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nArAyaNavarma

નારાયણવમર્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
રા વેાચ ।
યયા ગુપ્તઃ સહસ્રાક્ષઃ સવાહાન્ િરપુસિૈનકાન્ ।
ક્ર ડિન્નવ િવિન જત્ય િત્રલાેક્યા બુભજેુ શ્રયમ્॥ ૧॥
ભગવં તન્મમાખ્યાિહ વમર્ નારાયણાત્મકમ્ ।
યથાતતાિયનઃ શત્રનૂ યને ગુપ્તાેઽજય ધે॥ ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ ।
તઃ પુરાેિહત વાષ્ટ્ર ાે મહે દ્રાયાનુ ચ્છતે ।
નારાયણાખ્યં વમાર્હ તિદહૈકમનાઃ શ ◌ૃ ॥ ૩॥
શ્રીિવશ્વ પ ઉવાચ ।
ધાૈતાં ઘ્રપા ણરાચ ય સપિવત્ર ઉદઙ્મખુઃ ।
કૃત વાઙ્ગકર યાસાે મ ત્રા યાં વાગ્યતઃ શુ ચઃ॥ ૪॥
નારાયણમયં વમર્ સન્નહ્યેદ્ભયઆગતે ।
દૈવભૂતાત્મકમર્ યાે નારાયણમયઃ પુમાન॥ ૫॥
પાદયાે ર્નનુાે વા દરે હૃદ્યથાેર સ ।
મખુે શરસ્યાનપુવૂ્યાર્દાેઙ્કારાદ િન િવ યસતે્॥ ૬॥
ૐ નમાે નારાયણાયે ત િવપયર્યમથાિપ વા ।
કર યાસં તતઃ કુયાર્દ્દવ્ાદશાક્ષરિવદ્યયા॥ ૭॥
પ્રણવાિદયકારા તમઙ્ગુલ્યઙ્ગુષ્ઠપવર્સુ ।
યસદૃે્ધદય ૐકારં િવકારમનુમૂધર્િન॥ ૮॥
ષકારં તુ ભ્રવુાેમર્ યે ણકારં શખયા યસતે્ ।
વેકારં નતે્રયાેયજુ્યાન્નકારં સવર્સ ધષુ॥ ૯॥

1



નારાયણવમર્

મકારમસુ્ત્રમુિદ્દ ય મ ત્રમૂ તભર્વેદુ્બધઃ ।
સિવસગ ફડ તં ત સવર્િદ િવિનિદશતે્॥ ૧૦॥
ૐ િવ ણવે નમઃ ।
ઇત્યાત્માનં પરં યાયેદ્ યેયં ષટ્શ ક્ત ભયુર્તમ્ ।
િવદ્યાતજે તપાેમૂર્ ત મમં મ ત્રમુદાહરેત્॥ ૧૧॥
ૐ હિરિવદ યાન્મમ સવર્રક્ષાં ય તાં ઘ્રપદ્મઃ પતગે દ્ર ષે્ઠ ।
દરાિરચમાર્ સગદેષુચાપપાશા દધાનાેઽષ્ટગુણાેઽષ્ટબાહુઃ॥ ૧૨॥
જલષેુ માં રક્ષતુ મ સ્યમૂ તયાર્દાેગણે યાે વ ણસ્ય પાશાત્ ।
સ્થલષેુ માયાબટુવામનાેઽવ્યાત્ િત્રિવક્રમઃ ખેઽવતુ િવશ્વ પઃ॥ ૧૩॥
દુગ વટવ્યા જમખુાિદષુ પ્રભુઃ પાયા સહાેઽસરુયૂથપાિરઃ ।
િવમુ ચતાે યસ્ય મહાટ્ટહાસં િદશાે િવનેદુ યર્પતંશ્ચ ગભાર્ઃ॥ ૧૪॥
રક્ષ વસાૈ માઽ વિન યજ્ઞક પઃ વદંષ્ટ્રયાેન્નીતધરાે વરાહઃ ।
