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Narayanabhatta’s Narayaniya

નારાયણીયં નારાયણભટ્ટકૃતમ્

Nar1.1.1-1 સા દ્રાન દાવબાેધાત્મકમનપુ મતં કાલદેશાવિધ યાં
Nar1.1.1-2 િનમુર્કં્ત િનત્યમુકં્ત િનગમશતસહસ્રેણ િનભાર્સ્યમાનમ્ ।
Nar1.1.1-3 અ પષં્ટ દષૃ્ટમાત્રે પનુ પુ ષાથાર્ત્મકં બ્રહ્મ ત વં
Nar1.1.1-4 તત્તાવદ્ભા ત સાક્ષાદુ્ગ પવનપુરે હ ત ભાગ્યં જનાનામ્॥
Nar1.1.2-1 અેવં દુલર્ યવ તુ યિપ સલુભતયા હ તલ ધે યદ યત્
Nar1.1.2-2 ત વા વાચા િધયા વા ભજ ત બત જનઃ દ્રતવૈ સુ્ફટેયમ્ ।
Nar1.1.2-3 અેતે તાવદ્વયં તુ સ્થરતરમનસા િવશ્વપીડાપહત્યૈ
Nar1.1.2-4 િન શષેાત્માનમનંે ગુ પવનપુરાધીશમવેાશ્રયામઃ॥
Nar1.1.3-1 સ વં યત્ત પુરા યામપિરકલનતાે િનમર્લં તને તાવદ્
Nar1.1.3-2 ભૂતૈભૂર્તેિનદ્રયૈ તે વપુિર ત બહુશઃ શ્રૂયતે વ્યાસવાક્યમ્ ।
Nar1.1.3-3 ત વચ્છ વાદ્યદચ્છાિદતપરસખુ ચદ્ગભર્િનભાર્સ પં
Nar1.1.3-4 ત મ ધ યા રમ તે શ્રુ તમ તમધુરે સગુ્રહે િવગ્રહે તે॥
Nar1.1.4-1 િન ક પે િનત્યપૂણ િનરવિધ પરમાન દપીયષૂ પે
Nar1.1.4-2 િનલ નાનેકમુક્તાવ લસભુગતમે િનમર્લબ્રહ્મ સ ધાૈ ।
Nar1.1.4-3 ક લાેલાે લાસતુલ્યં ખલુ િવમલતરં સ વમાહુ તદાત્મા
Nar1.1.4-4 ક માન્નાે િન કલ વં સકલ ઇ ત વચ વ કલા વવે ભૂમન!્ ॥
Nar1.1.5-1 િનવ્યાર્પારાેઽિપ િન કારણમજ! ભજસે ય ક્રયામીક્ષણાખ્યાં
Nar1.1.5-2 તનેવૈાેદે ત લીના પ્રકૃ તરસ તક પાિપ ક પાિદકાલે ।
Nar1.1.5-3 તસ્યાઃ સશંદુ્ધમંશં કમિપ તમ તરાેધાયકં સ વ પં
Nar1.1.5-4 સ વં વા દધા સ વમિહમિવભવાકુ ઠ! વૈકુ ટ્ઃઅ! પમ્॥
Nar1.1.6-1 તત્તે પ્રત્યગ્રધારાધરલ લતકલાયાવલીકે લકારં
Nar1.1.6-2 લાવ યસ્યૈકસારં સકૃુ તજનદશૃાં પૂણર્પુ યાવતારમ્ ।
Nar1.1.6-3 લ મીિન શઙ્કલીલાિનલયનમ તસ્ય દસ દાેહમ તઃ
Nar1.1.6-4 સ ચ સ ચ તકાનાં વપુરનુકલયે મા તાગારનાથ! ॥
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Nar1.1.7-1 કષ્ટા તે ષ્ટચેષ્ટા બહુતરભવખેદાવહા વભા મત્યેવં
Nar1.1.7-2 પવૂર્માલાે ચતમ જત! મયા નવૈમદ્યા ભ ને ।
Nar1.1.7-3 નાે ચે વાઃ કથં વા મધુરતર મદં વદ્વપુ શ્ચદ્રસાદ્ર
Nar1.1.7-4 નતે્રૈઃ શ્રાતે્રૈશ્ચ પી વા પરમરસસધુા ભાેિધપૂરે રમેરન્॥
Nar1.1.8-1 નમ્રાણાં સિન્નધત્તે સતતમિપ પુર તૈરન યા થતાન યથાર્ન્
Nar1.1.8-2 અ યથાર્ન્ કામાનજસ્રં િવતર ત પરમાન દસા દ્રાં ગ ત ચ ।
Nar1.1.8-3 ઇ થં િન શષેલ યાે િનરવિધકફલઃ પાિર તાે હરે! વં
Nar1.1.8-4 દં્ર તં શક્રવાટ દુ્રમમ ભલષ ત વ્યથર્મ થવ્ર ેઽયમ્॥
Nar1.1.9-1 કા યા કામમ યં દદ ત ખલુ પરે વાત્મદ વં િવશષેા-
Nar1.1.9-2 દૈશ્વયાર્દ શતેઽ યે જગ ત પરજને વાત્મનાેઽપીશ્વર વમ્ ।
Nar1.1.9-3 વ યુચ્ચૈરારમ ત પ્ર તપદમધુરે ચેતનાઃ સ્ફ તભાગ્યા વં
Nar1.1.9-4 છાઽઽત્મારામવેેત્યતુલગુણગણાધાર! શાૈરે! નમ તે॥
Nar1.1.10-1 અૈશ્વય શઙ્કરાદ શ્વરિવિનયમનં િવશ્વતે ેહરાણાં
Nar1.1.10-2 તજે સહંાિર વીય િવમલમિપ યશાે િન હૈશ્ચાપેગીતમ્ ।
Nar1.1.10-3 અઙ્ગાસઙ્ગા સદા શ્રીર ખલિવદ સ ન ક્વાિપ તે સઙ્ગવાતાર્
Nar1.1.10-4 તદ્વાતાગારવા સન્! મુરહર! ભગવચ્છ દમખુ્યાશ્રયાેઽ સ॥
Nar1.2.1-1 સયૂર્ પિધિકર ટમૂ વર્ તલકપ્રાેદ્ભા સફાલા તરં
Nar1.2.1-2 કા યાકુલનતે્રમાદ્રર્હ સતાે લાસં સનુાસાપુટમ્ ।
Nar1.2.1-3 ગ ડાેદ્યન્મકરાભકુ ડલયુગં ક ઠાે વલ કાૈ તુભં
Nar1.2.1-4 વદૂ્રપં વનમાલ્યહારપટલશ્રીવ સદ પ્રં ભજે॥
Nar1.2.2-1 કેયૂરાઙ્ગદકઙ્કણાેત્તમમહારત્નાઙ્ગુલીયાિઙ્કત

શ્રીમદ્બાહુચતુ કસઙ્ગતગદાશઙ્ખાિરપઙે્ક હામ્ ।
Nar1.2.2-2 કા ચ કા ચનકા ચલા ચ્છતલસ પીતા બરાલ બનીઇમ્

આલ બે િવમલા બુજદ્યુ તપદાં મૂ ત તવા ત ચ્છદમ્॥
Nar1.2.3-1 ય ત્રૈલાેક્યમહીયસાેઽિપ મિહતં સ માેહનં માેહનાત્
Nar1.2.3-2 કા તં કા તિનધાનતાેઽિપ મધુરં માધુયર્ધુયાર્દિપ ।
Nar1.2.3-3 સાૈ દયાત્તરતાેઽિપ સુ દરતરં વદૂ્રપમાશ્ચયર્તાેઽ યાશ્ચય
Nar1.2.3-4 ભવુને ન કસ્ય કુતુકં પુ ણા ત િવ ણાે! િવભાે! ॥
Nar1.2.4-1 તત્તાદઙૃ્મધુરાત્મકં તવ વપુઃ સ પ્રા ય સ પન્મયી
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Nar1.2.4-2 સા દેવી પરમાે સકુા ચરતરં ના તે વભક્તે વિપ ।
Nar1.2.4-3 તનેાસ્યા બત કષ્ટમચ્યુત્! િવભાે!

વદૂ્રપમાનાેજ્ઞકપ્રેમસ્થૈયર્મયાદચાપલબલાચ્ચાપલ્યવાતાદભૂત્॥
Nar1.2.5-1 લ મી તાવકરામણીયકહૃતવૈેયં પરે વ સ્થરેત્
Nar1.2.5-2 ય મન્ન યદિપ પ્રમાણમધનુા વક્ષ્યા મ લ મીપત!ે ।
Nar1.2.5-3 યે વદ્ યાનગુણાનુક તર્નરસાસક્તા િહ ભક્તા જનાસ્
Nar1.2.5-4 તે વષેા વસ ત સ્થરૈવ દિયતપ્ર તાવદત્તાદરા॥
Nar1.2.6-1 અેવ ભૂતમનાેજ્ઞતાનવસધુાિન ય દસ દાેહનં
Nar1.2.6-2 વદૂ્રપં પર ચદ્રસાયનમયં ચેતાેહરં શ ◌ૃ વતામ્ ।
Nar1.2.6-3 સદ્યઃ પ્રેરયતે મ ત મદયતે રાેમા ચય ઙ્ગકં
Nar1.2.6-4વ્યા સ ચત્યિપ શીતબા પિવસરૈરાન દમૂચ્છાદ્ભવૈઃ॥
Nar1.2.7-1 અેવ ભૂતતયા િહ ભ ય ભિહતાે યાેગઃ સ યાેગદ્વયાત્
Nar1.2.7-2 કમર્જ્ઞાનમયાદ્ શાેત્તમતરાે યાેગીશ્વરૈગ યતે ।
Nar1.2.7-3 સાૈ દયકરસાત્મકે વિય ખલુ પ્રેમપ્રકષાર્ ત્મકા
Nar1.2.7-4 ભ ક્તિનઃશ્રમમવે િવશ્વપુ ષૈલર્ યા રમાવ લભ! ॥
Nar1.2.8-1 િન કામં િનયત વધમર્ચરણં ય કમર્યાેગા ભધં
Nar1.2.8-2 તદ્દરેૂત્યફલં યદાપૈિનષદજ્ઞાનાપેલ યં પનુઃ ।
Nar1.2.8-3 ત વવ્યક્તતયા સદુુગર્મતરં ચત્તસ્ય ત મા દ્વભાે!
Nar1.2.8-4 વ પે્રમાત્મકભ ક્તરેવ સતતં વાદ યસી શ્રેયસી॥
Nar1.2.9-1 અત્યાયાસકરા ણ કમર્પટલા યાચયર્ િનયર્ન્મલા
Nar1.2.9-2 બાેધે ભ ક્તપથેઽથવા યુિવતતામાયા ત િક તાવતા ।
Nar1.2.9-3 ક્લ ટ્વા તકર્પથે પરં તવ વપુબ્રર્હ્માખ્યમ યે પનુશ્
Nar1.2.9-4 ચત્તાદ્રર્ વ તે િવ ચ ત્ય બહુ ભઃ સ ય ત જન્મા તરૈઃ॥
Nar1.2.10-1 વદ્ભ ક્ત તુ કથારસા તજ્ઞર િનમર્ જનને વયં
Nar1.2.10-2 સ ય ત િવમલપ્રષાેધપદવીમક્લેશત ત વતી ।
Nar1.2.10-3 સદ્યઃ સ દ્ધકર જયત્યિય િવભાે! સવૈા તુ મે વ પદ-
Nar1.2.10-4 પ્રેમપ્રાૈિઢરસાદ્રર્તા દુ્રતતરં વાતાલયાધીશ્વર! ॥
Nar1.3.1-1 પઠ તાે નામાિન પ્રમદભર સ ધાૈ િનપ તતાઃ
Nar1.3.1-2 મર તાે પં તે વરદ! કઠય તાે ગુણકઠાઃ ।
Nar1.3.1-3 ચર તાે યે ભક્તા વિપ ખલુ રમ તે પરમમ-ુ
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Nar1.3.1-4 નહં ધ યાન્મ યે સમિધગતસવાર્ ભલ ષતાન્॥
Nar1.3.2-1 ગદ ક્લષં્ટ કષં્ટ તવ ચરણસવેારસભરે-
Nar1.3.2-2 અ યનાસક્તં ચત્તં ભવ ત બત િવ ણાે! કુ દયામ્ ।
Nar1.3.2-3 ભવ પાદા ભાજે મરણર સકાે નામિનવહા-
Nar1.3.2-4 નહં ગાયંગાયં કુહચન િવવ સ્યા મ િવજને॥
Nar1.3.3-1 કૃપા તે તા ચે ક મવ ન િહ લ યં તનુ તાં
Nar1.3.3-2 મદ યક્લેશાૈઘપ્રશમનદશા નામ િકયતી ।
Nar1.3.3-3 ન કે કે લાેકેઽ મન્નિનશમિય શાેકા ભરિહતા
Nar1.3.3-4 ભવદ્ભક્તા મુક્તાઃ સખુગ તમસક્તા િવદધતે॥
Nar1.3.4-1 મુિનપ્રાૈઢા ઢા જગ ત ખલુ ગૂઢાત્મગતયાે
Nar1.3.4-2 ભવ પાદા ભાજે મરણિવ ે નારદ્મખુાઃ ।
Nar1.3.4-3 ચર તીશ!્ વૈરં સતતપિરિનભાર્તપર ચત-્
Nar1.3.4-4 સદાન દાદ્વતૈપ્રસરપિરમગ્ ાઃ િકમપરમ્॥
Nar1.3.5-1 ભવદ્ભ ક્તઃ સ્ફ તા ભવતુ મમ સવૈ પ્રશમય-ે
Nar1.3.5-2 દશષેક્લેશાૈઘં ન ખલુ હૃિદ સ દેહક ણકા ।
Nar1.3.5-3 ન ચેદ્વ્યાસસ્યાે ક્ત તવ ચ વચનં નૈગમવચાે
Nar1.3.5-4 ભવે ન્મ યા ર યાપુ ષવચનપ્રાયમ ખલમ્॥
Nar1.3.6-1 ભવદ્ભ ક્ત તાવ પ્રમખુમધુરા વાદુ્ગણરસાત્
Nar1.3.6-2 મમ યા ઢા ચેદ ખલપિરતાપપ્રશમની ।
Nar1.3.6-3 પનૂશ્ચા તે વા તે િવમલપિર બાેધાેદય મલન્
Nar1.3.6-4 મહાન દાદ્વતૈં િદશ ત િકમતઃ પ્રા યર્મપરમ્॥
Nar1.3.7-1 િવધૂય ક્લેશાન્મે કુ ચરણયુગ્મં તરસં
Nar1.3.7-2 ભવ ક્ષતે્રપ્રાપ્તાૈ કરમિપ ચ તે પજૂનિવધાૈ ।
Nar1.3.7-3 ભવન્મૂત્યાર્લાેકે નયનમથ તે પાદતુલસી-
Nar1.3.7-4 પિરઘ્રાણે ઘ્રાણં શ્રવણમિપ તે ચા ચિરતે॥
Nar1.3.8-1 પ્રભૂતાિધવ્યાિધપ્રસભવ લતે મામકહૃિદ
Nar1.3.8-2 વદ યં તદૂ્રપં પરમરસ ચદૂ્રપમુિદયાત્ ।
Nar1.3.8-3 ઉદ ચદ્રાેમા ચાે ગ લતબહુહષાર્શ્રૂિનવહાે
Nar1.3.8-4 યથા િવ મયાર્સં દુ પશમપીડાપિરભવન્॥
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Nar1.3.9-1 મ દ્ગહેાધીશ!્ વિય ખલુ પરા ચાેઽિપ સુ ખનાે
Nar1.3.9-2 ભવ નેહી સાેઽહં સબુહુ પિરત યે ચ િક મદમ્ ।
Nar1.3.9-3 અક ત તે મા ભૂદ્વરદ! ગદભારં પ્રશમયન્
Nar1.3.9-4 ભવ ભક્તાેત્તંસં ઝિટ ત કુ માં કંસદમન! ॥
Nar1.3.10-1 િકમુક્તૈભૂર્યાે ભ તવ િહ ક ણા યાવદુિદયાદહં
Nar1.3.10-2 તાવદે્દવ! પ્રિહતિવિવધાતર્પ્રલિપતઃ ।
Nar1.3.10-3 પુરઃ કૢપ્તે પાદે વરદ! તવ ને યા મ િદવસાન્
Nar1.3.10-4 યથાશ ક્તવ્યક્તં ન તનુ તિનષવેા િવરચયન્॥
Nar2.4.1-1 કલ્યતાં મમ કુ વ તાવતી ં કલ્યતે ભવદુપાસનં યયા ।
Nar2.4.1-2 પષ્ટમષ્ટિવધયાેગચયર્યા પુષ્ટયાશુ તવ તુ ષ્ટમા ુયામ્॥
Nar2.4.2-1 બ્રહ્મચયર્દૃઢતાિદ ભયર્મૈરા વાિદિનયમૈશ્ચ પાિવતાઃ ।
Nar2.4.2-2 કુમર્હે દૃઢમમી સખુાસનં પઙ્ક દ્યમિપ વા ભવ પરાઃ॥
Nar2.4.3-1 તારમ તરનુ ચ ત્ય સ તતં પ્રાણવાયુમ ભય ય િનમર્લાઃ ।
Nar2.4.3-2 ઇ દ્રયા ણ િવષયાદથાપહૃત્યાઽઽ મહે ભવદુપાસનાને્મખુાઃ॥
Nar2.4.4-1 અસુ્ફટે વપુ ષ પ્રયત્નતાે ધારયેમ િધષણાં મુહુમુર્હુઃ ।
Nar2.4.4-2 તને ભ ક્તરસમ તરાદ્રતામુદ્વહેમ ભવદઙ્ ઘ્ર ચ તકાઃ॥
Nar2.4.5-1 િવસુ્ફટાવયવભેદસુ દરં વદ્વપુઃ સુ ચરશીલનાવશાત્ ।
Nar2.4.5-2 અશ્રમં મન સ ચ તયામહે યાનયાેગિનરતા વદાશ્રયાઃ॥
Nar2.4.6-1 યાયતાં સકલમૂ તમીદશૃીમુ ન્મષન્મધુરતાહૃતાત્મનામ્ ।
Nar2.4.6-2 સા દ્રમાેદરસ પમા તરં બ્રહ્મ પમિય! તેઽિવભાસતે॥
Nar2.4.7-1 ત સમા વદન િપણીં સ્થ ત વ સમાિધમિય િવશ્વનાયક! ।
Nar2.4.7-2આ શ્રતાઃ પનુરતઃ પિરચ્યુતાવારભેમિહ ચ ધારણાિદકમ્॥
Nar2.4.8-1 ઇ થમ યસનિનભર્રાે લસ વ પરાત્મસખુક પતાે સવાઃ ।
Nar2.4.8-2 મુક્તભક્તકુલમાૈ લતાં ગતાઃ સ ચરેમ શકુનારદાિદવત્॥
Nar2.4.9-1 વ સમાિધિવજયે તુ યઃ પનુમર્ઙ્ક્ષુ માેક્ષર સકઃ ક્રમેણ વા ।
Nar2.4.9-2 યાેગવ યમિનલં ષડાશ્રયૈ ન્નયત્યજ! સષુુ ણયા શનૈઃ॥
Nar2.4.10-1 લઙ્ગદેહમિપ સ ત્યજન્નથાે લીયતે વિય પરે િનરાગ્રહઃ ।
Nar2.4.10-2 ઊ વર્લાેકકુતુક તુ મૂધર્તઃ સાધર્મવે કરણૈિનર યતે॥
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Nar2.4.11-1 અ ગ્ વાસરવલક્ષર્પક્ષગૈ ત્તરાયણજુષા ચ દૈવતૈઃ ।
Nar2.4.11-2 પ્રાિપતાે રિવપદં ભવ પરાે માેદવા ધ્રવુપદા તમીયતે॥
Nar2.4.12-1આસ્થતાેઽથ મહરાલયે યદા શષેવક્ત્રદહનાે મણાદ્યર્તે ।
Nar2.4.12-2 ઈયતે ભવદુપાશ્રય તદા વેધસઃ પદમતઃ પુરૈવ વા॥
Nar2.4.13-1 તત્ર વા તવ પદેઽથવા વસ પ્રાકૃતપ્રલય અે ત મુક્તતામ્ ।
Nar2.4.13-2 વેચ્છયા ખલુ પુરા િવમુચ્યતે સં ચ ભદ્ય જગદ ડમાજેસા॥
Nar2.4.14-1 તસ્ય ચ ક્ષ તપયાેમહાેિનલદ્યાેમહ પ્રકૃ તસપ્તકા તી ।
Nar2.4.14-2 તત્તદાત્મકતયા િવશ સખુી યા ત તે પદમના તં િવભાે! ॥
Nar2.4.15-1 અ ચરાિદગ તમીદશૃી ં વ્રજ વચ્યુ ત ન ભજતે જગ પત!ે ।
Nar2.4.15-2 સ ચ્ચદ ત્મક! ભવદુ્ગણાેદયાનુચ્ચર તમિનલેશ! પાિહ મામ્॥
Nar2.5.1-1વ્યક્તાવ્યક્ત મદં ન િક ચદભવ પ્રાક્પ્રાકૃતપ્રક્ષયે
Nar2.5.1-2 માયાયાં ગુણસા ય દ્ધિવકૃતાૈ વ યાગતાયાં લયમ્ ।
Nar2.5.1-3 નાે ત્યુશ્ચ તદા તં ચ સમભૂન્નાહ્નાે ન રાત્રેઃ સ્થ ત-
Nar2.5.1-4 તત્રૈક વમ શ યથાઃ િકલ પરાન દપ્રકાશાત્મના॥
Nar2.5.2-1 કાલઃ કમર્ ગુણાશ્ચ વિનવહા િવશ્વં ચ કાય િવભાે!
Nar2.5.2-2 ચ લીલાર તમેયુ ષ વિય તદા િનલ નતામાયયુઃ ।
Nar2.5.2-3 તષેાં નવૈ વદ ત્યસ વમિય ભાેઃ! શ યાત્મના તષ્ઠતામ્
Nar2.5.2-4 નાે ચે ક ગગનપ્રસનુસદશૃાં ભૂયાે ભવે સ ભવઃ॥
Nar2.5.3-1 અેવ ચ દ્વપરાધર્કાલિવગતાવીક્ષાં સ ક્ષા ત્મકાં
Nar2.5.3-2 બભ્રાણે વિય ચુ મે િત્રભવુનીભાવાય માયા વયમ્ ।
Nar2.5.3-3 માયાતઃ ખલુ કાલશ ક્તર ખલાદષંૃ્ટ વભાવાેઽિપ ચ
Nar2.5.3-4 પ્રાદુભૂર્ય ગુણા વકાસ્ય િવદધુ તસ્યાઃ સહાયિક્રયામ્॥
Nar2.5.4-1 માયાસિન્નિહતાેઽપ્રિવષ્ટવપષુા સાક્ષી ત ગીતાે ભવાન્
Nar2.5.4-2 ભેદૈ તાં પ્ર ત બ બતાે િવિવ શવા વાેઽિપ નવૈાપરઃ ।
Nar2.5.4-3 કાલાિદપ્ર તબાેિધતાથ ભવતા સ ચાેિદતા ચ વયં
Nar2.5.4-4 માયા સા ખલુ બુ દ્ધત વમ જદ્યાેઽસાૈ મહાનુચ્યતે॥
Nar2.5.5-1 તત્રાસાૈ િત્રગુણાત્મકાેઽિપ ચ મહા સ વપ્રધાનઃ વયં
Nar2.5.5-2 વેઽ મ ખલુ િનિવક પમહ મત્યુદ્બાેધિન પાદકઃ ।
Nar2.5.5-3 ચકે્રઽ મ સિવક પબાેધકમહ ત વં મહા ખ વસુ

