ્ચ પ્રલયે સ પ્રલીયતે॥ ૬૨॥
નારાયણઃ પરં બ્રહ્મ ત વં નારાયણઃ પરમ્ ।
નારાયણઃ પરં જ્યાે તરાત્મા નારાયણઃ પરઃ॥ ૬૩॥
પરાદિપ પરશ્ચાસાૈ ત માન્ના તપરં મનુે ।
યચ્ચ િક ચ જગત્ય મન્ દ્ऱ◌ૃ યતે શ્રૂયતેઽિપ વા॥ ૬૪॥
અ તબર્િહશ્ચ ત સવ વ્યા ય નારાયણઃ સ્થતઃ ।
અેવં િવિદ વા તં દેવાઃ સાકારં વ્યાહરન્મુહુઃ॥ ૬૫॥
નમાે નારાયણાયે ત યા વા ચાન યમાનસાઃ ।
િક તસ્ય દાનૈઃ િક તીથઃ િક તપાે ભઃ િકમ વરૈઃ॥ ૬૬॥
યાે િનતં્ય યાયતે દેવં નારાયણમન યધીઃ ।
અેત જ્ઞાનં વરં નાતાે યાેગશ્ચવૈ પર તથા॥ ૬૭॥
પર પરિવ દ્ધાથઃ િકમ યૈઃ શાસ્ત્રિવ તરૈઃ ।
બહવાેઽિપ યથા માગાર્ િવશ ત્યેકં મહ પુરમ્॥ ૬૮॥
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તથા જ્ઞાનાિન સવાર્ ણ પ્રિવશ ત તમીશ્વરમ્ ।
સ િહ સવર્ગતાે દેવઃ સૂ માેઽવ્યક્તઃ સનાતનઃ॥ ૬૯॥
જગદાિદરનાદ્ય તઃ વય ભૂભૂર્તભાવનઃ ।
િવ િવભુર ચ યાત્મા િનત્યઃ સદસદાત્મકઃ॥ ૭૦॥
વાસદેુવાે જગદ્વાસઃ પુરાણઃ કિવરવ્યયઃ ।
ય મા પ્રાપં્ત સ્થ ત ક્ऱ◌ૃ નં ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્॥ ૭૧॥
ત માત્ સ ભગવા દેવાે િવ િરત્ય ભધીયતે ।
ય માદ્વા સવર્ભૂતાનાં ત વાદ્યાનાં યુગક્ષયે॥ ૭૨॥
ત મિન્નવાસઃ સસંગ વાસદેુવ તત તુ સઃ ।
તમાહુઃ પુ ષં કે ચ કે ચદ શ્વરમવ્યયમ્॥ ૭૩॥
િવજ્ઞાનમાત્રં કે ચચ્ચ કે ચદ્બ્રહ્મ પરં તથા ।
કે ચ કાલમનાદ્ય તં કે ચ વં સનાતનમ્॥ ૭૪॥
કે ચચ્ચ પરમાત્માનં કે ચચ્ચવૈમનામયમ્ ।
કે ચ ક્ષતે્રજ્ઞ મત્યાહુઃ કે ચ ષિડ્વશકં તથા॥ ૭૫॥
અઙ્ગુષ્ઠમાત્રં કે ચચ્ચ કે ચ પદ્મર પેમમ્ ।
અેતે ચા યે ચ મુિન ભઃ સજં્ઞાભેદાઃ પऱ્◌ૃથ ગ્વધાઃ॥ ૭૬॥
શાસે્ત્રષુ ક થતા િવ ણાેલાકવ્યામાેહકારકાઃ।
અેકં યિદ ભવેચ્છાસં્ત્ર જ્ઞાનં િન સશંયં ભવેત્॥ ૭૭॥
બહુ વાિદહ શાસ્ત્રાણાં જ્ઞાનત વં સદુુલર્ભમ્ ।
આલાેડ્ય સવર્શાસ્ત્રા ણ િવચાયર્ ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૭૮॥
ઇદમેકં સિુન પનં્ન યેયાે નારાયણઃ સદા ।
ત્ય વા વ્યામાેહકાન્ સવાર્ન્ ત માચ્છાસ્ત્રાથર્િવ તરાન્॥ ૭૯॥
અન યચેતા યાય વ નારાયણમત દ્રતઃ ।
અેવં જ્ઞા વા તુ સતતં દેવદેવં તમવ્યયમ્॥ ૮૦॥