રામાેઽિદ્રકૂટે વથ િવપ્રવાસે સલ મણાેઽવ્યાદ્ભરતાગ્ર ે મામ્॥ ૧૫॥
મામુગ્રધમાર્દ ખલા પ્રમાદાન્નારાયણઃ પાતુ નરશ્ચ હાસાત્ ।
દત્ત વયાેગાદથ યાેગનાથઃ પાયાદુ્ગણેશઃ કિપલઃ કમર્બ ધાત્॥ ૧૬॥
સન કુમારાેઽવતુ કામદેવાદ્ધયગ્રીવાે માં પ થ દેવહેલનાત્ ।
દેવ ષવયર્ઃ પુ ષાચર્ના તરા કૂમા હિરમા િનરયાદશષેાત્॥ ૧૭॥
ધ વ તિરભર્ગવા પા વપ યાદ્વ દ્વાદ્ભયાદષૃભાે િન જતાત્મા ।
યજ્ઞશ્ચ લાેકાદવતા જના તાદ્બલાે ગણા ક્રાેધવશાદહી દ્રઃ॥ ૧૮॥
દ્વપૈાયનાે ભગવાનપ્રબાેધાદુ્બદ્ધ તુ પાષ ડગણા પ્રમાદાત્ ।
કા લ્કઃ કલેઃ કાલમલા પ્રપાતુ ધમાર્વનાયાે કૃતાવતારઃ॥ ૧૯॥
માં કેશવાે ગદયા પ્રાતરવ્યાદ્ગાેિવ દ આસઙ્ગવઆત્તવે ઃ ।
નારાયણઃ પ્રાહ્ણ ઉદાત્તશ ક્તમર્ ય દને િવ રર દ્રપા ણઃ॥ ૨૦॥
દેવાેઽપરાહે્ન મધુહાેગ્રધ વા સાયિ ત્રધામાઽવતુ માધવાે મામ્ ।
દાષેે હૃષીકેશ ઉતાધર્રાત્રે િનશીથ અેકાેઽવતુ પદ્મનાભઃ॥ ૨૧॥
શ્રીવ સધામાઽપરરાત્ર ઈશઃ પ્રત્યૂષ ઈશાેઽ સધરાે જનાદર્નઃ ।
દામાેદરાેઽવ્યાદનુસ યં પ્રભાતે િવશ્વેશ્વરાે ભગવા કાલમૂ તઃ॥ ૨૨॥
ચકં્ર યુગા તાનલ તગ્મને મ ભ્રમ સમ તાદ્ભગવ પ્રયુક્તમ્ ।
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દ દ ગ્ધ દ દગ્ યિરસૈ યમાશુ કકં્ષ યથા વાતસખાે હુતાશઃ॥ ૨૩॥
ગદેઽશિન પશર્નિવસુ્ફ લઙ્ગે િન પ ઢ િન પ ઢ જત પ્રયા સ ।
કૂ મા ડવનૈાયકયક્ષરક્ષાેભૂતગ્રહાંશ્ચૂણર્ય ચૂણર્યાર ન્॥ ૨૪॥
વં યાતુધાનપ્રમથપ્રેતમા િપશાચિવપ્રગ્રહઘાેરદષૃ્ટ ન્ ।
નરે દ્ર િવદ્રાવય કૃ ણપૂિરતાે ભીમ વનાેઽરેહૃર્દયાિન ક પયન્॥ ૨૫॥
વં તગ્મધારા સવરાિરસૈ યમીશપ્રયુક્તાે મમ છ ધ છ ધ ।
ચક્ષૂં ષ ચમર્ન્ શતચ દ્ર છાદય દ્વષામઘાનાં હર પાપચ ષામ્॥ ૨૬॥
યન્નાે ભયં ગ્રહે યાેઽભૂ કેતુ યાે ય અેવ ચ ।
સર પે યાે દં ષ્ટ્ર ય ભૂતે યાેઽઘે ય અેવ ચ॥ ૨૭॥
સવાર્ યેતાિન ભગવન્નામ પાસ્રક તર્નાત્ ।
પ્રયાંતુ સકં્ષયં સદ્યાે યેઽ યે શ્રેયઃપ્રતીપકાઃ॥ ૨૮॥