6 sanskritdocuments.org



નારાયણીયં નારાયણભટ્ટકૃતમ્

Nar2.5.5-4 સ પુષં્ટ િત્રગુણૈ તમાે તબહુલં િવ ણાે! ભવ પે્રરણાત્॥
Nar2.5.6-1 સાેઽહં ચ િત્રગુણક્રમાિ ત્રિવધતામાસાદ્યવૈકાિરકાે
Nar2.5.6-2 ભૂય તજૈસતામસાિવ ત ભવન્નાદે્યન સ વાત્મના ।
Nar2.5.6-3 દેવાિનિદ્રયમાિનનાેઽકૃત િદશાવાતાકર્પા ય શ્વનાે
Nar2.5.6-4 વહ્ન દ્રાચ્યુત મત્રકા વધુિવિધશ્રી દ્રશાર રકાન્॥
Nar2.5.7-1 ભૂમન!્ માનસબુદ્ યહઙૃ્ક ત મલ ચ્ચત્તાખ્ય ત્ત્ય વતં
Nar2.5.7-2 તચ્ચા તઃ કરણં િવભાે! તવ બલા સ વાંશવેા જત્ ।
Nar2.5.7-3 ત તજૈસતાે દશે દ્રયગણ તત્તામસાંશા પુન-
Nar2.5.7-4 તન્માતં્ર નભસાે મ પુરપત!ે શ દાેઽજિન વદ્બલાત્॥
Nar2.5.8-1 શ દાદ્વ્યામ તતઃ સસ જથ િવભાે! પશ તતાે મા તં
Nar2.5.8-2 ત માદૂ્રપમતાે મહાેઽથચ રસં તાેયં ગ ધં મહીમ્ ।
Nar2.5.8-3 અેવં માધવ! પવૂર્પવૂર્કલનાદાદ્યાદ્યધમાર્ વતં
Nar2.5.8-4 ભૂતગ્રામ મમં વમવે ભગવન્! પ્રાકાશય તામસાત્॥
Nar2.5.9-1 અેતે ભૂતગણા તથે દ્રયગણા દેવાશ્ચ તાઃ થઙ્
Nar2.5.9-2 નાે શકુેભુર્વના ડિન મ તિવધાદેવૈરમી ભ તદા ।
Nar2.5.9-3 વં નાનાિવધસૂ ક્ત ભનુર્તગુણ ત વા યમૂ યાિવશ-ં
Nar2.5.9-4 શ્ચેષ્ટાશ ક્તમુદ યર્ તાિન બટય હૈર યમ ડં વ્યધાઃ॥
Nar2.5.10-1 અ ડં ત ખલુ પવૂર્ ષ્ટસ લલેઽ તષ્ઠ સહસ્રં સમા
Nar2.5.10-2 િન બ દન્નકૃથાશ્ચતુદર્શજગદૂ્રપં િવરાડાહ્વયમ્ ।
Nar2.5.10-3 સાહસ્રૈઃ કરપાદમૂધર્નીવહૈિન શષે વાત્મકાે
Nar2.5.10-4 િનભાર્તાેઽ સ મ પુરાિધપ! સ માં ત્રાય વ સવાર્મયાત્॥
Nar2.6.1-1 અેવં ચતુદર્શજગન્મયતાં ગતસ્ય
Nar2.6.1-2 પાતાલમીશ! તવ પાદતલં વદ ત ।
Nar2.6.1-3 પાદાે વર્દેશમિપ દેવ! રસાતલં ત
Nar2.6.1-4 ગુ ફદ્વય ખલુ મહાતલમદ્ભુતાત્મન્॥
Nar2.6.2-1 જઙ્ઘે તલાતલમથાે સતુલં ચ ન્
Nar2.6.2-2 િક ચાે ભાગયુગલં િવતલાતેલે દ્વે ।
Nar2.6.2-3 ક્ષાેણીતલં જઘનમ બરમઙ્ગ! ના ભર્-
Nar2.6.2-4 વક્ષશ્ચ શક્રિનલય તવ ચકે્રપાણે! ॥
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Nar2.6.3-1 ગ્રીવા મહ તવ મખંુ ચ જન તપ તુ
Nar2.6.3-2 ભાલં શર તવ સમ તમયસ્ય સત્યમ્ ।
Nar2.6.3-3 અેવં જગન્મય તયાે! જગદાશ્રીતૈર-
Nar2.6.3-4 ય યૈિનબદ્ધવપષુે ભગવન્! નમ તે॥
Nar2.6.4-1 વદ્બ્રહ્મર ધ્રપદમીશ્વર! િવશ્વક દ-
Nar2.6.4-2 ચ્છ દાં સ કેશષ!્ ધના તવ કેશપાશાઃ ।
Nar2.6.4-3 ઉ લા સ ચ લયુગલં દુ્રિહણસ્ય ગેહં
Nar2.6.4-4 પ મા ણ રાિત્રિદવસાૈ સિવતા ચ નતે્રે॥
Nar2.6.5-1 િન શષેિવશ્વરચના ચ કટાક્ષમાેક્ષઃ
Nar2.6.5-2 કણા િદશાેઽ શ્વયુગલં તવ ના સકે દ્વે ।
Nar2.6.5-3 લાેભત્રપે ચ ભગવન્નધરાેત્તરાેષ્ઠાૈ
Nar2.6.5-4 તારાગણાશ્ચ રદનાઃ શમનશ્ચ દંષ્ટ્ર ા॥
Nar2.6.6-1 માયા િવલાસહ સતં શ્વ સતં સમીરાે
Nar2.6.6-2 જહ્વા જલં વચનમીશ!્ શકુ તપઙ્ ક્તઃ ।
Nar2.6.6-3 સદ્ધાદયઃ વરગણા મખુર ધ્રમ ગ્ ર્
Nar2.6.6-4 દેવા ભુ ઃ તનયુગં તવ ધમર્દેવઃ॥
Nar2.6.7-1 ષં્ઠ વધમહ દેવ! મનઃ સધુાંશ-ુ
Nar2.6.7-2 રવ્યક્તમવે હૃદયા બુજમ ુ ક્ષ! ।
Nar2.6.7-3 કુ ક્ષઃ સમુદ્રિનવહા વસનં તુ સ યે
Nar2.6.7-4 શફેઃ પ્ર પ તરસાૈ ણાૈ ચ મત્રઃ॥
Nar2.6.8-1 શ્રાેણીસ્થલં ગગણાઃ પદયાનેર્ખા તે
Nar2.6.8-2 હ ષ્્ટરસૈ ધવમખુા ગમનં તુ કાલઃ ।
Nar2.6.8-3 િવપ્રાિદવણર્ભવનં વદના જબાહુ-
Nar2.6.8-4 ચા યુગ્મચરણંક ણા બુધે! તે॥
Nar2.6.9-1 સસંારચક્રમાિય ચક્રધર! િક્રયા તે
Nar2.6.9-2 વીય મહાસરુગણાેઽ સ્થકુલાિન શલૈાઃ ।
Nar2.6.9-3 નાડ્યઃ સિર સમુદયા તરવશ્ચ રાેમ
Nar2.6.9-4 યાિદદં વપુરિનવર્ચનીયમીશ!્ ॥
Nar2.6.10-1 ઈદગૃ્જગન્મયવપુ તવ કમર્ભા ં
Nar2.6.10-2 કમાર્વસાનસમયે મરણીયમાહુઃ ।
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Nar2.6.10-3 તસ્યા તરાત્મવપુષે િવમલાત્મને તે
Nar2.6.10-4 વાતાલયાિધપ! નમાેઽ તુ િન ધ રાેગાન્॥
Nar2.6.10-5 અેવં દેવ! ચતુદર્શાત્મકજગદૂ્રપેણ તઃ પનુસ્
Nar2.6.10-6 તસ્યાેધવ ખલુ સત્યલાેકિનકલયે તાેઽ સ ધાતા વયમ્ ।
Nar2.6.10-7 યં શસં ત િહર યગભર્મ ખલત્રૈલાેક્ય વાત્મકં
Nar2.6.10-8 યાેઽભૂ સ્ફ તર ેિવકારિવકસન્નાના સ ક્ષારસઃ॥
Nar2.7.2-1 સાેઽયં િવશ્વિવસગર્દત્તહૃદયઃ સ પ યમાનઃ વયં
Nar2.7.2-2 બાેધં ખ વનવા ય િવશ્વિવષયં િહ ચ તાકુલ ત સ્થવાન્ ।
Nar2.7.2-3 તાવ વં જગતાં પત!ે તપ તપેત્યેવં િહ વૈહાયસી ં
Nar2.7.2-4 વાણીમનેમ શશ્રવઃ શ્રુ તસખુાં કુવ તપઃપ્રેરણામ્॥
Nar2.7.3-1 કાેઽસાૈ મામવદ પુમાિન ત જલાપૂણ જગન્મ ડલે
Nar2.7.3-2 િદક્ષદૂ્વ ક્ષ્ય િકમ યની ક્ષતવતા વાક્યાથર્મુ પ યતા ।
Nar2.7.3-3 િદવં્ય વષર્સહસ્રમાત્તતપસા તને વમારાિધતસ્
Nar2.7.3-4 ત મૈ દ શતવાન સ વિનલયં વૈકુ ઠમેકાદ્ભુતમ્॥
Nar2.7.4-1 માયા યત્ર કદાિપ નાે િવકુ તે ભાતે જગદ્ યતે બિહઃ
Nar2.7.4-2 શાેકક્રાેધિવમાેહસા વસમખુા ભાવા તુ દૂરં ગતાઃ ।
Nar2.7.4-3 સા દ્રાન દઝર ચ યત્ર પરમજ્યાે તઃ પ્રકાશાત્મકે
Nar2.7.4-4 તત્તે ધામ િવભાિવતં િવજયતે વૈકુ ઠ પં િવભાે! ॥
Nar2.7.5-1 ય મન્નામ ચતુભુર્ હિરમ ણ યામાવદાત વષાે
Nar2.7.5-2 નાનાભષૂણરત્નદ િપતિદશાે રાજ દ્વમાનાલયાઃ ।
Nar2.7.5-3 ભ ક્તપ્રાપ્તતથાિવધાેન્નતપદા દ વ્ય ત િદવ્યાે જનાસ્
Nar2.7.5-4 તત્તે ધામ િનર તસવર્શમલં વૈકુ ઠ પં જયેત્॥
Nar2.7.6-1 નાનાિદવ્યવધજૂનૈર ભ તા િવદ્યુ લતાતુલ્યયા
Nar2.7.6-2 િવશ્વાને્માદનહૃદ્યગાત્રલતયા િવદ્યાે તતાશા તરા ।
Nar2.7.6-3 વ પાદા બુજસાૈરમૈકકુતુકા લ મીઃ વયં લક્ષ્યતે
Nar2.7.6-4 ય મ વ મયનીયિદવ્યિવભવા તત્તે આેઅદં દેિહ મે॥
Nar2.7.7-1 તત્રવંૈ પ્ર તદ શતે િનજપદે રત્નાસના યા સતં
Nar2.7.7-2 ભા વ કાેિટલસ કર ટકટકાદ્યાક પદ પ્રાકૃ ત ।
Nar2.7.7-3 શ્રીવ સાિઙ્કતમાત્તકાૈ તુભ ણચ્છાયા ણં કારણં
Nar2.7.7-4 િવશ્વષેાં તવ પમૈક્ષત િવિધ તત્તે િવભાે! ભાતુ મે॥
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Nar2.7.8-1 કાલા ભાેદકલાયકાેમલ ચી ચકે્રણ ચકં્ર િદશા-
Nar2.7.8-2 મા વાનમુદારમ દહ સતસ્ય દપ્રસન્નાનનમ્ ।
Nar2.7.8-3 રાજ ક બુગદાિરપઙ્કજધરશ્રીમદ્ભુ મ ડલં
Nar2.7.8-4 સ્રષુ્ટ તુ ષ્ટકરં વપુ તવ િવભાે! મદ્રાેગમુદ્વાસયેત્॥
Nar2.7.9-1 દૃ ટ્વા સ તસ ભ્રમઃ કમલભૂ વ પાદપાથાે હે
Nar2.7.9-2 હષાર્વેશવશવંદાે િનપ તતઃ પ્રીત્યા કૃતાથ ભવન્ ।
Nar2.7.9-3 નાસ્યવે મની ષતં મમ િવભાે! જ્ઞાનં તદાપાદય
Nar2.7.9-4 દ્વતૈાદ્વતૈભવ વ પપર મત્યાચષ્ટ તં વાં ભજે॥
Nar2.7.10-1આતામ્રે ચરણે િવનમ્રમથ તં હ તને હ તે શન્
Nar2.7.10-2 બાેધ તે ભિવતા ન સગર્િવિધ ભબર્ દાેઽિપ સ યતે ।
Nar2.7.10-3 ઇત્યાભા ય ગરં પ્રતાે ત િનતરાં ત ચ્ચત્તગૂઢઃ વયં
Nar2.7.10-4 ષ્ટાૈ તં સમુદૈરયઃ સ ભગવન્નુ લાસયાે લાઘતામ્॥
Nar3.8.1-1 અેવં તાવ પ્રાકૃતપ્રક્ષયા તે બ્રાહ્મે ક પે હ્યાિદમે લ ધજન્મા ।
Nar3.8.1-2 બ્રહ્મા ભૂય વત્ત અેવા ય વેદા ષ્ટ ચકે્ર પવૂર્ક પાપેમાનામ્॥
Nar3.8.2-1 સાેઽયં ચતુયુર્ગસહસ્ર મતા યહાિન
Nar3.8.2-2 તાવ ન્મતાશ્ચ રજનીબર્હુશાે િનનાય ।
Nar3.8.2-3 િનદ્રાત્યસાૈ વિય િનલીય સમં વ ષ્ટૈર્
Nar3.8.2-4 નૈ મ ત્તકપ્રલયમાહુરતાેઽસ્ય રાિત્રમ્॥
Nar3.8.3-1 અ માદશૃાં પનુરહમુર્ખકૃત્યતુલ્યાં
Nar3.8.3-2 ષ્ટ કરાેત્યનુિદનં સ ભવ પ્રસાદાત્ ।
Nar3.8.3-3 પ્રાગ્બ્રાહ્મક પજનષુાં ચ પરાયષુાં તુ
Nar3.8.3-4 સપુ્તપ્રબાેધનસમા ત તદા િવ ષ્ટઃ॥
Nar3.8.4-1 પ ચાશદ દમધનુા વવયાેધર્ પમ્
Nar3.8.4-2 અેકં પરાધર્મ ત ત્ય િહ વતર્તેઽસાૈ ।
Nar3.8.4-3 તત્રા ત્યરાિત્રજિનતા કથયા મ ભૂમન!્
Nar3.8.4-4 પશ્ચાિદ્દનાવતરણે ચ ભવ દ્વલાસાન્॥
Nar3.8.5-1 િદનાવસાનેઽથ સરાજેયાેિનઃ સષુુ પ્તકામ વિય સિન્ન લલ્યે ।
Nar3.8.5-2 જગ ત ચ વ જઠરં સમીયુ તદેદમેકાણર્વમાસ િવશ્વમ્॥
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Nar3.8.6-1 તવવૈ વષેે ફ ણરા જ શષેે જલૈકશષેે ભવુને મ શષેે ।
Nar3.8.6-2આન દસા દ્રાનુભવ વ પઃ વયાેગિનદ્રાપિરમુિદ્રતાત્મા॥
Nar3.8.7-1 કાલાખ્યશ ક્ત પ્રલયાવસાને પ્રબાેધયેત્યાિદશતા િકલાદાૈ ।
Nar3.8.7-2 વયા પ્રસપંુ્ત પિરસપુ્તશ ક્તવ્રજેન તત્રા ખલ વધા ા॥
Nar3.8.8-1 ચતુયુર્ગાણાં ચ સહસ્રમવેં વિય પ્રસપુ્તે પનુર દ્વતીયે ।
Nar3.8.8-2 કાલાખ્યશ ક્તઃ પ્રથમપ્રબુદ્ધા પ્રાવાેધય વાં િકલ િવશ્વનાથ॥
Nar3.8.9-1 િવબુ ય ચ વં જલગભર્શાિયન્! િવલાેક્ય લાેકાન ખલા પ્રલીનાન્ ।
Nar3.8.9-2 તે વવે સૂ માત્મતયા િન તઃ સ્થતષેુ િવશ્વષેુ દદાથ દૃ ષ્ટમ્॥
Nar3.8.10-1 તત વદ યાદિય! ના ભર ધ્રાદુદ ચતં િક ચન િદવ્યપદ્મમ્ ।
Nar3.8.10-2 િનલીનિન શષેપદાથર્માલાસઙે્ક્ષપ પં મુકુલાયમાનમ્॥
Nar3.8.11-1 તદેતદ ભાે હકુડ્મલં તે કલેબરાત્તાેયપથે પ્ર ડ્ઃઅમ્ ।
Nar3.8.11-2 બિહિનર તં પિરતઃ સુ્ફરદ્ ભઃ વધામ ભ વાર્ તમલં યકૃ તત્॥
Nar3.8.12-1 સમુ્ફ લપત્રે િનતરાં િવ ચત્રે ત મ ભવદ્વ યર્ તે સરાજેે ।
Nar3.8.12-2 સ પદ્મજન્મા િવિધરાિવરાસી વયપં્રબુદ્ધા ખલવેદરા શઃ॥
Nar3.8.13-1 અ મ પરાત્મન!્ નનુ પાદ્મક પે વ મ થમુ થાિપતપદ્મયાેિનઃ ।
Nar3.8.13-2 અન તભુમા મમ રાેગરા શ િન ધ વાતાલયવાસ!્ િવ ણાે! ॥
Nar3.9.1-1 સ્થતઃ સ કમલાેદ્ભવ તવ િહ ના ભપઙે્ક હે
Nar3.9.1-2 કુતઃ વિદદમ બુધાવુિદત મત્યનાલાેકાયન્ ।
Nar3.9.1-3 તદ ક્ષણકુતૂહલા પ્ર તિદશં િવ ત્તાનનશ્
Nar3.9.1-4 ચતવુર્દનતામગા દ્વકસદષ્ટદષૃ્ટ બુ મ્॥
Nar3.9.2-1 મહાણર્વિવઘૂ ત કમલમવે ત કેવલં
Nar3.9.2-2 િવલાેક્ય તદુપાશ્રયં તવ તનું તુ નાલાેકયન્ ।
Nar3.9.2-3 ક અેષ કમલાેદરે મહ ત િન સહાયાે હ્યહં
Nar3.9.2-4 કુતઃ વિદદમ બુજં સમજની ત ચ તામગાત્॥
Nar3.9.3-1 અમુ ય િહ સરાે હઃ િકમિપ કારણં સ ભવેદ્
Nar3.9.3-2 ઇ ત મ કૃતિનશ્ચયઃ સ ખલુ નાલર ધ્રા વના ।
Nar3.9.3-3 સયાેગબલિવદ્યયા સમવ ઢવા પ્રાૈઢધીસ્
Nar3.9.3-4 વદ યમ તમાેહનં ન તુ કલેબરં દષૃ્ટવાન્॥
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Nar3.9.4-1 તતઃ સકલના લકાિવવરમાગર્ગાે માગર્યન્
Nar3.9.4-2 પ્ર સ્ય શતવ સરં િકમિપ નવૈ સ દષૃ્ટવાન્ ।
Nar3.9.4-3 િન ત્ય કમલાેદરે સખુિનષ ણ અેકાગ્રધીઃ
Nar3.9.4-4 સમાિધબલમાદધે ભવદનુગ્રહૈકાગ્રહી॥
Nar3.9.5-1 શતને પિરવ સરૈદૃર્ઢસમાિધબ ધાે લસત્
Nar3.9.5-2 પ્રબાેધિવ દ કૃતઃ સ ખલુ પ દ્મનીસ ભવઃ ।
Nar3.9.5-3 અદષૃ્ટચરમદ્ભુતં તવ િહ પમ તદૃર્શા
Nar3.9.5-4વ્યચષ્ટ પિરતુષ્ટધીભુર્જગભાેગભાગાશ્રયમ્॥
Nar3.9.6-1 િકર ટમકૃટાે લસ કટકહારકેયૂરયુગ્
Nar3.9.6-2 મ ણસુ્ફિરતમખેલં સપુિરવીતપીતા બરમ્ ।
Nar3.9.6-3 કલાયકુસમુપ્રભં ગલતલાે લસ કાૈ તુભં
Nar3.9.6-4 વપુ તદિય! ભાવયે કમલજન્મને દ શતમ્॥
Nar3.9.7-1 શ્રુ તપ્રકરદ શતપ્રચુરવૈભવ! શ્રીપત!ે
Nar3.9.7-2 હરે! જય જય પ્રભાે! પદમપૈુ ષ િદષ્ટ ા દશૃાેઃ ।
Nar3.9.7-3 કુ વ િધયમાશુ મે ભવુનિન મતાૈ કમર્ઠામ્
Nar3.9.7-4 ઇ ત દુ્રિહણવ ણત વગુણબંિહમા પાિહ મામ્॥
Nar3.9.8-1 લભ વ ભવુનત્રયીરચનદક્ષતામક્ષતાં
Nar3.9.8-2 ગ્ હાણ મદનુગ્રહં કુ તપશ્ચ ભૂયાે િવધે! ।
Nar3.9.8-3 ભવ વ ખલસાધની મિય ચ ભ ક્તરત્યુ કટે-
Nar3.9.8-4ત્યુદ યર્ ગરમાદધા મુિદતચેતસં વેધસમ્॥
Nar3.9.9-1 શતં કૃતતપા તતઃ સ ખલુ િદવ્યસવં સરા-
Nar3.9.9-2 નવા ય ચ તપાેબલં મ તબલં ચ પવૂાર્િધકમ્ ।
Nar3.9.9-3 ઉદ ક્ષ્ય િકલ ક પતં પય સ પઙ્કજં વાયનુા
Nar3.9.9-4 ભવ બલિવજૃ ભતઃ પવનપાથસી પીતવાન્॥
Nar3.9.10-1 તવવૈ કૃપયા પનુઃ સર સજેન તનેવૈ સ
Nar3.9.10-2 પ્રક ય ભવુનત્રયી ં પ્રવ તે પ્ર િન મતાૈ ।
Nar3.9.10-3 તથાિવધકૃપાભરાે ગુ મ પુરાધીશ્વર!
Nar3.9.10-4 વમાશુ પિરપાિહ માં ગુ દયાે ક્ષતૈર ક્ષતૈઃ॥
Nar3.10.1-1 વૈકુ ટ્ઃઅ! વિધતબલાેઽથ ભવ પ્રસાદા-
Nar3.10.1-2 દ ભાજેયાેિનર જ કલ વદેહાન્ ।
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Nar3.10.1-3સ્થા નૂિન ભૂ હમયાિન તથા તરશ્ચાં
Nar3.10.1-4 તીમર્નુ યિનવહાનિપ દેવભેદાન્॥
Nar3.10.2-1 મ યાગ્રહા મમ તરાગિવકાપેભી તર્
Nar3.10.2-2 અજ્ઞાન ત્ત મ ત પ ચિવધાં સ ટ્વા ।
Nar3.10.2-3 ઉદ્દામતામસપદાથર્િવધાનદૂનસ્
Nar3.10.2-4 તનેે વદ યચરણ મરણં િવશદ્ુ યૈ॥
Nar3.10.3-1 તાવ સસજર્ મનસા સનકં સન દં
Nar3.10.3-2 ભૂયં સનાતનમુિન ચ સન કુમારમ્ ।
Nar3.10.3-3 તે ષ્ટકમર્ ણ તુ તને િનયજુ્યમાનાસ્
Nar3.10.3-4 વ પાદભ ક્તર સકા જગ્ હુનર્ વાણીમ્॥
Nar3.10.4-1 તાવ પ્રકાપેમુિદતં પ્ર ત ધતાેઽસ્ય
Nar3.10.4-2 ભ્રૂમ યતાેઽજિન ડાે ભવદેકદેશઃ ।
Nar3.10.4-3 નામાિન મે કુ પદાિન ચ હા િવિર ચેત્
Nar3.10.4-4 યદાૈ રાેદ્િકલ તને સ દ્રનામા॥
Nar3.10.5-1 અેકાદશાહ્વયતયા ચ િવ ભન્ન પં
Nar3.10.5-2 દં્ર િવધાય દિયતા વિનતાશ્ચ દ વા ।
Nar3.10.5-3 તાવ ત્યદત્ત ચ પદાિન ભવ પ્ર ન્નઃ
Nar3.10.5-4 પ્રાહ પ્ર િવરચનાય ચ સદારં તમ્॥
Nar3.10.6-1 દ્રા ભ ષ્ટભયદાકૃ ત દ્રસઙ્ઘ-
Nar3.10.6-2 સ પૂયર્માણાભવુનત્રયભીતચેતાઃ ।
Nar3.10.6-3 મા મા પ્ર ઃ જ તપશ્ચર મઙ્ગલાયેત્
Nar3.10.6-4 યાચષ્ટ તં કમલભૂભર્વદ િરતાત્મા॥
Nar3.10.7-1 તસ્યાથ સગર્ર સકસ્ય મર ચરિત્રસ્
Nar3.10.7-2 તત્રાઙ્ ગરાઃ ક્રતુ મિનઃ પુલહઃ પુલ ત્યઃ ।
Nar3.10.7-3 અઙ્ગાદજયત ગુશ્ચ વ સષ્ઠદક્ષાૈ
Nar3.10.7-4 શ્રીનારદશ્ચ ભગવા ભવદઙ્ ઘ્રદાસઃ॥
Nar3.10.8-1 ધમાર્િદકાન જન્નથ કદર્મં ચ
Nar3.10.8-2 વાણી ં િવધાય િવિધરઙ્ગજસઙુ્કલાેઽભૂત્ ।
Nar3.10.8-3 વદ્બાેિધતૈઃ સનકદક્ષમખુૈ તનજૈૂર્
Nar3.10.8-4 ઉદ્બાેિધતશ્ચ િવરરામ તમાે િવમુ ચન્॥
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Nar3.10.9-1 દેવા પુરાણિનવહાનિપ સવર્િવદ્યાઃ
Nar3.10.9-2 કુવર્િન્ન નનગણાચ્ચતુરાનનાેઽસાૈ ।
Nar3.10.9-3 પતુ્રષેુ તષેુ િવિનધાય સ સગર્ દ્ધમ્
Nar3.10.9-4 અપ્રા ુવં તવ પદા બુજમા શ્રતાેઽભૂત્॥
Nar3.10.10-1 નન્નપુાયમથ દેહમ ે િવભજ્ય
Nar3.10.10-2સ્ત્રીપુંસભાવમભજન્મનુતદ્વધૂ યામ્ ।
Nar3.10.10-3 તા યાં ચ માનષુકુલાિન િવવધર્યં વં
Nar3.10.10-4 ગાેિવ દ! મા તપુરાિધપ! ધ રાેગાન્॥
Nar3.11.1-1 ક્રમેણ સગ પિરવધર્માને કદાિપ િદવ્યાઃ સનકાદય તે ।
Nar3.11.1-2 ભવ દ્વલાેકાય િવકુ ઠલાેકં પ્રપેિદરે મા તમ દરેશ! ॥
Nar3.11.2-1 મનાેજ્ઞનૈઃ શ્રેયસકાનનાદૈ્યરનેકવાપ મ ણમ દરૈશ્ચ ।
Nar3.11.2-2 અનાપેમં તં ભવતાે િનકેતં મનુીશ્વરાઃ પ્રાપુરતીતકક્ષ્યાઃ॥
Nar3.11.3-1 ભવિદ્દદકૃ્ષૂ ભવનં િવિવક્ષૂ દ્વાઃસ્થાૈ જય તા વજયાેઽ ય ધામ્ ।
Nar3.11.3-2 તષેાં ચ ચત્તે પદમાપ કાપેઃ સવ ભવ પે્રરણયવૈ ભૂમન્॥
Nar3.11.4-1 વૈકુ ઠલાેકાનુ ચતપ્રચેષ્ટાૈ કષ્ટાૈ યવુાં દૈત્યગ ત ભજેતમ્ ।
Nar3.11.4-2 ઇ ત પ્રશપ્તાૈ ભવદાશ્રયાૈ તાૈ હિર તનાઽિ વ ત નેમતુ તાન્॥
Nar3.11.5-1 તેદેતદાજ્ઞાય ભવાનવાપ્તઃ સહૈવ લ યા બિહર બુ ક્ષ! ।
Nar3.11.5-2 ખગેશ્વરાંસાિપતચા બાહુરાન દયં તીન ભરામમૂત્યાર્॥
Nar3.11.6-1 પ્રસાદ્ય ગી ભઃ તવુતાે મનુી દ્રાનન યનાથાવથ પાષર્દાૈ તાૈ ।
Nar3.11.6-2 સરં ભયાેગને ભવૈ સ્ત્ર ભમાર્મપુેત મત્યાત્તકૃપાં યગાદ ઃ॥
Nar3.11.7-1 વદ ય ત્યાૈ િકલ કા યપાત્તાૈ સરુાિરવીરાવુિદતાૈ િદતાૈ દ્વાૈ ।
Nar3.11.7-2 સ યાસમુ પાદનકષ્ટચેષ્ટાૈ યમાૈ ચ લાેકસ્ય યમાિવવાયાૈ॥
Nar3.11.8-1 િહર યપૂવર્ઃ ક શપુઃ િકલૈકઃ પરાે િહર યાક્ષ ઇ ત પ્રતીતઃ ।
Nar3.11.8-2 ઉભાૈ ભવન્નાથમશષેલાેકં ષા ય ધાં િનજવાસના ધાૈ॥
Nar3.11.9-1 તયાેિહર યાક્ષમહાસરેુ દ્રાે રણાય ધાવન્નનવાપ્તવૈર ।
Nar3.11.9-2 ભવિ પ્રયાં માં સ લલે િનમ જ્ય ચચાર ગવાર્ દ્વનદ ગદાવાન્॥
Nar3.11.10-1 તતાે જલેશા સદશૃં ભવ તં િનશ ય બભ્રામ ગવષેયં વામ્ ।
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Nar3.11.10-2 ભક્તૈકદૃ યઃ સ કૃપાિનધ!ે વં િન ધ રાેગાન્મ દાલયેશ! ॥
Nar3.12.1-1 વાય ભવુાે મનુરથાે જનસગર્શીલાે
Nar3.12.1-2 દૃ ટ્વા મહીમસમયે સ લલે િનમઘ્નામ્ ।
Nar3.12.1-3 સ્રષ્ટારમાપ શરણં ભવદઙ્ ઘ્રસવેા-
Nar3.12.1-4 તુષ્ટાશયં મુિનજનૈઃ સહ સત્યલાેકે॥
Nar3.12.2-1 કષં્ટ પ્ર ઃ જ ત મ યવની િનમગ્ ા
Nar3.12.2-2સ્થાનં સરાજેભવ! ક પય ત પ્ર નામ્ ।
Nar3.12.2-3 ઇત્યેવમષે ક થતાે મનુિન વય ભૂ-
Nar3.12.2-4 ર ભાે હાક્ષ! તવ પાદયુગં વ્ય ચ તીત્॥
Nar3.12.3-1 હા હા િવભાે! જલમહં યિપબં પુર તાદ્
Nar3.12.3-2 અદ્યાિપ મ જ ત મહી િકમહં કરાે મ ।
Nar3.12.3-3 ઇ થં વદઙ્ ઘ્રયુગલં શરણં યતાેઽસ્ય
Nar3.12.3-4 નાસાપુટા સમભવઃ શશકુાેલ પી॥
Nar3.12.4-1 અઙ્ગુષ્્ટઃઅમાત્રવપુ પ તતઃ પુર તાદ્
Nar3.12.4-2 ભૂયાેઽથ કુ ભસદશૃઃ સમજૃ ભથા વમ્ ।
Nar3.12.4-3 અભ્રે તથાિવધમુદ ક્ષ્ય ભવ તમુચ્ચૈર્
Nar3.12.4-4 િવ મેરતાં િવિધરગા સહ સનૂુ ભઃ વૈઃ॥
Nar3.12.5-1 કાેઽસાવ ચ ત્યમિહમા િકિટ થતાે મે
Nar3.12.5-2 ઘાેણાપુટા કમુ ભવેદ જતસ્ય માયા ।
Nar3.12.5-3 ઇ થં િવ ચ તય ત ધાતિરશલૈમાત્રઃ
Nar3.12.5-4 સદ્યાે ભવ કલ જગ જથ ઘાેરઘાેરમ્॥
Nar3.12.6-1 તં તે િનનાદમપુક યર્ જન તપઃસ્થાઃ
Nar3.12.6-2 સત્ય સ્થતાશ્ચ મનુયાે નનુવુુભર્વ તમ્ ।
Nar3.12.6-3 ત તાતે્રહષુર્લમનાઃ પિરણદ્ય ભૂયસ્
Nar3.12.6-4 તાેયાશયં િવપુલમૂ તરવાતર વમ્॥
Nar3.12.7-1 ઊ વર્પ્રસાિરપિરધૂમ્રાિવધૂતરાેમા
Nar3.12.7-2 પ્રાેિ ક્ષપ્તવાલિધરવાઙ્મખુઘાેરઘાેણઃ ।
Nar3.12.7-3 તૂણર્પ્રદ ણર્જલદઃ પિરઘૂણર્દ ણા
Nar3.12.7-4 તાે મનુી ચ્છ શરયન્નવતેિરથ વમ્॥
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Nar3.12.8-1 અ તજર્લં તદનુ સઙુ્કલનક્રચકં્ર
Nar3.12.8-2 ભ્રા ય ત્ત મઙ્ ગલકુલં કલષુાે મમાલમ્ ।
Nar3.12.8-3આિવ ય ભીષણરવેણ રસાતલસ્થા-
Nar3.12.8-4 નાક પય વસમુતીમગવષેય વમ્॥
Nar3.12.9-1 દૃ ટ્વાથ દૈત્યહતકેન રસાતલા તે
Nar3.12.9-2 સવંે શતાં ઝિટ ત કૂટિકિટિવભાે! વમ્ ।
Nar3.12.9-3આપાતુકાનિવગણ ય સરુાિરખેટાન્
Nar3.12.9-4 દંષ્ટ્ર ાઙુ્કરેણ વસધુામદધાઃ સલીલમ્॥
Nar3.12.10-1 અ યુદ્ધરન્નથ ધરાં દશનાગ્રલગ્ -
Nar3.12.10-2 મુ તાઙુ્કરાિઙ્કત ઇવાિધકપીવરાત્મા ।
Nar3.12.10-3 ઉદ્ધાતઘાેરસ લલા જલધે દ ચન્
Nar3.12.10-4ક્તીડાવરાહવપુર શ્વર! પાિહ રાેગાત્॥
Nar3.13.1-1 િહર યાક્ષં તાવદ્વરદ! ભવદ વષેણપરં
Nar3.13.1-2 ચર તં સાવંત પય સ િનજજઙ્ઘાપિર મતે ।
Nar3.13.1-3 ભવદ્ભુક્તાે ગ વા કપટપટુધીનાર્રદમુિનઃ
Nar3.13.1-4 શનૈ ચે ન દ દનજુમિપ િન દં તવ બલમ્॥
Nar3.13.2-1 સ માયાવી િવ હર્ર ત ભવદ યં વસમુતી ં
Nar3.13.2-2 પ્રભાે! કષં્ટ કષં્ટ િક મદ મ ત તનેા ભગિદતઃ ।
Nar3.13.2-3 નદ ક્વાસાૈ ક્વાસાિવ ત સ મુિનના દ શત થાે
Nar3.13.2-4 ભવ તં સ પ્રાપદ્ધર ણધરમુદ્ય તમુદકાત્॥
Nar3.13.3-1 અહાે આર યાેઽયં ગ ઇ ત હસ તં બહુતરૈર્
Nar3.13.3-2 દુ ક્તૈિવ ય તં િદ તસતુમવજ્ઞાય ભગવન્! ।
Nar3.13.3-3 મહી ં દૃ ટ્વા દંષ્ટ્ર ા શર સ ચિકતાં વને મહસા
Nar3.13.3-4 પયાેધાવાધાય પ્રસભમુદયુઙ્ક્થા ધિવધાૈ॥
Nar3.13.4-1 ગદાપાણાૈ દૈત્યે વમિપ િહ ગ્ હીતાેન્નતગદાે
Nar3.13.4-2 િનયુદ્ધને ક્ર ડ ઘટઘટરવાેદુ્ઘષ્ટિવયતા ।
Nar3.13.4-3 રણાલાેકૈ સકુ્યા ન્મલ ત સરુસઙ્ઘે દુ્રતમમું
Nar3.13.4-4 િન યાઃ સ યાતઃ પ્રથમ મ ત ધાત્રા જગિદષે॥
Nar3.13.5-1 ગદાને્મદ ત મ તવ ખલુ ગદાયાં િદ તભવુાે
Nar3.13.5-2 ગદાઘાતાદ્ભૂમાૈ ઝિટ ત પ તતાયામહહ ભાેઃ! ।
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Nar3.13.5-3 દુ મેરાસ્ય વં દનજુકુલિનમૂર્લનચણં
Nar3.13.5-4 મહાચકં્ર વા કરભુિવ દધાનાે ચષે॥
Nar3.13.6-1 તતઃ શલંૂ કાલપ્ર તમ ષ દૈત્યે િવ જ ત
Nar3.13.6-2 વિય ચ્છ દત્યેન કરક લતચક્રપ્રહરણાત્ ।
Nar3.13.6-3 સમા ષ્ટાે મુષ્ટ ા સ ખલુ િવતુદં વાં સમતમાેદ્
Nar3.13.6-4 ગલન્માયે માયા વિય િકલ જગન્માેહનકર ઃ॥
Nar3.13.7-1 ભવચ્ચક્રજ્યાે ત કણલવિનપાતને િવધુતે
Nar3.13.7-2 તતાે માયાચકે્ર િવતતઘનરાષેા ધમનસમ્ ।
Nar3.13.7-3 ગિરષ્ઠા ભમુર્ ષ્ટપ્રહૃ ત ભર ભઘ્ન તમસરંુ
Nar3.13.7-4 કરાગ્રેણ વને શ્રવણપદમૂલે િનરવધીઃ॥
Nar3.13.8-1 મહાકાયઃ સાેઽયં તવ કરસરાજેપ્રમ થતાે
Nar3.13.8-2 ગલદ્રક્તાે વક્ત્રાદપતદૃ ષ ભઃ શ્લા ઘતહ તઃ ।
Nar3.13.8-3 તદા વામુદામપ્રમદભરિવદ્યાે તહૃદયા
Nar3.13.8-4 મનુી દ્રાઃ સા દ્રા ભઃ તુ ત ભરનવુન્ન વરતનમ્॥
Nar3.13.9-1 વ ચ ચ્છ દાે રાેમ વિપ કુશગણશ્ચ ષ ઘ્ તં
Nar3.13.9-2 ચતુહાતારાેઽઙ્ઘ્રાૈ સ્રુગિપ વદને ચાેદર ઇડા ।
Nar3.13.9-3 ગ્રહા જહ્વાયાં તે પરપુ ષ! કણ ચ ચમસા
Nar3.13.9-4 િવભાે! સાેમાે વીય વરદ! ગલદેશઽે યપુસ દઃ॥
Nar3.13.10-1 મનુી દ્રિૈરત્યાિદ તવનમખુરૈમાિદતમના
Nar3.13.10-2 મહીયસ્યા મૂત્યાર્ િવમલતરક ત્યાર્ ચ િવલસન્ ।
Nar3.13.10-3 વિધ યં સ પ્રાપ્તઃ સખુરસિવહાર મધુિરપાે!
Nar3.13.10-4 િન યા રાેગં મે સકલમિપ વાતાલયપતે! ॥
Nar3.14.1-1 સમનુ તતાવકાઙ્ ઘ્રયુગ્મઃ સ મનુઃ પઙ્કજસ ભવાઙ્ગજન્મા ।
Nar3.14.1-2 િનજમ તરમ તરાયહીનં ચિરતં તે કથય સખંુ િનનાય॥
Nar3.14.2-1 સમયે ખલુ તત્ર કદર્માખ્યાે દુ્રિહણચ્છાયભવ તદ યવાચા ।
Nar3.14.2-2 ઘ્ તસગર્રસાે િનસગર્ર યં ભગવં વામયુતં સમાઃ સષવેે॥
Nar3.14.3-1 ગ ડાપેિર કાલમેઘકમ્રં િવલસ કે લસરાજેપા ણપદ્મમ્ ।
Nar3.14.3-2 હ સતાે લ સતાનનં િવભાે! વં વપુરાિવ કુ ષે મ કદર્માય॥
Nar3.14.4-1 તવુતે પુલકા તાય ત મૈ મનપુતુ્રી ં દિયતાં નવાિપ પતુ્રીઃ ।
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Nar3.14.4-2 કિપલં ચ સતંુ વમવે પશ્ચા વગ ત ચા યનુગ્ હ્ય િનગર્તાેઽભૂઃ॥
Nar3.14.5-1 સ મનુઃ શત પયા મિહ યા ગુણવત્યા સતુયા ચ દેવહૂત્યા ।
Nar3.14.5-2 ભવદ િરતનારદાપેિદષ્ટઃ સમગા કદર્મમાગ તપ્રતીક્ષમ્॥
Nar3.14.6-1 મનનુાપેહૃતાં ચ દેવહૂ ત ત ણીરત્નમવા ય કદર્માેઽસાૈ ।
Nar3.14.6-2 ભવદચર્નિન ર્તાેઽિપ તસ્યાં દૃઢશશુ્રષૂણયા દધાૈ પ્રસાદમ્॥
Nar3.14.7-1 સપનુ વદુપાસનપ્રભાવાદ્દિયતાકામકૃતે કૃતે િવમાને ।
Nar3.14.7-2 વિનતાકુલસઙુ્કલે નવાત્મા વ્યહરદે્દવપથષેુ દેવહૂત્યા॥
Nar3.14.8-1 શતવષર્મથ વ્યતીત્ય સાેઽયં નવ ક યાઃ સમવા ય ધ ય પાઃ ।
Nar3.14.8-2 વનયાનસમુદ્યતાેઽિપ કા તાિહતકૃ વ જનનાે સકુાે યવા સીત્॥
Nar3.14.9-1 િનજભ ર્ ગરા ભવિન્નષવેાિનરતાયામથ દેવ! દેવહૂત્યામ્ ।
Nar3.14.9-2 કિપલ વમ યથા જનાનાં પ્રથિય ય પરમાત્મત વિવદ્યામ્॥
Nar3.14.10-1 વનમેયુ ષ કદર્મે પ્રસન્ને મતસવર્ વમપુાિદશ જન યૈ ।
Nar3.14.10-2 કિપલાત્મક! વાયુમ દરેશ! વિરતં વં પિરપાિહ માં ગદાૈઘાત્॥
Nar3.15.1-1 મ તિરહ ગુણસક્તા બ ધકૃત્તે વસક્તા
Nar3.15.1-2 વ તકૃદુપ ધે ભ ક્તયાેગ તુ સ ક્તમ્ ।
Nar3.15.1-3 મહદનુગમલ યા ભ ક્તરેવાત્ર સા યા
Nar3.15.1-4 કિપલતનુિર ત વં દેવહૂત્યૈ યગાદ ઃ॥
Nar3.15.2-1 પ્રકૃ તમહદહઙ્કારાશ્ચ માત્રાશ્ચ ભૂતા યિપ
Nar3.15.2-2 હૃદિપ દશાક્ષી પૂ ષઃ પ ચિવશઃ ।
Nar3.15.2-3 ઇ ત િવિદતિવભાગાે મુચ્યતેઽસાૈ પ્રકૃત્યાં
Nar3.15.2-4 કિપલતનુિર ત વં દેવહૂત્યૈ યગાદ ઃ॥
Nar3.15.3-1 પ્રકૃ તગતગુણાૈઘનૈાર્જ્યતે પૂ ષાેઽયં
Nar3.15.3-2 યિદ તુ સજ ત તસ્યાં તદુ્ગણા તં ભજેરન્ ।
Nar3.15.3-3 મદનુભજનત વાલાેચનૈઃ સા યપેયાત્
Nar3.15.3-4 કિપલતનુિર ત વં દેવહૂત્યૈ યગાદ ઃ॥
Nar3.15.4-1 િવમલમ ત પાત્તૈરાસનાદૈ્યમર્દઙ્ગં
Nar3.15.4-2 ગુ ડસમિધ ઢં િદવ્યભષૂાયુધાઙ્કમ્ ।
Nar3.15.4-3 ચતુ લતતમાલં શીલયેતાનવુેલં
Nar3.15.4-4 કિપલતનુિર ત વં દેવહૂત્યૈ યગાદ ઃ॥
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Nar3.15.5-1 મમ ગુણગુણલીલાકણર્નૈઃ ક તનાદ્યૈર્
Nar3.15.5-2 મિય સરુસિરદાેઘપ્રખ્ય ચત્તાનુ ત્તઃ ।
Nar3.15.5-3 ભવ ત પરમભ ક્તઃ સા િહ ત્યાેિવજેત્રી
Nar3.15.5-4 કિપલતનુિર ત વં દેવહૂત્યૈ યગાદ ઃ॥
Nar3.15.6-1 અહહ બહુલિહસાસ ચતાથઃ કુડુ બં
Nar3.15.6-2 પ્ર તિદનમનપુુ ણ સ્ત્રી જતાે બાલલાલી ।
Nar3.15.6-3 િવશ ત િહ ગ્ હસક્તાે યાતનાં મ યભક્તઃ
Nar3.15.6-4 કિપલતનુિર ત વં દેવહૂત્યૈ યગાદ ઃ॥
Nar3.15.7-1 યવુ તજઠર ખન્નાે તબાેધાેઽ યકા ડે
Nar3.15.7-2 પ્રસવગ લતબાેધઃ પીડયાે લઙ્ઘ્ય બાલ્યમ્ ।
Nar3.15.7-3 પનુરિપ બત મુહ્યત્યેવ તા યકાલે
Nar3.15.7-4 કિપલતનુિર ત વં દેવહૂત્યૈ યગાદ ઃ॥
Nar3.15.8-1 િપ સરુગણયા ધા મકાે યાે ગ્ હસ્થઃ
Nar3.15.8-2 સ ચ િનપત ત કાલે દ ક્ષણા વાપેગામી ।
Nar3.15.8-3 મિય િનિહતમકાં કમર્ તૂદક્પથાથ
Nar3.15.8-4 કિપલતનુિર ત વં દેવહૂત્યૈ યગાદ ઃ॥
Nar3.15.9-1 ઇ ત સિુવિદતવેદ્યાં દેવ! હે દેવહૂ ત
Nar3.15.9-2 કૃતનુ તમનુગ્ હ્ય વં ગતાે યાે ગસઙ્ઘૈઃ ।
Nar3.15.9-3 િવમલમ તરથાસાૈ ભ ક્તયાેગને મુક્તા
Nar3.15.9-4 વમિપ જનિહતાથ વતર્સે પ્રાગુદ ચ્યામ્॥
Nar3.15.10-1 પરમ! િકમુ બહૂ યા વ પદા ભાજેભ ક્ત
Nar3.15.10-2 સકલભયિવનતે્રી ં સવર્કામાપેનતે્રીમ્ ।
Nar3.15.10-3 વદ સ ખલુ દૃઢં વં વ દ્વધૂયામયાન્મે
Nar3.15.10-4 ગુ પવનપુરેશ!્ વ યપુાધ વ ભ ક્તમ્॥
Nar4.16.1-1 દશાે િવિર ચતનયાેઽથ મનાે તનૂ ં
Nar4.16.1-2 લ વા પ્રસૂ ત મહ ષાેડશ ચાપ ક યાઃ ।
Nar4.16.1-3 ધમ ત્રયાેદશ દદાૈ િપઋષુ વધાં ચ
Nar4.16.1-4 વાહાં હિવભુર્ જ સતી ં ગિરશે વદંશે॥
Nar4.16.2-1 મૂ તિહ ધમર્ગ્ િહણી સષુવુે ભવ તં
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Nar4.16.2-2 નારાયણં નરસખં મિહતાનુભાવમ્ ।
Nar4.16.2-3 ય જન્મિન પ્રમુિદતાઃ કૃતતૂયર્ઘાષેાઃ
Nar4.16.2-4 પુ પાે કરા પ્રવ ષનુુર્નવુુઃ સરુાૈઘાઃ॥
Nar4.16.3-1 દૈત્યં સહસ્રકવચં કવચૈઃ પર તં
Nar4.16.3-2 સાહસ્રવ સરતપ સમરા ભલવ્યૈઃ ।
Nar4.16.3-3 પયાર્યની મતતપ સમરાૈ ભવ તાૈ
Nar4.16.3-4 શષ્ટૈકકઙ્કટમમું યહતાં સલીલમ્॥
Nar4.16.4-1 અ વાચરન્નપુિદશન્નિપ માેક્ષધમ
Nar4.16.4-2 વં ભ્રા મા બદિરકાશ્રમમ યવા સીઃ ।
Nar4.16.4-3 શક્રાેઽથ તે શમતપાેબલિન સહાત્મા
Nar4.16.4-4 િદવ્યાઙ્ગનાપિર તં પ્ર જઘાય મારમ્॥
Nar4.16.5-1 કામાે વસ તમલયાિનલબ ધુશાલી
Nar4.16.5-2 કા તાકટાક્ષિવ શખૈિવકસ દ્વલાસઃૈ ।
Nar4.16.5-3 િવ યન્મુહુમુર્હુરક પમુદ ક્ષ્ય ચ વાં
Nar4.16.5-4 ભીત વાયાથ જગદે દુહાસભા ॥
Nar4.16.6-1 ભીત્યાલમઙ્ગજવસ તસરુાઙ્ગના! વાે
Nar4.16.6-2 મન્માનસં વહ જુષ વ મ ત બ્રવુાણઃ ।
Nar4.16.6-3 વં િવ મયને પિરતઃ તવુતામથષૈાં
Nar4.16.6-4 પ્રદશર્યઃ વપિરચારકકાતરાક્ષીઃ॥
Nar4.16.7-1 સ માેહનાય મ લતા મદનાદ તે
Nar4.16.7-2 વદ્દા સકાપિરમલૈઃ િકલ માેહમાપુઃ ।
Nar4.16.7-3 દત્તાં વયા ચ જગ્ હુસ્ત્રપયવૈ સવર્-
Nar4.16.7-4 વવાર્ સગવર્શમની ં પનુ વર્શી ં તામ્॥
Nar4.16.8-1 દૃ ટ્વાવેર્શી ં વં કથાં ચ િનશ ય શક્રઃ
Nar4.16.8-2 પયાર્કુલાેઽ િન ભવન્મિહમાવમશાર્ત્ ।
Nar4.16.8-3 અેવં પ્રશા તરમણીયતરાવતાતરાત્
Nar4.16.8-4 વત્તાેઽિધકાે વરદ! કૃ ણતનુ વમવે॥
Nar4.16.9-1 દક્ષ તુ ધાતુર તલાલનયા ર ે ધાે
Nar4.16.9-2 નાત્યાદતૃ વિય ચ કષ્ટમશા તરાસીત્ ।
Nar4.16.9-3 યને વ્યન્રુ ધ સ ભવત્તનુમવે શવ
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Nar4.16.9-4 યજ્ઞાે ચ વૈરિપશનુે વસતુાં વ્યમાનીત્॥
Nar4.16.10-1 કુ્રદ્ધશેમિદતમખઃ સ તુ કૃત્તશીષા
Nar4.16.10-2 દેવપ્રસાિદતહરાદથ લ ધ વઃ ।
Nar4.16.10-3 વ પૂિરતક્રતવુરઃ પનુરાપ શા ત
Nar4.16.10-4 સ વં પ્રશા તકર! પાિહ મ પુરેશ!્ ॥
Nar4.17.1-1 ઉત્તાનપાદ પતેમર્નનુ દનસ્ય
Nar4.17.1-2 યા બભવૂ સુ ચિનતરામભીષ્ટા ।
Nar4.17.1-3 અ યા સનુી તિર ત ભતુર્નરાદ્દતા સા
Nar4.17.1-4 વામવે િનત્યમગ તઃ શરણં ગતાભૂત્॥
Nar4.17.2-1 અઙે્ક િપતુઃ સુ ચપતુ્રકમતુ્રમં તં
Nar4.17.2-2 દૃ ટ્વા ધ્રવુઃ િકલ સનુી તસતુાેઽિધરાેક્ષ્યન્ ।
Nar4.17.2-3આ ચ ક્ષપે િકલ શશઃુ સતુરાં સુ ચ્યા
Nar4.17.2-4 દુ સ ત્ય ખલુ ભવ દ્વમખુૈરસયૂા॥
Nar4.17.3-1 વન્માેિહતે િપતિર પ ય ત દારવ યે
Nar4.17.3-2 દૂરં દુ ક્તિનહતઃ સ ગતાે િન બામ્ ।
Nar4.17.3-3 સાિપ વકમર્ગ તસ તરણાય પુંસાં
Nar4.17.3-4 વ પાદમવે શરણં શશવે શશસં॥
Nar4.17.4-1આક યર્ સાેઽિપ ભવદચર્નિન શ્ચતાત્મા
Nar4.17.4-2 માની િનરેત્ય નગરા કલ પ ચવષર્ઃ ।
Nar4.17.4-3 સ દષૃ્ટનારદિનવેિદતમ ત્રમાગર્સ્
Nar4.17.4-4 વામારરાધ તપસા મધુકાનના તે॥
Nar4.17.5-1 તાતે િવષ ણહૃદયે નગર ં ગતને
Nar4.17.5-2 શ્રીનારદેન પિરસાિ વત ચત્ત ત્તાૈ ।
Nar4.17.5-3 બાલ વદિપતમનાઃ ક્રમવિધતને
Nar4.17.5-4 િન યે કઠાેરતપસા િકલ પ ચ માસાન્॥
Nar4.17.6-1 તાવત્તપાેબલિન ચ્છ્વ સતે િદગ તે
Nar4.17.6-2 દેવા થત વમુદય ક ણાદ્રર્ચેતાઃ ।
Nar4.17.6-3 વદૂ્રપ ચદ્રસિનલીનમતેઃ પુર તા-
Nar4.17.6-4 દાિવબર્ભૂિવથ િવભાે! ગ ડાિધ ઢઃ॥
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Nar4.17.7-1 વદ્દશર્નપ્રમદભારતરઙ્ ગતં તં
Nar4.17.7-2 દગૃ્ યાં િનમગ્ મવ પરસાયને તે ।
Nar4.17.7-3 તુષૂ્ટષમાણમવગ ય કપાેલદેશે
Nar4.17.7-4 સં ષ્ટવાન સ દરેણ તથાદરેણ॥
Nar4.17.8-1 તાવ દ્વબાેધિવમલં પ્ર વ તમેણ-