ક્ષપં્ર યાસ્ય સ તત્રવૈ સાયજંુ્ય નાત્ર સશંયઃ ।
શ્રુ વેદં બ્રહ્મણા પ્રાેક્તં જ્ઞાનયાેગં સદુુલર્ભમ્॥ ૮૧॥
તતાેઽહમાસં િવપ્રે દ્ર નારાયણપરાયણઃ ।
નમાે નારાયણાયે ત યે િવદુબ્રર્હ્મ શાશ્વતમ્॥ ૮૨॥
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અ તકાલે જપ ત તે યા ત િવ ણાેઃ પરં પદમ્ ।
ત માન્નારાયણ તાત પરમાત્મા સનાતનઃ॥ ૮૩॥
અન યમનસા િનતં્ય યેય ત વિવ ચ તકૈઃ ।
નારાયણાે જગદ્વ્યાપી પરમાત્મા સનાતનઃ॥ ૮૪॥
જગતાં સऱ્◌ૃ ષ્ટસહંારપિરપાલનત પરઃ ।
શ્રવણા પઠનાચ્ચવૈ િનિદ યાસનત પરૈઃ॥ ૮૫॥
આરા યઃ સવર્થા બ્રહ્મન્ પુ ષેણ િહતૈ ષણા ।
િનઃ પ્ऱ◌ૃહા િનત્યસતંુષ્ટા જ્ઞાિનનઃ સયંતે દ્રયાઃ॥ ૮૬॥
િનમર્મા િનરહંકારા રાગદ્વષેિવવ જતાઃ ।
અપક્ષપ તતાઃ શા તાઃ સવર્સકં પવ જતાઃ॥ ૮૭॥
યાનયાેગપરા બ્રહ્મન્ તે પ ય ત જગ પ તમ્ ।
ત્યક્તત્રયા મહાત્માનાે વાસદેુવં હિર ગુ મ્॥ ૮૮॥
ક તર્ય ત જગન્નાથં તે પ ય ત જગ પ તમ્ ।
ત મા વમિપ િવપ્રે દ્ર નારાયણપરાે ભવ॥ ૮૯॥
તદ યઃ કાે મહાેદારઃ પ્રા થતં દાતુમીશ્વરઃ ।
હેલયા ક તતાે યાે વૈ વં પદં િદશ ત દ્વજ॥ ૯૦॥
અિપ કાયર્ વયા ચવૈ જપઃ વા યાય અેવ ચ ।
તમવેાેિદ્દ ય દેવેશં કુ િનત્યમત દ્રતઃ॥ ૯૧॥
િક તત્ર બહુ ભમર્ ત્રૈઃ િક તત્ર બહુ ભવ્રર્તૈઃ ।
નમાે નારાયણાયે ત મ ત્રઃ સવાર્થર્સાધકઃ॥ ૯૨॥
ચીરવાસા જટાધાર િત્રદ ડી મુ ડ અેવ વા ।
ભૂ ષતાે વા દ્વજશ્રેષ્ઠ ન લઙ્ગં ધમર્કારણમ્॥ ૯૩॥
યે નऱ્◌ૃશસંા દુરાત્માનઃ પાપાચારરતાઃ સદા ।
તેઽિપ યા ત પરં સ્થાનં નરા નારાયણાશ્રયાઃ॥ ૯૪॥
જન્મા તરસહસ્રષેુ યસ્યસ્યદુ્બ દ્ધર દ્ऱ◌ૃશી ।
દાસાેઽહં વાસદેુવસ્ય દેવદેવસ્ય શાઙ્ર્ ગનઃ॥ ૯૫॥
પ્રયા ત િવ સાલાેક્યં પુ ષાે નાત્ર સશંયઃ ।
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િક પનુ તદ્ગતપુરાણઃ પુ ષઃ સયંતે દ્રયઃ॥ ૯૬॥
ઇ ત બ્રહ્માેક્ત નર સહપુરાણે નારાયણ તુ તઃ સમાપ્તા ।
નર સહપુરાણે અ યાય ૬૪ શ્લાેક ૫૯-૯૬, અ યાય શ્લાેક સખં્યા ૧૨૪

From Narasimhapurana adhyAya 64. Selected verses.
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