ગ ડાે ભગવાં તાતે્ર તાેમ છ દાેમયઃ પ્રભુઃ ।
રક્ષ વશષેકૃચ્છ્ર ે યાે િવ વક્સનેઃ વનામ ભઃ॥ ૨૯॥
સવાર્પદ્ યાે હરેનાર્મ પયાનાયુધાિન નઃ ।
બુદ્ધ દ્રયમનઃપ્રાણાન્ પા તુ પાષર્દભષૂણાઃ॥ ૩૦॥
યથા િહ ભગવાનવે વ તુતઃ સદસચ્ચ યત્ ।
સત્યેનાનને નઃ સવ યા તુ નાશમપુદ્રવાઃ॥ ૩૧॥
યથૈકા યાનુભાવાનાં િવક પરિહતઃ વયમ્ ।
ભષૂણાયુધ લઙ્ગાખ્યા ધત્તે શક્તીઃ વમાયયા॥ ૩૨॥
તનેવૈ સત્યમાનને સવર્જ્ઞાે ભગવાન્ હિરઃ ।
પાતુ સવઃ વ પનૈર્ઃ સદા સવર્ત્ર સવર્ગઃ॥ ૩૩॥
િવિદ િદક્ષઘૂ્વર્મધઃ સમ તાદ તબર્િહભર્ગવાન્નાર સહઃ ।
પ્રહાપયઁ લાેકભયં વનને વતજેસા ગ્ર તસમ તતે ઃ॥ ૩૪॥
મઘવિન્નદમાખ્યાતં વમર્ નારાયણાત્મકમ્ ।
િવજે યસ્ય જસા યને દં શતાેઽસરુયૂથપાન્॥ ૩૫॥
અેતદ્ધારયમાણ તુ યં યં પ ય ત ચ ષા ।
પદા વા સં શે સદ્યઃ સા વસા સ િવમુચ્યતે॥ ૩૬॥
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ન કુત શ્ચદ્ભયં તસ્ય િવદ્યાં ધારયતાે ભવેત્ ।
રાજદસ્યુગ્રહાિદ યાે વ્યા યાિદ યશ્ચ કિહ ચત્॥ ૩૭॥
ઇમાં િવદ્યાં પુરા ક શ્ચ કાૈ શકાે ધારયન્ દ્વજઃ ।
યાેગધારણયા વાઙ્ગં જહાૈ સ મ ધ વિન॥ ૩૮॥
તસ્યાપેિર િવમાનને ગ ધવર્પ તરેકદા ।
યયાૈ ચત્રરથઃ સ્ત્રી ભ ર્તાે યત્ર દ્વજક્ષયઃ॥ ૩૯॥
ગગના યપત સદ્યઃ સિવમાનાે હ્યવા ક્શરાઃ ।
સ વાલ ખલ્યવચનાદસ્થી યાદાય િવ મતઃ॥ ૪૦॥
પ્રાસ્ય પ્રાચીસર વત્યાં ના વા ધામ વમ વગાત્ ।
ય ઇદં શ ◌ૃ યા કાલે યાે ધારય ત ચાદતૃઃ॥
તં નમસ્ય ત ભૂતાિન મુચ્યતે સવર્તાેભયાત્॥ ૪૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ ।
અેતાં િવદ્યામિધગતાે િવશ્વ પાચ્છક્રતુઃ ।
ત્રૈલાેક્યલ મી ં બુભજેુ િવિન જત્ય ઘેઽસરુાન્॥ ૪૨॥
। ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે ષષ્ઠસ્ક ધેઽષ્ટમેઽ યાયે
નારાયણવમર્ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
નારયણકવચમ્
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