Nar4.17.8-2 માભાષથા વમવગ ય તદ યભાવમ્ ।
Nar4.17.8-3 રાજં્ય ચરં સમનુભૂય ભજ વ ભૂયઃ
Nar4.17.8-4 સવાત્તરં ધ્રવુ! પદં િવિન ત્તહીનમ્॥
Nar4.17.9-1 ઇત્યૂચુ ષ વિય ગતે પન દનાેઽસા-
Nar4.17.9-2 વાન દતા ખલજનાે નગર મપુેતઃ ।
Nar4.17.9-3 રેમે ચરં ભવદનુગ્રહપૂણર્કામસ્
Nar4.17.9-4 તાતે ગતે ચ વનમાદતૃરાજ્યભારઃ॥
Nar4.17.10-1 યક્ષેણ દેવ! િનહતે પનુ ત્તમેઽ મન્
Nar4.17.10-2 યક્ષૈઃ સ યુદ્ધિનરતાે િવરતાે મનૂક્યા ।
Nar4.17.10-3 શા ત્યા પ્રસન્નહૃદયાદ્ધનદાદુપેતાત્
Nar4.17.10-4 વદ્ભ ક્તમવે સદુૃઢામ ણાને્મહાત્મા॥
Nar4.17.11-1 અ તે ભવ પુ ષનીતિવમાનયાતાે
Nar4.17.11-2 માત્રા સમં ધ્રવુપદે મુિદતાેઽયમા તે ।
Nar4.17.11-3 અેવં વ ત્યજનપાલનલાેલધી વં
Nar4.17.11-4 વાતાલયાિધપ! િન ધ મમામયાૈઘાન્॥
Nar4.18.1-1 તસ્ય ધ્રવુકુલ અેવ તુઙ્ગક ત-
Nar4.18.1-2 રઙ્ગસ્યવ્યજિન સતુઃ સ વનેનામા ।
Nar4.18.1-3 યદ્દાષેવ્ય થતમ તઃ સ રાજવયર્-
Nar4.18.1-4 વ પાદે િનિહતમના વનં ગતાેઽભૂત્॥
Nar4.18.2-1 પાપાેઽિપ ક્ષ તતલપાલનાય વનેઃ
Nar4.18.2-2 પાૈરાદૈ્ય પિનિહતઃ કિઠરવીયર્ઃ ।
Nar4.18.2-3 સવ યાે િનજબલમવે સ પ્રશસંન્
Nar4.18.2-4 ભૂચકે્ર તવ યજના યયં યરાૈ સીત્॥
Nar4.18.3-1 સ પ્રાપ્તે િહતકથનાય તાપસાૈધે
Nar4.18.3-2 મત્તાેઽ યાે ભવનપ તનર્ કશ્ચને ત ।
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Nar4.18.3-3 વિન્ન દાવચનપરાે મનુીશ્વરૈ તૈઃ
Nar4.18.3-4 શાપાગ્ ાૈ શલભદશામનાિય વનેઃ॥
Nar4.18.4-1 તન્નાશા ખલજનભી કૈમુર્ની દ્ર-ૈ
Nar4.18.4-2 તન્માત્રા ચરપિરર ક્ષતે તદઙ્ગે ।
Nar4.18.4-3ત્યક્તાઘે પિરમ થતાદથાે દ ડાદ્
Nar4.18.4-4 દાેદર્ ડે પિરમ થતે વમાિવરાસીઃ॥
Nar4.18.5-1 િવખ્યાતઃ થુિર ત તાપસાપેિદષ્ટૈઃ
Nar4.18.5-2 સતૂાદૈ્યઃ પિર તભાિવભૂિરવીયર્ઃ ।
Nar4.18.5-3 વનેાત્યાર્ કબ લતસ પદં ધિરત્રી-
Nar4.18.5-4 માક્રા તાં િનજધનષુા સમામકાષ ॥
Nar4.18.6-1 ભૂય તાં િનજકુલમખુ્યવ સયુક્તૈર્
Nar4.18.6-2 દેવાદ્યૈઃ સમુ ચતચા ભાજનેસુ ।
Nar4.18.6-3 અન્નાદ ય ભલ ષતાિન યાિન તાિન
Nar4.18.6-4 વચ્છ દં સરુ ભતનૂમદૂદુહ વમ્॥
Nar4.18.7-1આત્માનં યહ ત સખૈ વિય િત્રધામ-
Nar4.18.7-2 ન્નાર ધે શતતમવા જમેધયાગે ।
Nar4.18.7-3 પધાર્લુઃ શતમખ અેત્ય નીચવષેાે
Nar4.18.7-4 હૃ વાશ્વં તવ તનયા પરા જતાેઽભૂત્॥
Nar4.18.8-1 દેવે દં્ર મુહુિર ત વા જનં હર તં
Nar4.18.8-2 વહ્નાૈ તં મનુવરમ ડલે જુહૂષાૈ ।
Nar4.18.8-3 ધાને કમલભવે ક્રતાેઃ સમાપ્તાૈ
Nar4.18.8-4 સાક્ષા વં મધુિરપુમૈક્ષથાઃ વયં વમ્॥
Nar4.18.9-1 તદ્દતં વરમપુલ ય ભ ક્તમેકાં
Nar4.18.9-2 ગઙ્ગા તે િવિહતપદઃ કદાિપ દેવ! ।
Nar4.18.9-3 સત્રસં્થ મુિનિનવહં િહતાિન શસં-
Nar4.18.9-4 ન્નૈ ક્ષષ્ઠાઃ સનકમખુાન્મનુી પુર તાત્॥
Nar4.18.10-1 િવજ્ઞાનં સનકમખુાેિદતં દધાનઃ
Nar4.18.10-2 વાત્માનં વયમગમાે વના તસવેી ।
Nar4.18.10-3 તત્તાદકૃ્ થવુપુર શ! સ વરં મે
Nar4.18.10-4 રાેગાૈઘં પ્રશમય વાતગેહવા સન્! ॥
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Nar4.19.1-1 થાે તુ નપ્તા થુધમર્કમર્ઠઃ પ્રાચીનબિહયુર્વતાૈ શતદુ્રતાૈ ।
Nar4.19.1-2 પ્રચેતસાે નામ સચુેતસઃ સતુાન જન વ ક ણાઙુ્કરાિનવ॥
Nar4.19.2-1 િપતુઃ સ ક્ષાિનરતસ્ય શાસનાદ્ભવત્તપસ્યાિનરતા દશાિપ તે ।
Nar4.19.2-2 પયાેિનિધ પ શ્ચમમેત્ય તત્તટે સરાવેરં સ દદશૃમુર્નાેહરમ્॥
Nar4.19.3-1 તદા ભવત્તીથર્ મદં સમાગતાે ભવાે ભવ સવેકદશર્નાદતૃઃ ।
Nar4.19.3-2 પ્રકાશમાસાદ્ય પુરઃ પ્રચેતસામપુાિદશદ્ભક્તતમ તવ તવમ્॥
Nar4.19.4-1 તવં જપ ત તમમી જલા તરે ભવ તમાસિેવષતાયુતં સમાઃ ।
Nar4.19.4-2 ભવ સખુા વાદરસાદમી વયા બભવૂ કાલાે ધ્રવુવન્ન શીઘ્રતા॥
Nar4.19.5-1 તપાે ભરેષામ તમાત્રવિધ ભઃ સ યજ્ઞિહસાિનરતાેઽિપ પાિવતઃ ।
Nar4.19.5-2 િપતાિપ તષેા ગ્ હયાતનારદપ્રદ શતાત્મા ભવદાત્મતાં યયાૈ॥
Nar4.19.6-1 કૃપાબલનેવૈ તત્ઃ પ્રચેતસાં પ્રકાશમાગાઃ પતગે દ્રવાહનઃ ।
Nar4.19.6-2 િવરા જચક્રાિદવરાયુધાંશુ ભભુર્ ભરષ્ટા ભ દ ચતદ્યુ તઃ॥
Nar4.19.7-1 પ્રચેતસાં તાવદયાચતામિપ વમવે કા યભરાદ્વારાનદાઃ ।
Nar4.19.7-2 ભવ દ્વ ચ તાિપ શવાયદેિહનાં ભવ વસાૈ દ્રનુ તશ્ચ કામદા॥
Nar4.19.8-1 અવા ય કા તાં તનયાં મહી હાં તયા રમ વં દશલક્ષવ સર મ્ ।
Nar4.19.8-2 સતુાેઽ તુ દક્ષાે નનુ ત ક્ષણાચ્ચ માં પ્રયાસ્યથે ત યગદાે મુદૈવ તાન્॥
Nar4.19.9-1 તતશ્ચ તે ભૂતલરાેિધન ત કૂ્રધા દહ તાે દુ્રિહણને વાિરતાઃ ।
Nar4.19.9-2 દુ્રમૈશ્ચ દત્તાં તનયામવા ય તાં વદુક્તકાલં સુ ખનાેઽ ભરે મરે॥
Nar4.19.10-1 અવા ય દકં્ષ ચ સતંુ કૃતા વરાઃ પ્રચેતસાે નારદલ ધયા િધયા ।
Nar4.19.10-2 અવાપુરાન દપદં તથાિવધુ વમીશ! વાતાલયનાથ! પાિહ મામ્॥
Nar5.20.1-1 પ્રયવ્રતસ્ય પ્રયપતુ્રભૂતાદાગ્ ીધ્રરા દુિદતાે િહ ના ભઃ ।
Nar5.20.1-2 વાં દષૃ્ટવાિનષ્ટદ મષ્ટમ યે તવવૈ તુષ્ટ ૈ કૃતયજ્ઞકમાર્॥
Nar5.20.2-1 અ ભષુ્ટત તત્ર મનુીશ્વરૈ વં રાજ્ઞઃ વતુલ્યં સતુમ યર્માનઃ ।
Nar5.20.2-2 વયં જિન યેઽહ મ ત બ્રવુાણ તરાેદધા બિહ ષ િવશ્વમૂત! ॥
Nar5.20.3-1 ના ભ પ્રયાયામથ મે દેવ્યાં વમંશતાેઽભૂરષૃભા ભધાનઃ ।
Nar5.20.3-2 અલાેકસામા યગુણપ્રભાવપ્રભાિવતાશષેજનપ્રમાેદઃ॥
Nar5.20.4-1 વિય િત્રલાેક ત રા ભારં િનધાય ના ભઃ સહ મે દેવ્યા ।
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Nar5.20.4-2 તપાવેનં પ્રા ય ભવિન્નષવેી ગતઃ િકલાન દપદં પદં તે॥
Nar5.20.5-1 ઇ દ્ર વદુ કષર્કૃતાદમષાર્દ્વવષર્ ના મન્નજનાભવષ ।
Nar5.20.5-2 યદા તદા વં િનજયાેગશ યા વવષર્મનેદ્વ્યદધાઃ સવુષર્મ્॥
Nar5.20.6-1 જતે દ્રદત્તાં કમની ં જય તીમથાેદ્વહન્નાત્મરતાશયાેઽિપ ।
Nar5.20.6-2 અ જન તત્ર શતં તનૂ યષેાં ક્ષતીષાે ભરતાેઽગ્રજન્મા॥
Nar5.20.7-1 નવાભવ યાે ગવરા નવા યે વપાલય ભારતવષર્ખ ડાન્ ।
Nar5.20.7-2 સકૈા વશી ત તવ શષેપતુ્રા તપાેબલાદ્ભૂસરુભૂયમીયુઃ॥
Nar5.20.8-1 ઉ વા સતુે યાેઽથ મનુી દ્રમ યે િવર ક્તભ ય વતમુ ક્તમાગર્મ્ ।
Nar5.20.8-2 વયં ગતઃ પારમહંસ્ય ત્તમધા જડાને્મત્તિપશાચચયાર્મ્॥
Nar5.20.9-1 પરાત્મભૂતાેઽિપ પરાપેદેશં કુવર્ ભવ સવર્િનરસ્યમાનઃ ।
Nar5.20.9-2 િવકારહીનાે િવચચાર કૃ નાં મહીમહીનાત્મરસા ભલીનઃ॥
Nar5.20.10-1 શયવુ્રતં ગાે ગકાકચયા ચરં ચરન્ના ય પરં વ પમ્ ।
Nar5.20.10-2 દવાહૃતાઙ્ગઃ કુટકાચલે વં તાપાન્મમાપાકુ વાતનાથ! ॥
Nar5.21.1-1 મ યાેદ્ભવઆે ભવુ ઇલા તના મ્ર વષ
Nar5.21.1-2 ગાૈર પ્રધાનવિનતાજનમાત્રભા જ ।
Nar5.21.1-3 શવણ મ ત્રનુ ત ભઃ સમપુાસ્યમાનં
Nar5.21.1-4 સઙ્કષર્ણાત્મકમધીશ્વર! સશં્રયે વામ્॥
Nar5.21.2-1 ભદ્રાશ્વનામક ઇલા તપવૂર્વષ
Nar5.21.2-2 ભદ્રશ્રવાે ભરૃ ષ ભઃ પિરણૂયમાનમ્ ।
Nar5.21.2-3 ક પા તગૂઢિનગમાેદ્ધરણપ્રવીણં
Nar5.21.2-4 યાયા મ દેવ! હયશીષર્તનું ભવ તમ્॥
Nar5.21.3-1 યાયા મ દ ક્ષણગતે હિરવષર્વષ
Nar5.21.3-2 પ્રહ્લાદમખુ્યપુ ષૈઃ પિરષવે્યમાણમ્ ।
Nar5.21.3-3 ઉત્તુઙ્ગશા તધવલાકૃ તમેકશદુ્ધ-
Nar5.21.3-4 જ્ઞાનપ્રદં નરહિર ભગવન્! ભવ તમ્॥
Nar5.21.4-1 વષ પ્રતી ચ લ લતાત્મિન કેતુમાલે
Nar5.21.4-2 લીલાિવશષેલ લત મતશાેભનાઙ્ગમ્ ।
Nar5.21.4-3 લ યા પ્ર પ તસતુૈશ્ચ િનષવે્યમાણં
Nar5.21.4-4 તસ્યાઃ પ્રયાય તકામતનું ભજે વામ્॥
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Nar5.21.5-1 ર યેઽ યુદ ચ ખલુ ર યકના મ્ર વષ
Nar5.21.5-2 તદ્વષર્નાથમનવુ સર્પયર્માણમ્ ।
Nar5.21.5-3 ભક્તૈકવ સલમમ સરહૃ સુ ભા તં
Nar5.21.5-4 મ સ્યાકૃ ત ભવુનનાથ! ભજે ભવ તમ્॥
Nar5.21.6-1 વષ િહર મયસમાહ્વયમાૈત્તરાહ-
Nar5.21.6-2 માસીનમિદ્ર તકમર્ઠકામઠાઙ્ગમ્ ।
Nar5.21.6-3 સસંવેતે િપ ગણપ્રવરાેઽયર્માયં
Nar5.21.6-4 તં વાં ભ મ ભગવન્! પર ચન્મયાત્મન!્ ॥
Nar5.21.7-1 િક ચાેત્તરેષુ કુ ષુ પ્રયયા ધર યા
Nar5.21.7-2 સસંિેવતાે મિહતમ ત્રનુ તપ્રભેદૈઃ ।
Nar5.21.7-3 દંષ્ટ્ર ાગ્રઘ્ ષ્ટઘન ષ્ઠગિરષ્ઠવ માર્
Nar5.21.7-4 વં પાિહ િવજ્ઞનુતયજ્ઞવરાહમૂત! ॥
Nar5.21.8-1 યા યાં િદશં ભજ ત િક પુ ષાખ્યવષ
Nar5.21.8-2 સસંિેવતાે હનુમતા દૃઢભ ક્તભા ।
Nar5.21.8-3 સીતા ભરામપરમાદ્ભુત પશાલી
Nar5.21.8-4 રામાત્મકઃ પિરલસ પિરપાિહ િવ ણાે! ॥
Nar5.21.9-1 શ્રીનારદેન સહ ભારતખ ડમખુ્યસૈ્
Nar5.21.9-2 વં સાઙ્ખ્યયાેગનુ ત ભઃ સમપુાસ્યમાનઃ ।
Nar5.21.9-3આક પકાલ મહ સાધજુના ભરક્સી
Nar5.21.9-4 નારાયણાે નરસખઃ પિરપાિહ ભૂમન!્ ॥
Nar5.21.10-1 લાક્ષેઽકર્ પમિય શા મલ ઇ દુ પં
Nar5.21.10-2 દ્વ યે ભજ ત કુશનામિન વિહ્ન પમ્ ।
Nar5.21.10-3 ક્રાૈ ચેઽ બુ પમથ વાયુમયં ચ શાકે
Nar5.21.10-4 વાં બ્રહ્મ પમિય પુ કરના મ્ર લાેકાઃ॥
Nar5.21.11-1 સવધ્રુર્વીિદ ભ ડુપ્રકરૈગ્રર્હૈશ્ચ
Nar5.21.11-2 પુચ્છાિદકે વવયવે વ ભક યમાનૈઃ ।
Nar5.21.11-3 વં શશમુારવપુષા મહતામપુાસ્યઃ
Nar5.21.11-4 સ યાસુ ધ નરકં મમ સ ધુશાયનૈ!્ ॥
Nar5.21.12-1 પાતાલમૂલભુિવ શષેતનું ભવ તં
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Nar5.21.12-2 લાેલૈકકુ ડલિવરા જસહસ્રશીષર્મ્ ।
Nar5.21.12-3 નીલા બરં તહલં ભજુગાઙ્ગના ભર્-
Nar5.21.12-4 જુષં્ટ ભજે હર ગદા ગુ ગેહનાથ! ॥
Nar6.22.1-1 અ મલાે નામ મહીસરુઃ પુરા ચર વભાે! ધમર્પથા ગ્ હાશ્રમી ।
Nar6.22.1-2 ગુરાે ગરા કાનનમેત્ય દષૃ્ટવા સઘુ્ ષ્ટશીલાં કુલટાં મદાકુલામ્॥
Nar6.22.2-1 વતઃ પ્રશા તાેઽિપ તદાહૃતાશયઃ વધમર્મુ જ તયા સમારમન્ ।
Nar6.22.2-2 અધમર્કાર દશમી ભવ પનુદર્ધાૈ ભવન્નામયુતે સતુે ર તમ્॥
Nar6.22.3-1 સ ત્યુકાલે યમરાજિકઙ્ગરા ભયઙ્કરા સ્ત્રીન ભલક્ષય ભયા ।
Nar6.22.3-2 પુરા મના વ તવાસનાબલા જુહાવ નારાયણનામકં સતુમ્॥
Nar6.22.4-1 દુરાશયસ્યાિપ તદા વિનગર્ત વદ યનામાક્ષરમાત્રવૈભવાત્ ।
Nar6.22.4-2 પુરાેઽ ભપેતુભર્વદ યપાષર્દાશ્ચતુભુર્ ઃ પીતપટા મનાેહરાઃ॥
Nar6.22.5-1 અમું ચ સ પા ય િવકષર્તાે ભટા વમુ ચતેત્યા ધુબર્લાદમી ।
Nar6.22.5-2 િનવાિરતા તે ચ ભવ જનૈ તદા તદ યપાપં િન ખલં યવેદયન્॥
Nar6.22.6-1 ભવ તુ પાપાિન કથં તુ િન કૃતે કૃતેઽિપ ભાે દ ડનમ ત પ ડતાઃ! ।
Nar6.22.6-2 ન િન કૃ તઃ િક િવિદતા ભવાદશૃા મ ત પ્રભાે! વ પુ ષા બભા ષરે॥
Nar6.22.7-1 શ્રુ ત ત યાં િવિહતા વ્રતાદયઃ પનુ ત પાપં ન લનુ ત વાસનામ્ ।
Nar6.22.7-2 અન તસવેા તુ િનકૃ ત ત દ્વયી મ ત પ્રભાે! વ પુ ષા બભા ષરે॥
Nar6.22.8-1 અનને ભાે! જન્મસહસ્રકાેિટ ભઃ કૃતષેુ પાપે વિપ િન કૃ તઃ કૃતા ।
Nar6.22.8-2 તદગ્રહીન્નામ ભયાકુલાે હરેિર ત પ્રભાે! વ પુ ષા બભા ષરે॥
Nar6.22.9-1 ણામબુદ્ યાિપ મુકુ દક તર્નં દહત્યઘાૈઘાન્મિહમાસ્ય તાદશૃઃ ।
Nar6.22.9-2 યથા ગ્ રેધાં સ યથાષૈેધં ગદાિન ત પ્રભાે! વ પુ ષા બભા ષરે॥
Nar6.22.10-1 ઇતીિરતૈયાર્ યભટૈરપા તે ભવદ્ભટાનાં ચ ગણે તરાેિહતે ।
Nar6.22.10-2 ભવ ત ક ચન કાલમાચર ભવ પદં પ્રાિપ ભવદ્ભટૈરસાૈ॥
Nar6.22.11-1 વિકઙ્ગરાવેદનશિઙ્કતાે યમ વદઙ્ ઘ્રભક્તષેુ ન ગ યતા મ ત ।
Nar6.22.11-2 વક ય ત્યાન શ શક્ષદુચ્ચકૈઃ સ દેવ! વાતાલ ાથ! પાિહ મામ્॥
Nar6.23.1-1 પ્રચેત તુ ભગવન્નપરાેઽિહ દક્ષસ-્
Nar6.23.1-2 વ સવેનં વ્યિધત સગર્િવ દ્ધકામઃ ।
Nar6.23.1-3આિવબર્ભૂિવથ તદા લસદષ્ટબાહુસ-્
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Nar6.23.1-4 ત મૈ વરં દિદથ તાં ચ વધૂમ સક્નીમ્॥
Nar6.23.2-1 તસ્યાત્મ વયુતમીશ! પનુઃ સહસ્રં
Nar6.23.2-2 શ્રીનારદસ્ય વચસા તવ માગર્માપુઃ ।
Nar6.23.2-3 નૈકત્રવાસ ષયે મુમુચે સ શાપં
Nar6.23.2-4 ભક્તાેત્તમ ષરનુગ્ હમવે મનેે॥
Nar6.23.3-1 ષષ્ટ ા તતાે દુિહ ભઃ જતઃ કુલાૈઘાન્
Nar6.23.3-2 દાૈિહત્રસનૂુરથ તસ્ય સ િવશ્વ પઃ ।
Nar6.23.3-3 વ તાતે્રવ મતમ પયિદ દ્રમા ૈ
Nar6.23.3-4 દેવ! વદ યમિહમા ખલુ સવર્જૈત્રઃ॥
Nar6.23.4-1 પ્રાક્ષરૂસનેિવષયે િકલ ચત્રકેતુઃ
Nar6.23.4-2 પતુ્રાગ્રહી પ તરઙ્ ગરસઃ પ્રભાવાત્ ।
Nar6.23.4-3 લ વૈકપતુ્રમથ તત્ર હતે સપત્ની-
Nar6.23.4-4 સઙ્ઘૈરમુહ્યદવશ તવ માયયાસાૈ॥
Nar6.23.5-1 તં નારદ તુ સમમઙ્ ગરસા દયાલુઃ
Nar6.23.5-2 સ પ્રા ય તાવદુપદ યર્ સતુસ્ય વમ્ ।
Nar6.23.5-3 કસ્યા મ પતુ્ર ઇ ત તસ્ય ગરા િવમાેહં
Nar6.23.5-4ત્યક વા વદચર્નિવધાૈ પ ત યયુઙ્ક્ત॥
Nar6.23.6-1 તાતંે્ર ચ મ ત્રમિપ નારદતાેઽથ લ વા
Nar6.23.6-2 તાષેાય શષેવપુષાે નનુ તે તપસ્યન્ ।
Nar6.23.6-3 િવદ્યાધરાિધપ તતાં સ િહ સપ્તરાત્રે
Nar6.23.6-4 લ વાત્યુકુ ટ્ઃઅમ તર વભજદ્ભવ તમ્॥
Nar6.23.7-1 ત મૈ ણાલધવલને સહસ્રશી ણાર્
Nar6.23.7-2 પેણ બદ્ધનુ ત સદ્ધગણા તેણ ।
Nar6.23.7-3 પ્રાદુભર્વન્ન ચરતાે નુ ત ભઃ પ્રસન્નાે
Nar6.23.7-4 દ વાત્મત વમનુગ્ હ્ય તરાેદધાથ॥
Nar6.23.8-1 વદ્ભક્તમાૈ લરથ સાેઽિપ ચ લક્ષલકં્ષ
Nar6.23.8-2 વષાર્ ણ હષુર્લમના ભવુનષેુ કામમ્ ।
Nar6.23.8-3 સ ઙ્ગાપય ગુણગણં તવ સુ દર ભઃ
Nar6.23.8-4 સઙ્ગ તરેકરિહતાે લ લતં ચચાર॥
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Nar6.23.9-1 અત્ય તસઙ્ગિવલયાય ભવ પ્ર ન્નાે
Nar6.23.9-2 નનંૂ સ ય ગિરમા ય મહ સમાજે ।
Nar6.23.9-3 િન શઙ્કમઙ્કકૃતવ લભમઙ્ગ િર
Nar6.23.9-4 તં શઙ્કરં પિરહસન્નુમયા ભશપેે॥
Nar6.23.10-1 િન સ ભ્રમ વયમયા ચતશાપમાેક્ષાે
Nar6.23.10-2 ત્રાસરુ વમપુગ ય સરેુ દ્રયાેધી ।
Nar6.23.10-3 ભ યાત્મત વકથનૈઃ સમરે િવ ચત્રં
Nar6.23.10-4 શત્રાેરિપ ભ્રમમપાસ્ય ગતઃ પદં તે॥
Nar6.23.11-1 વ સવેનને િદ તિર દ્રવધાેદ્યતાિપ
Nar6.23.11-2 તા ત્યુતે દ્રસહૃુદાે મ તાેઽ ભલેભે ।
Nar6.23.11-3 દુષ્ટાશયેઽિપ શભુદૈવ ભવિન્નષવેા
Nar6.23.11-4 તત્તાદશૃ વમવ માં પવનાલયેશ! ॥
Nar7.24.1-1 િહર યાક્ષે પાેિત્રપ્રવરવપુષા દેવ! ભવતા
Nar7.24.1-2 હતે શાેલક્રાેધગ્લિપતઘ્ તરેતસ્ય સહજઃ ।
Nar7.24.1-3 િહર યપ્રાર ભઃ ક શપુરમરારા તસદ સ
Nar7.24.1-4 પ્ર તજ્ઞામાતનેે તવ િકલ વધાથ મુરિરપાે! ॥
Nar7.24.2-1 િવધાતારં ઘાેરં સ ખલુ તપ સ વા ન ચરતઃ
Nar7.24.2-2 પુરઃ સાક્ષા કુવર્ સરુનર ગાદ્યૈરિનધનમ્ ।
Nar7.24.2-3 વરં લ વા દપૃ્તાે જગિદહ ભવન્નાયક મદં
Nar7.24.2-4 પિર દિન્ન દ્રાદહરત િદવં વામગણયન્॥
Nar7.24.3-1 િનહ તું વાં ભૂય તવ પદમવાપ્તસ્ય ચ િરપાેર્-
Nar7.24.3-2 બિહદૃર્ષ્ટેર તદર્િધથ હૃદયે સૂ મવપષુા ।
Nar7.24.3-3 નદન્નુચ્ચૈ તત્રા ય ખલભવુના તે ચ ગયન્
Nar7.24.3-4 ભયા યાતં મ વા સ ખલુ જતકાશી િનવ તે॥
Nar7.24.4-1 તતાેઽસ્ય પ્રહ્લાદઃ સમજિન સતુાે ગભર્વસતાૈ
Nar7.24.4-2 મનુવે ણાપાણેરિધગતભબદ્ભ ક્તમિહમા ।
Nar7.24.4-3 સ વૈ ત્યા દૈત્યઃ શશરુિપ સમેત્ય વિય ર ત
Nar7.24.4-4 ગત વદ્ભક્તાનાં વરદ! પરમાેદાહરણતામ્॥
Nar7.24.5-1 સરુાર ણાં હાસ્યં તવ ચરણદાસ્યં િનજસતુે
Nar7.24.5-2 સ દૃ ટ્વા િદષ્ટાત્મા ગુ ભર શ શક્ષ ચ્ચરમમુમ્ ।
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Nar7.24.5-3 ગુ પ્રાેક્તં ચાસાિવદ મદમભદ્રાય દૃઢ મ-
Nar7.24.5-4ત્યપાકુવર્ સવ તવ ચરણભ યવૈ વ ધે॥
Nar7.24.6-1 અધીતષેુ શ્રેષં્ઠ િક મ ત પિર ષ્ટેઽથ તનયે
Nar7.24.6-2 ભવદ્ભ ક્ત વયાર્મ ભગદ ત પયાર્કુલ તઃ ।
Nar7.24.6-3 ગુ યાે રાે ષ વા સહજમ તરસ્યાેત્ય ભિવદન્
Nar7.24.6-4 વિધપાયાન મ વ્યતતુ ભવ પાદશરણે॥
Nar7.24.7-1 સ શલૂૈરાિવદ્ધઃ સબુહુ મ થતાે િદગ્ગજગણૈર્-
Nar7.24.7-2 મહાસપદર્ષ્ટાેઽ યનશનગરાહારિવધુતઃ ।
Nar7.24.7-3 ગિર દ્રાવ ક્ષપ્તાેઽ યહહ પરમાત્મન્નિય િવભાે!
Nar7.24.7-4 વિય ય તાત્મ વા કમિપ ન િનપીડામભજત॥
Nar7.24.8-1 તતઃ શઙ્કાિવષ્ટઃ સ પનુર તદુષ્ટાેઽસ્ય જનકાે
Nar7.24.8-2 ગુ યા તદ્ગહે િકલ વ ણપાશૈ તમ ણત્ ।
Nar7.24.8-3 ગુરાેશ્ચાસાિન્ન યે સ પનુરનુગા દૈત્યતનયાન્
Nar7.24.8-4 ભવદ્ભક્તે ત વં પરમિપ િવજ્ઞાનમ શષત્॥
Nar7.24.9-1 િપતા શ ◌ૃ વ બાલપ્રકરમ ખલં વ તુ તપરં
Nar7.24.9-2 ષા ધઃ પ્રાહૈનં કુલહતક! ક તે બલ મ ત ।
Nar7.24.9-3 બલં મે વૈકુ ઠ તવ ચ જગતાં ચાિપ સ બલં
Nar7.24.9-4 સ અેવ ત્રૈલાેક્યં સકલ મ ત ધીરાેઽયમગદ ત્॥
Nar7.24.10-1 અરે! ક્વાસાૈ ક્વાસાૈ સકલજગદાત્મા હિરિર ત
Nar7.24.10-2 પ્ર ભ તે મ ત ભં ચ લતકરવાલાે િદ તસતુઃ ।
Nar7.24.10-3 અતઃ પશ્ચા દ્વ ણાે! ન િહ વિદતુમીશાેઽ મ સહસા
Nar7.24.10-4 કૃપાત્મન!્ િવશ્વાત્મન્! પવનપુરવા સન!્ ડય મામ્॥
Nar7.25.1-1 ત ભે ઘટ્ટયતાે િહર યક શપાેઃ કણા સમાચૂણર્ય-
Nar7.25.1-2 ન્નાધૂણર્ જગદ ડકુ ડકુહરાે ઘાેર તવાભૂદ્રવઃ ।
Nar7.25.1-3 શ્રુ વા યં િકલ દૈત્યરાજહૃદયે પવૂ કદા યશ્રુતં
Nar7.25.1-4 ક પઃ કશ્ચન સ પપા ચ લતાેઽ ય ભાજેભૂિવષ્ટપાત્॥
Nar7.25.2-1 દૈત્યે િદ િવ ષ્ટચ ષ મહાસરંા ભણી ત ભતઃ
Nar7.25.2-2 સ ભૂતં ન ગાત્મકં ન મનુ કારં વપુ તે િવભાે! ।
Nar7.25.2-3 િક િક ભીષણમેતદદ્ભુત મ ત વ્યુદ્ભ્રા ત ચત્તેઽસરેુ
Nar7.25.2-4 િવસુ્ફજર્દ્ધવલાેગ્રરાેમિવકસદ્વ માર્ સમાજૃ ભથાઃ॥
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Nar7.25.3-1 તપ્ત વણર્સવણર્ઘૂણર્દ ત ક્ષાક્ષં સટાકેસર-
Nar7.25.3-2 પ્રાે ક પપ્રિનકુ બતા બરમહાે યાત્તવેદં વપુઃ ।
Nar7.25.3-3વ્યાત્તવ્યાપ્તમહાદર સખમખંુ ખડ્ગાેગ્રવ ગન્મહા-
Nar7.25.3-4 જહ્વાિનગર્મદૃ યમાનસમુહાદંષ્ટ્ર ાયુગાેડ્ડામરમ્॥
Nar7.25.4-1 ઉ સપર્દ્વ લભઙ્ગભીષુણહનું હ્વ વસ્થવીય તર-
Nar7.25.4-2 ગ્રીવં પીવરદાે શતાેદ્ગતનખકૂ્રરાંશદૂુરાે બણમ્ ।
Nar7.25.4-3વ્યાેમાે લઙ્ ઘઘનાઘનાપેમઘનપ્ર વાનિનધાર્િવત-
Nar7.25.4-4 પધાર્લપુ્રકરં નમા મ ભવત તન્નાર સહં વપુઃ॥
Nar7.25.5-1 નનૂઃ વુ રયં િનહ યમુ મ ત ભ્રા યદ્ગદાભીષણં
Nar7.25.5-2 દૈત્યે દં્ર સમપુાદ્રવ તમ થા દાે યા થુ યામ મુમ્ ।
Nar7.25.5-3 વીરાે િનગર્ લતાેઽથ ખડ્ગફલકે ગ્ હ્ણ વ ચત્રશ્રમાન્
Nar7.25.5-4વ્યા વ પનુરાપપાત ભવુનગ્રાસાેદ્યતં વામહાે॥
Nar7.25.6-1 ભ્રા ય તં િદ તહાધમં પનુરિપ પ્રાેદ્ગહૃ્ય દાે યા જવાદ્
Nar7.25.6-2 દ્વારેઽથાે યુગે િનપાત્ય નખરા વ્યુ ખાય વક્ષાેભુિવ ।
Nar7.25.6-3 િન ભ દન્નિધગભર્િનભર્રગલદ્રક્તા બુ બદ્ધાે સવં
Nar7.25.6-4 પાયં પાયમુદૈરયાે બહુજગ સહંાિર સહારવાન્॥
Nar7.25.7-1ત્ય વા તં હતમાશુ રક્તલહર સક્તાેન્નમદ્વ મર્ ણ
Nar7.25.7-2 પ્રત્યુ પત્ય સમ તદૈત્યપટલી ં ચાખાદ્યમાને વિય ।
Nar7.25.7-3 ભ્રા યદ્ભૂ મ િવક પતા બુિધકુલં વ્યાલાેલશલૈાે કરં
Nar7.25.7-4 પ્રાે સપર્ ખચરં ચરાચરમહાે દુઃસ્થામવસ્થાં દધાૈ॥
Nar7.25.8-1 તાવન્માંસવપાકરાલવપુષં ઘાેરા ત્રમાલાધરં
Nar7.25.8-2 વાં મ યેસભ મદ્ધરાષેમુ ષતં દુવાર્રગુવાર્રવમ્ ।
Nar7.25.8-3 અ યેતું ન શશક કાેઽિપ ભવુને દૂરે સ્થતા ભીરવઃ
Nar7.25.8-4 સવ શવર્િવિર ચવાસવમખુાઃ પ્રત્યેકમ તાષેત॥
Nar7.25.9-1 ભૂયાેઽ યક્ષતરાષેધા ભવ ત બ્રહ્માજ્ઞયા બાલકે
Nar7.25.9-2 પ્રહ્લાદે પદયાનેર્મત્યપભયે કા યભારાકુલઃ ।
Nar7.25.9-3 શા ત વં કરમસ્ય મૂિધ્ન સમધાઃ તાતે્રૈરથાેદ્નાયત-
Nar7.25.9-4 તસ્યાકામિધયાેઽિપ તેિનથ વરં લાેકાય ચાનુગ્રહમ્॥
Nar7.25.10-1 અેવં નાિટતરાૈદ્રચે ષ્ટત! િવભાે! શ્રીતાપનીયા ભધ-
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Nar7.25.10-2 શ્રુત્ય તસુ્ફટગીતસવર્મિહમન્નત્ય તશદુ્ધાકૃત!ે ।
Nar7.25.10-3 તત્તાદઙ્ૃિન ખલાેત્તરં પનુરહાે ક વાં પરાે લઙ્ઘયેત્
Nar7.25.10-4 પ્રહ્લાદ પ્રય! હે મ પુરપત!ે સવાર્મયા પાિહ મામ્॥
Nar8.26.1-1 ઇ દ્રદ્યૂ ઃ પા ડ્યખ ડાિધરાજ વદ્ભક્તાત્મી ચ દનાદ્રાૈ કદ ચત્ ।
Nar8.26.1-2 વ સવેાયાં મગ્ ધીરાલુલાેકે નવૈાગ ત્યં પ્રાપ્તમા ત યકામમ્॥
Nar8.26.2-1 કુ ભાેદ્ભૂતઃ સં તક્રાેધભારઃ ત ધાત્મા વં હ તભૂયં ભજે ત ।
Nar8.26.2-2 શ વાથનંૈ પ્રત્યગા સાેઽિપ લેભે હ તી દ્ર વં વ તવ્ય ક્તધ યમ્॥
Nar8.26.3-1 દુગ્ધા ભાેધેમર્ યભા જ િત્રકૂટે ક્રાેડ છૈલે યૂથપાેઽયં વશા ભઃ ।
Nar8.26.3-2 સવાર્ જ તનૂત્યવ તષ્ટ શ યા વદ્ભક્તાનાં કુત્ર નાે કષર્લાભઃ॥
Nar8.26.4-1 તને સ્થે ા િદવ્યદેશ વશ યા સાેઽયં ખેદાનપ્ર ન કદા ચત્ ।
Nar8.26.4-2 શલૈપ્રા તે ઘમર્તા તઃ સરસ્યાં યૂથૈઃ સાધ વ પ્ર ન્નાેઽ ભરેમે॥
Nar8.26.5-1 હૂહૂ તાવદે્દવલસ્યાિપ શાપદ્ગ્રાહીભૂત ત જલે વતર્માનઃ ।
Nar8.26.5-2 જગ્રાહૈનં હ તનં પાદદેશે શા ત્યથ િહ શ્રા તદાેઽ સ વકાનામ્॥
Nar8.26.6-1 વ સવેાયા વૈભવાદ્દિુનરાેધં યુ ય તં તં વ સરાણાં સહસ્રમ્ ।
Nar8.26.6-2 પ્રાપ્તે કાલે વ પદૈકા ય સદ્ યૈ નક્રાક્રા તં હ તવીરં વ્યધા વમ્॥
Nar8.26.7-1આ તવ્યક્તપ્રાક્તનજ્ઞાનભ ક્તઃ શુ ડાેિ ક્ષપ્તૈઃ સમચર્ન્ ।
Nar8.26.7-2 પવૂાર્ ય તં િનિવશષેાત્મિનષં્ઠ તાતે્રશ્રેષં્ઠ સાેઽ દગાદ પરાત્મન્! ॥
Nar8.26.8-1 શ્રુ વા તાતંે્ર િનગુર્ણસ્થં સમ તં બ્રહ્મશેાદૈ્યનાર્હ મત્યપ્રયાતે ।
Nar8.26.8-2 સવાર્ત્મા વં ભૂિરકા યવેગાત્તાક્ષ્યાર્ ઢઃ પ્રે ક્ષતાેઽભૂઃ પુર તાત્॥
Nar8.26.9-1 હ તી દં્ર તં હ તપદે્મન વા ચકે્રણ વં નક્રવય વ્યદાર ઃ ।
Nar8.26.9-2 ગ ધવઽ મન્મુક્તશાપે સ હ તી વ સા યં પ્રા ય દેદ યતે મ॥
Nar8.26.10-1 અેતદ્વતંૃ્ત વાં ચ માં ચ પ્રગે યાે ગાયે સાેઽયં ભૂયસે શ્રેયસે સ્યાત્ ।
Nar8.26.10-2 ઇત્યુ વનંૈ તને સાધ ગત વં િધ યં િવ ણાે! પાિહ વાતાલયેશ! ॥
Nar8.27.1-1 દુવાર્સાઃ સરુવિનતાપ્તિદવ્યમાલ્યં શક્રાય વયમપુદાય તત્ર ભજૂઃ ।
Nar8.27.1-2 નાગે દ્રપ્ર ત િદતે શશાય શકં્ર કા ક્ષા ત વિદતરદેવતાંશ નામ્॥
Nar8.27.2-1 શાપને પ્ર થતજરેઽથ િનજર્રે દ્રે દેવે વ યસરુ જતષેુ િન પ્રભષેુ ।
Nar8.27.2-2 શવાર્દ્યાઃ કમલજમેત્ય સવર્દેવા િનવાર્ણપ્રભવ! સમં ભવ તમાપુઃ॥
Nar8.27.3-1 બ્રહ્માદૈ્યનુર્તમિહમા ચરં તદાની ં પ્રાદુઃષ વરદ! પુરઃ પરેણ ધા ા ।
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Nar8.27.3-2 હે દેવા! િદ તજકુલૈિવધાય સ ધ પીયષંૂ પિરમથતે ત પયર્શા વમ્॥
Nar8.27.4-1 સ ધાનં કૃતવ ત દાનવૈઃ સરુાૈધે મ થાનં નય ત મદેન મ દરાિદ્રમ્ ।
Nar8.27.4-2 ભ્રષ્ટેઽ મ બદર મવાેદ્વહ ખગે દ્રે સદ્ વં િવિનિહતવા પયઃ પયાેધાૈ॥
Nar8.27.5-1આધાય દુ્રતમથ વાસિુક વરત્રાં પાથાેધાૈ િવિનિહતસવર્બીજ લે ।
Nar8.27.5-2 પ્રાર ધે મથનિવધાૈ સરુાસરૈુ તવૈ્યાર્ વં ભજુગમખુેઽકરાેઃ સરુાર ન્॥
Nar8.27.6-1 ધાદ્રાૈ ભતજલાેદરે તદાની ં દુગ્ધા ધાૈ ગુ તરભારતાે િનમગ્ ે ।
Nar8.27.6-2 દેવષેુ વ્ય થતતમષેુ તિ પ્રયષૈી પ્રાણષૈીઃ કમઠતનું કઠાેર ષ્ઠામ્॥
Nar8.27.7-1 વ ત સ્થરતરકપર્રેણ િવ ણાે! િવ તારા પિરગતલક્ષયાજેનને ।
Nar8.27.7-2 અ ભાેધેઃ કુહરગતને વ મર્ણા વં િનમર્ગ્ ં ક્ષ તધરનાથમુિન્નનેથ॥
Nar8.27.8-1 ઉન્મગ્ ે ઝિટ ત તદા ધરાધરે દ્રે િનમથુદૃર્ઢ મહ સ મદેન સવ ।
Nar8.27.8-2આિવ ય દ્વતયગણેઽિપ સપર્રાજે વવૈ યં પિરશમયન્નવી ધ તાન્॥
Nar8.27.9-1 ઉદ્દામભ્રમણજવાેન્નમિદ્ગર દ્ર ય તૈક સ્થરતરહ તપઙ્કજં વામ્ ।
Nar8.27.9-2 અભ્રા તે િવિધ ગિરશાદયઃ પ્રમાેદાદુદ્ભ્રા તા નનુવુુ પાત્તપુ પવષાર્ઃ॥
Nar8.27.10-1 દૈત્યાૈધે ભજુગમખુાિનલને તપ્તે તનેવૈ િત્રદશકુલેઽિપ િક ચદાત ।
Nar8.27.10-2 કા યાત્તવ િકલ દેવ! વાિરવાહાઃ પ્રાવષર્ન્નમરગણાન્ન દૈત્યસઙ્ઘાન્॥
Nar8.28.1-1 ગરલં તરલાનલં પુર તા જલધે દ્વજગાલ કાલકૂટમ્ ।
Nar8.28.1-2 અમર તુ તવાદમાેદિનઘ્નાે િનિરશ તિન્નપપાૈ ભવિ પ્રયાથર્મ્॥
Nar8.28.2-1 િવમથ સુ સરુાસરેુષુ તા સરુ ભ તા ષષુ યધા સ્ત્રધામન!્ ।
Nar8.28.2-2 હયરત્નમભૂદથેભરતં્ન દ્યૂત શ્ચા સરસઃ સરેુષુ તાિન॥
Nar8.28.3-1 જગદ શ! ભવ પરા તદાની ં કમનીયા કમલા બભવૂ દેવી ।
Nar8.28.3-2 અમલામવલાેક્ય યાં િવલાેલઃ સકલાેઽિપ હયા બભવૂ લાેકઃ॥
Nar8.28.4-1 વિય દત્તહૃદે્દ તદૈવ દેવ્યૈ િત્રદશે દ્રાે મ ણપીિઠકાં વ્યતાર ત્ ।
Nar8.28.4-2 સકલાપેહૃતા ભષેચનીયૈરષૃય તાં શ્રુ તગી ભર ય ષ ચન્॥
Nar8.28.5-1 અ ભષેકજલાનપુા તમુગ્ધ વદપાઙ્ગૈરવભૂ ષતાઙ્ગવ લીમ્ ।
Nar8.28.5-2 મ ણકુ ડલપીતચેલહારપ્રમખુૈ તામમરાદયાેઽ દભષૂન્॥
Nar8.28.6-1 વરણસ્રજમાત્ત ઙ્ગનાદાં દધતી સા કુચકુ ભમ દયાના ।
Nar8.28.6-2 પદ શ જતમ જુ પુરા વાં ક લતવ્રીલિવલાસમાસસાદ॥
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Nar8.28.7-1 ગિરશદુ્રિહણાિદસવર્દેવા ગુણભા ેઽ યિવમુક્તદાષેલેશાન્ ।
Nar8.28.7-2 અવ ય સદૈવ સવર્ર યે િનિહતા વ યનયાિપ િદવ્યમાલા॥
Nar8.28.8-1 ઉરસા તરસા મમાિનથનૈાં ભવુનાનાં જનનીમન યભાવામ્ ।
Nar8.28.8-2 વદુરાેિવલસત્તદ ક્ષણશ્રીપિર ષ્ટ ા પિરપુષ્ટમાસ િવશ્વમ્॥
Nar8.28.9-1 અ તમાેહનિવભ્રમા તદાની ં મદય તી ખલુ વા ણી િનરાગાત્ ।
Nar8.28.9-2 તમસઃ પદવીમદા વમનેામ તસ માનનયા મહાસરેુ યઃ॥
Nar8.28.10-1 ત ણા બુદસુ દર તદા વં નનુ ધ વ તિર થતાેઽ બુરાશઃે ।
Nar8.28.10-2 અ તં કલશે વહ કરા યામ ખલા ત હર મા તાલયેશ! ॥
Nar8.29.1-1 ઉદ્ગચ્છત તવ કરાદ તં હર સુ
Nar8.29.1-2 દૈત્યેષુ તાનશરણાનનનુીય દેવાન્ ।
Nar8.29.1-3 સધ તરાેદિધથ દેવ! ભવ પ્રભાવાદ્-
Nar8.29.1-4 ઉદ્ય વયૂ યકલહા િદ ત બભવૂુઃ॥
Nar8.29.2-1 યામાં ચાિપ વયસાિપ તનું તદાની ં
Nar8.29.2-2 પ્રાપ્તાેઽ સ તુઙ્ગકુચમ ડલભઙ્ગુરાં વમ્ ।
Nar8.29.2-3 પીયષુકુ ભકલહં પિરમુચ્ય સવ
Nar8.29.2-4 ણાકુલાઃ પ્ર તયયુ વદુરાજેકુ ભે॥
Nar8.29.3-1 કા વં ગા ક્ષ! િવભજ વ સધુા મમા મ-
Nar8.29.3-2ત્યા ઢરાગિવવશાન ભયાચતાેઽમનૂ્ ।
Nar8.29.3-3 િવશ્વસ્યતે મિય કથં કુલટા મ દૈત્યા!
Nar8.29.3-4 ઇત્યાલપન્નિપ સિુવશ્વ સતાનતાનીઃ॥
Nar8.29.4-1 માેદા સધુાકલશમષેુ દદ સુ સા વં
Nar8.29.4-2 દુશ્ચે ષ્ટતં મમ સહ વ મ ત બ્રવુાણા ।
Nar8.29.4-3 પઙ્ ક્તપ્રભેદિવિનવે શતદેવદૈત્યા
Nar8.29.4-4 લીલાિવલાસગ ત ભઃ સમદાઃ સધુાં તામ્॥
Nar8.29.5-1 અ મા વયં પ્રણિયનીત્યુસરેુષુ તષેુ
Nar8.29.5-2 ષેં સ્થતે વથ સમા ય સધુાં સરેુષુ ।
Nar8.29.5-3 વં ભક્તલાેકવશગાે મજ પમેત્ય
Nar8.29.5-4 વભાર્નુમધર્પિરપીતસધંુ વ્યલાવીઃ॥
Nar8.29.6-1 વત્તં સધુાહરણયાેગ્યફલં પરેષુ
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Nar8.29.6-2 દ વા ગતે વિય સરૈુઃ ખલુ તે વ્યગ્ હ્ણન્ ।
Nar8.29.6-3 ઘાેરેઽથ મૂછર્ ત રણે બ લદૈત્યમાયા-
Nar8.29.6-4વ્યામાેિહતે સરુગણે વ મહાિવરાસીઃ॥
Nar8.29.7-1 વં કાલને મમથ મા લસખુા જઘ થ
Nar8.29.7-2 શક્રાે જઘાન બ લજ ભવલા સપાકાન્ ।
Nar8.29.7-3 શુ કાદ્રર્દુ કરવધે નમુચાૈ ચ લનૂે
Nar8.29.7-4 ફેનને નારદ ગરા ય ણાે રણં તમ્॥
Nar8.29.8-1 યાષેાવપુદર્નજુમાેહનમાિહતં તે
Nar8.29.8-2 શ્રુ વં િવલાેકનકુતૂહલવાન્મહેશઃ ।
Nar8.29.8-3 ભૂતૈઃ સમં ગિરજયા ચ ગતઃ પદં તે
Nar8.29.8-4 તુ વાબ્રવીદ ભમતં વમથાે તરાેધાઃ॥
Nar8.29.9-1આરામસીમિન ચ ક દુકઘાતલીલા-
Nar8.29.9-2 લાેલાયમાનનયનાં કમની ં મનાેજ્ઞામ્ ।
Nar8.29.9-3 વામષે વીક્ષ્ય િવગલદ્વસનાં મનાેભ-ૂ
Nar8.29.9-4 વેગાદનઙ્ગિરપુરઙ્ગ! સમા લ લઙ્ગ॥
Nar8.29.10-1 ભૂયાેઽિપ િવદુ્રતવતીમપુધાવ્ય દેવાે
Nar8.29.10-2 વીયર્પ્રમાેક્ષિવકસ પરમાથર્બાેધઃ ।
Nar8.29.10-3 વન્માિનત તવ મહ વમવુાચ દેવ્યૈ
Nar8.29.10-4 તત્તાદશૃ વમવ વાતિનકેતનાથ! ॥
Nar8.30.1-1 શકે્રણ સયં ત હતાેઽિપ બ લમર્હાત્મા
Nar8.30.1-2 શકેુ્રણ િવતતનુઃ ક્રતવુિધતાે મા ।
Nar8.30.1-3 િવક્રા તમા ભયિનલીનસરુાં િત્રલાેક ં
Nar8.30.1-4 ચકે્ર વશે સ તવ ચક્રમખુાદભીતઃ॥
Nar8.30.2-1 પતુ્રા તદશર્નવશાદિદ તિવષ ણા
Nar8.30.2-2 તં કા યપં િનજપ ત શરણં પ્રપન્ના ।
Nar8.30.2-3 વ પૂજનં તદુિદતં િહ પયાવે્રતાખ્યં
Nar8.30.2-4 સા દ્વાદશાહમચર વિય ભ ક્તપૂણાર્॥
Nar8.30.3-1 તસ્યાવધાૈ વિય િનલીનમતેરમુ યાઃ
Nar8.30.3-2 યામશ્ચતુભુર્જવપુઃ વયમાિવરાસીઃ ।
Nar8.30.3-3 નમ્રાં ચ તા મહ ભવત્તનયાે ભવેયં
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Nar8.30.3-4 ગાે યં મદ ક્ષણ મ ત પ્રલપન્નયાસીઃ॥
Nar8.30.4-1 વં કા યપે તપ સ સિન્નદધત્તદાની ં
Nar8.30.4-2 પ્રાપ્તાેઽ સ ગભર્મિદતેઃ પ્ર તાે િવધાત્રા ।
Nar8.30.4-3 પ્રાસતૂ ચ પ્રકટવૈ ણવિદવ્ય પં
Nar8.30.4-4 સા દ્વાદશીશ્રવણપુ યિદને ભવ તમ્॥
Nar8.30.5-1 પુ યાશ્રમં તમ ભવષર્ ત પુ પવષર્-
Nar8.30.5-2 હષાર્કુલે સરુકુલે કૃતતૂયર્ઘાષેે ।
Nar8.30.5-3 બદ્ વા જ લ જય જયે ત તનુઃ િપ યાં
Nar8.30.5-4 વં ત ક્ષણે પટુતમં વટુ પમાધાઃ॥
Nar8.30.6-1 તાવ પ્ર પ તમખુૈ પનીય માૈ -

Nar8.30.6-2 દ ડા જનાક્ષવલયાિદ ભરચ્યર્માનઃ ।
Nar8.30.6-3 દેદ યમાનવપુર શ! કૃતા ગ્ કાયર્સ્
Nar8.30.6-4 વં પ્રા સ્થથા બ લગ્ હં પ્રકૃતાશ્વમેધમ્॥
Nar8.30.7-1 ગાત્રેણ ભાિવમિહમાે ચતગાૈરવં પ્રાગ્
Nar8.30.7-2વ્યા વતવે ધરણીં ચલયન્નયાસીઃ ।
Nar8.30.7-3 છતં્ર પરાે મ તરણાથર્ મવાદધાનાે
Nar8.30.7-4 દ ડં ચ દાનવજને વવં સિન્નધાતુમ્॥
Nar8.30.8-1 તાં નમર્દાેત્તરતટે હયમેધશાલા-
Nar8.30.8-2 માસદુે ષ વિય ચા તવ દ્ધનતે્રૈઃ ।
Nar8.30.8-3 ભા વા કમષે દહનાે નુ સન કુમારાે
Nar8.30.8-4 યાેગી નુ કાેઽય મ ત શકુ્રમખુૈઃ શશઙે્ક॥
Nar8.30.9-1આનીતમાશુ ગુ ભમર્હસા ભભૂતૈસ્
Nar8.30.9-2 વાં ર ય પમસરુઃ પુલકા તાઙ્ગઃ ।
Nar8.30.9-3 ભ યા સમેત્ય સકૃુતી પિર ણજ્ય પાદાૈ
Nar8.30.9-4 તત્તાેયમ વ ત મૂધર્િન તીથર્તીથર્મ્॥
Nar8.30.10-1 પ્રહ્લાદવંશજતયા ક્રતુ ભ દ્વજેષુ
Nar8.30.10-2 િવશ્વાસતાે નુ તિદદં િદ ત ેઽિપ લેભે ।
Nar8.30.10-3 યત્તે પદા બુ ગિરશસ્ય શરાે ભલાલ્યં
Nar8.30.10-4 સ વં િવભાે! ગુ પુરાલય! પાલયેથાઃ॥
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Nar8.31.1-1 પ્રીત્યા દૈત્ય તવ તનુમહઃપે્રક્ષણી સવર્થાિપ
Nar8.31.1-2 વામારા યન્ન જત! રચયન્ન જ લ સ જગાદ ।
Nar8.31.1-3 મત્તઃ િક તે સમ ભલ ષતં િવપ્રસનૂાે! વદ વં
Nar8.31.1-4 િવત્તં ભક્તં ભવનમવની ં વાિપ સવ પ્રદાસ્યે॥
Nar8.31.2-1 તામક્ષીણાં બ લ ગરમપુાક યર્ કા યપૂણા-
Nar8.31.2-2 અ યસ્યાે સકંે શમિયતુમના દૈત્યવંશં પ્રશસંન્ ।
Nar8.31.2-3 ભૂ મ પાદત્રયપિર મતાં પ્રાથર્યામા સથ વં
Nar8.31.2-4 સવ દેહી ત તુ િનગિદતે કસ્ય હાસ્યં ન વા સ્યાત્॥
Nar8.31.3-1 િવશ્વેશં માં િત્રપદ મહ િક યાચસે બા લશ વં
Nar8.31.3-2 સવા ભૂ મ િકમમનુેત્યાલપ વાં સ દૃ યન્ ।
Nar8.31.3-3 ય માદ્દપાર્િ ત્રપદપિરપૂત્યર્ક્ષમઃ ક્ષપેવાદાન્
Nar8.31.3-4 બ ધં ચાસાવગમદતદહાઽિપ ગાઢાપેશા ત્યૈ॥
Nar8.31.4-1 પાદત્ર યા યિદ ન મુિદતાે િવષ્ટપનૈાર્િપ તુ યે-
Nar8.31.4-2 િદત્યુક્તેઽ મ વરદ! ભવતે દાતુકામેઽથ તાેયમ્ ।
Nar8.31.4-3 દૈત્યાચાયર્ તવ ખલુ પર ક્ષા થનઃ પ્રેરણાત્તં
Nar8.31.4-4 મા મા દેયં હિરરય મ ત વ્યક્તમવેાબભાષે॥
Nar8.31.5-1 યાચત્યેવં યિદ સ ભગવા પૂણર્કામાેઽ મ સાેઽહં
Nar8.31.5-2 દાસ્યા યવે સ્થર મ ત વદ કાવ્યશપ્તાેઽિપ દૈત્યઃ ।
Nar8.31.5-3 િવ યાવલ્યા િનજદિયતયા દત્તપાદ્યાય તુ યં
Nar8.31.5-4 ચતં્ર ચતં્ર સકલમિપ સ પ્રાપર્યત્તાેયપવૂર્મ્॥
Nar8.31.6-1 િન સ દેહં િદ તકુલપતાૈ વ યશષેાપર્ણં તદ્
Nar8.31.6-2વ્યાત વાને મુમુચુરષૃયઃ સામરાઃ પુ પવષર્મ્ ।
Nar8.31.6-3 િદવ્યં પં તવ ચ તિદદં પ યતાં િવશ્વભા -

Nar8.31.6-4 મુચ્ચૈ ચ્ચૈર ધદવધીકૃત્ય િવશ્વા ડભા ડમ્॥
Nar8.31.7-1 વ પાદાગ્રં િનજપદગતં પુ ડર કાેદ્ભવાેઽસાૈ
Nar8.31.7-2 કુ ડીતાેયૈર સચદપુનાદ્ય જલં િવશ્વલાેકાન્ ।
Nar8.31.7-3 હષા કષાર્ સબુહુ ખેચરૈ સવેઽ મન્
Nar8.31.7-4 ભેર ં િનઘ્ન ભવુનમચર બવા ભ ક્તશાલી॥
Nar8.31.8-1 તાવદૈ્દત્યા વનુમ ત તે ભતુર્રાર ધતુદ્ધા
Nar8.31.8-2 દેવાપેેતૈભર્વદનુચરૈઃ સઙ્ગતા ભઙ્ગમાપન્ ।
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Nar8.31.8-3 કાલાત્માયં વસ ત પુરતાે યદ્વશા પ્રા ગ્જતાઃ મઃ
Nar8.31.8-4 િક વાે યુદ્ધિૈર ત બ લ ગરા તેઽથ પાતાલમાપુઃ॥
Nar8.31.9-1 પાશબૈર્દં્ધ પતગપ તના દૈત્યમુચ્ચૈરવાદ -
Nar8.31.9-2 તાત યીકં િદશ મમ પદં િક ન િવશ્વેશ્વરાેઽ સ ।
Nar8.31.9-3 પાદં મૂિધ્ન પ્રણય ભગવિન્નત્યક પં વદ તં
Nar8.31.9-4 પ્રહ્લાદ તં વયમપુગતાે માનયન્ન તવી વામ્॥
Nar8.31.10-1 દપા ચ્છત્ત્યૈ િવિહતમ ખલં દૈત્ય! સદ્ધાેઽ સ પુ યૈર્
Nar8.31.10-2 લાેક તેઽ તુ િત્રિદવિવજયી વાસવ વં ચ પશ્ચાત્ ।
Nar8.31.10-3 મ સાયજંુ્ય ભજ ચ પનુિરત્ય વગ્ હ્ણા બ લ તં
Nar8.31.10-4 િવપ્રૈઃ સ તાિનતમખવરઃ પાિહ વાતાલયેશ! ॥
Nar8.32.1-1 પુરા હયગ્રીવમહાસરેુણ ષષ્ઠા તરા તાેદ્યદકા ડક પે ।
Nar8.32.1-2 િનદ્રાને્મખુબ્રહ્મમખુાદૃ્ધતષેુ વેદે વિધ સઃ િકલ મ સ્ય પમ્॥
Nar8.32.2-1 સત્યવ્રતસ્ય દ્ર મલાિધભતુર્નર્દ જલે તપર્યત તદાનીમ્ ।
Nar8.32.2-2 કરા જલાૈ સ વ લતાકૃ ત વમદૃ યથાઃ કશ્ચન બાલમીનઃ॥
Nar8.32.3-1 ક્ષપ્તં જલે વાં ચિકતં િવલાેક્ય િન યેઽ બુપાત્રણ મુિનઃ વગેહમ્ ।
Nar8.32.3-2 વ પૈરહાે ભઃ કલશી ં ચ કૂપં વાપી ં સરશ્ચાન શષે િવભાે! વમ્॥
Nar8.32.4-1 યાેગપ્રભાવાદ્ભવદાજ્ઞયવૈ નીત તત વં મુિનના પયાેિધમ્ ।
Nar8.32.4-2 ષ્ટાેઽમનુા ક પિદદૃ મનંે સપ્તાહમા વે ત વદન્નયાસીઃ॥
Nar8.32.5-1 પ્રાપ્તે વદુક્તેઽહિન વાિરધારાપિર લુતે ભૂ મતલે મનુી દ્રઃ ।
Nar8.32.5-2 સપ્ત ષ ભઃ સાધર્મપારવાિર યુદૂ્ઘણર્માનઃ શરણં યયાૈ વામ્॥
Nar8.32.6-1 ધરાં વદાદેશકર મવાપ્તાં નાૈ િપણીમા હુ તદા તે ।
Nar8.32.6-2 ત ક પક પ્રષેુ ચ તષેુ ભૂય વમ બુધેરાિવરભૂમર્હીયાન્॥
Nar8.32.7-1 ઝષાકૃ ત યાજેનલક્ષદ ઘા દધાનમુચ્ચૈ તરતજેસં વામ્ ।
Nar8.32.7-2 િનર ક્ષ્ય તુષ્ટા મનુય વદુ યા વત્તુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગે તર ણ બબ ધુઃ॥
Nar8.32.8-1આકૃષ્ટનાૈકાે મુિનમ ડલાય પ્રદશર્ય વશ્વજગ દ્વભાગાન્ ।
Nar8.32.8-2 સં તૂયમાનાે વરેણ તને જ્ઙાનં પરં ચાપેિદશન્નચાર ઃ॥
Nar8.32.9-1 ક પાવધાૈ સપ્ત મનુી પુરાવે પ્ર તા ય સત્યવ્રતભૂ મપં તમ્ ।
Nar8.32.9-2 વવૈ વતાખ્યં મનુમાદધાનઃ ક્રાેધાદ્ધયગ્રીવમ ભદુ્રતાેઽભૂઃ॥
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Nar8.32.10-1 વતુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગક્ષતવક્ષસં તં િનપાત્ય દૈતં્ય િનગમા ગ્ હી વા ।
Nar8.32.10-2 િવિર ચયે પ્રીતહૃદે દદાનઃ પ્રભ જનાગારપતે! પ્રપાયાઃ॥
Nar9.33.1-1 વવૈ વતાખ્યમનપુતુ્રનભાગ ત-
Nar9.33.1-2 નાભાગનામકનરે દ્રસતુાેઽ બર ષુઃ ।
Nar9.33.1-3 સપ્તાણર્વા તમહીદિયતાેઽિપ રેમે
Nar9.33.1-4 વ સઙ્ ગષુ વિય ચ મગ્ મનાઃ સદૈવ॥
Nar9.33.2-1 વ પ્રીતયેસકલમવે િવત વતાેઽસ્ય
Nar9.33.2-2 ભ યવૈ દેવ! ન ચરાદ થાઃ પ્રસાદમ્ ।
Nar9.33.2-3 યનેાસ્ય યાચન તેઽ ય ભરક્ષણાથ
Nar9.33.2-4 ચકં્ર ભવા પ્રિવતતાર સહસ્રધારમ્॥
Nar9.33.3-1 સ દ્વાદશીવ્રતમથાે વદચર્નાથ
Nar9.33.3-2 વષ દધાૈ મધવુને યમનુાપેક ઠે ।
Nar9.33.3-3 પ યા સમં સમુનસા મહતી ં િવત દન્
Nar9.33.3-4 પૂ ં દ્વજેષુ િવ જ પશષુ ષ્ટકાેિટમ્॥
Nar9.33.4-1 તત્રાથ પારણિદને ભવદચર્ના તે
Nar9.33.4-2 દુવાર્સસાસ્ય મુિનના ભવનં પ્રપેદે ।
Nar9.33.4-3 ભાેક્તું તશ્ચ સ પેણ પરા તશીલાે
Nar9.33.4-4 મ દં જગામ યમનુાં િનયમા વધાસ્યન્॥
Nar9.33.5-1 રાજ્ઞાથ પારણમુહ્ઙ્ર ્તસમા પ્તખેદાદ્
Nar9.33.5-2 વારૈવ પારણમકાિર ભવ પરેણ ।
Nar9.33.5-3 પ્રાપ્તાે મુિન તદથ િદવ્યદશૃા િવ નન્
Nar9.33.5-4 ક્ષ ય કુ્રધાેદૃ્ધતજટાે િવતતાન કૃત્યામ્॥
Nar9.33.6-1 કૃત્યાં ચ તામ સધરાં ભવુનં દહ તી-
Nar9.33.6-2 મગ્રેઽ ભવીક્ષ્ય પ તનર્ પદાચ્ચક પે ।
Nar9.33.6-3 વદ્ભક્તબાધમ ભવીક્ષ્ય સદુશર્નં તે
Nar9.33.6-4 કૃત્યાનલં શલભયન્મુિનમ વધાવીત્॥
Nar9.33.7-1 ધાવન્નશષેભવુનષેુ ભયા સ પ યન્
Nar9.33.7-2 િવશ્વત્ર ચક્રમિપ તે ગતવા વિર ચમ્ ।
Nar9.33.7-3 કઃ કાલચક્રમ તલઙ્ઘયતીત્યપા તઃ
Nar9.33.7-4 શવ યયાૈ સ ચ ભવ તમવ દતવૈ॥

narayaniya.pdf 39



નારાયણીયં નારાયણભટ્ટકૃતમ્

Nar9.33.8-1 ભૂયાે ભવિન્નલયમેત્ય મુિન નમ તં
Nar9.33.8-2 પ્રાેચે ભવાનહ ષે! નનુ ભક્તદાસઃ ।
Nar9.33.8-3 જ્ઞાનં તપશ્ચ િવનયા વતમવે મા યં
Nar9.33.8-4 યાહ્ય બર ષપદમવે ભજે ત ભૂમન!્ ॥
Nar9.33.9-1 તાવ સમેત્ય મુિનના સ ગ્ હીતપાદાે
Nar9.33.9-2 રા પ ત્ય ભવદસ્ત્રમસાવ (નાષૈી?નાવી) તે ।
Nar9.33.9-3 ચકે્ર ગતે મુિનરદાદ ખલા શષાેઽ મૈ
Nar9.33.9-4 વદ્ભ ક્તમાગ સ કૃતેઽિપ કૃપાં ચ શસંન્॥
Nar9.33.10-1 રા પ્રતીક્ષ્ય મુિનમેકસમામનાશ્વાન્
Nar9.33.10-2 સ ભાજે્ય સાધુ ત ષ િવ જ પ્રસન્નમ્ ।
Nar9.33.10-3 ભુ વા વયં વિય તતાેઽિપ દૃઢં રતાેઽભૂત્
Nar9.33.10-4 સાયજુ્યમાપ ચ સ માં પવનેશ! પાયાઃ॥
Nar9.34.1-1 ગીવાર્ણૈર યર્માનાે દશમખુિનધનં કાેસલે યશ ◌ૃઙ્ગે
Nar9.34.1-2 પતુ્રીયા મ ષ્ટ મ ટ્વા દદુ ષ દશરથ મા તે પાયસા યમ્ ।
Nar9.34.1-3 તદ્ભુ યા ત પુર ધ્રી વિપ ત ષુ સમં તગભાર્સુ તાે
Nar9.34.1-4 રામ વં લ મણને વયમથ ભરતનેાિપ શત્રુઘ્નના ા॥
Nar9.34.2-1 કાેદ ડી કાૈ શકસ્ય ક્રતવુરમિવતું લ મણનેાનુયાતાે
Nar9.34.2-2 યાતાેઽભૂ તાતવાચા મુિનક થતમનુદ્વ દ્વશા તા વખેદઃ ।
Nar9.34.2-3 ણાં ત્રાણાય બાણૈમુર્િનવચનબલાત્તાટકાં પાટિય વા
Nar9.34.2-4 લ વા માદસ્ત્ર લં મુિનવનમગમાે દેવ! સદ્ધાશ્રમાખ્યમ્॥
Nar9.34.3-1 માર ચં દ્રાવિય વા મખ શર સ શરૈર યરક્ષાં સ િનઘ્નન્
Nar9.34.3-2 કલ્યાં કુવર્ન્નહલ્યાં પ થ પદરજસા પ્રા ય વૈદેહગેહમ્ ।
Nar9.34.3-3 ભ દાનશ્ચા દ્રચૂડં ધનુરવિનસતુા મ દરામવે લ વા
Nar9.34.3-4 રાયં પ્રા તષ્ઠથા વં િત્ર ભરિપ ચ સમં ભ્રા વીરૈઃ સદારૈઃ॥
Nar9.34.4-1આ ધાને ષા ધે ગુકુલ તલકે સકં્રમ ય વતે ે
Nar9.34.4-2 યાતે યાતાેઽસ્યયાે યાં સખુ મહ િનવસ કા તયા કા તમૂત! ।
Nar9.34.4-3 શત્રુઘે્નનૈકદાથાે ગતવ ત ભરતે માતુલસ્યાિધવાસં
Nar9.34.4-4 તાતાત્ર ધાેઽ ભષેક તવ િકલ િવહતઃ કેકયાધીશપુ યા॥
Nar9.34.5-1 તાતાેક્યા યાતુકામાે વનમનજુવધૂસયંુતશ્ચાપધારઃ

40 sanskritdocuments.org



નારાયણીયં નારાયણભટ્ટકૃતમ્

Nar9.34.5-2 પાૈરાના ય માગ ગુહિનલયગત વં જટાચીરધાર ।
Nar9.34.5-3 નાવા સ તીયર્ ગઙ્ગામિધપદિવ પનુ તં ભરદ્વાજમારા-
Nar9.34.5-4 ન્ન વા તદ્વાક્યહેતાેર તસખુમવસ શ્ચત્રકૂટે ગર દ્રે॥
Nar9.34.6-1 શ્રુ વા પતુ્રા ત ખનં્ન ખલુ ભરતમખુા વગર્યાતં વતાતં
Nar9.34.6-2 તપ્તાે દ વા બુ ત મૈ િનદિધથ ભરતે પાદુકાં મેિદની ં ચ ।
Nar9.34.6-3 અિત્ર ન વાથ ગ વા વનમ તિવપુલાં દ ડકાં ચ ડકાયં
Nar9.34.6-4 હ વા દૈત્યં િવરાધં સગુ તમકલયશ્ચા ભાેઃ! શારભઙ્ગીમ્॥
Nar9.34.7-1 ન વાગ ત્યં સમ તાશરિનકરસપત્રાકૃ ત તાપસે યઃ
Nar9.34.7-2 પ્રત્યશ્રાષૈીઃ પ્રયષૈી તદનુ ચ મુિનના વૈ ણવે િદવ્યચાપે ।
Nar9.34.7-3 બ્રહ્માસે્ત્ર ચાિપ દત્તે પ થ િપ સહૃુદં દ ક્ષ્ય જટાયું
Nar9.34.7-4 માેદાદ્ગાેદાતટા તે પિરરમ સ પુરા પ ચવત્યાં વધૂટ ા॥
Nar9.34.8-1 પ્રાપ્તાયાઃ શપૂર્ણખ્યા મદનચલ તેરથર્નૈિન સહાત્મા
Nar9.34.8-2 તાં સાૈ મત્રાૈ િવ જ્ય પ્રબલતમ ષા તને િનલુર્નનાસામ્ ।
Nar9.34.8-3 દૃ ટૈ્વનાં ષ્ટ ચત્તં ખરમ ભપ તતં દૂષણં ચ િત્રમૂધ
Nar9.34.8-4વ્યાિહસીરાશરાન યયુતસમિધકાં ત ક્ષણાદક્ષતાે મા॥
Nar9.34.9-1 સાેદયાર્પ્રાેક્તવાતાર્િવવશદશમખુાિદષ્ટમાર ચમાયા-
Nar9.34.9-2 સારઙ્ગં સારસાક્ષ્યા િહતમનુગતઃ પ્રાવધીબાર્ણઘાતમ્ ।
Nar9.34.9-3 તન્માયાક્ર દિનયાર્િપતભવદનુ ં રાવણ તામહાષ ત્
Nar9.34.9-4 તનેાતાઽિપ વમ તઃ િકમિપ મુદમધા તદ્વધાપેાયાયલાભાત્॥
Nar9.34.10-1 ભૂય ત વી ં િવ ચ વન્નહૃત દશમખુ વદ્વધૂં મદ્વધને-ે
Nar9.34.10-2ત્યુ વા યાતે જટાયાૈ િદવમથ સહૃુદઃ પ્રાતનાેઃ પ્રેતકાયર્મ્ ।
Nar9.34.10-3 ગ્ હ્ણાનં તં કબ ધં જઘિનથ શબર ં પ્રેક્ષ્ય પ પાતટે વં
Nar9.34.10-4 સ પ્રાપ્તાે વાતસનૂું શમુિદતમનાઃ પાિહ વાતાલયેશ! ॥
Nar9.35.1-1 નીતઃ સગુ્રીવમતૈ્રી ં તદનુ દુ દુભેઃ કાયમુચ્ચૈઃ
Nar9.35.1-2 ક્ષ વાઙ્ગુષે્ઠન ભૂયાે લુલિવથ યુગપ પિત્રણા સપ્ત સાલાન્ ।
Nar9.35.1-3 હ વા સગુ્રીવઘાતાેદ્યતમતુલબલં વા લનં વ્યાજ ત્ત્યા
Nar9.35.1-4 વષાર્વેલામનષૈીિવરહતરલૈત વં મતઙ્ગાશ્રમા તે॥
Nar9.35.2-1 સગુ્રીવેણાનુ ે યા સભયમ ભયતા વ્યૂિહતાં વાિહની ં તા-
Nar9.35.2-2 ક્ષાણાં વીક્ષ્ય િદ દુ્રતમથ દિયતામાગર્ણાયાવનમ્રામ્ ।
Nar9.35.2-3 સ દેશં ચા ગુલીયં પવનસતુકરે પ્રાિદશાે માેદશાલી
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Nar9.35.2-4 માગ માગ મમાગ કિપ ભરિપ તદ વિ પ્રયા સપ્રયાસઃ॥
Nar9.35.3-1 વદ્વાતાર્કણર્નાેદ્યદ્ગ દુ જવસ પા તસ પા તવાક્ય-

Nar9.35.3-2 પ્રાેત્તીણાર્ણાિધર તનર્ગિર જનક ં વીક્ષ્ય દ વાઙ્ગુલીયમ્ ।
Nar9.35.3-3 પ્ર દ્યાેદ્યાનમક્ષક્ષપણચણરણઃ સાેઢબ ધાે દશાસં્ય
Nar9.35.3-4 દૃ ટ્વા લુ ટ્વા ચ લઙ્કાં ઝિટ ત સ હનુમાન્માૈ લરત્નં દદાૈ તે॥
Nar9.35.4-1 વં સગુ્રીવાઙ્ગદાિદપ્રબલકિપચમૂચક્રિવક્રા તભૂ મ-
Nar9.35.4-2 ચક્રાેઽ ભક્ર ય પારેજ ધ િન શચરે દ્રાનુ શ્રીયમાણઃ ।
Nar9.35.4-3 ત પ્રાેક્તાં શત્રવુાતા રહ સ િનશમય પ્રાથર્નાપા યર્રાષે-
Nar9.35.4-4 પ્રા તાગ્ ેયાસ્ત્રતજેસ્ત્રમદુદિધ ગરા લ ધવાન્મ યમાગર્મ્॥
Nar9.35.5-1 ક શરૈાશા તરાપેાહૃત ગિરિનકરૈઃ સતેુમાધા ય યાતાે
Nar9.35.5-2 યાતૂ યામદ્યર્ દંષ્ટ્ર ાનખ શખિર શલાસાલશસૈ્ત્રઃ વસૈ યૈઃ ।
Nar9.35.5-3વ્યાકુવર્ સનજુ વં સમરભુિવ પરં િવક્રમં શક્રજેત્રા
Nar9.35.5-4 વેગાન્નાગાસ્ત્રબદ્ધઃ પતગપ તગ ન્મા તૈમા ચતાેઽભૂઃ॥
Nar9.35.6-1 સાૈ મિત્ર વત્ર શ ક્તપ્રહૃ તગલદસવુાર્ત નીતશલૈ-
Nar9.35.6-2 ઘ્રાણા પ્રણાનપુેતાે વ્યકૃ ત કુ તશ્લા ઘનં મેઘનાદમ્ ।
Nar9.35.6-3 માયાક્ષાેભષેુ વૈભીષણવચનહૃત ત ભનઃ કુ ભકણ
Nar9.35.6-4 સ પ્રાપ્તં ક પતાવે તલમ ખલચમૂભ ક્ષણં વ્ય ક્ષણાે વમ્॥
Nar9.35.7-1 ગ્ હ્ણ જ ભાિરસ પ્રે ષતરથકવચાૈ રાવણનેા ભયુ યન્
Nar9.35.7-2 બ્રહ્માસે્ત્રણાસ્ય ભ દ ગલત તમબલામ ગ્ શદુ્ધાં પ્રગ્ હ્ણન્ ।
Nar9.35.7-3 દેવ! શ્રેણીવરાે િવતસમર તૈરક્ષતૈરકૃ્ષસઙ્ઘૈર્-
Nar9.35.7-4 લઙ્કાભત્રાર્ ચ સાકં િનજનગરમગાઃ સ પ્રયઃ પુ પકેણ॥
Nar9.35.8-1 પ્રીતાે િદવ્યા ભષેકૈરયુતસમિધકા વ સરા પયર્રંસીર્-
Nar9.35.8-2 મૈ થલ્યાં પાપવાચા શવ શવ િકલ તાં ગ ભણીમ યહાસીઃ ।
Nar9.35.8-3 શત્રુઘે્નનાદર્િય વા લવણિન શચરં પ્રાદર્યઃ શદૂ્રપાશં
Nar9.35.8-4 તાવદ્વા મીિકગેહે કૃતવસ ત પાસતૂ સીત સતુાૈ તે॥
Nar9.35.9-1 વા મીકે વ સતુાેદ્ગાિપતમધુરકૃતેરાજ્ઞયા યજ્ઞવાટે
Nar9.35.9-2 સીતાં વ યાસકુામે ક્ષ તમિવશદસાૈ વં ચ કાલા થતાેઽભૂઃ ।
Nar9.35.9-3 હેતાેઃ સાૈ મિત્રઘાતી વયમથ સરયૂમગ્ િન શષે ત્યૈઃ
Nar9.35.9-4 સાકં નાકં પ્રયાતાે િનજપદમગમાે દેવ! વૈકુ ઠમાદ્યમ્॥
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Nar9.35.10-1 સાેઽયં મત્યાર્વતાર તવ ખલુ િનયતં મત્યર્ શક્ષાથર્મવંે
Nar9.35.10-2 િવશ્લષેા તિનરાગ ત્યજનમિપ ભવે કામધમાર્ તસ યા ।
Nar9.35.10-3 નાે ચે વાત્માનુભૂતેઃ ક્વનુ તવ મનસાે િવિક્રયા ચક્રપાણે!
Nar9.35.10-4 સ વં સ વૈકમૂત! પવનપુરપત!ેવ્યાધનુુ વ્યાિધતાપાન્॥
Nar9.36.1-1 અત્રેઃ પતુ્રતયા પુરા વમનસયૂાયાં િહ દત્તા ભધાે
Nar9.36.1-2 તઃ શ યાિનષ ધત દ્રતમનાઃ વસ્થશ્ચર કા તયા ।
Nar9.36.1-3 દષૃ્ટાે ભક્તતમને હેહયમહીપાલને ત મૈ વરા-
Nar9.36.1-4 નષ્ટૈશ્વયર્મખુા પ્રદાય દિદથ વનેવૈ ચા તે વધમ્॥
Nar9.36.2-1 સતં્ય કતુર્મથાજુર્નસ્ય ચ વરં તચ્છ ક્તમાત્રાનતં
Nar9.36.2-2 બ્રહ્મદ્વે ષ તદા ખલં પકુલં હ તું ચ ભૂમેભર્રમ્ ।
Nar9.36.2-3 સ તાે જમદ ગ્ તાે ગુકુલે વં રે કાયાં હરે!
Nar9.36.2-4 રામાે નામ તદાત્મજે વવરજઃ િપત્રાેરધાઃ સ મદમ્॥
Nar9.36.3-1 લ ધા ાયગણશ્ચતુદર્શવયા ગ ધવર્રાજે મના-
Nar9.36.3-2 ગાસતાં િકલ માતરં પ્ર ત િપતુઃ ક્રાેધાકુલસ્યાજ્ઞયા ।
Nar9.36.3-3 તાતાજ્ઞા તગસાેદરૈઃ સમ મમાં છ વાથ શા તા પતુસ-્
Nar9.36.3-4 તષેાં વનયાેગમાિપથ વરં માતા ચ તેઽદાદ્વરમ્॥
Nar9.36.4-1 િપત્રા મા મુદે તવાહૃતિવયદ્ધનેાેિન દાશ્રમાત્
Nar9.36.4-2 પ્રસ્થાયાથ ગાે ગરા િહમ ગરાવારા ય ગાૈર પ તમ્ ।
Nar9.36.4-3 લ વા ત પરશું તદુક્તદનજુચ્છેદ મહાસ્ત્રાિદકં
Nar9.36.4-4 પ્રાપ્તાે મત્રમથાકૃતવ્રણમુિન પ્રા યાગમઃ વાશ્રમમ્॥
Nar9.36.5-1આખેટાપેગતાેઽજુર્નઃ સરુગવીસ પ્રાપ્તસ પદ્ગણૈસ-્
Nar9.36.5-2 વ પત્રા પિરપૂ જતઃ પુરગતાે દુમર્િ ત્રવાચા પનુઃ ।
Nar9.36.5-3 ગાં કે્રતું સ ચવં યયુઙ્ક્ત કુિધયા તનેાિપ ધન્મુિન-
Nar9.36.5-4 પ્રાણક્ષપેસરાષેગાેહતચમૂચકે્રણ વ સાે હૃતઃ॥
Nar9.36.6-1 શકુ્રાે િવતતાતવાક્યચ લતક્રાેધાેઽથ સખ્યા સમં
Nar9.36.6-2 બભ્રદ્ યાતમહાેદરાપેિનિહતં ચાપં કુઠારં શરન્ ।
Nar9.36.6-3આ ઢઃ સહવાહય કરથં માિહ મતીમાિવશન્
Nar9.36.6-4 વા ગ્ભવર્ સમદાશુ ષ ક્ષ તપતાૈ સ પ્રા તુથાઃ સઙ્ગરમ્॥
Nar9.36.7-1 પતુ્રાણામયુતનેસપ્તદશ ભશ્ચાક્ષાૈિહણી ભમર્હા-
Nar9.36.7-2 સનેાની ભરનેક મત્રિનવિહવ્યાર્જૃ ભતીયાેધનઃ ।
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Nar9.36.7-3 સદ્ય વ કકુઠારબાણિવદલિન્ન શષેસૈ યાે કરાે
Nar9.36.7-4 ભી તપ્રદુ્રતનષ્ટ શષ્ટનય વામાપતદ્ધહેયઃ॥ (આપતત્ હેહયઃ)
Nar9.36.8-1 લીલાવાિરતનમર્દાજલવલ લઙે્કશગવાર્પહ-
Nar9.36.8-2 શ્રીમદ્બાહુસહસ્રમુક્તબહુશસ્ત્રાસં્ત્ર િન ધન્નમુમ્ ।
Nar9.36.8-3 ચકે્ર વ યથ વૈ ણવેઽિપ િવકલે બુદ્ વા હિર વાં મુદા
Nar9.36.8-4 યાય તં છત વદાષેમવધીઃ સાેઽગા પરં તે પદમ્॥
Nar9.36.9-1 ભૂયાેઽમ ષતહેહયાત્મજગણૈ તાતે હતે રે કા-
Nar9.36.9-2 માઘ્નાનાં હૃદયં િનર ક્ષ્ય બહુશાે ઘાેરાં પ્ર તજ્ઞાં વહન્ ।
Nar9.36.9-3 યાનાનીતરથાયુધ વમકૃથા િવપ્રદુ્રહઃ ક્ષિત્રયાન્
Nar9.36.9-4 િદક્ચકે્રષુ કુઠારય વ શખયિન્નઃક્ષાિત્રયાં મેિદનીમ્॥
Nar9.36.10-1 તાતાે વનકૃ પાલકકુલં િત્રઃસપ્તકૃ વાે જયન્
Nar9.36.10-2 સ ત યાર્થ સમ તપ ચકમહારક્તહૃદાૈધે િપત્ન્ ।
Nar9.36.10-3 યજ્ઞે મામિપ કા યપાિદષુ િદશ સા વને યુ ય પનુઃ
Nar9.36.10-4 કૃ ણાેઽમું િનહિન યતી ત શ મતાે યુદ્ધા કુમારૈભર્વાન્॥
Nar9.36.11-1 યસ્યાસ્ત્રા ણ મહે દ્રભૂ ત તપ ત વ પનુમર્ જતાં
Nar9.36.11-2 ગાેકણાર્વિધ સાગરેણ ધરણીં દૃ ટ્વા થત તાપસઃૈ ।
Nar9.36.11-3 યાતે વાસઘ્ તાનલાસ્ત્રચિકતં સ ધું સ્રવુક્ષપેણા-
Nar9.36.11-4 દુ સાયાદૃ્ધતકેરલાે ગપુત!ે વાતેશ! સરંક્ષ મામ્॥
Nar9.36.11-5 સા દ્રાન દતના!ે હરે! નનુ પુરા દૈવાસરેુ સઙ્ગરે
Nar9.36.11-6 વ કૃત્તા અિપ કમર્શષેવશતાે યે તે ન યાતા ગ તમ્ ।
Nar9.36.11-7 તષેાં ભૂતલજન્મનાં િદ તભવુાં ભારેણ દુરાિદતા
Nar9.36.11-8 ભૂ મઃ પ્રાપ િવિર ચમા શ્રતપદં દેવૈઃ પુરૈવાગતૈઃ॥
Nar10.37.2-1 હા હા દુજર્નભૂિરભારમ થતાં પાથાેિનધાૈ પાતુકા-
Nar10.37.2-2 મેતાં પાલય હ ત મે િવવશતાં સ ચ્છ દેવાિનમાન્ ।
Nar10.37.2-3 ઇત્યાિદપ્રચુરપ્રલાપિવવશામાલાેક્ય ધાતા મહી ં
Nar10.37.2-4 દેવાનાં વદનાિન વીક્ષ્ય પિરતાે દ યાૈ ભવ તં હરે! ॥
Nar10.37.3-1 ઊચે ચા બુજભૂરમનૂિય સરુાઃ! સતં્ય ધિર યા વચાે
Nar10.37.3-2 ન વસ્યા ભવતાં ચ રક્ષણિવધાૈ દક્ષાે િહ લ મીપ તઃ ।
Nar10.37.3-3 સવ શવર્પુર સરા વય મતાે ગ વા પયાવેાિરિધ
Nar10.37.3-4 ન વા તં તુમહે જવાિદ ત યયુઃ સાકં તવાકેતનમ્॥
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Nar10.37.4-1 તે મુગ્ધાિનલશા લદુગ્ધજલધે તીરં ગતાઃ સઙ્ગતા
Nar10.37.4-2 યાવ વ પદ ચ તનૈકમનસ તાવ સ પાથાજેભૂહ્ ।
Nar10.37.4-3 વદ્વાચં હૃદયે િનશ ય સકલાનાન દયન્ન ચવા-
Nar10.37.4-4 નાખ્યાતઃ પરમાત્મના વયમહં વાક્યં તદાક યર્તામ્॥
Nar10.37.5-1 ને દ નદશામહં િદિવષદાં ભૂમેશ્ચ ભીમૈ ર્પૈસ-્
Nar10.37.5-2 ત ક્ષપેાય ભવા મ યાદવકુલે સાેઽહં સમગ્રાત્મના ।
Nar10.37.5-3 દેવા ણકુલે ભવ તુ કલયા દેવાઙ્ગનાશ્ચાવનાૈ
Nar10.37.5-4 મ સવેાથર્ મ ત વદ યવચનં પાથાજેભૂ ચવાન્॥
Nar10.37.6-1 શ્રુ વા કણર્રસાયનં તવ વચઃ સવષુ િનવાર્િપત-
Nar10.37.6-2 વા તે વીશ! ગતષેુઇ તાવકકૃપાપીયષૂ પ્તાત્મસુ ।
Nar10.37.6-3 િવખ્યાતે મથુરાપુરે િકલ ભવ સાિન્ન યપુ યાેત્તરે
Nar10.37.6-4 ધ યાં દેવકન દનામુદ્વહદ્રા સ શરૂાત્મજઃ॥
Nar10.37.7-1 ઉદ્વાહાવ સતાૈ તદ યસહજઃ કંસાેઽથ સ માનય-
Nar10.37.7-2 ન્નેતાૈ સતૂતયા ગતઃ પ થ રથે વ્યાેમાે થયા વિદ્ગરા ।
Nar10.37.7-3 અસ્યા વામ તદુષ્ટમષ્ટમસતુાે હ તે ત હ તેિરતઃ
Nar10.37.7-4 સ ત્રાસા સ તુ હ તુમ તકગતાઃ ત વી ં કૃપાણીમધાત્॥
Nar10.37.8-1 ગ્ હ્ણાન શ્ચકુરેષુ તાં ખલમ તઃ શાૈરે શ્ચરં સા વનૈર્-
Nar10.37.8-2 નાે મુ ચ પનુરાત્મ પર્ણ ગરા પ્રીતાેઽથ યાતાે ગ્ હાન્ ।
Nar10.37.8-3આદં્ય વ સહજં તથાિપતમિપ નેહેન નાહન્નસાૈ
Nar10.37.8-4 દુષ્ટાનામિપ દેવ! પુષ્ટક ણા દષૃ્ટા િહ ધીરેકદા॥
Nar10.37.9-1 તાવ વન્મનસવૈ નારદમુિનઃ પ્રાેચે સ ભાજેેશ્વરં
Nar10.37.9-2 યૂયં ન વસરુાઃ સરુાશ્ચ યદવાે ના સ િક ન પ્રભાે! ।
Nar10.37.9-3 માયાવી સ હિરભર્વદ્વધકૃતે ભાવી સરુપ્રાથર્ના-
Nar10.37.9-4 િદત્યાક યર્ યદૂનદૂધનુદસાૈ શાૈરેશ્ચ સનૂનૂહન્॥
Nar10.37.10-1 પ્રાપ્તે સપ્તમગભર્તામિહપતાૈ વ પે્રરણાન્માયયા
Nar10.37.10-2 નીતે માધવ! રાેિહણી ં વમિપ ભાેઃ! સ ચ્ચ સખુૈકાત્મકઃ ।
Nar10.37.10-3 દેવક્યા જઠરં િવવે શથ િવભાે! સં તૂયમાનઃ સરૈુઃ
Nar10.37.10-4 સ વં કૃ ણ! િવધૂય રાેગપટલી ં ભ ક્ત પરાં દેિહ મે॥
Nar10.38.1-1આન દ પ! ભગવન્નિય! તેઽવતારે
Nar10.38.1-2 પ્રાપ્તે પ્રદ પ્તભવદઙ્ગ િનર યમાણૈઃ ।
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Nar10.38.1-3 કા તવ્રજૈિરવ ઘનાઘનમ ડલૈદ્યાર્-
Nar10.38.1-4 મા વતી િવ ચે િકલ વષર્વેલા॥
Nar10.38.2-1આશાસુ શીતલતરાસુ પયાેદતાેયૈ-
Nar10.38.2-2 રાશા સતા પ્તિવવશષેુ ચ સ જનષેુ ।
Nar10.38.2-3 નૈશાકરાેદયિવધાૈ િન શ મ યમાયાં
Nar10.38.2-4 ક્લેશાપહ સ્ત્રજગતાં વ મહાિવરાસીઃ॥
Nar10.38.3-1 બાલ્ય શાિપ વપષુા દધષુા વુભૂતી-
Nar10.38.3-2 દ્ય કર ટકટકાઙ્ગદહારભાસા ।
Nar10.38.3-3 શઙ્ખાિરવાિરજગદાપિરભા સતને
Nar10.38.3-4 મેઘા સતને પિરલે સથ સૂ તગેહે॥
Nar10.38.4-1 વક્ષઃસ્થલીસખુિનલાનિવલા સલ મી-
Nar10.38.4-2 મ દાક્ષલ ક્ષતકટાક્ષિવમાેક્ષભેદૈઃ ।
Nar10.38.4-3 તન્મ દરસ્ય ખલકંસકૃતામલ મી-
Nar10.38.4-4 મનુ્માજર્યિન્નવ િવરે જથ વાસદેુવ! ॥
Nar10.38.5-1 શાૈિર તુ ધીરમુિનમ ડલચેતસાેઽિપ
Nar10.38.5-2 દૂર સ્થતં વપુ દ ક્ષ્ય િનજેક્ષણા યામ્ ।
Nar10.38.5-3આન દબ પપુલકાેદ્ગમગદ્ગદાદ્રર્-
Nar10.38.5-4 તુષ્ટાવ દૃ ષ્ટમકર દરસં ભવ તમ્॥
Nar10.38.6-1 દેવ! પ્રસીદ પરપૂ ષ! તાપવ લી-
Nar10.38.6-2 િનલૂર્િનદાત્ર! સમનતે્ર! કલાિવલા સન્! ।
Nar10.38.6-3 ખેદાનપાકુ કૃપાગુ ભઃ કટાક્ષૈર્-
Nar10.38.6-4 ઇત્યાિદ તને મુિદતને ચરં નુતાેઽભૂઃ॥
Nar10.38.7-1 માત્રા ચ નતે્રસ લલા તગાત્રવ લ્યા
Nar10.38.7-2 તાતે્રૈર ભષુ્ટતગુણઃ ક ણાલય વમ્ ।
Nar10.38.7-3 પ્રાચીનજન્મયુગલં પ્ર તબાે ય તા યાં
Nar10.38.7-4 માતુ ગરા દિધથ માનષુબાલવષેમ્॥
Nar10.38.8-1 વ પે્રિર તતદનુ ન દતનજૂયા તે
Nar10.38.8-2વ્યત્યાસમારચિયતું સ િહ શરૂસનૂુઃ ।
Nar10.38.8-3 વાં હ તયાેરિધત ચત્તિવધાયર્માય-
Nar10.38.8-4 ર ભાે હસ્થકલહંસિકશાેરર યમ્॥
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Nar10.38.9-1 તા તદા પુશપુસદ્મિન યાેગિનદ્રા
Nar10.38.9-2 િનદ્રાિવમુિદ્રતમથાકૃત પાૈરલાેકમ્ ।
Nar10.38.9-3 વ પે્રરણા ક મહ ચત્રમચેતનૈયર્દ્
Nar10.38.9-4 દ્વારૈઃ વયં વ્યઘિટ સઙ્ગિટતૈઃ સગુાઢમ્॥
Nar10.38.10-1 શષેેણ ભૂિરફણવાિરતવાિરણાથ
Nar10.38.10-2 વૈરં પ્રદ શતપથાે મ ણદ િપતને ।
Nar10.38.10-3 વાં ધારય સ ખલુ ધ યતમઃ પ્રતસ્થે
Nar10.38.10-4 સાેઽયં વમીશ! મમ નાશય રાેગવેગાન્॥
Nar10.39.1-1 ભવ તમયમુદ્વહ યદુકુલાેદ્વહાે િન સરન્
Nar10.39.1-2 દદશર્ ગગનાેચ્ચલ જલભરાં ક લ દાત્મ મ્ ।
Nar10.39.1-3 અિહ સ લલસ ચયઃ સ પનુરૈ દ્ર લાેિદતાે
Nar10.39.1-4 જલાૈઘ ઇવ ત ક્ષણા પ્રપદમેયતામાયયાૈ॥
Nar10.39.2-1 પ્રસપુ્તપશપુા લકાં િન તમા દદ્બા લકા-
Nar10.39.2-2 મપા તકવાિટકાં પશપુવાિટકામાિવશન્ ।
Nar10.39.2-3 ભવ તમયમપર્ય પ્રસવત પકે ત પદાદ્
Nar10.39.2-4 વહ કપટક યકાં વપુરમાગતાે વેગતઃ॥
Nar10.39.3-1 તત વદનુ રવક્ષિપતિનદ્રવેગદ્રવદ્-
Nar10.39.3-2 ભટાે કરિનવેિદતપ્રસવવાતર્યવૈા તમાન્ ।
Nar10.39.3-3 િવમુક્ત ચકુરાે કર વિરતમાપત ભાજેરા-
Nar10.39.3-4 ડતુષ્ટ ઇવ દષૃ્ટવા ભ ગિનકાકરે ક યકામ્॥
Nar10.39.4-1 ધ્રવું કપટશા લનાે મધુહરસ્ય માયા ભવે-
Nar10.39.4-2 દસાિવ ત િકશાેિરકાં ભ ગિનકાકરા લઙ્ ગતામ્ ।
Nar10.39.4-3 દ્વપાે ન લિનકા તરાિદવ ણા લકામા ક્ષપ-
Nar10.39.4-4 ન્નયં વદનુ મ મપુલપટ્ટકે િપષ્ટવાન્॥
Nar10.39.5-1 તતાે ભવદુપાસકાે ઝિટ ત ત્યુપાશાિદવ
Nar10.39.5-2 પ્રમુચ્ય તરસવૈ સા સમિધ ઢ પા તરા ।
Nar10.39.5-3 અધ તલમજગ્મષુી િવકસદષ્ટબાહુસુ્ફરન-્
Nar10.39.5-4 મહાયુધમહાે ગતા િકલ િવહાયસા િદદ્યુતે॥
Nar10.39.6-1 શસંતર! કંસ! તે િકમુ મયા િવિન પષ્ટયા
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Nar10.39.6-2 બભવૂ ભવદ તકઃ ક્વચન ચ ત્યતાં તે િહતમ્ ।
Nar10.39.6-3 ઇ ત વદનુ િવભાે! ખલમુદ યર્ તં જગ્મષુી
Nar10.39.6-4 મ દ્ગણપણાિયતા ભુિવ ચ મ દરા યેયષુી॥
Nar10.39.7-1 પ્રગે પનુરગાત્મ વચનમીિર ત ભૂભુ
Nar10.39.7-2 પ્રલ બબકપૂતનાપ્રમખુદાનવા માિનનઃ ।
Nar10.39.7-3 ભવિન્નધનકા યયા જગ ત બભ્રમુિનભર્યાઃ
Nar10.39.7-4 કુમારકિવમારકાઃ િક મવ દુ કરં િન કૃપૈઃ॥
Nar10.39.8-1 તતઃ પશપુમ દરે વિય મુકુ દ! ન દ પ્રયા-
Nar10.39.8-2 પ્રસૂ તશયનેશયે વ ત િક ચદ ચ પદે ।
Nar10.39.8-3 િવબુ ય વિનતાજનૈ તનયસ ભવે ઘાે ષતે
Nar10.39.8-4 મુદા િકમુ વદા યહાે સકલમાકુલં ગાેકુલમ્॥
Nar10.39.9-1 અહાે ખલુ યશાેદયા નવકલાયચેતાેહરં
Nar10.39.9-2 ભવ તમલમ તકે પ્રથમમાિપબ ત્યા દશૃા ।
Nar10.39.9-3 પનુઃ તનભરં િનજં સપિદ પાયય ત્યા મુદા
Nar10.39.9-4 મનાેહરતનુ શા જગ ત પુ યવ તાે જતાઃ॥
Nar10.39.10-1 ભવ કુશલકા યયા સ ખલુ ન દગાપે તદા
Nar10.39.10-2 પ્રમાેદભરસઙુ્કલાે દ્વજકુલાય િક નાદદાત્ ।
Nar10.39.10-3 તથવૈ પશપુાલકાઃ િકમુ ન મઙ્ગલં તેિનરે
Nar10.39.10-4 જગિત્રતયમઙ્ગલ! વ મહ પાિહ મામામયાત્॥
Nar10.40.1-1 તદનુ ન દમમ દશભુા પદં પપુર ં કરદાનકૃતે ગતમ્ ।
Nar10.40.1-2 સમવલાેક્ય જગાદ્ભવ પતા િવિદતકંસસહાયજનાેદ્યમઃ॥
Nar10.40.2-1 અિય સખ!ે તવ બાલકજન્મ માં સખુયતેઽદ્ય િન ત્મજજન્મવત્ ।
Nar10.40.2-2 ઇ ત ભવ પ તાં વ્રજનાયકે સમિધરાે ય શશસં તમાદરાત્॥
Nar10.40.3-1 ઇહ ચ સ ત્યિન મત્તશતાિન તે કટકસી ે તતાે લઘુ ગ યતામ્ ।
Nar10.40.3-2 ઇ ત ચ તદ્વચસા વ્રજનાયકાે ભવદપાય ભયા દુ્રતમાયયાૈ॥
Nar10.40.4-1 અવસરે ખલુ તત્ર ચ કાચન વ્રજપદે મધુરાકૃ તરઙ્ગના ।
Nar10.40.4-2 તરલષટ્પદલા લતકુ તલા કપટપાેતક! તે િનકટં ગતા॥
Nar10.40.5-1 સપ સ સા હૃતબાલકચેતના િન શચરા વય િકલ પૂતના ।
Nar10.40.5-2 વ્રજવધૂ વહ કેય મ ત ક્ષણં િવ શતીષુ ભવ તમપુાદદે॥
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Nar10.40.6-1 લ લતભાવિવલાસહૃતાત્મ ભયુર્વ ત ભઃ પ્ર તરાેદુ્ધમપાિરતા ।
Nar10.40.6-2 તનમસાૈ ભવના તિનષેદુષી પ્રદદુષી ભવતે કપટાત્મને॥
Nar10.40.7-1 સમિધ હ્ય તદઙ્કમશિઙ્કત વમથ બાલકલાપેનરાે ષતઃ ।
Nar10.40.7-2 મહિદવામ્રફલં કુચમ ડલં પ્ર તચુચૂ ષથ દુિવષદૂ ષતમ્॥
Nar10.40.8-1 અસુ ભરેવ સમં ધય ત વિય તનમસાૈ તિનતાપેમિન વના ।
Nar10.40.8-2 િનરપતદ્ભયદાિય િનજં વપુઃ પ્ર તગતા પ્રિવસાયર્ ભુ વુભાૈ॥
Nar10.40.9-1 ભયદઘાષેણભીષણિવગ્રહશ્રવણદશર્નમાેિહતવ લવે ।
Nar10.40.9-2 વ્રજપદે તદુરઃસ્થલખેલનં નનુ ભવ તમગ્ હ્ણત ગાેિપકાઃ॥
Nar10.40.10-1 ભવુનમઙ્કલ!નામ ભરેવ તે યવુ ત ભબર્હુધા કૃતરક્ષણઃ ।
Nar10.40.10-2 વમિય વાતિનકેતનનાથ! મામગદયન્ કુ તાવકસવેકમ્॥
Nar10.41.1-1 વ્રજેશ્વરઃ શાૈિરવચાે િનશ ય સમાવ્રજન્ન વિન ભીતચેતાઃ ।
Nar10.41.1-2 િન પષ્ટિન શષેત ં િનર ક્ષ્ય ક ચ પદાથ શરણં ગત વામ્॥
Nar10.41.2-1 િનશ ય ગાપેીવચનાદુદ તં સવઽિપ ગાપેા ભયિવ મયા ધાઃ ।
Nar10.41.2-2 વ પા તતં ઘાેરિપશાચદેહં દેહુિવદૂરેઽથ કુઠારકૃત્તમ્॥
Nar10.41.3-1 વ પીતપૂત તનતચ્છર રા સમુચ્ચલન્નુચ્ચતરાે િહ ધૂમઃ ।
Nar10.41.3-2 શઙ્કામધાદાગરવઃ િકમષેુ િક ચા દનાે ગાૈગ્ગુલવાેઽથવે ત॥
Nar10.41.4-1 મદઙ્ગસઙ્ગસ્ય ફલં ન દૂરં ક્ષણને તાવદ્ભવતામિપ સ્યાત્ ।
Nar10.41.4-2 ઉત્યુ લપ વ લવત લજે ય વં પૂતનામાતનુથાઃ સગુ ધમ્॥
Nar10.41.5-1 ચતં્ર િપશાચ્યા ન હતઃ કુમાર શ્ચતં્ર પુરૈવાક થ શાૈિરણેદમ્ ।
Nar10.41.5-2 ઇ ત પ્રશસં કલ ગાપેલાેકાે ભવન્મખુાલાેકરસે યમાઙ્ક્ષ ત્॥
Nar10.41.6-1 િદને િદનેઽથ પ્ર ત દ્ધલ મીરક્ષીણમાઙ્ગલ્યશતાે વ્ર ેઽયમ્ ।
Nar10.41.6-2 ભવિન્નવાસાદિય વાસદેુવ! પ્રમાેદસા દ્રઃ પિરતાે િવરેજે॥
Nar10.41.7-1 ગ્ હેષુ તે કાેમલ પહાસ મથઃકથાસઙુ્ક લતાઃ કમ યઃ ।
Nar10.41.7-2 ત્તષેુ કૃત્યેષુ ભવિન્નર ક્ષાસમાગતાઃ પ્રત્યહમત્યન દન્॥
Nar10.41.8-1 અહાે કુમારાે મિય દત્તદૃ ષ્ટઃ મતઃ કૃતં માં પ્ર ત વ સકેન ।
Nar10.41.8-2 અેહ્યેિહ મા મત્યુપસાયર્ પા ણ વયાશ! િક િક ન કૃતં વધૂ ભઃ॥
Nar10.41.9-1 ભવદ્વપુઃ પશર્નકાૈતુકેન કરા કરં ગાપેવધજૂનને ।
Nar10.41.9-2 નીત વમાતામ્રસરાજેમાલાવ્યાલ બલાેલ બતુલામલાસીઃ॥
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Nar10.41.10-1 િનપાયય તી તનમઙ્કગં વાં િવલાેકય તી વદનં હસ તી ।
Nar10.41.10-2 દશાં યશાેદા કતમાં ન ભજેે સ તાદશૃઃ પાિહ હરે! ગદાન્મામ્॥
Nar10.42.1-1 કદાિપ જન્મક્ષર્િદને તવ પ્રભાે! િનમિ ત્રતજ્ઞા તવધૂમહીસરુા ।
Nar10.42.1-2 મહાનસ વાં સિવધે િનધાય સા મહાનસાદાૈ વ તે વ્રજેશ્વર ॥
Nar10.42.2-1 તતાે ભવ ત્રાણિનયુક્તબાલકપ્રભી તસઙ્ક્ર દનસઙુ્કલારવૈઃ ।
Nar10.42.2-2 િવ મશ્રમશ્રાિવ ભવ સમીપતઃ પિરસુ્ફટદ્દા ચટચ્ચટારવઃ॥
Nar10.42.3-1 તત તદાકણર્નસભં્રમશ્રમપ્રક પવક્ષાજેભરા વ્ર ઙ્ગનાઃ ।
Nar10.42.3-2 ભવ તમ તદર્દશૃઃુ સમ તતાે િવિન પતદ્દા ણદા મ યગમ્॥
Nar10.42.4-1 શશાેરહાે િક િકમભૂિદ ત દુ્રતં પ્રધાવ્ય ન દઃ પશપુાશ્ચ ભૂસરુાઃ ।
Nar10.42.4-2 ભવ તમાલાેક્ય યશાેદયા તં સમાશ્વસન્નશ્રજુલાદ્રર્લાેચનાઃ॥
Nar10.42.5-1 કસ્કાે નુ કાૈતસુ્કત અેષ િવ મયાે િવશઙ્કટં યચ્છકટં િવપાિટતમ્ ।
Nar10.42.5-2 ન કારણં િક ચિદહે ત તે સ્થતાઃ વના સકાદત્તકરા વદ ક્ષકાઃ॥
Nar10.42.6-1 કુમારકસ્યાસ્ય પયાેધરા થનઃ પ્રરાેદને લાેલપદા બુ હતમ્ ।
Nar10.42.6-2 મયા મયા દષૃ્ટમનાે િવપયર્ગાિદતીશ! તે પાલકબાલકા જગુઃ॥
Nar10.42.7-1 ભયા તદા િક ચદ નતા મદં કુમારકાણામ તદુઘર્ટં વચઃ ।
Nar10.42.7-2 ભવ પ્રભાવાિવદુરૈિરતીિરતં મના ગવાશઙ્ક્યાત દષૃ્ટપૂતનૈઃ॥
Nar10.42.8-1 પ્રવાલતામ્રં િક મદં પદં ક્ષતં સરાજેર યાૈ નુ કરાૈ િવરાે જતાૈ ।
Nar10.42.8-2 ઇ ત પ્રસપર્ ક ણાતરઙ્ ગતા વદઙ્ગમાપ શરુઙ્ગનાજનાઃ॥
Nar10.42.9-1 અયે સતંુ દેિહ જગ પતેઃ કૃપાતરઙ્ગપાતા પિરપાતમદ્ય મે ।
Nar10.42.9-2 ઇ ત મ સઙ્ગ્ હ્ય િપતા વદઙ્ગુકં ગુહુમુર્હુઃ શ્લ ય ત તક ટકઃ॥
Nar10.42.10-1 અનાેિનલીનઃ િકલ હ તુમાગતઃ સરુાિરરેવં ભવતા િવિહ સતઃ ।
Nar10.42.10-2 ર ેઽિપ નાેદષૃ્ટમમુ ય ત કથં સ શદુ્ધસ વે વિય લીનવા ધ્રવુમ્॥
Nar10.42.11-1 પ્રપૂ જતૈ તત્ર તતાે દ્વ ત ભિવશષેતાે લ ભતમઙ્ગલા શષઃ ।
Nar10.42.11-2 વ્રજં િનજૈબાર્લ્યરસિૈવમાેહયન્મ પુરાધીશ! ં જહીિહ મે॥
Nar10.43.1-1 વમેકદા ગુ મ પુરનાથ! વાેઢંુ
Nar10.43.1-2 ગાઢાિધ ડ્ઃઅગિરમાણમપારય તી ।
Nar10.43.1-3 માતા નાેધાય શયને િક મદં બતે ત
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Nar10.43.1-4 યાય ત્યચેષ્ટત ગ્ હેષુ િનિવષ્ટશઙ્કા॥
Nar10.43.2-1 તાવ દ્વદૂરમપુક ણતઘાેરઘાષે-
Nar10.43.2-2વ્યાજૃ ભપાંસપુટલીપિરપૂિરતાશઃ ।
Nar10.43.2-3 વાત્યાવપુઃ સ િકલ દૈત્યવર ણાવ-
Nar10.43.2-4 તાર્ખ્યાે જહાર જનમાનસહાિરણં વામ્॥
Nar10.43.3-1 ઉદ્દામપાંસુ ત મરાહતદૃ ષ્ટપાતે
Nar10.43.3-2 દ્રષંુ્ટ િકમ યકુશલે પશપુાલલાેકે ।
Nar10.43.3-3 હા બાલ ય િક મ ત વદુપા તમાપ્તા
Nar10.43.3-4 માતા ભવ તમિવલાેક્ય શં રાેદ્॥
Nar10.43.4-1 તાવ સ દાનવવરાેઽિપ ચ દ નમૂ તર્-
Nar10.43.4-2 ભાવ કભારપિરધારણલનૂવેગઃ ।
Nar10.43.4-3 સઙ્કાેચમાપ તદનુ ક્ષતપાંસઘુાષેે
Nar10.43.4-4 ઘાષેે વ્યતાયત ભવ જનનીિનનાદઃ॥
Nar10.43.5-1 રાેદાપેકણર્નવશાદુપગ ય ગેહં
Nar10.43.5-2 ક્ર દ સુ ન દમખુગાપેકુલષેુ દ નઃ ।
Nar10.43.5-3 વાં દાનવ વ ખલમુ ક્તકરં મુમુ સ-્
Nar10.43.5-4 વ યપ્રમુ ચ ત પપા વય પ્રદેશાત્॥
Nar10.43.6-1 રાેદાકુલા તદનુ ગાપેગણા બિહષ્ઠ-
Nar10.43.6-2 પાષાણ ષ્ઠભુિવ દેહમ તસ્થિવષ્ઠમ્ ।
Nar10.43.6-3 પ્રૈક્ષ ત હ ત િનપત તમમુ ય વક્ષ-
Nar10.43.6-4સ્યક્ષીણમવે ચ ભવ તમલં હસ તમ્॥
Nar10.43.7-1 ગ્રાવપ્રપાતપિરિપષ્ટગિરષ્ઠદેહ-
Nar10.43.7-2 ભ્રષ્ટાસદુુષ્ટદનુ પેિર ષ્ટહાસમ્ ।
Nar10.43.7-3આઘ્નાનમ બુજકરેણ ભવ તમેત્ય
Nar10.43.7-4 ગાપે દધુ ગિરવરાિદવ નીલરત્નમ્॥
Nar10.43.8-1 અેકૈકમાશુ પિરગ્ હ્ય િનકામન દ-
Nar10.43.8-2 ન્ન દાિદગાપેપિરર ધિવચુ બતાઙ્ગમ્ ।
Nar10.43.8-3આદાતુકામપિરશિઙ્કતગાપેનાર -
Nar10.43.8-4 હ તા બુજપ્રપ તતં પ્ર માે ભવ તમ્॥
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Nar10.43.9-1 ભૂયાેઽિપ િકન્નુ કૃ મઃ પ્રણતા તહાર
Nar10.43.9-2 ગાેિવ દ અેવ પિરપાલયતા સતંુ નઃ ।
Nar10.43.9-3 ઇત્યાિદ માતરિપ પ્રસખુૈ તદાની ં
Nar10.43.9-4 સ પ્રા થત વદવનાય િવભાે! વમવે॥
Nar10.43.10-1 વાતાત્મકં દનજુમવેમિય પ્રધૂ વન્
Nar10.43.10-2 વાતાેદ્ભવાન્મમ ગદા કમુ નાે ધનુાે ષ ।
Nar10.43.10-3 િક વા કરાે મ પુરન યિનલાલયેશ!
Nar10.43.10-4 િન શષેરાેગશમનં મુહુરથર્યે વામ્॥
Nar10.44.1-1 ગૂઢં વસદેુવ ગરા કતુ તે િન ક્રયસ્ય સસં્કારાન્ ।
Nar10.44.1-2 હૃદ્ગતહાેરાત વાે ગગર્મુિન વદ્ગહૃા વભાે! ગતવાન્॥
Nar10.44.2-1 ન દાેઽથ ન દતાત્મા દષં્ઠ માનયન્નમું ય મનામ્ ।
Nar10.44.2-2 મ દ મતાદ્રર્મૂચે વ સસં્કારા વધાતુમુ સકુધીઃ॥
Nar10.44.3-1 યદુવંશાચાયર્ વા સિુન ત મદમાયર્! કાયર્ મ ત કથયન્ ।
Nar10.44.3-2 ગગા િનગર્તપુલકશ્ચકે્ર તવ સાગ્રજસ્ય નામાિન॥
Nar10.44.4-1 કથમસ્ય નામ કુવ સહસ્રના ાે હ્યન તના ાે વા ।
Nar10.44.4-2 ઇ ત નનંૂ ગગર્મુશ્ચકે્ર તવ નામ નામ રહ સ િવભાે! ॥
Nar10.44.5-1 કૃ ષધીતુણકારા યાં સત્તાન દાત્મતાં િકલા ભલપત્ ।
Nar10.44.5-2 જગદઘક ષ વં વા કથયદૃ ષઃ કૃ ણનામ તે વ્યતનાેત્॥
Nar10.44.6-1 અ યાંશ્ચ નામભેદા યીકુવર્ન્નગ્રજે ચ રામાદ ન્ ।
Nar10.44.6-2 અ તમાનષુાનુભાવં યગદ વામપ્રકાશય પત્રે॥
Nar10.44.7-1 નહ્ય ત ય સવ પતુ્રે સહુ્ય ત સ ન માિયકૈઃ પનુઃ શાેકૈઃ ।
Nar10.44.7-2 દુ્રહ્ય ત યઃ સ તુ ન યેિદત્યવદત્તે મહ વ ષવયર્ઃ॥
Nar10.44.8-1 જે ય ત બહુતરદૈત્યાન્ને ય ત િનજબ ધુલાેકમમલપદમ્ ।
Nar10.44.8-2 શ્રાે ય સ સિુવમલક ત રસ્યે ત ભવ દ્વભૂ ત ષ ચે॥
Nar10.44.9-1 અમનુવૈ સવર્દુગ તિરતાસ્થ કૃતાસ્થમ ત્ર તષ્ઠ વમ્ ।
Nar10.44.9-2 હિરરેવેત્યન ભલપિન્નત્યાિદ વામવણર્ય સ મુિનઃ॥
Nar10.44.10-1 ગગઽથ િનગર્તેઽ મન્ન દતન દાિદન દ્યમાન વમ્ ।
Nar10.44.10-2 મદ્ગદમુદ્ગતક ણાે િનગર્મય શ્રીમ પુરાધીશ! ॥
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Nar10.45.1-1 અિય સબલ! મુરારે! પા ણ નપુ્રચારૈઃ
Nar10.45.1-2 િકમિપ ભવનભાગા ભષૂય તાૈ ભવ તાૈ ।
Nar10.45.1-3 ચ લતચરણક જે મ જુમ ર શ -

Nar10.45.1-4 શ્રવણકુતુકભા ૈ ચેરતુશ્ચા વેગાત્॥
Nar10.45.2-1 દુ દુ િવહસ તાવુ ન્મષદ્દ તવ તાૈ
Nar10.45.2-2 વદનપ તતકેશાૈ દૃ યપાદા જદેશાૈ ।
Nar10.45.2-3 ભજુગ લતકરા તવ્યાલગ કઙ્કણાઙ્કાૈ
Nar10.45.2-4 મ તમહરતમુચ્ચૈઃ પ યતાં િવશ્વ ણામ્॥
Nar10.45.3-1 અનુસર ત જનાૈઘે કાૈતુકવ્યાકુલાક્ષે
Nar10.45.3-2 િકમિપ કૃતિનનાદં વ્યાહસ તાૈ દ્રવ તાૈ ।
Nar10.45.3-3 બ લતવદનપદં્મ ષ્ઠતાે દત્તદષૃ્ટ
Nar10.45.3-4 િક મવ ન િવદધાથે કાૈતુકં વાસદેુવ! ॥
Nar10.45.4-1 દુતગ તષુ પત તાવુ થતાૈ લપ્તપઙ્કાૈ
Nar10.45.4-2 િદિવ મુિન ભરપઙૈ્કઃ સ મતં વ દ્યમાનાૈ ।
Nar10.45.4-3 દુ્રતમથ જનની યાં સાનુક પં ગ્ હીતાૈ
Nar10.45.4-4 મુહુરિપ પિરર ધાૈ દ્રાગ્યવુાં ચુ બતાૈ ચ॥
Nar10.45.5-1 નુતકુચભરમઙે્ક ધારય તી ભવ તં
Nar10.45.5-2 તરલમ ત યશાેદા ત યદા ધ યધ યા ।
Nar10.45.5-3 કપટપશપુ! મ યે મુગ્ધહાસાઙુ્કરં તે
Nar10.45.5-4 દશનમુકુલહૃદ્યં વીકં્ષ્ય વક્ત્રં જહષર્॥
Nar10.45.6-1 તદનુ ચરણચાર દારકૈઃ સાકમારા-
Nar10.45.6-2 િન્નલયત તષુ ખેલ બાલચાપલ્યશાલી ।
Nar10.45.6-3 ભવનશકુ બડાલા વ સકાંશ્ચાનુધાવન્
Nar10.45.6-4 કથમિપ કૃતહાસગૈાપકૈવાર્િરતાેઽભૂઃ॥
Nar10.45.7-1 હલધરસિહત વં યત્ર યત્રાપેયાતાે
Nar10.45.7-2 િવવશપ તતનતે્રા તત્ર તત્રવૈ ગાે યઃ ।
Nar10.45.7-3 િવગ લતગ્ હકૃત્યા િવ તાપત્ય ત્યા
Nar10.45.7-4 મુરહર! મુહુરત્ય તાકુલા િનત્યમાસન્॥
Nar10.45.8-1 પ્ર તનવનવનીતં ગાેિપકાદત્ત મચ્છન્
Nar10.45.8-2 કલપદમપુગાય કાેમલં ક્વાિપ ત્યન્ ।
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Nar10.45.8-3 સદયયવુ તલાેકૈરિપતં સિપરશ્નન્
Nar10.45.8-4 ક્વચન નવિવપક્વં દુગ્ધમત્યાિપબ વમ્॥
Nar10.45.9-1 મમ ખલુ બ લગેહે યાચનં તમા તા-
Nar10.45.9-2 મહ પનુરબલાનામગ્રતાે નવૈ કુવ ।
Nar10.45.9-3 ઇ ત િવિહતમ તઃ િક દેવ! સ ત્યજ્ય યાચ્ઞાં
Nar10.45.9-4 દિધઘ્ તમહર વં ચા ણા ચાેરણને॥
Nar10.45.10-1 તવ દિધઘ્ તમાષેે ઘાષેયાષેાજનાના-
Nar10.45.10-2 મભજત હૃિદ રાષેાે નાવકાશં ન શાેકઃ ।
Nar10.45.10-3 હૃદયમિપ મુ ષ વા હષર્ સ ધાૈ યધા વં
Nar10.45.10-4 સ મમ શમય રાેગા વાતગેહાિધનાથ! ॥
Nar10.45.11-1 શાખાગ્રેઽથ િવધું િવલાેક્ય ફલ મત્ય બાં ચ તાતં મુહુઃ
Nar10.45.11-2 સ પ્રા યાર્થ તદા તદ યવચસા પ્રાેિ ક્ષપ્તબાહાૈ વિય ।
Nar10.45.11-3 ચતં્ર દેવ! શશી સ તે કરમગા ક બ્રૂમહે સ પત-
Nar10.45.11-4 જ્યાે તમર્ ડલપૂિરતા ખલવપુઃ પ્રાગા િવરાડપતામ્॥
Nar10.45.12-1 િક િક બતેદ મ ત સભં્રમભાજમનંે
Nar10.45.12-2 બ્રહ્માણર્વે ક્ષણમમું પિરમ જ્ય તાતમ્ ।
Nar10.45.12-3 માયાં પનુ તનયમાેહમયી ં િવત વ-
Nar10.45.12-4 ન્નાન દ ચન્મય! જગન્મય! પાિહ રાેગાત્॥
Nar10.46.1-1 અિય દેવ! પુરા િકલ વિય વયમુત્તાનશયે તન ધયે ।
Nar10.46.1-2 પિરજૃ ભણતાે વ્યપા તે વદને િવશ્વમચષ્ટ વ લવી॥
Nar10.46.2-1 પનુર યથ બાલકૈઃ સમં વિય લીલાિનરતે જગ પત!ે ।
Nar10.46.2-2 ફલસ ચયવ ચનકુ્રધા તવ દ્ભાજેનમૂચુરભર્કાઃ॥
Nar10.46.3-1 અિય તે પ્રલયાવધાૈ િવભાે! ક્ષ તતાેયાિદસમ તભ ક્ષણઃ ।
Nar10.46.3-2 દુપાશનતાે ભવેિદ ત ભીતા જનની ચુકાપે સા॥
Nar10.46.4-1 અિય દુિવનયાત્મક! વયા િકમુ સા બત વ સ! ભ ક્ષતા ।
Nar10.46.4-2 ઇ ત મા ગરં ચરં િવભાે! િવતથાં વં પ્ર તજ જ્ઞષે હસન્॥
Nar10.46.5-1 અિય તે સકલૈિવિન શ્ચતે િવમ તશ્ચેદ્વદનં િવદાયર્તામ્ ।
Nar10.46.5-2 ઇ ત મા િવભ સતાે મખંુ િવકસ પદ્મિનભં વ્યદારયઃ॥
Nar10.46.6-1 અિય લવદશર્નાે સકુાં જનની ં તાં બહુ તપર્યિન્નવ ।
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Nar10.46.6-2 થવી ં િન ખલાં ન કેવલં ભવુના ય ય ખલા યદ દશૃઃ॥
Nar10.46.7-1 કુહ ચદ્વનમ બુિધઃ ક્વ ચ ક્વ ચદભ્રં કુહ ચદ્રસાતલમ્ ।
Nar10.46.7-2 મનુ દનુ ઃ ક્વ ચ સરુા દદશૃે િક ન તદા વદાનને॥
Nar10.46.8-1 કલશા બુિધશાિયનં પનુઃ પરવૈકુ ઠપદાિધવા સનમ્ ।
Nar10.46.8-2 વપુરશ્ચ િન ભર્કાત્મકં ક તધા વાં ન દદશર્ સા મખુે॥
Nar10.46.9-1 િવકસદ્ભવુને મખુાેદરે નનુ ભૂયાેઽિપ તથાિવધાનનઃ ।
Nar10.46.9-2 અનયા સુ્ફટમી ક્ષતાે ભવાનનવસ્થાં જગતાં બતાતનાેત્॥
Nar10.46.10-1 તત વિધયં તદા ક્ષણં જનની ં તાં પ્રણયને માેહયન્ ।
Nar10.46.10-2 તનમ બ! િદશતે્યુપાસજ ભગવન્નદ્ભુતબાલ! પાિહ મામ્॥
Nar10.47.1-1 અેકદા દિધિવમાથકાિરણી ં માતરં સમપુસિેદવા ભવાન્ ।
Nar10.47.1-2 ત યલાેલપુતયા િનવારયન્નઙ્કમેત્ય પિપવા પયાેધરાૈ॥
Nar10.47.2-1 અધર્પીતકુચકુડ્મલે વિય નગ્ધહાસમધુરાનના બુજે ।
Nar10.47.2-2 દુગ્ધમીશ! દહને પિર નુતં ધતુર્માશુ જનની જગામ તે॥
Nar10.47.3-1 સા મપીતરસભઙ્ગસઙ્ગતક્રાેધભારપિરભૂતચેતસા ।
Nar10.47.3-2 મ થદ ડમપુગ્ હ્ય પાિટતં હ ત દેવ! દિધભાજનં વયા॥
Nar10.47.4-1 ઉચ્ચલ વિનતમુચ્ચકૈ તદા સિંનશ ય જનની સમાદુ્રતા ।
Nar10.47.4-2 વદ્યશાેિવસરવદ્દદશર્ સા સદ્ય અેવ દિધ િવ તં ક્ષતાૈ॥
Nar10.47.5-1 વેદમાગર્પિરમા ગતં ષા વામવીક્ષ્ય પિરમાગર્ય ત્યસાૈ ।
Nar10.47.5-2 સ દદશર્ સકૃુ ત યુલખૂલે દ યમાનનવનીતમાેતવે॥
Nar10.47.6-1 વાં પ્રગ્ હ્ય બત ભી તભાવનાભાસરુાનનસરાજેમાશુ સા ।
Nar10.47.6-2 રાષે ષતમખુી સખીપુરાે બ ધનાય રશનામપુાદદે॥
Nar10.47.7-1 બ ધુ મચ્છ ત યમવે સ જન તં ભવ તમિય બ ધુ મચ્છતી ।
Nar10.47.7-2 સા િનયજુ્ય રશનાગુણા બહૂ દ્યઙ્ગુલાનેમ ખલં િકલૈક્ષત॥
Nar10.47.8-1 િવ મતાેિ મતસખીજને ક્ષતાં વન્નસન્નવપષંુ િનર ક્ષ્ય તામ્ ।
Nar10.47.8-2 િનત્યમુક્તવપુર યહાે હરે! બ ધમવે કૃપયા વમયથાઃ॥
Nar10.47.9-1સ્થીયતાં ચરમુલખૂલે ખલેત્યાગતા ભવનમવે સા યદા ।
Nar10.47.9-2 પ્રાગુલખૂલ બલા તરે તદા સિપરિપતમદન્નવા સ્થથાઃ॥
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Nar10.47.10-1 યદ્યપાશસગુમાે ભવા વભાે! સયંતઃ િકમુ સપાશયાનયા ।
Nar10.47.10-2 અેવમાિદ િદિવજૈર ભષુ્ટતાે વાતનાથ! પિરપાિહ માં ગદાત્॥
Nar10.48.1-1 મુદા સરુાૈધૈ વમુદારસ મદૈ દ યર્ દામાેદર ઇત્ય ભષુ્ટતઃ ।
Nar10.48.1-2 દૂદરઃ વૈરમુલખૂલે લગન્નદૂરતાે દ્વાૈ કકુભાવુદૈક્ષથાઃ॥
Nar10.48.2-1 કુબેરસનૂનુર્લકૂબરા ભધઃ પરાે મ ણગ્રીવ ઇ ત પ્રથાં ગતઃ ।
Nar10.48.2-2 મહેશસવેાિધગત શ્રયાને્મદાૈ ચરં િકલ વ દ્વમખુાવખેલતામ્॥
Nar10.48.3-1 સરુાપગાયાં િકલ તાૈ મદાે કટાૈ સરુાપગાયદ્બહુયાવૈતા તાૈ ।
Nar10.48.3-2 િવવાસસાૈ કે લપરાૈ સ નારદાે ભવ પદૈકપ્રવણાે િનરૈક્ષત॥
Nar10.48.4-1 ભયા પ્રયાલાેકમપુાત્તવાસસં પુરાે િનર ક્ષ્યાિપ મદા ધચેતસાૈ ।
Nar10.48.4-2 ઇમાૈ ભવદ્ભ યપુશા ત સદ્ધયે મુિનજર્ગાૈ શા ત તે કુતઃ સખુમ્॥
Nar10.48.5-1 યવુામવાપ્તાૈ કકુભાત્મતાં ચરં હિર િનર ક્ષ્યાથ પદં વમા ુતમ્ ।
Nar10.48.5-2 ઇતીિરતાૈ તાૈ ભવદ ક્ષણ હાં ગતાૈ વ્ર તે કકુભાૈ બભવૂતુઃ॥
Nar10.48.6-1 અત દ્ર મ દ્રદુ્રયુગં તથાિવધં સમેયષુા મ થરગા મના વયા ।
Nar10.48.6-2 તરાિયતાેલખૂલરાેધિનધુર્તાૈ ચરાય ણા પિરપા તતાૈ ત ॥
Nar10.48.7-1 અભા જ શા ખ દ્વતયં યદા વયા તદૈવ તદ્ગભર્તલાિન્નરેયષુા ।
Nar10.48.7-2 મહા વષા યક્ષયુગને ત ક્ષણાદભા જ ગાેિવ દ! ભવાનિપ તવૈઃ॥
Nar10.48.8-1 ઇહા યભક્તાેઽિપ સમે ય ત ક્રમાદ્ભવ તમેતાૈ ખલુ દ્રસવેકાૈ ।
Nar10.48.8-2 મુિનપ્રસાદાદ્ભવદઙ્ ઘ્રમાગતાૈ ગતાૈ ણાનાૈ ખલુ ભ ક્તમુત્તમામ્॥
Nar10.48.9-1 તત ત દ્દારણદા ણારવપ્રક પસ પા તિન ગાપેમ ડલે ।
Nar10.48.9-2 િવલ જત વ જનનીમખુે ક્ષણા વ્યમાે ક્ષ ન દેન ભવા વમાેક્ષદઃ॥
Nar10.48.10-1 મહી હાેમર્ યગતાે બતાભર્કાે હરેઃ પ્રભાવાદપિરક્ષતાેઽધનુા ।
Nar10.48.10-2 ઇ ત બ્રવાણૈગર્ મતાે ગ્ હં ભવાન્મ પુરાધીશ્વર! પાિહ માં ગદાત્॥
Nar10.49.1-1 ભવ પ્રભાવાિવદુરા િહ ગાપેા ત પ્રપાતાિદકમત્ર ગાેષ્્ટઃઅે ।
Nar10.49.1-2 શતેુમુ પાતગણં િવશઙ્ક્ય પ્રયાતુમ યત્ર મનાે િવતનેુઃ॥
Nar10.49.2-1 તત્રાપેન દા ભધગાપેવયા જગાૈ ભવ પ્રેરણયવૈ નનૂમ્ ।
Nar10.49.2-2 ઇ તઃ પ્રતીચ્યાં િવિપનં મનાેજં્ઞ દાવનં નામ િવરાજતી ત॥
Nar10.49.3-1 હદ્વનં ત ખલુ ન દમખુ્યા િવધાય ગાૈષ્ઠ નમથ ક્ષણને ।
Nar10.49.3-2 વદ વત વ જનનીિનિવષ્ટગિરષ્ટયાનાનુગતા િવચેલુઃ॥
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Nar10.49.4-1 અનાેમનાેજ્ઞ વિનધનેપુાલીખુરપ્રણાદા તરતાે વધૂ ભઃ ।
Nar10.49.4-2 ભવ દ્વનાેદાલિપતીક્ષરા ણ પ્રપીય નાજ્ઞાયત માગર્દૈઘ્યર્મ્॥
Nar10.49.5-1 િનર ક્ષ્ય દાવનમીશ! ન દ પ્રસનૂકુ દપ્રમખુદુ્રમાૈઘમ્ ।
Nar10.49.5-2 અમાેદથાઃ શાદ્વલસા દ્રલ યા હિરન્મણીકુિટ્ટમપુષ્ટશાેભમ્॥
Nar10.49.6-1 નવાકિનવ્યૂર્ઢિનવાસભેદે વશષેગાપેષેુ સખુા સતષેુ ।
Nar10.49.6-2 વન શ્રયં ગાપેિકશાેરપાલીિવ મ શ્રતઃ પયર્ગલાેકથા વમ્॥
Nar10.49.7-1 અરાલમાગાર્ગતિનમર્લાપાં મરાલકુ કૃતનમર્લાપામ્ ।
Nar10.49.7-2 િનર તર મેરસરાજેવક્ત્રાં ક લ દક યાં સમલાેકય વમ્॥
Nar10.49.8-1 મયૂરકેકાશતલાેભનીયં યખૂમીલશબલં મણીનામ્ ।
Nar10.49.8-2 િવિર ચલાેક શમુચ્ચશ ◌ૃઙ્ગૈ ગિર ચ ગાવેધર્નમૈક્ષથા વમ્॥
Nar10.49.9-1 સમં તતાે ગાપેકુમારકૈ વં સમ તતાે યત્ર વના તમાગાઃ ।
Nar10.49.9-2 તત તત તાં કૃિટલામપ યઃ ક લ દ ં રાગવતી મવૈકામ્॥
Nar10.49.10-1 તથાિવધેઽ મ વિપને પશવ્યે સમુ સકુાે વ સગણપ્રચારે ।
Nar10.49.10-2 ચર સરામાેઽથ કુમારકૈ વં સમીરગેહાિધપ! પાિહ રાેગાત્॥
Nar10.50.1-1 તરલમધુકૃદ્બ ૃ દે દાવનેઽથ મનાેહરે
Nar10.50.1-2 પશપુ શશુ ભઃ સાકં વ સાનપુાલનલાેલપુઃ ।
Nar10.50.1-3 હલધરસખાે દેવ! શ્રીમન!્ િવચેિરથ ધારયન્
Nar10.50.1-4 ગવલમુરલીવતે્રં નતે્રા ભરામતનુદ્યુ તઃ॥
Nar10.50.2-1 િવિહતજગતીરક્ષં લ મીકરા બુજલી લતં
Nar10.50.2-2 દદ ત ચરણદ્વ દં્વ દાવને વિય પાવને ।
Nar10.50.2-3 િક મવ ન બભાૈ સ પ સ પૂિરતં ત વ લર -
Nar10.50.2-4 સ લલધરણીગાતે્રકે્ષત્રાિદકં કમલાપત!ે ॥
Nar10.50.3-1 િવલસદુલપે કા તારા તે સમીરણશીતલે
Nar10.50.3-2 િવપુલયમનુાતીરે ગાવેધર્નાચલમૂધર્સુ ।
Nar10.50.3-3 લ લતમુરલીનાદઃ સ ચારય ખલુ વા સકં
Nar10.50.3-4 ક્વચન િદવસે દૈત્યં વ સાકૃ ત વમુદૈક્ષથાઃ॥
Nar10.50.4-1 રભસિવલસ પુચ્છં િવચ્છાયતાેઽસ્ય િવલાેકયન્
Nar10.50.4-2 િકમિપ વ લતસ્ક ધં ર ધ્રપ્રતીક્ષમુદ ક્ષતમ્ ।
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Nar10.50.4-3 તમથ ચરણે બભ્ર દ્વભ્રામયન્મુહુ ચ્ચકૈઃ
Nar10.50.4-4 કુહચન મહા ક્ષે ચક્ષેિપથ ક્ષત િવતમ્॥
Nar10.50.5-1 િનપત ત મહાદૈત્યે ત્યા દુરાત્મિન ત ક્ષણં
Nar10.50.5-2 િનપતનજવ ણક્ષાેણી હક્ષતકાનને ।
Nar10.50.5-3 િદિવ પિર મલદ્બ ૃ દા દારકાઃ કુસમુાે કરૈઃ
Nar10.50.5-4 શર સ ભવતાે હષાર્દ્વષર્ ત નામ તદા હરે! ॥
Nar10.50.6-1 સરુ ભલતમા મૂધર્ યૂ વ કુતઃ કુસમુાવલી
Nar10.50.6-2 િનપત ત તવેત્યુક્તાે બાલૈઃ સહેલમુદૈરયઃ ।
Nar10.50.6-3 ઝિટ ત દનજુકે્ષપેણાે વ ગત ત મ ડલાત્
Nar10.50.6-4 કુસમુિનકરઃ સાેઽયં નનંૂ સમે ત શનૈિર ત॥
Nar10.50.7-1 ક્વચન િદવસે ભૂયાે ભૂય તરેપ ષાતપે
Nar10.50.7-2 તપનતનયાપાથઃ પાતું ગતા ભવદાદયઃ ।
Nar10.50.7-3 ચ લતગ તં પ્રેક્ષામાસબુર્કં ખલુ િવ તં
Nar10.50.7-4 ક્ષ તધરગ ચ્છેદે કૈલાસશલૈ મવાપરમ્॥
Nar10.50.8-1 િપબ ત સ લલં ગાપેવ્રાતે ભવનતમ ભદુ્રતઃ
Nar10.50.8-2 સ િકલ િન ગનલન્ન ગ્ પ્રખ્યં પનુદુ્રર્તમુદ્વમન્ ।
Nar10.50.8-3 દલિયતુમગા ત્રાેટ ાઃ કાેટ ા તદા યુ ભવા વભાે!
Nar10.50.8-4 ખલજન ભદાચુ ચુશ્ચ ચૂ પ્રગ્ હ્ય દદાર તમ્॥
Nar10.50.9-1 સપિદ સહ ં સ દ્રષંુ્ટ વા તાં ખલુ પૂતના-
Nar10.50.9-2 મનજુમઘમ યગ્રે ગ વા પ્રતી ક્ષતુમવે વા ।
Nar10.50.9-3 શમનિનલયં યાતે ત મ બકે સમુનાેગણે
Nar10.50.9-4 િકર ત સમુનાે દં દાવનાદ્ગહૃમૈયથાઃ॥
Nar10.50.10-1 લ લતમુરલીનાદં દૂરાિન્નશ ય વધજૂનૈસ-્
Nar10.50.10-2 વિરતમપુગ યારાદા ઢમાેદમુદ ક્ષતઃ ।
Nar10.50.10-3 જિનતજનનીન દાન દઃ સમીરણમ દર-
Nar10.50.10-4 પ્ર થતવસત!ે શાૈરે! દૂર કુ વ મમામયાન્॥
Nar10.51.1-1 કદાચન વ્રજ શશુ ભઃ સમં ભવાન્
Nar10.51.1-2 વનાશને િવિહતમ તઃ પ્રગેતરામ્ ।
Nar10.51.1-3 સમા તાે બહુતરવ સમ ડલૈઃ
Nar10.51.1-4 સતેમનૈિનરગમદ શ! જેમનૈઃ॥
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Nar10.51.2-1 િવિનયર્ત તવ ચરણા બુજદ્વયા-
Nar10.51.2-2 દુદા ચતં િત્રભવુનપાવનં રજઃ ।
Nar10.51.2-3 મહષર્યઃ પુલકધરૈઃ કલેબરૈ-
Nar10.51.2-4 દૂિહરે તભવદ ક્ષણાે સવાઃ॥
Nar10.51.3-1 પ્રચારયત્યિવરલશાદ્વલે તલે
Nar10.51.3-2 પશૂ વભાે! ભવ ત સમં કુમારકૈઃ ।
Nar10.51.3-3 અઘાસરુાે ય ણદઘાય વતર્ની ં
Nar10.51.3-4 ભયાનકઃ સપિદ શયાનકાકૃ તઃ॥
Nar10.51.4-1 મહાચલપ્ર તમતનાેગુર્હાિનભ-
Nar10.51.4-2 પ્રસાિરતપ્ર થતમખુસ્ય કાનને ।
Nar10.51.4-3 મખુાેદરં િવહરણકાૈતુકાદ્ગતાઃ
Nar10.51.4-4 કુમારકાઃ િકમિપ િવદૂરગે વિય॥
Nar10.51.5-1 પ્રમાદતઃ પ્રિવશ ત પન્નગાેદરં
Nar10.51.5-2 ક્વથત્તનાૈ પશપુકુલે સવા સકે ।
Nar10.51.5-3 િવદિન્નદં વમિપ િવવે શથ પ્રભાે!
Nar10.51.5-4 સહૃુ જનં િવશરણામાશુ ર ક્ષતુમ્॥
Nar10.51.6-1 ગલેદરે િવપુ લતવ મર્ણા વયા
Nar10.51.6-2 મહાેરગે લુઠ ત િન દ્ધમા તે ।
Nar10.51.6-3 દુ્રતં ભવા વદ લતક ઠમ ડલાે
Nar10.51.6-4 િવમાેચય પશપુપશૂ વિનયર્યાૈ॥
Nar10.51.7-1 ક્ષણં િદિવ વદુપગમાથર્મા સ્થતં
Nar10.51.7-2 મહાસરુપ્રભવમહાે મહાે મહત્ ।
Nar10.51.7-3 િવિનગર્તે વિય તુ િનલીનમ જસા
Nar10.51.7-4 નભઃ તલે ન તુરથાે જગુઃ સરુાઃ॥
Nar10.51.8-1 સિવ મયૈઃ કમલભવાિદ ભઃ સરૈુર્-
Nar10.51.8-2 અનુદુ્રત તદનુ ગતઃ કુમારકૈઃ ।
Nar10.51.8-3 િદને પનુ ત ણદશામપુેયુ ષ
Nar10.51.8-4 વકૈભર્વાનતનુત ભાજેનાે સવમ્॥
Nar10.51.9-1 િવષા ણકામિપ મુરલી ં િનત બકે
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Nar10.51.9-2 િનવેશય કબલધરઃ કરા બુજે ।
Nar10.51.9-3 પ્રહાસય કલવચનૈઃ કુમારકાન્
Nar10.51.9-4 બુભાે જથ િત્રદશગણૈમુર્દા નુતઃ॥
Nar10.51.10-1 સખુાશનં વહ તવ ગાપેમ ડલે
Nar10.51.10-2 મખાશનાિ પ્રય મવ દેવમ ડલે ।
Nar10.51.10-3 ઇ ત તુત સ્ત્રદશવરૈજર્ગ પ્રભાે!
Nar10.51.10-4 મ પુર િનલય! ગદા પ્રપાિહ મામ્॥
Nar10.52.1-1 અ યાવતારિનકરે વિનર ક્ષતં તે
Nar10.52.1-2 ભૂમા તરેકમ ભવીક્ષ્ય તદાઘમાેક્ષે ।
Nar10.52.1-3 બ્રહ્મા પર ક્ષતુમનાઃ સ પરાેક્ષભાવં
Nar10.52.1-4 િન યેઽથ વ સકગણા પ્રિવતત્ય માયામ્॥
Nar10.52.2-1 વ સાનવીક્ષ્ય િવવશે પશપુાે કરે તા-
Nar10.52.2-2 નાનેતુકામ ઇવ ધા મતાનવુત ।
Nar10.52.2-3 વં સા મભુક્તકબલાે ગતવાં તદાની ં
Nar10.52.2-4 ભુક્તાં તરાેિધત સરાજેભવઃ કુમારાન્॥
Nar10.52.3-1 વ સાિયત તદનુ ગાપેગણાિયત વં
Nar10.52.3-2 શક્યાિદભા ડમુરલીગવલાિદ પઃ ।
Nar10.52.3-3 પ્રાગ્વ દ્વહૃત્ય િવિપનષેુ ચરાય સાયં
Nar10.52.3-4 વં માયયાથ બહુધા વ્રજમાયયાથ॥
Nar10.52.4-1 વામવે શક્યાગવલાિદમયં દધાનાે
Nar10.52.4-2 ભૂય વમવે પશવુ સકબાલ પઃ ।
Nar10.52.4-3 ગાે િપણી ભરિપ ગાપેવધૂમયી ભ-
Nar10.52.4-4 રાસાિદતાેઽ સ જનની ભર તપ્રહષાર્ત્॥
Nar10.52.5-1 વં િહ ક ચદ ભમાનવશા વક યં
Nar10.52.5-2 મ વા તનજૂ ઇ ત રાગભરં વહ ત્યઃ ।
Nar10.52.5-3આત્માનમવે તુ ભવ તમવા ય સનૂું
Nar10.52.5-4 પ્રી ત યયનુર્ િકયતી ં વિનતાશ્ચ ગાવઃ॥
Nar10.52.6-1 અેવં પ્ર તક્ષણિવજૃ ભતહષર્ભાર-
Nar10.52.6-2 િન શષેગાપેગણલા લતભૂિરમૂ તમ્ ।
Nar10.52.6-3 વામગ્ર ેઽિપ બુબુધે િકલ વ સરા તે
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Nar10.52.6-4 બ્રહ્માત્મનાેરિપ મહા યવુયાેિવશષેઃ॥
Nar10.52.7-1 વષાર્વધાૈ નવપુરાતનવ સપાલાન્
Nar10.52.7-2 દૃ ટ્વા િવવેકમ ણે દુ્રિહણે િવમૂઢે ।
Nar10.52.7-3 પ્રાદ દશૃઃ પ્ર તનવાન્મકુટા ગદાિદ-
Nar10.52.7-4 ભૂશાંશ્ચતુભુર્જયજુઃ સજલા બુદાભાન્॥
Nar10.52.8-1 પ્રત્યેકમવે કમલાપિરલા લતાઙ્ગાન્
Nar10.52.8-2 ભાેગી દ્રભાેગશયનાન્નયના ભરામાન્ ।
Nar10.52.8-3 લીલાિનમી લતદશૃઃ સનકાિદયાે ગ-
Nar10.52.8-4વ્યાસિેવતા કમલભૂભર્વતાે દદશર્॥
Nar10.52.9-1 નારાયણાકૃ તમસઙ્ખ્યતમાં િનર ક્ષ્ય
Nar10.52.9-2 સવર્ત્ર સવેકમિપ વમવેક્ષ્ય ધાતા ।
Nar10.52.9-3 માયાિનમગ્ હૃદયાે િવમુમાેહ યા ત-
Nar10.52.9-4 દેકાે બભૂિવથ તદા કબલાધર્પા ણઃ॥
Nar10.52.10-1 ન યન્મદે તદનુ િવશ્વપ ત મુહુ વાં
Nar10.52.10-2 ન વા ચ નૂતવ ત ધાતિર ધામ યાતે ।
Nar10.52.10-3 પાેતૈઃ સમં પ્રમુિદતૈઃ પ્રિવશિન્નકેતં
Nar10.52.10-4 વાતાલયાિધપ! િવભાે! પિરપાિહ રાેગાત્॥
Nar10.53.1-1 અતીત્ય બાલ્યં જગતાં પત!ે વમપુેત્ય પાૈગ ડવયાે મનાેજ્ઞમ્ ।
Nar10.53.1-2 ઉપેક્ષ્ય વ સાવનમુ સવને પ્રાવતર્થા ગાેગણપાલનાયામ્॥
Nar10.53.2-1 ઉપક્રમસ્યાનુગુણવૈ સયંે મ પુરાધીષ! તવ પ્ર ત્તઃ ।
Nar10.53.2-2 ગાતે્રાપિરત્રાણકૃતેઽવતીન તદેવ દેવારભથા તદા યત્॥
Nar10.53.3-1 કદાિપ રામેણ સમં વના તે વન શ્રયં વીક્ષ્ય ચર સખુને ।
Nar10.53.3-2 શ્રીદામના ઃ વસખસ્ય વાચા માેદાદગા ધનેુકકાનનં વમ્॥
Nar10.53.4-1 ઉત્તાલતાલીિનવહે વદુ યા બલને ધૂતેઽથ બલને દાે યાર્મ્ ।
Nar10.53.4-2 દુઃ ખરશ્ચા યપત પુર તા ફલાે કરાે ધનેુકદાનવાેઽિપ॥
Nar10.53.5-1 સમુદ્યતાે ધનૈુકપાલનેઽહં વધં કથં ધનૈુકમદ્ય કુવ ।
Nar10.53.5-2 ઇતીવ મ વા ધ્રવુમગ્રજેન સરુાૈઘરાેદ્ધારમ ઘત વમ્॥
Nar10.53.6-1 તદ ય ત્યાનિપ જ બુક વનેાપેાગતાનગ્રજસયંુત વમ્ ।
Nar10.53.6-2 જ બૂફલાનીવ તદા િનરાસ્થ તાલષેુ ખેલ ભગવન્! િનરાસ્થઃ॥
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Nar10.53.7-1 િવિનઘ્ન ત વ યથ જ બુકાૈઘં સનામક વાદ્વ ણ તદાનીમ્ ।
Nar10.53.7-2 ભયાકુલાે જ બુકનામધેયં શ્રુ તપ્ર સદં્ધ વ્યિધતે ત મ યે॥
Nar10.53.8-1 તવાવતારસ્ય ફલં મુરારે! સ તમદે્ય ત સરૈુનુર્ત વમ્ ।
Nar10.53.8-2 સતં્ય ફલં ત મહે ત હાસી બાલૈઃ સમં તાલફલા યભુઙ્ક્થાઃ॥
Nar10.53.9-1 મધુદ્રવસ્રુ ત હ ત તાિન ફલાિન મેદાેભર ત ભુ વા ।
Nar10.53.9-2 પ્તૈશ્ચ દપૃ્તૈભર્વનં ફલાૈઘં વહદ્ ભરાગાઃ ખલુ બાલકૈ વમ્॥
Nar10.53.10-1 હતાે હતાે ધનેુક ઇત્યુપેત્ય ફલા યદદ્ ભમર્ધુરા ણ લાેકૈઃ ।
Nar10.53.10-2 જયે ત વે ત નુતાે િવભાે! વં મ પુરાધીશ્વર! પાિહ રાેગાત્॥
Nar10.54.1-1 વ સવેાે કઃ સાૈભાિરનાર્મ પવૂ કા લ દ્ય તદ્વાર્દશા દં તપસ્યન્ ।
Nar10.54.1-2 મીનવ્રાતે નેહવા ભાેગલાેલે તાક્ષ્ય સાક્ષાદૈક્ષતાગ્રે કદા ચત્॥
Nar10.54.2-1 વદ્વાહં તં સ ધં ક્ષસનૂું મીનં ક ચ જક્ષતં લક્ષય સઃ ।
Nar10.54.2-2 તપ્ત શ્ચત્તે શપ્તવાનત્ર ચે વં જ તૂ ભાેક્તા િવતં ચાિપ ભાેક્તા॥
Nar10.54.3-1 ત મ કાલે કા લયઃ વેલદપાર્ સપાર્રાતે ક પતં ભાગ શ્નન્ ।
Nar10.54.3-2 તને ક્રાેધા વ પદા ભાજેભા પક્ષ ક્ષપ્ત તદ્દરુાપં પયાેઽગાત્॥
Nar10.54.4-1 ઘાેરે ત મ સરૂ નીરવાસે તીરે ક્ષા િવક્ષતાઃ વેલવેગાત્ ।
Nar10.54.4-2 પ ક્ષવ્રાતાઃ પેતુરભ્રે પત તઃ કા યાદ્ર વન્મન તને તમ્॥
Nar10.54.5-1 કાલે ત મન્નેકદા સીરપા ણ મુ વા યાતે યામનંુ કાનના તમ્ ।
Nar10.54.5-2 વ યુદ્દામગ્રી મભી માે મતપ્તા ગાેગાપેાલા વ્યાિપબ વેલતાેયમ્॥
Nar10.54.6-1 ન ય વા વચ્યુતા માતલે તા વશ્વા પ યન્નચ્યુત! વં દયાદ્રર્ઃ ।
Nar10.54.6-2 પ્રા યાપેા તં વયામા સથ દ્રાક્પીયષૂા ભાવે ષ ભઃ શ્રીકટાક્ષૈઃ॥
Nar10.54.7-1 િક િક તાે હષર્વષાર્ તરેકઃ સવાર્ઙ્ગે વત્યુ થતા ગાપેસઙ્ઘાઃ ।
Nar10.54.7-2 દૃ ટ્વાગ્રે વાં વ કૃતં ત દ્વદ ત વામા લઙ્ગ દષૃ્ટનાનાપ્રભાવાઃ॥
Nar10.54.8-1 ગાવશ્ચવૈં લ ધ વાઃ ક્ષણને સ્ફ તાન દા વાં ચ દૃ ટ્વા પુર તાત્ ।
Nar10.54.8-2 દ્રાગાવવ્રુઃ સવર્તાે હષર્બા પં વ્યામુ ચ ત્યાે મ દમુદ્યિન્નનાદાઃ॥
Nar10.54.9-1 રાેમા ચાેઽયં સવર્તાે નઃ શર રે ભૂયસ્ય તઃ કા ચદાન દમૂછાર્ ।
Nar10.54.9-2આશ્ચયાઽયં વેલવેગાે મુકુ દેત્યુક્તાે ગાપેનૈર્ દતાે વ દતાેઽભૂઃ॥
Nar10.54.10-1 અેવં ભક્તાન્મુક્ત વાનિપ વં મુગ્ધાપાઙૈ્કર તરાેગાં તનાે ષ ।
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Nar10.54.10-2 તાદગૃ્ભૂતસ્ફ તકા યભૂમા રાેગી પાયા વાયુગેહાિધવાસ! ॥
Nar10.55.1-1 અથ વાિર ણ ઘાેરતરં ફ ણનં પ્ર તવારિયતું કૃતધીભર્ગવન્! ।
Nar10.55.1-2 દુ્રતમાિરથ તીરગનીપત ં િવષમી તશાે ષતપણર્ચયમ્॥
Nar10.55.2-1 અિધ હ્ય પદા બુ હેણ ચ તં નવપ લવતુલ્યમાેજ્ઞ ચા ।
Nar10.55.2-2 હદવાિર ણ દૂરતરં યપતઃ પિરઘૂ ણતઘાેરતરઙ્ગગણે॥
Nar10.55.3-1 ભવુનત્રયભાર તાે ભવતાે ગુ ભારિવક્ર પિવજૃ ભજલા ।
Nar10.55.3-2 પિરમ જય ત મ ધનુઃશતં તિટની ઝિટ ત સુ્ફટઘાષેવતી॥
Nar10.55.4-1 અથ િદ િવિદ પિર ભતભ્ર મતાેદરવાિરિનનાદભરૈઃ ।
Nar10.55.4-2 ઉદકાદુદગાદુરગાિધપ ત વદુપા તમશા ત ષા ધમનાઃ॥
Nar10.55.5-1 ફણશ ◌ૃઙ્ગસહસ્રિવિનઃ મર વલદ ગ્ કણાેગ્રિવષા બુધરમ્ ।
Nar10.55.5-2 પુરતઃ ફ ણનં સમલાેકયથા બહુશ ◌ૃઙ્ ગણમ જનશલૈ મવ॥
Nar10.55.6-1 વલદ ક્ષપિરક્ષરદુગ્રિવષશ્વસિન મભરઃ સ મહા ભજુગઃ ।
Nar10.55.6-2 પિરદ ય ભવ તમન તબલં સમવેષ્ટયદસુ્ફટચેષ્ટમહાે॥
Nar10.55.7-1 અિવલાેક્ય ભવ તમથાકુ લતે તટગા મિન બાલકધનેુગણે ।
Nar10.55.7-2 વ્રજગેહતલેઽ યિન મત્તશતં સમુદ ક્ષ્ય ગતા યમનુાં પશપુાઃ॥
Nar10.55.8-1 અ ખલષેુ િવભાે! ભવદ યદશામવલાેક્ય જહાસષુુ વભરમ્ ।
Nar10.55.8-2 ફ ણબ ધનમાશુ િવમુચ્ય જવાદુદગ યત હાસજુષા ભવતા॥
Nar10.55.9-1 અિધ હ્ય તતઃ ફ ણરાજફણાન્ન તે ભવતા દુપાદ ચા ।
Nar10.55.9-2 કલ શ ચતનપૂુરમ ચુ મલ કરકઙ્કણસકુંલસકં્વ ણતમ્॥
Nar10.55.10-1 જહૃષુઃ પશપુા તુતષુુમુર્નયાે વ ષુઃ કુસમુાિન સરેુ દ્રગણાઃ ।
Nar10.55.10-2 વિય ત્ય ત મા તગેહપત!ે પિરપાિહ સ માં વમદા તગદાત્॥
Nar10.56.1-1 ર ચરક પતકુ ડલમ ડલઃ સુ ચરમીશ! નન તથ પન્નગે ।
Nar10.56.1-2 અમરતાિડતદુ દુ ભસુ દરં િવય ત ગાય ત દૈવતયાવૈતે॥
Nar10.56.2-1 નમ ત યદ્યદમુ ય શરાે હરે! પિરિવહાય તદુન્નતમુન્નતમ્ ।
Nar10.56.2-2 પિરમથ પદપઙ્ક હા ચરં વ્યહરથાઃ કરતાલમનાેહરમ્॥
Nar10.56.3-1 વદવભગ્ િવભુગ્ ફણાગણે ગ લતશાે ણતશાે ણતપાથ સ ।
Nar10.56.3-2 ફ ણપતાવવસીદ ત સન્નતા તદબલા તવ માધવ! પાદયાેઃ॥
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Nar10.56.4-1 અિય પુરૈવ ચરાય પિરશ્રુત વદનુભાવિવલીનહૃદાે િહ તાઃ ।
Nar10.56.4-2 મુિન ભર યનવા યપથૈઃ તવનૈુર્નવુુર શ! ભવ તમયિ ત્રતમ્॥
Nar10.56.5-1 ફ ણવધૂગણભ ક્તિવલાેકનપ્રિવકસ ક ણાકુલચેતસા ।
Nar10.56.5-2 ફ ણપ તભર્વતાચ્યુત! િવત વ જ સમિપતમૂ તરવાનમત્॥
Nar10.56.6-1 રમણકં વ્રજે ચાિરિધમ યગં ફ ણિરપનુર્ કરાે ત િવરાેિધતામ્ ।
Nar10.56.6-2 ઇ ત ભવદ્વચના ય તમાનય ફ ણપ તિનરગાદુરગૈઃ સમમ્॥
Nar10.56.7-1 ફ ણવધજૂનદત્તમ ણવ્રજ વ લતહારદુકૂલિવભૂ ષતઃ ।
Nar10.56.7-2 તટગતૈઃ પ્રમદાશ્રુિવ મ શ્રતૈઃ સમગથાઃ વજનૈિદવસાવધાૈ॥
Nar10.56.8-1 િન શ પનુ તમસા વ્રજમ દરં વ્ર જતુમક્ષમ અેવ જનાે કરે ।
Nar10.56.8-2 વપ ત તત્ર ભવચ્ચરણાશ્રયે દવકૃશાનુર ધ સમ તતઃ॥
Nar10.56.9-1 પ્રબુિધતાનથ પાલય પાલયેત્યુદયદાતર્રવા પશપુાલકાન્ ।
Nar10.56.9-2 અિવતુમાશુ પપાથ મહાનલં િક મહ ચત્રમયં ખલુ તે મખુમ્॥
Nar10.56.10-1 શ ખન વણર્ત અેવ િહ પીતતા પિરલસત્યુધના િક્રયયા યસાૈ ।
Nar10.56.10-2 ઇ ત નુતઃ પશપુૈમુર્િદતૈિવભાે! હર હરે! દુિરતૈઃ સહ મે ગદાન્॥
Nar10.57.1-1 રામસખઃ ક્વાિપ િદને કામદ! ભગવન્! ગતાે ભવા વિપનમ્ ।
Nar10.57.1-2 સનૂુ ભરિપ ગાપેાનાં ધનેુ ભર ભસં તાે લસદ્વષેુ॥
Nar10.57.2-1 સ દશર્ય બલાય વૈરં દાવન શ્રયં િવમલામ્ ।
Nar10.57.2-2 કા ડીરૈઃ સહ બાલૈભાર્ ડીરકમાગમાે વટં ક્ર ડન્॥
Nar10.57.3-1 તાવત્તાવકિનધન હયાલુગાપમૂ તરદયાલુઃ ।
Nar10.57.3-2 દૈત્યઃ પ્રલ બનામા પ્રલ બબાહંુ ભવ તમાપેદે॥
Nar10.57.4-1 નન્ન યિવ નિન્નવ તને સમં િનષદ્ધસાૈહાદર્ઃ ।
Nar10.57.4-2 વટિનકટે પટુપશપુવ્યાનદં્ધ દ્વ દ્વયુદ્ધમાર ધાઃ॥
Nar10.57.5-1 ગાપેા વભજ્ય ત વ સઙ્ઘં બલભદ્રકં ભવ કમિપ ।
Nar10.57.5-2 વદ્બલભી ં દૈતં્ય વદ્બલગતમ વમ યથા ભગવન્! ॥
Nar10.57.6-1 ક પતિવજે વહને સમરે પરાૈઊથગં વદિયતતરમ્ ।
Nar10.57.6-2 શ્રીદામાનમધ થાઃ પરા જતાે ભક્તદાસતાં પ્રથયન્॥
Nar10.57.7-1 અેવં બહુષુ િવભૂમન્! બાલષેુ વહ સુ વાહ્યમાનષેુ ।
Nar10.57.7-2 રામિવ જતઃ પ્રલ બાે જહાર તં દૂરતાે ભવદ્ભીત્યા॥
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Nar10.57.8-1 વદ્દરંૂ ગમય તં તં દઋૃ ટ્વા હ લિન િવિહતગિરમભરે ।
Nar10.57.8-2 દૈત્યઃ વ પમાગાદ્યદૂ્રપા સ િહ બલાેઽિપ ચિકતાેઽભૂત્॥
Nar10.57.9-1 ઉચ્ચતયા દૈત્યતનાે વન્મખુમાલાેક્ય દૂરતાે રામઃ ।
Nar10.57.9-2 િવગતભયાે દૃઢમુષ્ટ ા શદુષં્ટ સપિદ િપષ્ટવાનનેમ્॥
Nar10.57.10-1 હ વા દાનવવીરં પ્રાપ્તં બલમા લ લઙ્ ગથ પ્રે ણા ।
Nar10.57.10-2 તાવ ન્મલતાે વર્યાેઃ શર સ કૃતા પુ પ ષ્ટરમરગણૈઃ॥
Nar10.57.11-1આલ બાે ભવુનાનાં પ્રાલ બં િનધનમવેમારચયન્ ।
Nar10.57.11-2 કાલં િવહાય સદ્યાે લાેલ બ ચે! હરે! હરેઃ ક્લેશાન્॥
Nar10.58.1-1 વિય િવહરણલાેલે બાલ લૈઃ પ્રલ બ-
Nar10.58.1-2 પ્રમથનસિવલ બે ધનેવઃ વૈરચારાઃ ।
Nar10.58.1-3 ણકુતુકિનિવષ્ટા દૂરદૂરં ચર ત્યઃ
Nar10.58.1-4 િકમિપ િવિપનમષૈીકાખ્યમીષાંબભવૂુઃ॥
Nar10.58.2-1 અનિધગતિનદાઘક્રાૈયર્ દાવના તાદ્
Nar10.58.2-2 બિહિરદમપુયાતાઃ કાનનં ધનેવ તાઃ ।
Nar10.58.2-3 તવ િવરહિવષ ણા ઊ મલગ્રી મતાપ-
Nar10.58.2-4 પ્રસરિવસરદ ભસ્યાકુલાઃ ત ભમાપુઃ॥
Nar10.58.3-1 તદનુ સહ સહાયૈદૂર્રમ વ ય શાૈરે!
Nar10.58.3-2 ગ લતસર ણમુ ર યસ તખેદમ્ ।
Nar10.58.3-3 પશકુુલમ ભવીક્ષ્ય ક્ષપ્રમાનેતુમારાત્
Nar10.58.3-4 વિય ગતવ ત હી હી સવર્તાેઽ ગ્ જર્જૃ ભે॥
Nar10.58.4-1 સકલહિર ત દ પ્તે ઘાેરભાઙ્કારભીમે
Nar10.58.4-2 શ ખિન િવહતમાગાર્ અધર્દગ્ધા ઇવાતાર્ઃ ।
Nar10.58.4-3 અહહ ભવુનબ ધાે! પાિહ પાહી ત સવ
Nar10.58.4-4 શરણમપુગતા વાં તાપહતાર્રમેકમ્॥
Nar10.58.5-1 અલમલમ તભીત્ય સવર્તાે મીલય વં
Nar10.58.5-2 દશૃ મ ત તવ વાચા મી લતાક્ષષેુ તષેુ ।
Nar10.58.5-3 ક્વનુ દવદહનાેઽસાૈ કુત્ર મુ ટવી સા
Nar10.58.5-4 સપિદ વ તરે તે હ ત ભ ડીરદેશે॥
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Nar10.58.6-1 જય જય તવ માયા કેયમીશે ત તષેાં
Nar10.58.6-2 નુ ત ભ િદતહાસાે બદ્ધનાનાિવલાસઃ ।
Nar10.58.6-3 પનુરિપ િવિપના તે પ્રાચરઃ પાટલાિદ-
Nar10.58.6-4 પ્રસવિનકરમાત્રગ્રાહ્યઘમાર્નુભાવે॥
Nar10.58.7-1 વિય િવમખુ મવાેચ્ચૈ તાપભારં વહ તં
Nar10.58.7-2 તવ ભજનવદ તઃ પઙ્કમુચ્છાષેય તમ્ ।
Nar10.58.7-3 તવ ભજુવદુદ ચદ્ભૂિરતજેઃપ્રવાહં
Nar10.58.7-4 તપસમયમનષૈીયાર્મનુષેુ સ્થલષેુ॥
Nar10.58.8-1 તદનુ જલદ લૈ વદ્વપુ તુલ્યભા ભર્-
Nar10.58.8-2 િવકસદમલિવદુ્ય પીતવાસાેિવલાસઃૈ ।
Nar10.58.8-3 સકલભવુનભા ં હષર્દાં વષર્વેલાં
Nar10.58.8-4 ક્ષ તધરકુહરેષુ વૈરવાસી વ્યનષૈીઃ॥
Nar10.58.9-1 કુહરતલિનિવષં્ટ વાં ગિરષં્ઠ ગર દ્રઃ
Nar10.58.9-2 શ ખકુલનવકેકાકાકુ ભઃ તાતે્રકાર ।
Nar10.58.9-3 સુ્ફટકુટજકદ બ તાેમપુ પા જ લ ચ
Nar10.58.9-4 પ્રિવદધદનુભજેે દેવ! ગાવેધર્નાેઽસાૈ॥
Nar10.58.10-1 અથ શરદમપેુતાં તાં ભવદ્ભક્તચેતાે-
Nar10.58.10-2 િવમલસ લલપૂરાં માનય કાનનષેુ ।
Nar10.58.10-3 ણામમલવના તે ચા સ ચારય ગાઃ
Nar10.58.10-4 પવનપુરપત!ે વં દેિહ મે દેહસાખૈ્યમ્॥
Nar10.59.1-1 વદ્વપનુર્વકલાયકાેમલં પ્રેમદાેહનમશષેમાેહનમ્ ।
Nar10.59.1-2 બ્રહ્મા ત વપર ચન્મુદાત્મકં વીક્ષ્ય સ મુમુહુર વહં સ્ત્રયઃ॥
Nar10.59.2-1 મન્મથાને્મ થતમાનસાઃ ક્રમા વ દ્વલાેકનરતા તત તતઃ ।
Nar10.59.2-2 ગાેિપકા તવ ન સિેહરે હરે! કાનનાપેગ તમ યહમુર્ખે॥
Nar10.59.2-3 િનગર્તે ભવ ત દત્તદષૃ્ટય વદ્ગતને મનસા ગેક્ષણાઃ ।
Nar10.59.2-4 વે નાદમપુક યર્ દૂરત વ દ્વલાસકથયા ભરે મરે॥
Nar10.59.4-1 કાનના ત મતવા ભવાનિપ નગ્ધપાદપતલે મનાેરમે ।
Nar10.59.4-2વ્યત્યયાક લતપાદમા સ્થતઃ પ્રત્યપૂરયત વે ના લકામ્॥
Nar10.59.5-1 મારબાણધુતખેચર કુલં િનિવકારપશપુ ક્ષમ ડલમ્ ।
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Nar10.59.5-2 દ્રાવણં ચ દષૃદામિપ પ્રભાે! તાવકં વ્યજિન વે કૂ જતમ્॥
Nar10.59.6-1 વે ર ધ્રતરલાઙ્ગુલીદલં તાલસ ચ લતપાદપ લવમ્ ।
Nar10.59.6-2 તિ સ્થતં તવ પરાેક્ષમ યહાે સિંવ ચ ત્યા મુમુહુવ્રર્ ઙ્ગનાઃ॥
Nar10.59.7-1 િનિવશઙ્કભવદઙ્ગદ શનીઃ ખેચર ઃ ખગ ગા પશનૂિપ ।
Nar10.59.7-2 વ પદપ્રણિય કાનનં ચ તા ધ યધ ય મ ત ન વમાનય॥
Nar10.59.8-1આિપષેયમધરા તં કદા વે ભુક્તરસશષેમેકદા ।
Nar10.59.8-2 દૂરતાે બત કૃતં દુરાશયેત્યાકુલા મુહુિરમાઃ સમામુહન્॥
Nar10.59.9-1 પ્રત્યહં ચ પનુિર થમઙ્ગના શ્ચત્તયાેિનજિનતાદનુગ્રહાત્ ।
Nar10.59.9-2 બદ્ધરાગિવવશા વિય પ્રભાે! િનત્યમાપુિરહ કૃત્યમૂઢતામ્॥
Nar10.59.10-1 રાગ તાવ યતે િહ વભાવાન્માેક્ષાપેાયે યત્નતઃ સ્યાન્ન વા સ્યાત્ ।
Nar10.59.10-2 તાસાં વેકં તદ્દવ્યં લ ધમાસીદ્ભાગ્યં ભાગ્યં પાિહ માં મા તશ! ॥
Nar10.60.1-1 મદનાતુરચેતસાેઽ વહં ભવદઙ્ ઘ્રદ્વયદાસ્યકા પયા ।
Nar10.60.1-2 યમનુાતટસી સકૈતી ં તરલાક્ષ્યાે ગિર ં સમા ચચન્॥
Nar10.60.2-1 તવ નામકથારતાઃ સમં સદુશૃઃ પ્રાત પાગતા નદ મ્ ।
Nar10.60.2-2 ઉપહારશતૈરપજૂય દિયતાે ન દસતુાે ભવેિદ ત॥
Nar10.60.3-1 ઇ ત માસમપુાિહતવ્રતા તરલાક્ષીર ભવીક્ષ્ય તા ભવાન્ ।
Nar10.60.3-2 ક ણા દુલાે નદ તટં સમયાસીત્તદનુગ્રહેચ્છયા॥
Nar10.60.4-1 િનયમાવ સતાૈ િન બરં તટસીમ યવમુચ્ય તા તદા ।
Nar10.60.4-2 યમનુાજલખેલનાકુલાઃ પુરત વામવલાેક્ય લ જતાઃ॥
Nar10.60.5-1 ત્રપયા ન મતાનના વથાે વિનતા વ બર લમ તકે ।
Nar10.60.5-2 િનિહતં પિરગ્ હ્ય ભૂ હાે િવટપં તં તરસાિધ ઢવાન્॥
Nar10.60.6-1 ઇહ તાવદુપેત્ય નીયતાં વસનં વઃ સદુશૃાે! યથાયથમ્ ।
Nar10.60.6-2 ઇ ત નમર્ દુ મતે વિય વ્રવુ ત વ્યામુમુહે વધજૂનૈઃ॥
Nar10.60.7-1 અિય વ ચરં િકશાેર! ન તવ દાસીરવશીકરાે ષ િકમ્ ।
Nar10.60.7-2 પ્રિદશા બરમ બુજેક્ષણેત્યુિદત વં મતમવે વત્તવાન્॥
Nar10.60.8-1 અિધ હ્ય તટં કૃતા જલીઃ પિરશદુ્ધાઃ વગતીિનર ક્ષ્ય તાઃ ।
Nar10.60.8-2 વસના ય ખલા યનુગ્રહં પનુરેવં ગરમ યદા મુદા॥
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Nar10.60.9-1 િવિદતં નનુ વાે મની ષતં વિદતારિ વહ યાેગ્યમુત્તરમ્ ।
Nar10.60.9-2 યમનુાપુલીને સચ દ્રકાઃ ક્ષણદા ઇત્યબલા વમૂ ચવાન્॥
Nar10.60.10-1 ઉપક યર્ ભવન્મખુચ્યુતં મધુિન ય દ વચાે ગીદશૃઃ ।
Nar10.60.10-2 પ્રણયાદિય વીક્ષ્ય વીક્ષ્ય તે વદના જં શનકૈગ્ ર્હં ગતાઃ॥
Nar10.60.11-1 ઇ ત ન વનુગ્ હ્ય બ લવી તિપના તષેુ પુરેવ સ ચરન્ ।
Nar10.60.11-2 ક ણા શ શરાે હરે! હર વરયા મે સકલામયાવ લમ્॥
Nar10.61.1-1 તતશ્ચ દાવનતાેઽ તદૂરતાે વનં ગત વં ખલુ ગાપેગાેકુલૈઃ ।
Nar10.61.1-2 હૃદ તરે ભક્તતર દ્વ ઙ્ ગનાકદ બકાનુગ્રહણાગ્રહં વહન્॥
Nar10.61.2-1 તતાે િનર ક્ષ્યાશરણે વના તરે િકશાેરલાેકં િધતં ષાકુલમ્ ।
Nar10.61.2-2 ઉદૂરતાે યજ્ઞપરાિ દ્વ પ્ર ત વ્યસજર્યાે દ િદિવયાચનાય તાન્॥
Nar10.61.3-1 ગતે વથાે તે વ ભધાય તેઽ ભધાં કુમારકે વાેદનયા ચષુ પ્રભાે! ।
Nar10.61.3-2 શ્રુ ત સ્થરા અ ય ભિન યુરશ્રુ ત ન િક ચદૂચુશ્ચ મહીસરુાેત્તમાઃ॥
Nar10.61.4-1 અનાદરા ખન્નિધયાે િહ બાલકાઃ સમાયયુયુર્ક્ત મદં િહ ય વસુ ।
Nar10.61.4-2 ચરાદભક્તાઃ ખલુ તે મહીસરુાઃ કથં િહ ભક્તં વિય તૈઃ સમ યર્તે॥
Nar10.61.5-1 િનવેદય વં ગ્ િહણીજનાય માં િદશયેુરનં્ન ક ણાકુલા ઇમાઃ ।
Nar10.61.5-2 ઇ ત મતાદ્ર ભવતેિરતા ગતા તે દારકા દારજનં યયા ચરે॥
Nar10.61.6-1 ગ્ હીતના વિય સ ભ્રમાકુલાશ્ચતુિવધં ભાજે્યરસં પ્રગ્ હ્ય તાઃ ।
Nar10.61.6-2 ચરં ત વ પ્રિવલાેકનાગ્રહાઃ વકૈિન દ્ધા અિપ તૂણર્માયયુઃ॥
Nar10.61.7-1 િવલાેલિપ છં ચકુરે કપાેલયાેઃ સમુ લસ કુ ડલમાદ્રર્મી ક્ષતે ।
Nar10.61.7-2 િનધાય બાહંુ સહૃુદંસસીમિન સ્થતં ભવ તં સમલાેકય ત તાઃ॥
Nar10.61.8-1 તદા ચ કા ચ વદુપાગમાેદ્યતા ગ્ હીતહ તા દિયતને ય વના ।
Nar10.61.8-2 તદૈવ સ ચ ત્ય ભવ તમ જસા િવવેશ કૈવ પમહાે કૃ ત યસાૈ॥
Nar10.61.9-1આદાય ભાજે્યા યનુગ્ હ્ય તાઃ પનુ વદઙ્ગસઙ્ગ હયાજે્ઝતીગ્ ર્હમ્ ।
Nar10.61.9-2 િવલાેક્ય યજ્ઞાય િવસજર્યિન્નમાશ્ચકથર્ ભત્નર્િપ તા વગહર્ણાન્॥
Nar10.61.10-1 િન ય દાષેં િનજમઙ્ગનાજને િવલાેક્ય ભ ક્ત ચ પનુિવચાિર ભઃ ।
Nar10.61.10-2 પ્રબુદ્ધત વૈ વમ ભષુ્ટતાે દ્વજૈમર્ પુરાધીશ! િન ધ મે ગદાન્॥
Nar10.62.1-1 કદા ચદ્ગાપેાલા વિહતમખસ ભારિવભવાન્
Nar10.62.1-2 િનર ક્ષ્ય વં શાૈરે! મઘવમદમુદ્ વં સતુમનાઃ ।
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Nar10.62.1-3 િવ નન્ન યેતા વનય દુ ન દાિદપશપુા-
Nar10.62.1-4 ન ચ્છઃ કાે વાયં જનક! ભવતામુદ્યમ ઇ ત॥
Nar10.62.2-1 બભાષે ન દ વાં સતુ! નનુ િવધેયાે મઘવતાે
Nar10.62.2-2 મખાે વષ વષ સખુય ત સ વષણ થવીમ્ ।
Nar10.62.2-3 ણાં વષાર્યત્તં િન ખલમપુ વં્ય મિહતલે
Nar10.62.2-4 િવશષેાદ માકં ણસ લલ વા િહ પશવઃ॥
Nar10.62.3-1 ઇ ત શ્રુ વા વાચં િપતુરિય ભવાનાહ સરસં
Nar10.62.3-2 િધગેતન્નાે સતં્ય મઘવજિનતા ષ્ટિર ત યત્ ।
Nar10.62.3-3 અદષંૃ્ટ વાનાં જ ત ખલુ ષ્ટ સમુ ચતાં
Nar10.62.3-4 મહાર યે ક્ષાઃ િક મવ બ લ મ દ્રાય દદતે॥
Nar10.62.4-1 ઇદં તાવ સતં્ય યિદહ પશપાે નઃ કુલધનં
Nar10.62.4-2 તદા વ્યાયાસાૈ બ લરચલભત્ર સમુ ચતઃ ।
Nar10.62.4-3 સરેુ યાેઽ યુ કૃષ્ટા નનુ ધર ણદેવાઃ ક્ષ તતલે
Nar10.62.4-4 તત તેઽ યારા યા ઇ ત જગિદથ વં િનજજનામ્॥
Nar10.62.5-1 ભવદ્વાચં શ્રુ વા બહુમ તયુતા તેઽિપ પશપુા
Nar10.62.5-2 દ્વજે દ્રાનચર્ તાે બ લમદદુ ચ્ચૈઃ ક્ષ ત તે ।
Nar10.62.5-3વ્યધુઃ પ્રાદ ક્ષ યં સુ શમનમન્નાદરયુતાસ-્
Nar10.62.5-4 વમાદઃ શલૈાત્મા બ લમ ખલમાભીરપુરતઃ॥
Nar10.62.6-1 અવાેચશ્ચવૈં તા ક મહ િવતથં મે િનગિદતં
Nar10.62.6-2 ગર દ્રાે ન વષેુ વબ લમપુભૂઙ્ક્તે વવપષુા ।
Nar10.62.6-3 અયં ગાતે્રાે ગાતે્ર દ્વ ષ ચ કુિપતે ર ક્ષતુમલં
Nar10.62.6-4 સમ તાિનત્યુક્તા જહૃષુર ખલા ગાેકુલજુષઃ॥
Nar10.62.7-1 પિરપ્રીતા યાતાઃ ખલુ ભવદુપેતા વ્રજજુષાે
Nar10.62.7-2 વ્રજં યાવત્તાવિન્નજમખિવભઙ્ગં િનશમયન્ ।
Nar10.62.7-3 ભવ તં નન્ન યિધકરજસાક્રા તહૃદયાે
Nar10.62.7-4 ન સહેે દેવે દ્ર વદુપર ચતાત્માેન્ન તરિપ॥
Nar10.62.8-1 મનુ ય વં યાતાે મધુ ભદિપ દેવે વિવનયં
Nar10.62.8-2 િવધત્તે ચેન્નષ્ટ સ્ત્રદશસદસાં કાેઽિપ મિહમા ।
Nar10.62.8-3 તતશ્ચ વં સ યે પશપુહતકસ્ય શ્રય મ ત
Nar10.62.8-4 પ્ર ત્ત વાં જેતું સ િકલ મઘવા દુમર્દિનિધઃ॥
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Nar10.62.9-1 વદાવાસં હ તું પ્રલયજલદાન બરભુિવ
Nar10.62.9-2 પ્રિહ વ બભ્રાણઃ કુ લશમયમભ્રેભગમનઃ ।
Nar10.62.9-3 પ્રતસ્થેઽ યૈર તદર્હનમ દાદૈ્યિવહ સતાે
Nar10.62.9-4 ભવન્માયા નવૈ િત્રભવૂનપત!ે માેહય ત કમ્॥
Nar10.62.10-1 સરેુ દ્રઃ કુદ્ધશ્ચેદ્દિ્વજક ણયા શલૈકૃપયા-
Nar10.62.10-2 યનાતઙ્કાેઽ માકં િનયત ઇ ત િવશ્વાસ્ય પશપુાન્ ।
Nar10.62.10-3 અહાે િક નાયાતાે ગિર ભિદ ત સ ચ ત્ય િનવસન્
Nar10.62.10-4 મ દ્ગહેાધીશ! પ્ર દ મુરવૈિરન!્ મમ ગદાન્॥
Nar10.63.1-1 દદૃ શરે િકલ ત ક્ષણમક્ષત તિનતજૃ ભતક પતિદક્તટાઃ ।
Nar10.63.1-2 સષુમયા ભવદઙ્ગતુલાં ગતા વ્રજપદાપેિર વાિરધરા વયા॥
Nar10.63.2-1 િવપુલકરક મશ્ચૈ તાેયધારાિનપાતૈર્-
Nar10.63.2-2 િદ શ િદ શ પશપુાનાં મ ડલે દ ડ્યમાને ।
Nar10.63.2-3 કુિપતહિરકૃતાન્નઃ પાિહ પાહી ત તષેાં
Nar10.63.2-4 વચનમ જત! શ ◌ૃ વન્મા બભીતેત્યભાણીઃ॥
Nar10.63.3-1 કુલ ઇહ ખલુ ગાતે્રાે દૈવતં ગાતે્રશત્રાેર્-
Nar10.63.3-2 િવહ ત મહ સ ય કાે નુઃ વઃ સશંાયાેઽ મન્ ।
Nar10.63.3-3 ઇ ત સહ સતવાદ દેવ! ગાવેધર્નાિદ્ર
Nar10.63.3-4 વિરતમુદમુમૂલાે મૂલતાે બાલ! દાે યાર્મ્॥
Nar10.63.4-1 તદનુ ગિરવરસ્ય પ્રાેદૃ્ધતસ્યાસ્ય તાવત્
Nar10.63.4-2 સક તલ દુદેશે દૂરતાે વાિરતાપે ।
Nar10.63.4-3 પિરકરપિર મશ્રા ધનેુગાપેાનધ તા-
Nar10.63.4-4 દુપિનદધદધ થા હ તપદે્મન શલૈમ્॥
Nar10.63.5-1 ભવ ત િવ તશલૈે બા લકા ભવર્યસ્યૈર્-
Nar10.63.5-2 અિપ િવિહતિવલાસં કે લલાપાિદલાેલે ।
Nar10.63.5-3 સિવધ મ લતધનેૂરેકહ તને ક ડૂ-
Nar10.63.5-4 ય ત સ ત પશપુાલા તાષેમષૈ ત સવ॥
Nar10.63.6-1 અ તમહા ગિરરેષુ તુ વામકે કરસરાે િહ તં ધરતે ચરમ્ ।
Nar10.63.6-2 િક મદમદ્ભુતમિદ્રબલં વ ત વદવલાેિક ભરાક થ ગાપેકૈઃ॥
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Nar10.63.7-1 અહહ ધાષ્્ટર્યમમુ ય વટાે ગિર વ્ય થતબાહુરસાવવરાપેયેત્ ।
Nar10.63.7-2 ઇ ત હિર વિય બદ્ધિવગહર્ણાે િદવસસઃતકમુગ્રમવષર્યત્॥
Nar10.63.8-1 અચલ ત વિય દેવ! પદા પદં ગ લતસવર્જલે ચ ઘનાે કરે ।
Nar10.63.8-2 અપહૃતે મ તા મ તાં પ ત વદ ભશિઙ્કતધીઃ સમપુાદ્રવત્॥
Nar10.63.9-1 શમમપુેયુ ષ વષર્ભરે તદા પશપુધનેુકુલે ચ િવિનગર્તે ।
Nar10.63.9-2 ભુિવ િવભાે! સમપુાિહતભૂધરઃ પ્રમુિદતૈઃ પશપુૈઃ પિરરે ભષે॥
Nar10.63.10-1 ધર ણમવે પુરા તવાન સ ક્ષ તધરાેદ્ધરણે તવ કઃ શ્રમઃ ।
Nar10.63.10-2 ઇ ત નુત સ્ત્રદશઃૈ કુમલાપત!ે ગુ પુરાલય! પાલય માં ગદાત્॥
Nar10.64.1-1આલાેક્ય શલૈાેદ્ધરણાિદ પં પ્રભાવમુચ્ચૈ તવ ગાપેલાેકાઃ ।
Nar10.64.1-2 વીશ્વેશ્વરં વામ ભમત્ય િવશ્વે ન દઃ ભવ તકમ વ ચ્છન્॥
Nar10.64.2-1 ગગાિદતાે િનગર્િદતાે િન ય વગાર્ય તાતને તવ પ્રભાવઃ ।
Nar10.64.2-2 પવૂાર્િધ વ યનુરાગ અેષામૈિધષ્ટ તાવદ્બહુમાનભારઃ॥
Nar10.64.3-1 તતાેઽવમાનાેિદતત વબાેધઃ સરુાિધરાજઃ સહ િદવ્યગવ્યા ।
Nar10.64.3-2 ઉપેત્ય તુષ્ટ સ નષ્ટગવર્ઃ ટ્વા પદા જં મ ણમાૈ લના તે॥
Nar10.64.4-1 નેહ તનુૈ વાં સરુ ભઃ પયાે ભગાિવ દનામાિઙ્કતમ ય ષ ચત્ ।
Nar10.64.4-2 અેરાવતાપેાહૃતિદવ્યગઙ્ગાપાથાે ભિર દ્રાેઽિપ ચ તહષર્ઃ॥
Nar10.64.5-1 જગ ત્રયેશે વિય ગાેકુલેશતયા ભ ષક્તે સ ત ગાપેવાટઃ ।
Nar10.64.5-2 નાેકેઽિપ વૈકુ ઠપદેઽ યલ યાં શ્રયં પ્રપેદે ભવતઃ પ્રભાવાત્॥
Nar10.64.6-1 કદા ચદ તયર્મનું પ્રભાતે નાય પતા વા ણપૂ ષેણ ।
Nar10.64.6-2 નીત તમાનેતુમગાઃ પુર ં વં તાં વા ણી ં કારણમત્યર્ પઃ॥
Nar10.64.7-1 સસ ભ્રમં તને જલાિધપેન પ્રપૂ જત વં પ્ર તગ્ હ્ય તાતમ્ ।
Nar10.64.7-2 ઉપાગત ત ક્ષણમાત્મગેહં િપતાવદત્તચ્ચિરતં િનજે યઃ॥
Nar10.64.8-1 હિર િવિન શ્ચત્ય ભવ તમેતા ભવ પદાલાેકનબદ્ધ ણાન્ ।
Nar10.64.8-2 િનર ક્ષ્ય િવ ણાે! પરમં પદં તદ્દરુાપમ યૈ વમદ દશૃ તાન્॥
Nar10.64.9-1 સુ્ફર પરાન દરસપ્રવાહપ્રપૂણર્કૈવલ્યમહાપયાેધાૈ ।
Nar10.64.9-2 ચરં િનમગ્ ાઃ ખલુ ગાપેસઙ્ઘા વયવૈ ભૂમન!્ પનુ દૃ્ધતા તે॥
Nar10.64.10-1 કરબદરવદેવં દેવ! કુત્રાવતારે
Nar10.64.10-2 િનજપદમનવા યં દ શતં ભ ક્તભા મ્ ।
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Nar10.64.10-3 તિદહ પશપુ પી વં િહ સાક્ષા પરાત્મન્!
Nar10.64.10-4 પવનપુરિનવા સન્! પાિહ મામામયે યઃ॥
Nar10.65.1-1 ગાપેીજનાય ક થતં િનયમાવસાને
Nar10.65.1-2 મરાે સવં વમથ સાધિયતું પ્ર ત્તઃ ।
Nar10.65.1-3 સા દ્રણે ચા દ્રમહસા શ શર કૃતાશે
Nar10.65.1-4 પ્રાપૂરયાે મુર લકાં યમનુાવના તે॥
Nar10.65.2-1 સ ભૂછર્ના ભ િદત વરમ ડલા ભઃ
Nar10.65.2-2 સ મૂછર્ય તમ ખલં ભવુના તરાલમ્ ।
Nar10.65.2-3 વદ્વે નાદમપુક યર્ િવભાે! ત યસ-્
Nar10.65.2-4 તત્તાદશૃં કમિપ ચત્તિવમાેહમાપુઃ॥
Nar10.65.3-1 તા ગેહકૃત્યિનરતા તનયપ્રસક્તાઃ
Nar10.65.3-2 કા તાપેસવેનપરાશ્ચ સરાે હાક્ષ્યઃ ।
Nar10.65.3-3 સવ િવ જ્ય મુરલીરવમાેિહતા તે
Nar10.65.3-4 કા તારદેશમિય કા તતનાે! સમેતાઃ॥
Nar10.65.4-1 કા શ્ચિન્ન ઙ્ગપિરભષૂણમાદધાના
Nar10.65.4-2 વે પ્રણાદમપુક યર્ કૃતાધર્ભષૂાઃ ।
Nar10.65.4-3 વામાગતા નનુ તથવૈ િવભૂ ષતા યસ-્
Nar10.65.4-4 તા અેવ સં ચરે તવ લાેચનાય॥
Nar10.65.5-1 હારં િનત બભૂિવ કાચન ધારય તી
Nar10.65.5-2 કા ચી ં ચ ક ઠભુિવ દેવ! સમાગતા વામ્ ।
Nar10.65.5-3 હાિર વમાત્મજઘનસ્ય મુકુ દ! તુ યં
Nar10.65.5-4વ્યક્તં બભાષ ઇવ મુગ્ધસખુી િવશષેાત્॥
Nar10.65.6-1 કા ચ કુચે પનુરસ જતક ચુલીકા
Nar10.65.6-2વ્યામાેહતઃ પરવધૂ ભરલક્ષ્યમાણા ।
Nar10.65.6-3 વામાયયાૈ િન પમપ્રણયા તભાર-
Nar10.65.6-4 રાજ્યા ભષેકિવધયે કલશીધરેવ॥
Nar10.65.7-1 કા શ્ચદ્ગહૃા કલ િનરેતુમપારય ત્યસ-્
Nar10.65.7-2 વામવે દેવ! હૃદયે સદુૃઢં િવભાવ્ય ।
Nar10.65.7-3 દેહં િવધૂય પર ચ સખુ પમેકં
Nar10.65.7-4 વામાિવશ પર મમા નનુ ધ યધ યાઃ॥
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Nar10.65.8-1 રાત્મના ન પરમાત્મતયા મર ત્યાે
Nar10.65.8-2 નાયા ગતાઃ પરમહંસગ ત ક્ષણને ।
Nar10.65.8-3 ત વાં પ્રકાશપરમાત્મતનું કથ ચ-
Nar10.65.8-4 ચ્ચત્તે વહન્ન તમશ્રમમશ્નવુીય॥
Nar10.65.9-1 અ યાગતા ભર ભતાે વ્રજસુ દર ભર્-
Nar10.65.9-2 મુગ્ધા મતાદ્રર્વદનઃ ક ણાવલાેક ।
Nar10.65.9-3 િન સીમકા તજલિધ વમવેક્ષ્યમાણાે
Nar10.65.9-4 િવશ્વૈકહૃદ્ય! હર મે પરમેશ! રાેગાન્॥
Nar10.66.1-1 ઉપયાતાનાં સદુશૃાં કુસમુાયુધબાણપાતિવવશાનામ્ ।
Nar10.66.1-2 અ ભવા છતં િવધાતું કૃતમ તરિપ તા જગાથ વામ મવ॥
Nar10.66.2-1 ગગનગતં મુિનિનવહં શ્રાવિયતું જ ગથ કુલવધૂધમર્મ્ ।
Nar10.66.2-2 ધ ય ખલુ તે વચનં કમર્ તુ નાે િનમર્લસ્ય િવશ્વાસ્યમ્॥
Nar10.66.3-1આક યર્ તે પ્રતીપાં વાણીમેણીદશૃઃ પરં દ નાઃ ।
Nar10.66.3-2 મા મા ક ણા સ ધાે! પિરત્યજેત્ય ત ચરં િવલપેુ તાઃ॥
Nar10.66.4-1 તાસાં િદતૈલર્િપતૈઃ ક ણાકુલમાનસાે મુરારે! વમ્ ।
Nar10.66.4-2 તા ભઃ સમં પ્ર ત્તાે યમનુાપુ લનષેુ કામમ ભર તુમ્॥
Nar10.66.5-1 ચ દ્રકરસ્ય દલસ સુ દરયમનુાતટા તવીથીષુ ।
Nar10.66.5-2 ગાપેીજનાેત્તર યૈરાપાિદતસં તરાે યષીદ વમ્॥
Nar10.66.6-1 સમુધુરનમાર્લપનૈઃ કરસગં્રહણૈશ્ચ ચુ બનાે લાસઃૈ ।
Nar10.66.6-2 ગાઢા લઙ્ગનસઙ્ગૈ વમઙ્ગનાલાેકમાકુલીચકૃષે॥
Nar10.66.7-1 વાસાેહરણિદને યદ્વાસાેહરણં પ્ર તશ્રુતં તાસામ્ ।
Nar10.66.7-2 તદિપ િવભાે! રસિવવશ વા તાનાં કા તસભુ્રવુામદધાઃ॥
Nar10.66.8-1 ક દ લતધમર્લેશં કુ દ દુ મેરવક્ત્રપાથાજેમ્ ।
Nar10.66.8-2 ન દસતુ! વાં િત્રજગ સુ દરમપુગૂહ્ય ન દતા બાલાઃ॥
Nar10.66.9-1 િવરહેશ્વઙ્ગારમયઃ શ ◌ૃઙ્ગારમયશ્ચ સઙ્ગમેઽિપ વમ્ ।
Nar10.66.9-2 િનતરામઙ્ગારમય તત્ર પનુઃ સઙ્ગમેઽિપ ચત્ર મદમ્॥
Nar10.66.10-1 રાધાતુઙ્ગપયાેધરસાધપુિરર ભલાેલપુાત્માનમ્ ।
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Nar10.66.10-2આરાધયે ભવ તં પવનપુરાધીશ! શમય સકલગદાન્॥
Nar10.67.1-1 સુ્ફર પરાન દરસાત્મકેન વયા સમાસાિદતભાેહલીલાઃ ।
Nar10.67.1-2 અસીમમાન દભરં પ્રપન્ના મહા તમાપુમર્દમ બુ ક્ષ્યઃ॥
Nar10.67.2-1 િનલીયતેઽસાૈ મિય મ યમાયં રમાપ તિવશ્વમનાે ભરામઃ ।
Nar10.67.2-2 ઇ ત મ સવાર્ઃ ક લતા ભમાના િનર ક્ષ્ય ગાેિવ દ! તરાેિહતાેઽભૂઃ॥
Nar10.67.3-1 રાધા ભધાં તાવદ તગવાર્મ ત પ્રયાં ગાપેવધૂં મુરારે! ।
Nar10.67.3-2 ભવાનપુાદાય ગતાે િવદૂરં તયા સહ વૈરિવહારકાર ॥
Nar10.67.4-1 તરાેિહતેઽથ વિય તતાપાઃ સમં સમેતાઃ કમલાયતાક્ષ્યઃ ।
Nar10.67.4-2 વને વને વાં પિરમાગર્ય ત્યાે િવષાદમાપુભર્ગવન્નપારમ્॥
Nar10.67.5-1 હા ચૂત! હા ચ પક! ક ણકાર! હા મ લકે! માલ ત! બાલવ લ્યઃ! ।
Nar10.67.5-2 િક વી ક્ષતાે નાે હૃદયૈકચાેર ઇત્યાિદ તા વ પ્રવણા િવલપેુઃ॥
Nar10.67.6-1 િનર ક્ષતાેઽયં સ ખ! પઙ્ક ક્ષઃ પુરાે મમેત્યાકુલમાલપ તી ।
Nar10.67.6-2 વાં ભાવનાચ ષ વીક્ષ્ય કા ચત્તાપં સખીનાં દ્વગુણીચકાર॥
Nar10.67.7-1 વદા ત્મકા તા યમનુાતટા તે તવાનુચકુ્રઃ િકલ ચે ષ્ટતાિન ।
Nar10.67.7-2 િવ ચત્ય ભૂયાેઽિપ તથવૈ માના વયા િવયુક્તાં દદશૃશુ્ચ રાધામ્॥
Nar10.67.8-1 તતઃ સમં તા િવિપને સમ તાત્તમાવેતારાવિધ માગર્ય ત્યઃ ।
Nar10.67.8-2 પનુિવ મશ્રા યમનુાતટા તે શં િવલપેુશ્ચ જગુગુર્ણાં તે॥
Nar10.67.9-1 તથાવ્યથાસકુંલમાનસાનાં વ્ર ઙ્ગનાનાં ક ણૈક સ ધાે! ।
Nar10.67.9-2 જગ ત્રયીમાેહનમાેહનાત્મા વં પ્રાદુરાસીરિય મ દહાસી॥
Nar10.67.10-1 સ દગ્ધસ ધશર્નમાત્મકા તં વાં વીક્ષ્ય ત વ્યઃ સહસા તદાનીમ્ ।
Nar10.67.10-2 િક િક ન ચકુ્રઃ પ્રમદા તભારા સ વં ગદા પાલય મા તેશ! ॥
Nar10.68.1-1 તવ િવલાેકનાદ્ગાે પકાજનાઃ પ્રમદસકુંલાઃ પઙ્કજેક્ષણ! ।
Nar10.68.1-2 અ તધારય સ લુતા ઇવ ત મતતાં દધુ વ પુરાેગતાઃ॥
Nar10.68.2-1 તદનુ કાચન વ કરા બુજં સપિદ ગ્ હ્ણતી િનિવશિઙ્કતમ્ ।
Nar10.68.2-2 ઘનપયાેધરે સિન્નધાય સા પુલકસં તા તસ્થષુી ચરમ્॥
Nar10.68.3-1 તવ િવભાે! પુરા કાેમલં ભજંુ િનજગલા તરે પયર્વેષ્ટયત્ ।
Nar10.68.3-2 ગલસમુદ્ગતં પ્રાણમા તં પ્ર તિન ધતીવા તહષુર્લા॥
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Nar10.68.4-1 અપગતત્રપા કાિપ કા મની તવ મખુા બુ પૂગચિવતમ્ ।
Nar10.68.4-2 પ્ર તગ્ હ ય તદ્વક્ત્રપઙ્કજે િનદધતી ગતા પૂણર્કામતામ્॥
Nar10.68.5-1 િવક ણાે વને સિંવહાય મામપગતાેઽ સ કા વા મ શતે્ ।
Nar10.68.5-2 ઇ ત સરાષેયા તવદેકયા સજલલાેચનં વી ક્ષતાે ભવાન્॥
Nar10.68.6-1 ઇ ત મુદાકુલવૈર્ લવીજનૈઃ સમમપુાગતાે યામનુે તટે ।
Nar10.68.6-2 દુકુચા બરૈઃ ક પતાસને ઘુ ણભાસરેુ પયર્શાેભથાઃ॥
Nar10.68.7-1 ક તિવધા કૃપા કેઽિપ સવર્તાે તદયાેદયાઃ કે ચદા શ્રતે ।
Nar10.68.7-2 ક ત ચદ દશૃા માદશૃે વ પીત્ય ભિહતાે ભવા વ લવીજનૈઃ॥
Nar10.68.8-1 અિય કુમાિરકા! નવૈ શઙ્ક્યતાં કિઠનતા મિય પ્રેમકાતરે ।
Nar10.68.8-2 મિય યુ ચેતસાે વાેઽનુ ત્તયે કૃત મદં મયેત્યુ ચવા ભવાન્॥
Nar10.68.9-1 અિય િનશ યતાં વવ લભાઃ! પ્રયતમાે જનાે નેદશૃાે મમ ।
Nar10.68.9-2 તિદહ ર યતાં ર યયા મની વનપુરાેધ મત્યાલપાે િવભાે! ॥
Nar10.68.10-1 ઇ ત ગરાિધકં માેદમેદુરૈવ્રર્જવધજૂનૈઃ સાકમારમન્ ।
Nar10.68.10-2 ક લતકાૈતુકાે રાસખેલને ગુ પુર પત!ે પાિહ માં ગદાત્॥
Nar10.69.1-1 કેશપાશ તિપ ચ્છકાિવત ત સ ચલન્મકરકુ ડલં
Nar10.69.1-2 હાર લવનમા લકાલ લતમઙ્ગરાગઘનસાૈરભમ્ ।
Nar10.69.1-3 પીતચેલ તકા ચકા ચતમુદ ચદંશમુ ણનપૂુરં
Nar10.69.1-4 રાસકે લપિરભૂ ષતં તવ િહ પમીશ! કલયામહે॥
Nar10.69.2-1 તાવદેવ કૃતમ ડને ક લતક ચુલીકકુચમ ડલે
Nar10.69.2-2 ગ ડલાેલમ ણકુ ડલે યવુ તમ ડલેઽથ પિરમ ડલે ।
Nar10.69.2-3 અ તરા સકલસુ દર યુગલ મ દરારમણ! સ ચરન્
Nar10.69.2-4 મ જુલાં તદનુ રાસકે લમિય ક જનાભ! સમપુાદધાઃ॥
Nar10.69.3-1 વાસદેુવ! તવ ભાસમાન મહ રાસકે લરસસાૈરભં
Nar10.69.3-2 દૂરતાેઽિપ ખલુ નારદાગિદતમાકલ ય કુતુકાકુલા ।
Nar10.69.3-3 વષેભષૂણિવલાસપેશલિવલા સનીશતસમા તા
Nar10.69.3-4 નાકતાે યુગપદાગતા િવય ત વેગતાેઽથ સરુમ ડલી॥
Nar10.69.4-1 વે નાદકૃતતાનદાનકલગાનરાગગ તયાજેના-
Nar10.69.4-2 લાેભનીય દુપાદપાતકૃતતાલમેલનમનાેહરમ્ ।
Nar10.69.4-3 પા ણસકં્વ ણતકઙ્કણં ચ મુહુરંસલ બતકરા બુજંષ્
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Nar10.69.4-4 શ્રાે ણ બ બચલદ બરં ભજત રાસકે લરસડ બરમ્॥
Nar10.69.5-1 શ્રદ્ધયા િવર ચતાનુગાનકૃતતારતારમધુર વરે
Nar10.69.5-2 નતર્નેઽથ લ લતાઙ્ગહારલુ લતાઙ્ગહારમ ણભષૂણે ।
Nar10.69.5-3 સ મદેન કૃતપુ પવષર્મલમુ ન્મષિદ્દિવષદાં કુલં
Nar10.69.5-4 ચન્મયે વિય િનલીયમાન મવ સમંુમાેહ સવધૂકુલમ્॥
Nar10.69.6-1 વન્નસન્નતનવુ લર તદનુ કાિપ નામ પશપુાઙ્ગના
Nar10.69.6-2 કા તમંસમવલ બતે મ તવ તા તભારમુકુલેક્ષણા ।
Nar10.69.6-3 કા ચદાચ લતકુ તલા નવપટ રસારનવસાૈરભં
Nar10.69.6-4 વ ચનને તવ સ ચુચુ બ ભજુમ ચતાે પુલકાઙુ્કરમ્॥
Nar10.69.7-1 કાિપ ગ ડભુિવ સિન્નધાય િનજગ ડમાકુ લતકુ ડલં
Nar10.69.7-2 પુ યપૂરિનિધર વવાપ તવ પૂગચિવતરસા તમ્ ।
Nar10.69.7-3 ઇ દરાિવહૃ તમ દરં ભવુનસુ દરં િહ નટના તરે
Nar10.69.7-4 વામવા ય દધુરઙ્ગનાઃ િકમુ ન સ મદાને્મદદશા તરમ્॥
Nar10.69.8-1 ગાનમીશ! િવરતં ક્રમેણ િકલ વાદ્યમેલનમપુારતં
Nar10.69.8-2 બ્રહ્મસ મદરસાકુલાઃ સદ સ કેવલં ન તુરઙ્ગનાઃ ।
Nar10.69.8-3 નાિવદન્નિપ ચ નીિવકાં િકમિપ કુ તલીમિપ ચ ક ચુલી ં
Nar10.69.8-4જ્યાે તષામિપ કદ બકં િદિવ િવલ બતં િકમપરં બ્રવુે॥
Nar10.69.9-1 માેદસી ભવુનં િવલા ય િવહૃ ત સમા ય ચ તતાે િવભાે!
Nar10.69.9-2 કે લસ િદતિનમર્લાઙ્ગનવઘમર્લેશસભુગાત્મનામ્ ।
Nar10.69.9-3 મન્મથાસહનચેતસાં પશપુયાે ષતાં સકૃુતચાેિદતસ-્
Nar10.69.9-4 તાવદાક લતમૂ તરાદિધથ મારવીરપરમાે સવાન્॥
Nar10.69.10-1 કે લભેદપિરલાે લતા ભર તલા લતા ભરબલા લ ભઃ
Nar10.69.10-2 વૈરમીશ! નનુ સરૂ પય સ ચા નામ િવહૃ ત વ્યધાઃ ।
Nar10.69.10-3 કાનનેઽિપ ચ િવસાિરશીતલિકશાેરમા તમનાેહરે
Nar10.69.10-4 સનૂસાૈરભમયે િવલે સથ િવલા સનીશતિવમાેહનમ્॥
Nar10.69.11-1 કા મનીિર ત િહ યા મનીષુ ખલુ કામનીયકિનધે! ભવાન્
Nar10.69.11-2 પૂણર્સ મદરસાણર્વં કમિપ યાે ગગ યમનુભાવયન્ ।
Nar10.69.11-3 બ્રહ્મશઙ્કરમખુાનપીહ પશપુાઙ્ગનાસુ બહુમાનયન્
Nar10.69.11-4 ભક્તલાેકગમનીય પ! કમનીય! કૃ ણ! પિરપાિહ મામ્॥
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Nar10.70.1-1 ઇ ત વિય રસાકુલં ર મતવ લભે વ લવાઃ
Nar10.70.1-2 કદાિપ પનુર બકાક મતુર બકાકાનને ।
Nar10.70.1-3 સમેત્ય ભવતા સમં િન શ િનષવે્ય િદવ્યાે સવં
Nar10.70.1-4 સખંુ સષુપુુરગ્રસીદ્વ્રજપમુગ્રનાગ તદા॥
Nar10.70.2-1 સમનુ્મખુમથાે મુકૈર ભહતેઽિપ ત મ બલા-
Nar10.70.2-2 દમુ ચ ત ભવ પદે યપ ત પાિહ પાહી ત તૈઃ ।
Nar10.70.2-3 તદા ખલુ પદા ભવા સમપુગ ય પ પશર્ તં
Nar10.70.2-4 બભાૈ સ ચ િન ં તનું સમપુસાદ્ય વૈદ્યાધર મ્॥
Nar10.70.3-1 સદુશર્નધર! પ્રભાે! નનુ સદુશર્નાખ્યાેઽ યહં
Nar10.70.3-2 સનુી ક્વ ચદપાહસં ત ઇહ માં વ્યધવુાર્હસમ્ ।
Nar10.70.3-3 ભવ પદસમપર્ણાદમલતાં ગતાેઽ મીત્યસાૈ
Nar10.70.3-4 તવુિન્નજપદં યયાૈ વ્રજપદં ચ ગાપેા મુદા॥
Nar10.70.4-1 કદાિપ ખલુ સીિરણા િવહર ત વિય સ્ત્રીજનૈર્-
Nar10.70.4-2 જહાધર્નદાનુગઃ સ િકલ શઙ્ખચૂડાેઽબલાઃ ।
Nar10.70.4-3 અ તદુ્રતમનુદુ્રત તમથ મુક્તનાર જનં
Nar10.70.4-4 રાે જથ શરાેમ ણ હલ તે ચ તસ્યાદદાઃ॥
Nar10.70.5-1 િદનષેુ ચ સહૃુ જનૈઃ સહ વનષેુ લીલાપરં
Nar10.70.5-2 મનાેભવમનાેહરં ર સતવે નાદા તમ્ ।
Nar10.70.5-3 ભવ તમમર દશૃામ તપારણાદાિયનં
Nar10.70.5-4 િવ ચ ત્ય િકમુ નાલપ વરહતાિપતા ગાેિપકાઃ॥
Nar10.70.6-1 ભાજેરાજ તક વથ ક શ્ચ કષ્ટદુષ્ટપથદૃ ષ્ટરિરષ્ટઃ ।
Nar10.70.6-2 િનષુ્ઠરાકૃ તરપષુ્ઠિનનાદ તષ્ઠતે મ ભવતે ષ પી॥
Nar10.70.7-1 શાક્વરાેઽથ જગતી તહાર મૂ તમષે હતી ં પ્રદધાનઃ ।
Nar10.70.7-2 પઙ્ ક્તમાશુ પિરઘૂ યર્ પશનૂાં છ દસાં િનિધમવાપ ભવ તમ્॥
Nar10.70.8-1 તુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગમખુમાશ્વ ભય તં સસઙ્ગ્ હ ય રભસાદ ભયં તમ્ ।
Nar10.70.8-2 ભદ્ર પમિપ દૈત્યમભદં્ર મદર્યન્નમદયઃ સરુલાેકમ્॥
Nar10.70.9-1 ચત્રમદ્ય ભગવન્! ષઘાતા સુ સ્થરાજિન ષ સ્થ ત વ્યાર્મ્ ।
Nar10.70.9-2 વધર્તે ચ ષચેત સ ભૂયાન્માેદ ઇત્ય ભનુતાેઽ સ સરુ વમ્॥
Nar10.70.10-1આૈક્ષકા ણ! પિરધાવત દૂરં વીક્ષ્યતામય મહાેક્ષિવભેદ ।

narayaniya.pdf 77



નારાયણીયં નારાયણભટ્ટકૃતમ્

Nar10.70.10-2 ઇ થમાત્તહ સતૈઃ સહ ગાપેૈગહગ વમવ વાતપુરેશ! ॥
Nar10.71.1-1 યત્નષેુ સવ વિપ નાવકેશી કેશી સ ભાજેે શતુિરષ્ટબ ધુઃ ।
Nar10.71.1-2 વં સ ધુ વા ય ઇતીવ મ વા સ પ્રાપ્તવા સ ધજુવા જ પઃ॥
Nar10.71.2-1 ગ ધવર્તામષે ગતાેઽિપ ક્ષનૈાર્દૈઃ સમુદ્વે જતસવર્લાેકઃ ।
Nar10.71.2-2 ભવ દ્વલાેકાવિધ ગાપેવાટ ં પ્રમદ્યર્ પાપઃ પનુરા પત વામ્॥
Nar10.71.3-1 તાક્ષ્યાર્િપતાઙ્ઘે્ર તવ તાક્ષ્યર્ અેષ ચક્ષપે વક્ષાેભુિવ નામ પાદમ્ ।
Nar10.71.3-2 ગાેઃ પદાઘાતકથં િનશ ય વનેાિપ શકં્ય તિદતીવ માેહાત્॥
Nar10.71.4-1 પ્રવ ચયન્નસ્ય ખુરા ચલં દ્રાગમું ચ િવક્ષેિપથ દૂરદૂરમ્ ।
Nar10.71.4-2 સમંૂ છતાેઽિપ હ તમૂ છતને ક્રાેધાે મણા ખાિદતુમાદુ્રત વામ્॥
Nar10.71.5-1 વં વાહદ ડે કૃતધીશ્ચ બાહાદ ડં યધા તસ્ય મખુે તદાનીમ્ ।
Nar10.71.5-2 તદ્વ ૃ દ્ધ દ્ધશ્વસનાે ગતાસઃુ સપ્તીભવન્ન યયમૈક્યમાગાત્॥
Nar10.71.6-1આલ ભમાત્રેણ પશાેઃ સરુાણાં પ્રસાદકે નૂત્ન ઇવાશ્વમેધે ।
Nar10.71.6-2 કૃતે વયા હષર્વશા સરેુ દ્રા વાં તુષુ્ટષુઃ કેશવનામધેયમ્॥
Nar10.71.7-1 કંસાય તે શાૈિરસતુ વમુ વા તં તદ્વધાે કં પ્ર ત ય વાચા ।
Nar10.71.7-2 પ્રાપ્તને કે શક્ષપણાવસાને શ્રીનારદેન વમ ભષુ્ટતાેઽભૂઃ॥
Nar10.71.8-1 કદાિપ ગાપેૈઃ સહ કાનના તે િનલાયનક્ર ડનલાેલપું વામ્ ।
Nar10.71.8-2 મયાત્મજઃ પ્રાપ દુર તમાયાે વ્યાેમા ભધાે વ્યાેમચરાપેરાેધી॥
Nar10.71.9-1 સ ચાેરપાલાિયતવ લવષેુ ચાેરાિયતાે ગાપે શશૂ પશૂશં્ચ ।
Nar10.71.9-2 ગુહાસુ કૃ વા િપદધે શલા ભ વયા ચ બુદ્ વા પિરમિદતાેઽભૂત્॥
Nar10.71.10-1 અેવંિવધૈશ્ચાદ્ભુતકે લભેદૈરાન દમૂછાર્મતુલાં વ્રજસ્ય ।
Nar10.71.10-2 પદે પદે નૂતનયન્નસીમં પરાત્મ િપન!્ પવનેશ!પાયાઃ॥
Nar10.72.1-1 કંસાેઽથ નારદ ગરા વ્રજવા સનં વા-
Nar10.72.1-2 માક યર્ દ ણર્હૃદયઃ સ િહ ગા દનેયમ્ ।
Nar10.72.1-3આહૂય કામુર્કમખચ્છલતાે ભવ ત-
Nar10.72.1-4 માનેતુમનેમિહનાેદિહનાથશાિયન્! ॥
Nar10.72.2-1 અકૂ્રર અેષ ભવદઙ્ ઘ્રપર શ્ચરાય
Nar10.72.2-2 વદ્દશર્નાક્ષમમનાઃ ક્ષ તપાલભીત્યા ।
Nar10.72.2-3 તસ્યાજ્ઞયવૈ પનુર ક્ષતુમુદ્યત વા-
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Nar10.72.2-4 માન દભારમ તભૂિરતરં બભાર॥
Nar10.72.3-1 સાેઽયં રથને સકૃુતી ભવતાે િનવાસં
Nar10.72.3-2 ગચ્છન્મનાેરથગણાં વિય ધાયર્માણાન્ ।
Nar10.72.3-3આ વાદયન્મુહુરપાયભયને દૈવં
Nar10.72.3-4 સ પ્રાથર્ય પ થ ન િક ચદિપ વ્ય નાત્॥
Nar10.72.4-1 દ્રક્ષ્યા મ દેવશતગીતગ ત પુમાંસં
Nar10.72.4-2 પ્રક્ષ્યા મ િક વદિપનામ પિર વજેય ।
Nar10.72.4-3 િક વક્ષ્યતે સ ખલુ માં ક્વ નુ વી ક્ષતઃ સ્યા-
Nar10.72.4-4 િદ થં િનનાય સ ભવન્મયમવે માગર્મ્॥
Nar10.72.5-1 ભૂયઃ ક્રમાદ ભિવશ ભવદઙ્ ઘ્રપૂતં
Nar10.72.5-2 દાવનં હરિવિર ચસરુા ભવ દ્યમ્ ।
Nar10.72.5-3આન દમગ્ ઇવ લગ્ ઇવ પ્રમાેહે
Nar10.72.5-4 િક િક દશા તરમવાપ ન પઙ્ક ક્ષ! ॥
Nar10.72.6-1 પ યન્નવ દત ભવ દ્વહૃ તસ્થલાિન
Nar10.72.6-2 પાંસુ વવેષ્ટત ભવચ્ચરણાિઙ્કતષેુ ।
Nar10.72.6-3 િક બ્રૂમહે બહુજના િહ તદાિપ તા
Nar10.72.6-4 અેવં તુ ભ ક્તરલા િવરલાઃ પરાત્મન!્ ॥
Nar10.72.7-1 સાયં સ ગાપેભવનાિન ભવચ્ચિરત્ર-
Nar10.72.7-2 ગીતા તપ્ર તકણર્રસાયનાિન ।
Nar10.72.7-3 પ ય પ્રમાેદસિરતવે િકલાેહ્યમાનાે
Nar10.72.7-4 ગચ્છ ભવદ્ભવન િન્નિધમ વયાસીત્॥
Nar10.72.8-1 તાવદ્દદશર્ પશદુાેહિવલાેકલાેલં
Nar10.72.8-2 ભક્તાેત્તમાગ ત મવ પ્ર તપાલય તમ્ ।
Nar10.72.8-3 ભૂમન!્ ભવ તમયમગ્રજવ તમ તર્-
Nar10.72.8-4 બ્રહ્માનુભૂ તરસ સ ધુ મવાેદ્વમ તમ્॥
Nar10.72.9-1 સાય તના લવિવશષેિવિવક્તગાત્રાૈ
Nar10.72.9-2 દ્વાૈ પીતનીલ ચરા બરલાેભનીયાૈ ।
Nar10.72.9-3 ના તપ્રપ ચ તભષૂણચા વષેાૈ
Nar10.72.9-4 મ દ મતાદ્રર્વદનાૈ સ યવુાં દદશર્॥
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Nar10.72.10-1 દૂરાદ્રથા સમવ હ્ય નમ તમને-
Nar10.72.10-2 મુ થા ય ભક્તકુલમાૈ લમથાપેગૂહન્ ।
Nar10.72.10-3 હષાર્ ન્મતાક્ષર ગરા કુશલાનુયાેગી
Nar10.72.10-4 પા ણ પ્ર હ્ય સબલાેઽથ ગ્ હં િનનેથ॥
Nar10.72.11-1 ન દેન સાકમ મતાદરમચર્િય વા
Nar10.72.11-2 તં યાદવં તદુિદતાં િનશમ ય વાતાર્મ્ ।
Nar10.72.11-3 ગાપેષેુ ભપૂ તિનદેશકથાં િનવેદ્ય
Nar10.72.11-4 નાનાકથા ભિરહ તને િનશામનષૈીઃ॥
Nar10.72.12-1 ચ દ્રાગ્ હે િકમુત ચ દ્રભગાગ્ હે નુ
Nar10.72.12-2 રાધાગ્ હે નુ ભવને િકમુ મતૈ્રિવ દે ।
Nar10.72.12-3 ધૂત્તા િવલ બત ઇ ત પ્રમદા ભ ચ્ચ-ૈ
Nar10.72.12-4 રાશિઙ્કતાે િન શ મ પુરનાથ! પાયાઃ॥
Nar10.73.1-1 મશમ ય તવાથ યાનવાતા શમાતાર્ઃ પશપુાલબા લકા તાઃ ।
Nar10.73.1-2 િક મદં િક મદં કથં વતીમાઃ સમવેતાઃ પિરદેિવતા યકુવર્ન્॥
Nar10.73.2-1 ક ણાિનિધરેષુ ન દસનૂુઃ કથમ મા વ જેદન યનાથાઃ ।
Nar10.73.2-2 બત નઃ િકમુ દૈવમવેમાસીિદ ત તા વદ્ગતમાનસા િવલપેુઃ॥
Nar10.73.3-1 ચરમપ્રહરે પ્ર તષ્ઠમાનઃ સહ િપત્રા િનજ મત્રમ ડલૈશ્ચ ।
Nar10.73.3-2 પિરતાપભરં િનત બનીનાં શમિય ય વ્યમુચઃ સખાયમેકમ્॥
Nar10.73.4-1 અ ચરાદુપયા મ સિન્નિધ વાે ભિવતા સાધુ મયવૈ સઙ્ગમશ્રીઃ ।
Nar10.73.4-2 અ તા બુિનધાૈ િનમ જિય યે દુ્રત મત્યાશ્વ સતા વધૂરકાષ ઃ॥
Nar10.73.5-1 સિવષાદભરં સયા ચમુચ્ચૈર તદૂરં વિનતા ભર ક્ષ્યમાણઃ ।
Nar10.73.5-2 દુ તિદ્દ શ પાતયન્નપાઙ્ગા સબલાેઽકૂ્રરરથને િનગર્તાેઽભૂઃ॥
Nar10.73.6-1 અનસા બહુલને વ લવાનાં મનસા ચનુગતાેઽથ વ લભાનામ્ ।
Nar10.73.6-2 વનમાતર્ ગં િવષ ણ ક્ષં સમતીતાે યમનુાતટ મયાસીઃ॥
Nar10.73.7-1 મયમાય િનમ જ્ય વાિર ણ વમ ભવીક્ષ્યાથ રથેઽિપ ગા દનેયઃ ।
Nar10.73.7-2 િવવશાેઽજિન િકિ વદં િવભાે તે નનુ ચતં્ર વવલાેકનં સમ તાત્॥
Nar10.73.8-1 પનુરેષ િનમ જ્ય પુ યશાલી પુ ષં વાં પરમં ભુમઙ્ગભાેગે ।
Nar10.73.8-2 અિરક બુગદા બુજૈઃ સુ્ફર તં સરુ સદ્ધાેઘપર તમાલુલાેકે॥
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Nar10.73.9-1 સ તદા પરમાત્મસાખૈ્ય સ ધાૈ િવિનમગ્ ઃ પ્ર વ પ્રકારભેદૈઃ ।
Nar10.73.9-2 અિવલાેક્ય પનુશ્ચ હષર્ સ ધાેરનુ ત્ત્યા પુલકા તાે યયાૈ વામ્॥
Nar10.73.10-1 િકમુ શીત લમા મહા જલે ય પુલકાેઽસાિવ ત ચાેિદતને તને ।
Nar10.73.10-2 અ તહષર્િન ત્તરેણ સાધ રથવાસી પવનેશ! પાિહ માં વમ્॥
Nar10.74.1-1 સ પ્રાપ્તાે મથુરાં િદનાધર્િવગમે તત્રા તર મ વસ-
Nar10.74.1-2 ન્નારામે િવિહતાશનઃ સ ખજનૈયાર્તઃ પુર મી ક્ષતુમ્ ।
Nar10.74.1-3 પ્રાપાે રાજપથં ચરશ્રુ ત તવ્યાલાેકકાૈતૂહલ-
Nar10.74.1-4સ્ત્રીપુંસાેદ્યદગ યપુ યિનગલૈરાકૃ યમાણાે નુ િકમ્॥
Nar10.74.2-1 વ પાદદ્દ ુ તવ સરાગસભુગા વન્મૂ તવદ્યાે ષતઃ
Nar10.74.2-2 સ પ્રાપ્તા િવલસ પયાેધર ચાે લાેલા ભવદ્દ ૃષ્ટવત્ ।
Nar10.74.2-3 હાિર ય વદુર સ્થલીવદિય તે મ દ મતપ્રાૈિઢવ-
Nar10.74.2-4 ન્નૈમર્લ્યાે લ સતાઃ કચાૈઘ ચવદ્રાજ કલાપા શ્રતાઃ॥
Nar10.74.3-1 તાસામાકલયન્નપાઙ્ગવલનૈમાદં પ્રહષાર્દ્ભુત-
Nar10.74.3-2વ્યાલાેલષેુ જનષેુ તત્ર રજકં ક ચ પટ ં પ્રાથર્યન્ ।
Nar10.74.3-3 ક તે દાસ્ય ત રાજક યવસનં યાહી ત તનેાેિદતઃ
Nar10.74.3-4 સદ્ય તસ્ય કરેણ શીષર્મહૃથાઃ સાેઽ યાપ પુ યાં ગ તમ્॥
Nar10.74.4-1 ભૂયાે વાયકમેકમાયતમ ત તાષેેણ વષેાે ચતં
Nar10.74.4-2 દાશ્વાંસં વપદં િનનેથ સકૃુતં કાે વેદ વાત્મનામ્ ।
Nar10.74.4-3 માલા ભઃ તબકૈઃ તવૈરિપ પનુમાર્લાકૃતા માિનતાે
Nar10.74.4-4 ભ ક્ત તને તાં િદદે શથ પરાં લ મી ં ચ લ મીપત!ે ॥
Nar10.74.5-1 કુ મ જિવલાેચનાં પ થ પનુદૃર્ ટ્વાઙ્ગરાગે તયા
Nar10.74.5-2 દત્તે સાધુ િકલાઙ્ગરાગમદદા તસ્યા મહા તં હૃિદ ।
Nar10.74.5-3 ચત્તસ્થા જુતામથ પ્રથિયતું ગાત્રેઽિપ તસ્યાઃ સુ્ફટં
Nar10.74.5-4 ગ્ હ્ણન્મ જુ કરેણ તામુદનય તાવ જગ સુ દર મ્॥
Nar10.74.6-1 તાવિન્ન શ્ચતવૈભવા તવ િવભાે! નાત્ય તપાપા જના
Nar10.74.6-2 ય ક ચદ્દદતે મ શ યનુગુણં તા બુલમાલ્યાિદકમ્ ।
Nar10.74.6-3 ગ્ હ્ણાનઃ કુસમુાિદ િક ચન તદા માગ િનબદ્ધા જ લર્-
Nar10.74.6-4 ના તષં્ઠ બત યતાેઽદ્ય િવપુલામા ત વ્ર મ પ્રભાે! ॥
Nar10.74.7-1 અે યામી ત િવમુક્તયાિપ ભગવન્નાલપેદા યા તયા
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Nar10.74.7-2 દૂરા કાતરયા િનર ક્ષતગ ત વં પ્રાિવશાે ગાપેુરમ્ ।
Nar10.74.7-3આઘાષેાનુ મત વદાગમમહાહષા લલદે્દવક -
Nar10.74.7-4 વક્ષાજેપ્રગલ પયાેરસ મષા વ ક તર તગર્તા॥
Nar10.74.8-1આિવષ્ટાે નગર ં મહાે સવવતી ં કાેદ ડશાલાં વ્રજન્
Nar10.74.8-2 માધુયણ નુ તજેસા નુ પુ ષૈદૂર્રેણ દત્તા તરઃ ।
Nar10.74.8-3 સ્ર ગ્ભભૂર્ ષતમ ચતં વરધનુમાર્ મે ત વાદા પુરઃ
Nar10.74.8-4 પ્રાગ્ હ્ણાઃ સમરાપેયઃ િકલ સમાક્રાક્ષીરભાઙ્ક્ષ રિપ॥
Nar10.74.9-1 શ્વઃ કંસક્ષપણાે સવસ્ય પુરતઃ પ્રાર ભતૂયાપમ-
Nar10.74.9-2 શ્ચાપ વંસમહા વિન તવ િવભાે! દેવાનરાેમા ચયત્ ।
Nar10.74.9-3 કંસસ્યાિપ ચ વપેથુ તદુિદતઃ કાેદ ડખ ડદ્વયી-
Nar10.74.9-4 ચ ડા યાહતર ક્ષપૂ ષરવૈ કૂ લતાેઽભૂ વયા॥
Nar10.74.10-1 શષ્ટૈદુર્ષ્ટજનૈશ્ચ દષૃ્ટ મિહમા પ્રીત્યા ચ ભીત્યા તતઃ
Nar10.74.10-2 સ પ ય પુરસ પદં પ્રિવવર સાયં ગતાે વાિટકામ્ ।
Nar10.74.10-3 શ્રીદા ા સહ રાિધકાિવરહજં ખેદં વદ પ્ર વપ-
Nar10.74.10-4 ન્નાન દન્નવતારકાયર્ઘટનાદ્વાતેશ! સરંક્ષ મામ્॥
Nar10.75.1-1 પ્રાતઃ સ ત્ર તભાજે ક્ષ તપ તવચસા પ્ર તુતે મ લતૂય
Nar10.75.1-2 સઙ્ઘે રાજ્ઞાં ચ મ ચાન ભયયુ ષ ગતે ન દગાપેેઽિપ હ યર્મ્ ।
Nar10.75.1-3 કંસે સાૈધાિધ ઢે વમિપ સહબલઃ સાનુગશ્ચા વષેાે
Nar10.75.1-4 રઙ્ગદ્વારં ગતાેઽભૂઃ કુિપતકુવલયાપીડનાગાવલીઢમ્॥
Nar10.75.2-1 પાિપષ્ઠાપેિહ માગાર્દ્દુ્રત મ ત વચસા િનષુ્ટરકુ્રદ્ધબુદ્ધ-ે
Nar10.75.2-2 રગ્બષ્ઠસ્ય પ્રણાેદાદિધકજવજુષા હ તના ગ્ હ્યમાણઃ ।
Nar10.75.2-3 કેલીમુક્તાેઽથ ગાપેીકુચકલશ ચર પિધનં કુ ભમસ્ય
Nar10.75.2-4વ્યાહત્યાલીયથા વં ચરણભુિવ પનુિનગર્તાે વ ગુહાસી॥
Nar10.75.3-1 હ તપ્રા યાેઽ યગ યાે ઝિટ ત મુિનજનસ્યવે ધાવ ગજે દં્ર
Nar10.75.3-2 ક્ર ડન્નાપત્ય ભૂમાૈ પનુર ભપતત તસ્ય દ તં સ વમ્ ।
Nar10.75.3-3 મૂલાદુન્મૂલ્ય તન્મૂલગમિહતમહામાૈ ક્તકા યાત્મ મત્રે
Nar10.75.3-4 પ્રાદા વં હારમે ભલર્ લતિવર ચતં રાિધકાયૈ િદશે ત॥
Nar10.75.4-1 ગ્ હ્ણાનં દ તમંસે યુતમથ હ લના રઙ્ગમઙ્ગાિવશ તં
Nar10.75.4-2 વાં મઙ્ગલ્યાઙ્ગભઙ્ગીરભસહૃતમનાેલાેચના વીક્ષ્ય લાેકાઃ ।
Nar10.75.4-3 હંહાે ધ યાે નુ ન દાે નિહ નિહ પશપુાલાઙ્ગના નાે યશાેદા
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Nar10.75.4-4 નાે નાે ધ યેક્ષણાઃ મ સ્ત્રજગ ત વયમવેે ત સવ શશસંઃુ॥
Nar10.75.5-1 પૂણ બ્રહ્મવૈ સાક્ષાિન્નરવિધપરમાન દસા દ્રપ્રકાશં
Nar10.75.5-2 ગાપેષેુ વં વ્યલાસીનર્ ખલુ બહુજનૈ તાવદાવેિદતાેઽભૂઃ ।
Nar10.75.5-3 દૃ ટ્વાથ વાં તદેદંપ્રથમમપુગતે પુ યકાલે જનાૈઘાઃ
Nar10.75.5-4 પૂણાર્ન દા િવપાપાઃ સરસમ ભજગુ વ કૃતાિન તાિન॥
Nar10.75.6-1 ચાણૂરાે મ લવીર તદનુ પ ગરા મુ ષ્ટકાે મુ ષ્ટશાલી
Nar10.75.6-2 વાં રામં ચા ભપેદે ઝટઝિટ ત મથાે મુ ષ્ટપાતા ત ક્ષમ્ ।
Nar10.75.6-3 ઉ પાતાપાતનાકષર્ણિવિવધરણા યાસતાં તત્ર ચતં્ર
Nar10.75.6-4 ત્યાેઃ પ્રાગવે મ લપ્રભુરગમદયં ભૂિરશાે બ ધમાેક્ષાન્॥
Nar10.75.7-1 હા િધક્કષં્ટ કુમારાૈ સલુ લતવપષુાૈ મ લવીરાૈ કઠાેરાૈ
Nar10.75.7-2 ન દ્રક્ષ્યામાે વ્ર મ વિરત મ ત જને ભાષમાણે તદાનીમ્ ।
Nar10.75.7-3 ચાણૂરં તં કરાદ્ભ્રામણિવગલદસું પાેથયામા સથાવે્યા
Nar10.75.7-4 િપષ્ટાેઽભનૂ્મુ ષ્ટકાેઽિપ દુ્રતમથ હ લના નષ્ટ શષ્ટૈદર્ધાવે॥
Nar10.75.8-1 કંસઃ સવંાય ઙ્ર ્ યં ખલમ તરિવદ કાયર્માયાર્ પત્ં તા-
Nar10.75.8-2 નાહ તું વ્યાપ્તમૂત તવ ચ સમ શષદ્મ ચમ ચન્નુદ ચત-
Nar10.75.8-3 ખડ્ગવ્યાવ ગદુ સગં્રહમિપ ચ હઠા પ્રાગ્રહીરાૈગ્રસિેનમ્॥
Nar10.75.9-1 સદ્યાે િન પષ્ટસ ધ ભુિવ નરપ તમાપાત્ય તસ્યાપેિરષ્ટાત્
Nar10.75.9-2 વ યાપાત્યે તદૈવ વદુપિર પ તતા નાિકનાં પુ પ ષ્ટઃ ।
Nar10.75.9-3 િક િક બ્રૂમ તદાની ં સતતમિપ ભયા વદ્ગતાત્મા સ ભજેે
Nar10.75.9-4 સાયજંુ્ય વદ્વધાે થા પરમ! પર મયં વાસના કાલનેમેઃ॥
Nar10.75.10-1 તદ્ભ્રાત્નષ્ટ િપ ટ્વા દુ્રતમથ િપતરાૈ સન્નમન્નુગ્રસનંે
Nar10.75.10-2 કૃ વા રા નમુચ્ચૈયર્દુકુલમ ખલં માેદય કામદાનૈઃ ।
Nar10.75.10-3 ભક્તાનામુત્તમં ચાેદ્ધવમમરગુરાેરાપ્તની ત સખાયં
Nar10.75.10-4 લ વા તુષ્ટાે નગયા પવનપુરપત!ે ધ મે સવર્રાેગાન્॥
Nar10.76.1-1 ગ વા સા દ પિનમથ ચતુ ષ ષ્ટમાત્રૈરહાે ભઃ
Nar10.76.1-2 સવર્જ્ઞ વં સહ મુસ લના સવર્િવદ્યાં ગ્ હી વા ।
Nar10.76.1-3 પતંુ્ર નષં્ટ યમિનલયનાદાહૃતં દ ક્ષણાથ
Nar10.76.1-4 દ વા ત મૈ િનજપુરમગા નાદય પા ચજ યમ્॥
Nar10.76.2-1 વા વા પશપુસદુશૃઃ પ્રેમભારપ્ર ન્નાઃ
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Nar10.76.2-2 કા યને વમિપ િવવશઃ પ્રિહણાે દ્ધવં તમ્ ।
Nar10.76.2-3 િક ચામુ મૈ પરમસહૃુદે ભક્તવયાર્ય તાસાં
Nar10.76.2-4 ભ યુદ્રકંે સકલભવુને દુલર્ભં દશર્િય યન્॥
Nar10.76.3-1 વન્માહા યપ્ર થમિપશનું ગાેકુલં પ્રા ય સાયં
Nar10.76.3-2 વદ્વાતાર્ ભબર્હુ સ રમયામાસ ન દં યશાેદામ્ ।
Nar10.76.3-3 પ્રાતદૃર્ ટ્વા મ ણમયરથં શિઙ્કતાઃ પઙ્ક ક્ષ્યઃ
Nar10.76.3-4 શ્રુ વાૈ પ્રાપં્ત ભવદનુચરં ત્યક્તકાયાર્ઃ સમીયુઃ॥
Nar10.76.4-1 દૃ ટ્વા ચનંૈ વદુપમલસદ્વષેભષૂા ભરામં
Nar10.76.4-2 વા વા તવ િવલ સતા યુચ્ચકૈ તાિન તાિન ।
Nar10.76.4-3 દ્ધાલાપાઃ કથમિપ પનુગર્દ્ગદાં વાચમૂચુઃ
Nar10.76.4-4 સાજૈ યાદ િન્નજપર ભદામ યલં િવ મર ત્યઃ॥
Nar10.76.5-1 શ્રીમન!્ િક વં િપ જનકૃતે પ્રે ષતાે િનદર્યને
Nar10.76.5-2 ક્વાસાૈ કા તાે નગરસદુશૃાં હા હરે! નાથ! પાયાઃ ।
Nar10.76.5-3આશ્લષેાણામ તવપુષાે હ ત તે ચુ બનાના-
Nar10.76.5-4 મનુ્માદાનાં કુહકવચસાં િવ મરે કા ત! કા વા॥
Nar10.76.6-1 રાસક્ર ડાલુ લતલ લતં િવશ્લથ કેશપાશં
Nar10.76.6-2 મ દાેદ્ ભન્નશ્રમજલકણં લાેભનીયં વદઙ્ગમ્ ।
Nar10.76.6-3 કા યા ધે! સકૃદિપ સમા લઙ્ ગતું દશર્યે ત
Nar10.76.6-4 પ્રેમાને્માદાદ્ભવુનમદન! વિ પ્રયા વાં િવલપેુઃ॥
Nar10.76.7-1 અેવ પ્રાયૈિવવશવચનૈરાકુલા ગાેિપકા તાસ-્
Nar10.76.7-2 વ સ દેશઃૈ પ્રકૃ તમનય સાેઽથ િવજ્ઞાનગભઃ ।
Nar10.76.7-3 ભૂય તા ભમુર્િદતમ ત ભ વન્મયી ભવર્ધૂ ભસ-્
Nar10.76.7-4 તત્તદ્વાતાર્સરસમનય કાિન ચદ્વાસરા ણ॥
Nar10.76.8-1 વ પ્રાેદ્ગાણૈઃ સિહતમિનશં સવર્તાે ગેહકૃત્યં
Nar10.76.8-2 વદ્વાતવ પ્રસર ત મથઃ સવૈ ચાે વાપલાપાઃ ।
Nar10.76.8-3 ચેષ્ટાઃ પ્રાય વદનુકૃતય વન્મયં સવર્મવંે
Nar10.76.8-4 દૃ ટ્વા તત્ર વ્યમુહદિધકં િવ મયાદુદ્ધવાેઽયમ્॥
Nar10.76.9-1 રાધાયા મે પ્રયતમ મદં મિ પ્રયવંૈ બ્રવી ત
Nar10.76.9-2 વં િક માનંૈ કલય સ સખ!ે માિનની મિ પ્રયવે ।
Nar10.76.9-3 ઇત્યાદે્યવ પ્રવદ ત સ ખ! વિ પ્રયાે િનજર્ને મા-
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Nar10.76.9-4 મ થવંાદૈરરમયદયં વિ પ્રયામુ પલાક્ષીમ્॥
Nar10.76.10-1 અે યા મ દ્રાગનપુગમનં કેવલં કાયર્ભારાદ્
Nar10.76.10-2 િવશ્લષેેઽિપ મરણદૃઢતાસ ભવાન્મા તુ ખેદઃ ।
Nar10.76.10-3 બ્રહ્માન દે મલ ત ન ચરા સઙ્ગમાે વા િવયાેગસ-્
Nar10.76.10-4 તુલ્યાે વઃ સ્યાિદ ત તવ ગરા સાેઽકરાેિન્નવ્યર્થા તાઃ॥
Nar10.76.11-1 અેવં ભ ક્તઃ સકલભવુને ને શતા ન શ્રુતા વા
Nar10.76.11-2 િક શાસ્ત્રાૈઘૈઃ િક મહ તપસા ગાેિપકા યાે નમાેઽ તુ ।
Nar10.76.11-3 ઇત્યાન દાકુલમપુગતં ગાેકુલાદુદ્ધવં તં
Nar10.76.11-4 દૃ ટ્વા હૃષ્ટાે ગુ પુરપત!ે પાિહ મામામયાૈઘાત્॥
Nar10.77.1-1 સરૈ યા તદનુ ચરં મરાતુરાયા
Nar10.77.1-2 યાતાેઽભૂઃ સલ લતમુદ્ધવને સાધર્મ્ ।
Nar10.77.1-3આવાસં વદુપગમાે સવં સદૈવ
Nar10.77.1-4 યાય ત્યાઃ પ્ર તિદનવાસસ જકાયાઃ॥
Nar10.77.2-1 ઉપગતે વિય પૂણર્મનાેરથાં
Nar10.77.2-2 પ્રમદસ ભ્રમક પ્રપયાેધરામ્ ।
Nar10.77.2-3 િવિવધમાનનમાદધતી ં મુદા
Nar10.77.2-4 રહ સ તાં રમય ચકૃષે સખુમ્॥
Nar10.77.3-1 ષ્ટા વરં પનુરસાવ ણાેદ્વરાક
Nar10.77.3-2 ભૂય વયા સરુતમવે િનશા તરેષુ ।
Nar10.77.3-3 સાયજુ્યમિ વ ત વદેદુ્બધ અેવ કામં
Nar10.77.3-4 સામી યમ વિનશા મત્યિપ નાબ્રવી કમ્॥
Nar10.77.4-1 તતાે ભવા દેવ! િનશાસુ કાસુ ચન-્
Nar10.77.4-2 ગીદશૃં તાં િન તં િવનાેદયન્ ।
Nar10.77.4-3 અદાદુપશ્લાેક ઇ ત શ્રુતં સતંુ
Nar10.77.4-4 સ નારદા સા વતત ત્રિવદ્બભાૈ॥
Nar10.77.5-1 અકૂ્રરમ દર મતાેઽથ બલાેદ્ધવા યા-
Nar10.77.5-2 મ ય ચતાે બહુ નુતાે મુિદતને તને ।
Nar10.77.5-3 અેનં િવ જ્ય િવિપનાગતપા ડવેય-
Nar10.77.5-4 તં્ત િવવેિદથ તથા તરાષ્ટ્રચેષ્ટામ્॥
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Nar10.77.6-1 િવઘાતા માતુઃ પરમસહૃુદાે ભાજે પતેર્-
Nar10.77.6-2 જરાસ ધે ધત્યનવિધ ષા ધેઽથ મથુરામ્ ।
Nar10.77.6-3 રથાદૈ્યદ્યાલ ધૈઃ ક તપયબલ વં બલયુત-
Nar10.77.6-4સ્ત્રયાેિવશત્યક્ષાૈિહ ણ તદુપનીતં સમહૃથાઃ॥
Nar10.77.7-1 બદં્ધ બલાદથ બલને બલાેત્તરં વં
Nar10.77.7-2 ભૂયાે બલાેદ્યમરસને મુમાે ચથનૈમ્ ।
Nar10.77.7-3 િન શષેિદગ્જયસમાહૃતિવશ્વસૈ યાત્
Nar10.77.7-4 કાેઽ ય તતાે િહ બલપાૈ ષવાં તદાનીમ્॥
Nar10.77.8-1 ભગ્ ઃ સ લગ્ હૃદયાેઽિપ પૈઃ પ્ર ન્નાે
Nar10.77.8-2 યુદં્ધ વયા વ્યિધત ષાેડશકૃ વ અેવમ્ ।
Nar10.77.8-3 અક્ષાૈિહણીઃ શવ શવાસ્ય જઘ થ િવ ણાે!
Nar10.77.8-4 સ ભૂય સકૈનવ તિત્રશતં તદાનીમ્॥
Nar10.77.9-1 અષ્ટાદશઽેસ્ય સમરે સમપુેયુ ષ વં
Nar10.77.9-2 દૃ ટ્વા પુરાેઽથ યવનં યવનિત્રકાેટ ા ।
Nar10.77.9-3 વષ્ટ્ર ા િવધા ય પુરમાશુ પયાેિધમ યે
Nar10.77.9-4 તત્રાથ યાેગબલતઃ વજનાનનષૈીઃ॥
Nar10.77.10-1 પદ્ યાં વં પદ્મમાલી ચિક તવ પુરાિન્નગર્તાે ધાવમાનાે
Nar10.77.10-2 લેચ્છેશનેાનુયાતાે વધસકૃુતિવહીનને શલૈે યલષૈીઃ ।
Nar10.77.10-3 સપુ્તનેાઙ્ યાહતને દુ્રતમથ મુચુકુ દેન ભ મીકૃતેઽ મન્
Nar10.77.10-4 ભપૂાયા મૈ ગુહા તે સલુ લતવપષુા ત સ્થષે ભ ક્તભાજે॥
Nar10.77.11-1 અે વાકાેઽહં િવરક્તાેઽ ય ખલ પસખુે વ પ્રસાદૈકકાઙ્ક્ષ
Nar10.77.11-2 હા દેવે ત તવુ તં વરિવત તષુ તં િન હં વીક્ષ્ય હૃ યન્ ।
Nar10.77.11-3 મુક્તે તુલ્યાં ચ ભ ક્ત ધુતસકલમલં માેક્ષમ યાશુ દ વા
Nar10.77.11-4 કાય િહસાિવશદ્ુ યૈ તપ ઇ ત ચ તદા પ્રાથર્ લાેકપ્રતીત્યૈ॥
Nar10.77.12-1 તદનુ મથુરાં ગ વા હ વા ચમૂં યવનાહૃતાં
Nar10.77.12-2 મગધપ તના માગ સૈ યૈઃ પુરેવ િનવાિરતઃ ।
Nar10.77.12-3 ચરમિવજયં દપાર્યા મૈ પ્રદાય પલાિયતાે
Nar10.77.12-4 જલિધનગર ં યાતાે વાતાલયેશ્વર! પાિહ મામ્॥
Nar10.78.1-1 િત્રિદવવધર્િકવિધતકાૈશલં િત્રદ દત્તસમ તિવભૂ તમત્ ।
Nar10.78.1-2 જલિધમ યગતઃ વમભષૂયાે નવપુરં વપુર ચતરાે ચષા॥
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Nar10.78.2-1 દદુ ષ રેવતભુ ત રેવતી ં હલ તે તનયાં િવિધશાસનાત્ ।
Nar10.78.2-2 મિહતમુ સવઘાષેમપપૂષુઃ સમુિદતૈમુર્િદતૈઃ સહ યાદવૈઃ॥
Nar10.78.3-1 અથ િવદભર્સતુાં ખલુ ક્મણીં પ્રણિયણીં વિય દેવ! સહાેદરઃ ।
Nar10.78.3-2 વયમિદ સત ચેિદમહીભજેુ વતમસા તમસાધુમપુાશ્રયન્॥
Nar10.78.4-1 ચર તપ્રણયા વિય બા લકા સપિદ કાિઙ્ક્ષતભઙ્ગસમાકુલા ।
Nar10.78.4-2 તવ િનવેદિયતું દ્વજમાિદશ વકદનં કદનઙ્ગિવિન મતમ્॥
Nar10.78.5-1 દ્વજસતુાેઽિપ ચ તૂણર્મપુાયયાૈ તવ પુરં િહ દુરાશદુરાસદમ્ ।
Nar10.78.5-2 મુદમવાપ ચ સાદરપૂ જતઃ સ ભવતા ભવતાપહૃતા વયમ્॥
Nar10.78.6-1 સ ચ ભવ તમવાેચત કુ ડને પસતુા ખલુ રાજ ત ક્મણી ।
Nar10.78.6-2 વિય સમુ સકુયા િનજધીરતારિહતયા િહ તયા પ્રિહતાેઽ યહમ્॥
Nar10.78.7-1 તવ હૃતા મ પુરૈવ ગુણૈરહં હર ત માં િકલ ચેિદ પાેઽધનુા ।
Nar10.78.7-2 અિય કૃપાલય! પાલય મા મ ત પ્રજગદે જગદેકપત!ે તયા॥
Nar10.78.8-1 અશરણાં યિદ માં વમપુેક્ષસે સપિદ િવતમવે હા યહમ્ ।
Nar10.78.8-2 ઇ ત ગરા સતુનાેરતનાેદ્ શં સહૃુદયં હૃદયં તવ કાતરમ્॥
Nar10.78.9-1 અકથય વમથનૈમયે સખ!ે તદિધકા મમ મન્મથવેદના ।
Nar10.78.9-2 પસમક્ષમપુેત્ય હરા યહં તદિય તાં દિયતામ સતેક્ષણામ્॥
Nar10.78.10-1 પ્રમુિદતને ચ તને સમં તદા રથગતાે લઘુ કુ ડનમેિયવાન્ ।
Nar10.78.10-2 ગુ મ પુરનાયક! મે ભવા વતનુતાં તનુતાં િન ખલાપદામ્॥
Nar10.79.1-1 બલસમેતબલાનુગતાે ભવા પુરમગાહત ભી મકમાિનતઃ ।
Nar10.79.1-2 દ્વજસતંુ વદુપાગમવાિદનં તરસા તરસા પ્રણનામ સા॥
Nar10.79.2-1 ભવુનકા તમવેક્ષ્ય ભવદ્વપુ ર્પસતુસ્ય િનશ ય ચ ચે ષ્ટતમ્ ।
Nar10.79.2-2 િવપુલખેદજુષાં પુરવા સનાં સ િદતૈ િદતૈરગમિન્નશા॥
Nar10.79.3-1 તદનુ વ દતુ મ દુમખુી શવાં િવિહતમઙ્ગલભષૂણભાસરુા ।
Nar10.79.3-2 િનરગમદ્ભવદિપત િવતા વપુરતઃ પુરતઃ સભુટા તા॥
Nar10.79.4-1 કુલવધૂ ભ પેત્ય કુમાિરકા ગિરસતુાં પિરપજૂ્ય ચ સાદરમ્ ।
Nar10.79.4-2 મુહુરયાચત ત પદપઙ્કજે િનપ તતા પ તતાં તવ કેવલમ્॥
Nar10.79.5-1 સમવલાેક્ય કુતુહલસઙુ્કલે પકુલે િન તં વિય ચ સ્થતે ।
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Nar10.79.5-2 પસતુા િનરગાિદ્ગિર લયા સુ ચરં ચર જતિદઙ્મખુા॥
Nar10.79.6-1 ભવુનમાેહન પ ચા તદા િવવ શતા ખલરાજકદ બયા ।
Nar10.79.6-2 વમિપ દેવ! કટાક્ષિવમાેક્ષણૈઃ પ્રમદયા મદયા ચકૃષે મનાક્॥
Nar10.79.7-1 ક્વ તુ ગ મ ય સ ચ દ્રમખુી ત તાં સરસમેત્ય કરેણ હર ક્ષણાત્ ।
Nar10.79.7-2 સમિધરાે ય રથં વમપાહૃથા ભુિવ તતાે િવતતાે િનનદાે દ્વષામ્॥
Nar10.79.8-1 ક્વ નુ ગતઃ પશપુાલ ઇ ત કુ્રધા કૃતરણા યદુ ભશ્ચ જતા પાઃ ।
Nar10.79.8-2 ન તુ ભવાનુદચાલ્યત તૈરહાે િપશનુકૈઃ શનુકૈિરવ કેસર ॥
Nar10.79.9-1 તદનુ ક્મણમાગતમાહવે વધમપુેક્ષ્ય િનબ ય િવ પયન્ ।
Nar10.79.9-2 હૃતમદં પિરમુચ્ય બલાે ક્ત ભઃ પુરમયા રમયા સહ કા તયા॥
Nar10.79.10-1 નવસમાગમિ જતમાનસાં પ્રણયકાૈતુકજૃ ભતમન્મથામ્ ।
Nar10.79.10-2 અરમયઃ ખલુ નાથ! યથાસખંુ રહ સ તાં હ સતાંશલુસન્મખુીમ્॥
Nar10.79.11-1 િવિવધનમર્ ભરેવમહિનશં પ્રમદમાકલય પનુરેકદા ।
Nar10.79.11-2 ઋજુમતેઃ િકલ વક્રા ગરા ભવા વરતનાેરતનાેદ તલાેલતામ્॥
Nar10.79.12-1 તદિધકૈરથ લાલનકાૈશલૈઃ પ્રણિયનીમિધકં રમયિન્નમામ્ ।
Nar10.79.12-2 અિય મુકુ દ! ભવચ્ચિરતાિન નઃ પ્રગદતાં ગદતા તમપાકુ ॥
Nar10.80.1-1 સત્રા જત વમથ લુ ધવદકર્લ ધં
Nar10.80.1-2 િદવં્ય પમ તકમ ણ ભગવન્નયાચીઃ ।
Nar10.80.1-3 ત કારણં બહુિવધં મમ ભા ત નનંૂ
Nar10.80.1-4 તસ્યાત્મ ં વિય રતાં છલતાે િવવાેઢુમ્॥
Nar10.80.2-1 અદત્તં તં તુ યં મ ણવરમનનેા પમનસા
Nar10.80.2-2 પ્રસને તદ્ભ્રાતા ગલભુિવ વહ પ્રા ગયામ્ ।
Nar10.80.2-3 અહન્નનંે સહાે મ ણમહ સ માંસભ્રમવશાત્
Nar10.80.2-4 કપી દ્ર તં હ વા મ ણમિપ ચ બાલાય દિદવાન્॥
Nar10.80.3-1 શશસંઃુ સત્રા જિદ્ગરમનુ જના વાં મ ણહરં
Nar10.80.3-2 જનાનાં પીયષંૂ ભવ ત ગુ ણનાં દાષેક ણકા ।
Nar10.80.3-3 તતઃ સવર્જ્ઞાેઽિપ વજનસિહતાે માગર્ણપરઃ
Nar10.80.3-4 પ્રસનંે તં દૃ ટ્વા હિરમિપ ગતાેઽભૂઃ કિપગુહામ્॥
Nar10.80.4-1 ભવ તમિવતકર્યન્ન તવયાઃ વયં બવાન્
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Nar10.80.4-2 મુકુ દશરનં િહ માં ક ઇહ રાેદુ્ધ મત્યાલપન્ ।
Nar10.80.4-3 િવભાે! રઘપુત!ે હરે! જય જયેત્યલં મુ ષ્ટ ભ-
Nar10.80.4-4 શ્ચરં તવ સમચર્નં વ્યિધત ભક્તચૂડામ ણઃ॥
Nar10.80.5-1 બુદ્ વાથ તને દત્તાં નવરમણીં વરમણીં ચ પિરગ્ હ્ણન્ ।
Nar10.80.5-2 અનુગ્ હ્ણન્નમુમાગાઃ સપિદ ચ સત્રા જતે મ ણ પ્રાદાઃ॥
Nar10.80.6-1 તદનુ સ ખલુ વ્રીડાલાેલાે િવલાેલિવલાેચનાં
Nar10.80.6-2 દુિહતરમહાે ધીમા ભામાં ગરૈવ પરાિપતામ્ ।
Nar10.80.6-3 અિદત મ ણના તુ યં લ યં સમેત્ય ભવાનિપ
Nar10.80.6-4 પ્રમુિદતમના તસ્યવૈાદાન્મણીં ગહનાશયઃ॥
Nar10.80.7-1 વ્રીડાકુલાં રમય ત વિય સત્યભામાં
Nar10.80.7-2 કાૈ તેયદાહકથયાથ કુ પ્રયાતે ।
Nar10.80.7-3 હી ગા દનેયકૃતવમર્ ગરા િનપાત્ય
Nar10.80.7-4 સત્રા જતં શતધનુમર્ ણમાજહાર॥
Nar10.80.8-1 શાેકા કુ નપુગતામવલાેક્ય કા તાં
Nar10.80.8-2 હ વા દુ્રતં શતધનંુ સમહષર્ય તામ્ ।
Nar10.80.8-3 રત્ને સશઙ્ક ઇવ મૈ થલગેહમેત્ય
Nar10.80.8-4 રામાે ગદાં સમ શ શક્ષત ધાતર્રાષ્ટ્રમ્॥
Nar10.80.9-1 અકૂ્રર અેષ ભગવન્! ભવિદચ્છયવૈ
Nar10.80.9-2 સત્રા જતઃ કુચિરતસ્ય યુયાજે િહસામ્ ।
Nar10.80.9-3 અકૂ્રરતાે મ ણમનાહૃતવા પનુ વં
Nar10.80.9-4 તસ્યવૈ ભૂ તમપુધાતુ મ ત બ્રવુ ત॥
Nar10.80.10-1 ભક્ત વિય સ્થરતરઃ સ િહ ગા દનેયસ-્
Nar10.80.10-2 તસ્યવૈ કાપથમ તઃ કથમીશ! તા ।
Nar10.80.10-3 િવજ્ઞાનવા પ્રશમવાનહ મત્યુદ ણ
Nar10.80.10-4 ગવ ધ્રવું શમિયતું ભવતા કૃતવૈ॥
Nar10.80.11-1 યાતં ભયને કૃતવમર્યુતં પનુ ત-
Nar10.80.11-2 માહૂય ત દ્વિનિહતં ચ મ ણ પ્રકા ય ।
Nar10.80.11-3 તિત્રવ સવુરતધરે િવિનધાય તુ યન્
Nar10.80.11-4 ભામાકુચા તરશયઃ પવનેશ! પાયાઃ॥
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Nar10.81.1-1 નગ્ધાં મુગ્ધાં સતતમિપ તાં લાલય સત્યભામાં
Nar10.81.1-2 યાતાે ભૂયઃ સહ ખલુ તયા યાજ્ઞસનેીિવવાહમ્ ।
Nar10.81.1-3 પાથર્પ્રીત્યૈ પનુરિપ પનાગા સ્થતાે હ તપુયા
Nar10.81.1-4 શક્રપ્રસં્થ પુરમિપ િવભાે! સિંવધાયાગતાેઽભૂઃ॥
Nar10.81.2-1 ભદ્રાં ભદ્રાં ભવદવર ં કાૈરવેણા યર્માનાં
Nar10.81.2-2 વદ્વાચા તામહૃત કુહનામસ્કર શક્રસનૂુઃ ।
Nar10.81.2-3 તત્ર કુ્રદં્ધ બલમનનુય પ્રત્યગા તને સાધ
Nar10.81.2-4 શક્રપ્રસં્થ પ્રયસખમુદે સત્યભામાસહાયઃ॥
Nar10.81.3-1 તત્ર ક્ર ડન્નિપ ચ યમનુાકૂલદષૃ્ટાં ગ્ હી વા
Nar10.81.3-2 તાં કા લ દ ં નગરમગમઃ ખા ડવપ્રી ણતા ગ્ ઃ ।
Nar10.81.3-3 ભ્રા ત્ર તાં પ્રણયિવવશાં દેવ! પૈ વસયેી ં
Nar10.81.3-4 રાજ્ઞાં મ યે સપિદ જિહ્રષે મત્રિવ દામવ તીમ્॥
Nar10.81.4-1 સત્યાં ગ વા પનુ દવહાે નગ્ જન્ન દનાં તાં
Nar10.81.4-2 બદ્ વા સપ્તાિપ ચ ષવરા સપ્તમૂ તિનમષેાત્ ।
Nar10.81.4-3 ભદ્રાં નામ પ્રદદુરથ તે દેવ! સ તદર્નાદ્યાસ-્
Nar10.81.4-4 ત સાેદયા વરદ! ભવતઃ સાિપ પૈ વસયેી॥
Nar10.81.5-1 પાથાર્દૈ્યર યકૃતલવનં તાેયમાત્રા ભલકં્ષ્ય
Nar10.81.5-2 લકં્ષ છ વા શફરમ થા લક્ષણાં મદ્રક યામ્ ।
Nar10.81.5-3 અષ્ટાવવેં તવ સમભવ વ લભા તત્ર મ યે
Nar10.81.5-4 શશુ્રાેથ વં સરુપ ત ગરા ભાૈમદુશ્ચે ષ્ટતાિન॥
Nar10.81.6-1 તાયાતં પ ક્ષપ્રવરમિધ ઢ વમગમાે
Nar10.81.6-2 વહન્નઙે્ક ભામામપુવન મવારા તનગરમ્ ।
Nar10.81.6-3 િવ ભ દ દુગાર્ ણ ત્રુિટત તનાશાેિનતરસઃૈ
Nar10.81.6-4 પુરં તાવ પ્રાગ્જ્યાે તષમકુ થાઃ શાે ણતપૂરમ્॥
Nar10.81.7-1 મુર વાં પ ચાસ્યાે જલિધવનમ યાદુદપતત્
Nar10.81.7-2 સ ચકે્ર ચકે્રણ પ્રદ લત શરા મઙ્ક્ષુ ભવતા ।
Nar10.81.7-3 ચતુદ તૈદર્ તાવલપ ત ભિર ધાનસમરં
Nar10.81.7-4 રથાઙ્ગને ચ્છ વા નરકમકરાે તીણર્રકમ્॥
Nar10.81.8-1 તુતાે ભૂ યા રાજં્ય સપિદ ભગદત્તેઽસ્ય તનયે
Nar10.81.8-2 ગજં ચૈકં દ વા પ્ર જઘાિયથ નાગાિન્નજપુર મ્ ।
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Nar10.81.8-3 ખલનેાબદ્ધાનાં વગતમનસાં ષાેડશ પનુઃ
Nar10.81.8-4 સહસ્રા ણ સ્ત્રીણામિપ ચ ધનરા શ ચ િવપુલમ્॥
Nar10.81.9-1 ભાૈમાપાહૃતકુ ડલં તદિદતેદાર્તું પ્રયાતાે િદવં
Nar10.81.9-2 શક્રાદ્યૈમર્િહતઃ સમં દિયતયા દ્યુસ્ત્રીષુ દત્તિહ્વયા ।
Nar10.81.9-3 હૃ વા ક પત ં ષા ભપ તતં જ વે દ્રમ યાગમસ-્
Nar10.81.9-4 તત્તુ શ્રીમદદાષે ઈદશૃ ઇ ત વ્યાખ્યાતુમવેાકૃથાઃ॥
Nar10.81.10-1 ક પદંુ્ર સત્યભામાભવનભુિવ જ દ્વ્યષ્ટસાહસ્રયાષેાઃ
Nar10.81.10-2 વીકૃત્ય પ્રત્યગારં િવિહતબહુવપુલાર્લય કે લભેદૈઃ ।
Nar10.81.10-3આશ્ચયાર્ન્નારદાલાેિકતિવિવધગ ત તત્ર તત્રાિપ ગેહે
Nar10.81.10-4 ભૂયઃ સવાર્સુ કુવર્ દશ દશ તનયા પાિહ વાતાલયેશ! ॥
Nar10.82.1-1 પ્રદ્યુ ાે રાૈ ક્મણેયઃ સ ખલુ તવ કલા શ બરેણાહૃત તં
Nar10.82.1-2 હ વા રત્યા સહાપ્તાે િનજપૂરમહરદુ્ર ક્મક યાં ચ ધ યામ્ ।
Nar10.82.1-3 ત પુત્રાેઽથાિન દ્ધાે ગુણિનિધરવહદ્રાેચનાં ક્મપાતૈ્રી ં
Nar10.82.1-4 તત્રાેદ્વાહે ગત વં યવિધ મુસ લના યિપ દ્યૂતવૈરાત્॥
Nar10.82.2-1 બાણસ્ય સા બ લસતુસ્ય સહસ્રબાહાેર્-
Nar10.82.2-2 માહેશ્વરસ્ય મિહતા દુિહતા િકલાષેા ।
Nar10.82.2-3 વ પાતૈ્રમનેમિન દ્ધમદષૃ્ટપવૂ
Nar10.82.2-4 વ ેઽનુભૂય ભગવન્! િવરહાતુરાભૂત્॥
Nar10.82.3-1 યાે ગ યતીવ કુશલા ખલુ ચત્રલખેા
Nar10.82.3-2 તસ્યાઃ સખી િવ લખતી ત ણાનશષેાન્ ।
Nar10.82.3-3 તત્રાિન દ્ધમુ યા િવિદતં િનશાયા-
Nar10.82.3-4 માનેષ્ટ યાેગબલતાે ભવતાે િનકેતાત્॥
Nar10.82.4-1 ક યાપુરે દિયતયા સખુમારમ તં
Nar10.82.4-2 ચનંૈ કથ ચન બબ ધુ ષ શવર્બ ધાૈ ।
Nar10.82.4-3 શ્રીનારદાેક્તતદુદ તદુર તરાષેૈસ-્
Nar10.82.4-4 વં તસ્ય શાે ણતપુરં યદુ ભ યર્ ધાઃ॥
Nar10.82.5-1 પુર પાલઃ શલૈ પ્રયદુિહ નાથાેઽસ્ય ભગવાન્
Nar10.82.5-2 સમં ભૂતવ્રાતૈયર્દુબલમશઙં્ક િન ધે ।
Nar10.82.5-3 મહાપ્રાણાે બાણાે જિટ ત યુયુધાનને યુયુધે
Nar10.82.5-4 ગુહઃ પ્રદ્યુ ેન વમિપ પુરહ ત્રા જઘિટષે॥
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Nar10.82.6-1 િન દ્ધાશષેાસે્ત્ર મુમુહુ ષ તવાસે્ત્રણ ગિરશે
Nar10.82.6-2 દુ્રતા ભૂતા ભીતાઃ પ્રમથકુલવીરાઃ પ્રમ થતાઃ ।
Nar10.82.6-3 પરાસ્ક દ સ્ક દઃ કુસમુશરબાણૈશ્ચ સ ચવઃ
Nar10.82.6-4 સ કુ ભા ડાે ભા ડં નવ મવ બલનેાશુ બ ભદે॥
Nar10.82.7-1 ચાપાનાં પ ચશત્યા પ્રસભમપુગતે છન્નચાપેઽથ બાણે
Nar10.82.7-2વ્યથ યાતે સમેતાે વરપ તરશનૈર વિર વ વરેણ ।
Nar10.82.7-3 જ્ઞાની તુ વાથ દ વા તવ ચિરતજુષાં િવ વરં સ વરાેઽગાત્
Nar10.82.7-4 પ્રાયાેઽ તજ્ઞાર્નવ તાેઽિપ ચ બહુતમસા રાૈદ્રચેષ્ટા િહ રાૈદ્રાઃ॥
Nar10.82.8-1 બાણં નાનાયુધાેગ્રં પનુર ભપ તતં દુપર્દાષેા દ્વત વન્
Nar10.82.8-2 િનલૂર્નાશષેદાષેં સપિદ બુબુધષુા શઙ્કરેણાપેગીતઃ ।
Nar10.82.8-3 તદ્વાચા શષ્ટબાહુ દ્વતયમુભયતાે િનભર્યં તિ પ્રયં તં
Nar10.82.8-4 મુ વા તદ્દત્તમાનાે િનજપુરમગમઃ સાિન દ્ધઃ સહાષેઃ॥
Nar10.82.9-1 મુહુ તાવચ્છકં્ર વ ણમજયાે ન દહરણે
Nar10.82.9-2 યમં બાલાનીતાૈ દવદહનપાનેઽિનલસખમ્ ।
Nar10.82.9-3 િવિધ વ સ તેયે ગિરશા મહ બાણસ્ય સમરે
Nar10.82.9-4 િવભાે! િવશ્વાે કષ તદયમવતારાે જય ત તે॥
Nar10.82.10-1 દ્વજ ષા કૃકલાસવપુધર્રં ગ પં િત્રિદવાલયમાપયન્ ।
Nar10.82.10-2 િનજજને દ્વજભ ક્તમનુત્તમામપુિદશ પવનેશ્વર! પાિહ મામ્॥
Nar10.83.1-1 રામેઽથગાેકુલગતે પ્રમદાપ્રસક્તે
Nar10.83.1-2 હૂતાનપુેતયમનુાદમને મદા ધે ।
Nar10.83.1-3 વૈરં સમારમ ત સવેકવાદમૂઢાે
Nar10.83.1-4 દૂતં યયુઙ્ક્ત તવ પાૈ ડ્રકવાસદેુવઃ॥
Nar10.83.2-1 નારાયણાેઽહમવતીણર્ ઇહા મ ભૂમાૈ
Nar10.83.2-2 ધ સે િકલ વમિપ મામકલક્ષણાિન ।
Nar10.83.2-3 ઉ જ્ય તાિન શરણં વ્રજ મા મ ત વાં
Nar10.83.2-4 દૂતાે જગાદ સકલૈહર્ સતઃ સભાયામ્॥
Nar10.83.3-1 દૂતેઽથ યાતવ ત યાદવસિૈનક વં
Nar10.83.3-2 યાતાે દદ શથ વપુઃ િકલ પાૈ ડ્રક યમ્ ।
Nar10.83.3-3 તાપને વક્ષ સ કૃતાઙ્કમન પમૂલ્ય-
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Nar10.83.3-4 શ્રીકાૈ તુભં મકરકુ ડલપીતચેલમ્॥
Nar10.83.4-1 કાલાયસં િનજસદુશર્નમસ્યતાેઽસ્ય
Nar10.83.4-2 કાલાનલાે કરિકરેણ સદુશર્નને ।
Nar10.83.4-3 શીષ ચક તથ મમિદથ ચાસ્ય સનેાં
Nar10.83.4-4 ત ન્મત્રકા શપ શરાેઽિપ ચકથર્ કા યામ્॥
Nar10.83.5-1 ડ્યને બાલક ગરાિપ િકલાહમવે
Nar10.83.5-2 શ્રીવાસદેુવ ઇ ત ઢમ ત શ્ચરં સઃ ।
Nar10.83.5-3 સાયજુ્યમવે ભવદૈક્યિધયા ગતાેઽભૂત્
Nar10.83.5-4 કાે નામ કસ્ય સકૃુતં કથ મત્યવેયાત્॥
Nar10.83.6-1 કાશીશ્વરસ્ય તનયાેઽથ સદુ ક્ષણાખ્યઃ
Nar10.83.6-2 શવ પ્રપજૂ્ય ભવતે િવિહતા ભચારઃ ।
Nar10.83.6-3 કૃત્યાનલં કમિપ બાણરણા તભીતૈર્-
Nar10.83.6-4 ભૂતૈઃ કથ ચન તૈઃ સમમ યમુ ચત્॥
Nar10.83.7-1 તાલપ્રમાણચરણામ ખલં દહ તી ં
Nar10.83.7-2 કૃત્યાં િવલાેક્ય ચિકતૈઃ ક થતાેઽિપ પાૈરૈઃ ।
Nar10.83.7-3 દ્યૂતાે સવે કમિપ નાે ચ લતાે િવભાે! વં
Nar10.83.7-4 પાશ્વર્સ્થમાશુ િવસસ જથ કાલચક્રમ્॥
Nar10.83.8-1 અ યાપતત્ય મતધા ભવન્મહાસે્ત્ર
Nar10.83.8-2 હા હે ત િવદુ્રતવતી ખલુ ઘાેરકૃત્યા ।
Nar10.83.8-3 રાષેા સદુ ક્ષણમદ ક્ષણચે ષ્ટતં તં
Nar10.83.8-4 પુ લાષે ચક્રમિપ કા શપુરામધાક્ષીત્॥
Nar10.83.9-1 સ ખલુ િવિવદાે રક્ષાેઘાતે કૃતાપેકૃ તઃ પુરા
Nar10.83.9-2 તવ તુ કલયા ત્યું પ્રાપ્તું તદા ખલતાં ગતઃ ।
Nar10.83.9-3 નરકસ ચવાે હ લના યુ યન્નદ્ધા પપાત તલાહતઃ॥
Nar10.83.10-1 સા બં કાૈરવ્યપુત્રીહરણિનય મતં સા વનાથ કુ ણાં
Nar10.83.10-2 યાત તદ્વાક્યરાષેાેદૃ્ધતકિરનગરાે માેચયામાસ રામઃ ।
Nar10.83.10-3 તે ઘાત્યાઃ પા ડવેયૈિર ત યદુ તનાં નામુચ વં તદાની ં
Nar10.83.10-4 તં વાં દુબાધલીલં પવનપુરપત!ે તાપશા ત્યૈ િનષવેે॥
Nar10.84.1-1 ક્વ ચદથ તપનાપેરાગકાલે પુિર િનદધ કૃતવમર્કામસનૂૂ ।
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Nar10.84.1-2 યદુકુલમિહલા તઃ સતુીથ સમપુગતાેઽ સ સમ તપ ચકાખ્યમ્॥
Nar10.84.2-1 બહુતરજનતાિહતાય તત્ર વમિપ પનુ વિનમ જ્ય તીથર્તાેયે ।
Nar10.84.2-2 દ્વજગણપિરમુક્તિવત્તરા શઃ સમ મલથાઃ કુ પા ડવાિદ મત્રૈઃ॥
Nar10.84.3-1 તવ ખલુ દિયતાજનૈઃ સમેતા દુ્રપદસતુા વિય ગાઢભ ક્તભારા ।
Nar10.84.3-2 તદુિદતભવદાહૃ તપ્રકારૈર તમુમુદે સમમ યભા મની ભઃ॥
Nar10.84.4-1 તદનુ ચ ભગવન્! િનર ક્ષ્ય ગાપેાન તકુતુકાદુપગ ય માનિય વા ।
Nar10.84.4-2 ચરતરિવરહાતુરાઙ્ગરેખાઃ પશપુવધૂઃ સરસં વમ વયાસીઃ॥
Nar10.84.5-1 સપિદ ચ ભવદ ક્ષણાે સવને પ્રમુ ષતમાનહૃદાં િનત બનીનામ્ ।
Nar10.84.5-2 અ તરસપિરમુક્તક ચુલીકે પિરચયહૃદ્યતરે કુચે યલષૈીઃ॥
Nar10.84.6-1 િરપજુનકલહૈઃ પનુઃ પનુમ સમપુગતૈિરયતી િવલ બનાભૂત્ ।
Nar10.84.6-2 ઇ ત કૃતપિરર ભણે વિય દ્રાગ તિવવશા ખલુ રાિધકા િન લલ્યે॥
Nar10.84.7-1 અપગતિવરહવ્યથા તદા તા રહ સ િવધાય દદાથ ત વબાેધમ્ ।
Nar10.84.7-2 પરમસખુ ચદાત્મકાેઽહમાત્મેત્યુદયતુ વઃ સુ્ફટમવે ચેતસી ત॥
Nar10.84.8-1 સખુરસપિર મ શ્રતાે િવયાેગઃ િકમિપ પુરાભવદુદ્ધવાપેદેશઃૈ ।
Nar10.84.8-2 સમભવદમુતઃ પરં તુ તાસાં પરમસકૈુક્યમયી ભવ દ્વ ચ તા॥
Nar10.84.9-1 મુિનવરિનવહૈ તવાથ િપત્રા દુિરતશમાય શભુાિન ચ્છ માનૈઃ ।
Nar10.84.9-2 વિય સ ત િક મદં શભુા તરૈિરત્યુ હ સતૈરિપ યા જત તદાસાૈ॥
Nar10.84.10-1 સમુહ ત યજને િવતાયમાને પ્રમુિદત મત્રજને સહૈવ ગાપેાઃ ।
Nar10.84.10-2 યદુજનમિહતા સ્ત્રમાસમાત્રં ભવદનષુઙ્ગરસં પુરેવ ભજુેઃ॥
Nar10.84.11-1વ્યપગમસમયે સમેત્ય રાધાં દૃઢમપુગૂહ્ય િનર ક્ષ્ય વીતખેદામ્ ।
Nar10.84.11-2 પ્રમુિદતહૃદયઃ પુરં પ્રયાતઃ પવનપુરેશ્વર! પાિહ માં ગદે યઃ॥
Nar10.85.1-1 તતાે મગધભૂ તા ચરિનરાેધસકં્લે શતં
Nar10.85.1-2 શતાષ્ટકયુતાયુત દ્વતયમીશ! ભૂમી તામ્ ।
Nar10.85.1-3 અનાથશરણાય તે કમિપ પૂ ષં પ્રાિહણાે-
Nar10.85.1-4 દયાચત સ માગધક્ષપણમવે િક ભૂયસા॥
Nar10.85.2-1 િયયાસરુ ભમાગધં તદનુ નારદાેદ િરતાદ્
Nar10.85.2-2 યુિધ ષ્ઠરમખાેદ્યમાદુભયકાયર્પયાર્કુલઃ ।
Nar10.85.2-3 િવ દ્ધજિયનાેઽ વરાદુભય સ દ્ધિરત્યુદ્ધવે
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Nar10.85.2-4 શશસંુ ષ િનજૈઃ સમં પુર મયેથ યાૈિધ ષ્ઠર મ્॥
Nar10.85.3-1 અશષેદિયતાયુતે વિય સમાગતે ધમર્ ે
Nar10.85.3-2 િવ જત્ય સહજૈમર્હી ં ભવદપાઙ્ગસવંિધતૈઃ ।
Nar10.85.3-3 શ્રયં િન પમાં વહન્નહહ ભક્તદાસાિયતં
Nar10.85.3-4 ભવ તમિય! માગધે પ્રિહતવા સભીમાજુર્નમ્॥
Nar10.85.4-1 ગિરવ્રજપુરં ગતા તદનુ દેવ! યૂયં ત્રયાે
Nar10.85.4-2 યયાચ સમરાે સવં દ્વજ મષેણ તં માગધમ્ ।
Nar10.85.4-3 અપૂણર્સકૃુતં વમું પવનજેન સગં્રામયન્
Nar10.85.4-4 િનર ક્ષ્ય સહ જ ના વમિપ રાજયુ વા સ્થતઃ॥
Nar10.85.5-1 અશા તસમરાેદ્ધતં િવટપપાટનાસજં્ઞયા
Nar10.85.5-2 િનપાત્ય જરસઃ સતંુ પવનજેન િન પાિટતમ્ ।
Nar10.85.5-3 િવમુચ્ય પતીન્મુદા સમનુગ્ હ્ય ભ ક્ત પરાં
Nar10.85.5-4 િદદે શથ ગત હાનિપ ચ ધમર્ગુ યૈ ભવુઃ॥
Nar10.85.6-1 પ્રચકુ્ર ષ યુિધ ષ્ઠરે તદનુ રાજસયૂા વરં
Nar10.85.6-2 પ્રસન્ન તક ભવ સકલરાજકવ્યાકુલમ્ ।
Nar10.85.6-3 વમ યિય જગ પત!ે દ્વજપદાવને િદકં
Nar10.85.6-4 ચકથર્ િકમુ ક યતે પવરસ્ય ભાગ્યાેન્ન તઃ॥
Nar10.85.7-1 તતઃ સવનકમર્ ણ પ્રવરમ યપૂ િવિધ
Nar10.85.7-2 િવચાયર્ સહદેવવાગનુગતઃ સ ધમાર્ત્મજઃ ।
Nar10.85.7-3વ્યધત્ત ભવતે મુદા સદ સ િવશ્વભૂતાત્મને
Nar10.85.7-4 તદા સસરુમાનષંુ ભવનમવે પ્તઃ દધાૈ॥
Nar10.85.8-1 તતઃ સપિદ ચેિદપાે મુિન પષેુ તષ્ઠ વહાે
Nar10.85.8-2 સભાજય ત કાે જડઃ પશપુદુદુર્ ટં વટુમ્ ।
Nar10.85.8-3 ઇ ત વિય સ દુવર્ચાેિવત તમુદ્વમન્નાસના-
Nar10.85.8-4 દુદાપતદુદાયુધઃ સમપતન્નમું પા ડવાઃ॥
Nar10.85.9-1 િનવાયર્ િનજપક્ષગાન ભમખુસ્ય િવદ્વે ષણસ-્
Nar10.85.9-2 વમવે જિહષે શરાે દનજુદાિરણા વાિરણા ।
Nar10.85.9-3 જનુ સ્ત્રતયલ ધયા સતત ચ તયા શદુ્ધધીસ-્
Nar10.85.9-4 વયા સ પરમેકતામ ત યાે ગનાં દુલર્ભામ્॥
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Nar10.85.10-1 તતઃ સમુાિહતાે વયા ક્રતવુરે િન ઢે જનાે
Nar10.85.10-2 યયાૈ જય ત ધમર્ ે જય ત કૃ ણ ઇત્યાલપન્ ।
Nar10.85.10-3 ખલઃ સ તુ સયુાેધનાે ધુતમનાઃ સપત્ન શ્રયા
Nar10.85.10-4 મયાિપતસભામખુે સ્થલજલભ્રમાદભ્રમીત્॥
Nar10.85.11-1 તદા હ સતમુ થતં દુ્રપદ દનાભીમયા-ે
Nar10.85.11-2 રપાઙ્ગકલયા િવભાે! િકમિપ તાવદુ જૃ ભયન્ ।
Nar10.85.11-3 ધરાભરિનરાકૃતાૈ સપિદ નામ બીજં વપન્
Nar10.85.11-4 જનાદર્ન! મ પુર િનલય! પાિહ મામામયાત્॥
Nar10.86.1-1 સા વાે ભૈ મીિવવાહે યદુબલિવ જતશ્ચ દ્રચૂડા દ્વમાનં
Nar10.86.1-2 િવ દ સાૈભં સ માયી વિય વસ ત કુ ં વ પુર મ યભાઙ્ક્ષ ત્ ।
Nar10.86.1-3 પ્રદ્યુ તં િન ધન્ન ખલયદુભટૈ યર્ગ્રહીદુગ્રવીય
Nar10.86.1-4 તસ્યામાત્યં દ્યુમ તં વ્યજિન ચ સમરઃ સપ્તિવશત્યહા તમ્॥
Nar10.86.2-1 તાવ વં રામશાલી વિરતમપુગતઃ ખ ડતપ્રાયસૈ યં
Nar10.86.2-2 સાૈભેશં તં ય ધાઃ સ ચ િકલ ગદયા શાઙ્ર્ગમભ્રંશયત્તે ।
Nar10.86.2-3 માયાતાતં વ્યિહસીદિપ તવ પુરત ત વયાિપ ક્ષણાધ
Nar10.86.2-4 નાજ્ઞાયીત્યાહુરેકે તિદદમવમતં વ્યાસ અેવ યષેધીત્॥
Nar10.86.3-1 ક્ષ વા સાૈભં ગદાચૂ ણતમુદકિનધાૈ મઙ્ક્ષુ સા વેઽિપ ચકે્ર-
Nar10.86.3-2 ણાે કૃત્તે દ તવક્ત્રઃ પ્રસભમ ભપતન્ન યમુ ચદ્ગદાં તે ।
Nar10.86.3-3 કાૈમાેદક્યા હતાેઽસાવિપ સકૃુતિનિધશ્ચૈદ્યવ પ્રાપદૈક્યં
Nar10.86.3-4 સવષામષે પવૂ વિય તમનસાં માેક્ષણાથાઽવતારઃ॥
Nar10.86.4-1 વ યાયાતેઽથ તે િકલ કુ સદ સ દ્યૂતકે સયંતાયાઃ
Nar10.86.4-2 ક્ર દ ત્યા યાજ્ઞસે યાઃ સક ણમકૃથાશ્ચેલમાલામન તામ્ ।
Nar10.86.4-3 અન્ના તપ્રાપ્તશવાશજમુિનચિકતદ્રાપૈદ ચ તતાેઽથ
Nar10.86.4-4 પ્રાપ્તઃ શાકાન્નમશ્નન્મુિનગણમકૃથા પ્તમ તં વના તે॥
Nar10.86.5-1 યુદ્ધાેદ્યાેગેઽથ મ ત્રે મલ ત સ ત તઃ ફ ગનુને વમેકઃ
Nar10.86.5-2 કાૈરવ્યે દત્તસૈ યઃ કિરપુરમગમાે દૂત્યકૃ પા ડવાથર્મ્ ।
Nar10.86.5-3 મી મદ્રાેણાિદમા યે તવ ખલુ વચને િધકૃ્કતે કાૈરવેણ
Nar10.86.5-4વ્યા વ વશ્વ પં મુિનસદ સ પુર ં ક્ષાેભિય વાગતાેઽભૂઃ॥
Nar10.86.6-1 જ ણાે વં કૃ ણ! સતૂઃ ખલુ સમરમખુે બ ધુઘાતે દયાલું
Nar10.86.6-2 ખનં્ન તં વીક્ષ્ય વીરં િક મદમિય સખ!ે િનત્ય અેકાેઽયમાત્મા ।
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Nar10.86.6-3 કાે વ યઃ કાેઽત્ર હ તા તિદહ વધ ભયં પ્રાજે્ઝ્ય મ યિપતાત્મા
Nar10.86.6-4 ધ ય યુદં્ધ ચરે ત પ્રકૃ તમનયથા દશર્ય વશ્વ પમ્॥
Nar10.86.7-1 ભક્તાેત્તંસઽેથ ભી મે તવ ધર ણભરક્ષપેકૃત્યૈકસક્તે
Nar10.86.7-2 િનતં્ય િનતં્ય િવ ભ દત્યવિન દયુતં પ્રાપ્તસાદે ચ પાથ ।
Nar10.86.7-3 િન શસ્ત્ર વપ્ર તજ્ઞાં િવજહદિરવરં ધારય ક્રાેધશાલી-
Nar10.86.7-4 વાધાવ પ્રા જ લ તં નત શરસમથાે વીક્ષ્ય માેદાદપાગાઃ॥
Nar10.86.8-1 યુદ્ધે દ્રાેણસ્ય હ ત સ્થરરણભગદત્તેિરતં વૈ ણવાસં્ત્ર
Nar10.86.8-2 વક્ષસ્યાધત્ત ચક્રસ્થ ગતરિવમહાઃ પ્રાદર્ય સ ધુરાજમ્ ।
Nar10.86.8-3 નાગાસે્ત્ર કણર્મુક્તે ક્ષ તમવનમય કેવલં કૃત્તમાૈ લ
Nar10.86.8-4 તત્રે તત્રાિપ પાથ િક મવ ન િહ ભવા પા ડવાનામકાષ ત્॥
Nar10.86.9-1 યુદ્ધાદાૈ તીથર્ગા મ સ ખલુ હલધરાે નૈ મશક્ષતે્ર ચ્છ-
Nar10.86.9-2 ન્નપ્રત્યુ થાિયસતૂક્ષયકૃદથ સતંુ ત પદે ક પિય વા ।
Nar10.86.9-3 યજ્ઞઘં્ન બ વલં પવર્ ણ પિરદલય નાતતીથા રણા તે
Nar10.86.9-4 સ પ્રાપ્તાે ભીમદુયાધનરણમશમં વીક્ષ્ય યાતઃ પુર ં તે॥
Nar10.86.10-1 સસંપુ્તદ્રાપૈદેયક્ષપણહતિધયં દ્રાૈ ણમેત્ય વદુ યા
Nar10.86.10-2 તન્મુકં્ત બ્રાહ્મમસં્ત્ર સમહૃત િવજયાે માૈ લરત્નં ચ જહે ।
Nar10.86.10-3 ઉ ચ્છત્ત્યૈ પા ડવાનાં પનુરિપ ચ િવશત્યુત્તરાગભર્મસે્ત્ર
Nar10.86.10-4 રક્ષન્નઙ્ગુષ્ઠમાત્રઃ િકલ જઠરમગાશ્ચક્રપા ણિવભાે! વમ્॥
Nar10.86.11-1 ધમાઘં ધમર્સનૂાેર ભદધદ ખલં છ દ ત્યુઃ સ ભી મસ-્
Nar10.86.11-2 વાં પ ય ભ ક્તભૂ ૈવ િહ સપિદ યયાૈ િન કલબ્રહ્મભૂયમ્ ।
Nar10.86.11-3 સયંાજ્યાથાશ્વમેધૈ સ્ત્ર ભર તમિહતૈધર્મર્જં પૂણર્કામં
Nar10.86.11-4 સ પ્રાપ્તાે દ્વારકાં વં પવનપુરપત!ે પાિહ માં સવર્રાેગાત્॥
Nar10.87.1-1 કુચેલનામા ભવતઃ સતી યર્તાં ગતઃ સ સા દ પિનમ દરે દ્વજઃ ।
Nar10.87.1-2 વદેકરાગેણ ધનાિદિનઃ હાે િદનાિન િન યે પ્રશમી ગ્ હાશ્રમી॥
Nar10.87.2-1 સમાનશીલાિપ તદાયવ લભા તથવૈ નાે ચત્તહયં સમેયુસી ।
Nar10.87.2-2 કદા ચદૂચે બત ત્તલ ધયે રમાપ તઃ િક ન સખા િનષવે્યતે॥
Nar10.87.3-1 ઇતીિરતાેઽયં પ્રયયા ધાતર્યા જુગુ સમાનાેઽિપ ધને મદાવહે ।
Nar10.87.3-2 તદા વદાલાેકનકાૈતુકાદ્યયાૈ વહ પટા તે થુકાનપુાયનમ્॥
Nar10.87.4-1 ગતાેઽયમાશ્ચયર્મયી ં ભવ પૂર ં ગ્ હેષુ શબૈ્યાભવનં સમેિયવાન્ ।
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Nar10.87.4-2 પ્રિવ ય વૈકુ ઠ મવાપ િન ર્ ત તવા તસ ભાવનયા તુ િક પનુઃ॥
Nar10.87.5-1 પ્રપૂ જતં તં પ્રયયા ચ વી જતં કરે ગ્ હી વાકથયઃ પુરા કૃતમ્ ।
Nar10.87.5-2 યિદ ધનાથ ગુ દારચાેિદતૈરપતુર્વષ તદમ ષ કાનને॥
Nar10.87.6-1 ત્રપાજુષાેઽ મા થુકં બલાદથ પ્રગ્ હ્ય મુષ્ટાૈ સકૃદા શતે વયા ।
Nar10.87.6-2 કૃતં કૃતં ન વયતે ત સ ભ્રમાદ્રમા િકલાપેેત્ય કરં રાેધ તે॥
Nar10.87.7-1 ભક્તષેુ ભક્તને સ માિનત વયા પુર ં વસન્નેકિનશાં મહાસખુમ્ ।
Nar10.87.7-2 બતાપરેદ્યુદ્રર્િવણં િવના યયાૈ િવ ચત્ર પ તવ ખ વનુગ્રહઃ॥
Nar10.87.8-1 યિદ હ્યયા ચ યમદાસ્યદચ્યુતાે વદા મ ભાયા િક મ ત વ્રજન્નસાૈ ।
Nar10.87.8-2 વદુ ક્તલીલા મતમગ્ ધીઃ પનુઃ ક્રમાદપ યન્મ ણદ પ્રમાલયમ્॥
Nar10.87.9-1 િક માગર્િવભ્રંશ ઇ ત ભ્રમ ક્ષણં ગ્ હં પ્રિવષ્ટઃ સ દદશર્ વ લભામ્ ।
Nar10.87.9-2 સખીપર તાં મ ણહેમભૂ ષતાં બુબાેધ ચ વ ક ણાં મહાદ્ભુતામ્॥
Nar10.87.10-1 સ રત્નશાલાસુ વસન્નિપ વયં સમુન્નમદ્ભ ક્તભરાેઽ તં યયાૈ ।
Nar10.87.10-2 વમવેમાપૂિરતભક્તવા છતાે મ પુરાધીશ! હર વ મે ગદાન્॥
Nar10.88.1-1 પ્રાગવેાચાયર્પતુ્રાહૃ તિનશમનયા વીયષટ્સનૂવુીક્ષાં
Nar10.88.1-2 કાઙ્ક્ષ ત્યા માતુ કત્યા સતુલભુિવ બ લ પ્રા ય તનેા ચત વમ્ ।
Nar10.88.1-3 ધાતુઃ શાપા દ્ધર યા વતક શપુભવા શાૈિર કંસભગ્ ા-
Nar10.88.1-4 નાનીયનૈા પ્રદ યર્ વપદમનયથાઃ પવૂર્પતુ્રાન્મર ચેઃ॥
Nar10.88.2-1 શ્રુતદેવ ઇ ત શ્રુતં દ્વજે દં્ર બહુલાશ્વં પ ત ચ ભ ક્તપૂણર્મ્ ।
Nar10.88.2-2 યુગપ વમનુગ્રહીતુકામાે મ થલાં પ્રાિપથ તાપસઃૈ સમેતઃ॥
Nar10.88.3-1 ગચ્છિ દ્વમૂ ત ભયાેયુર્ગપિન્નકેત-
Nar10.88.3-2 મેકેન ભૂિરિવભવૈિવિહતાપેચારઃ ।
Nar10.88.3-3 અ યને તિદ્દન તૈશ્ચ ફલાૈદનાદ્યૈસ-્
Nar10.88.3-4 તુલ્યં પ્રસિેદથ દદાથ ચ મુ ક્તમા યામ્॥
Nar10.88.4-1 ભૂયાેઽથ દ્વારવત્યાં દ્વજતનય ત ત પ્રલાપાનિપ વં
Nar10.88.4-2 કાે વા દૈવં િન યાિદ ત િકલ કથય વશ્વવાેઢા યસાેઢાઃ ।
Nar10.88.4-3 જ ણાેગર્વ િવનેતું વિય મનજુિધયા કુ ઠતાં ચાસ્ય બુ દ્ધ
Nar10.88.4-4 ત વા ઢાં િવધાતું પરમતમપદપ્રેક્ષણનેે ત મ યે॥
Nar10.88.5-1 નષ્ટા અષ્ટાસ્ય પતુ્રાઃ પનુરિપ તવ તપૂેક્ષયા કષ્ટવાદઃ
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Nar10.88.5-2 પષ્ટાે તાે જનાનામથ તદવસરે દ્વારકામાર પાથર્ઃ ।
Nar10.88.5-3 મૈ યા તત્રાે ષતાેઽસાૈ નવમસતુ તાૈ િવપ્રવયર્પ્રરાેદં
Nar10.88.5-4 શ્રુ વા ચકે્ર પ્ર તજ્ઞામનપુહૃતસતુઃ સિન્નવેકે્ષ્ય કૃશાનુમ્॥
Nar10.88.6-1 માની સ વામ ટ્વા દ્વજિનલયગતાે બાણ લૈમર્હાસૈ્ત્ર
Nar10.88.6-2 ધાનઃ સૂ તગેહં પનુરિપ સહસા દષૃ્ટનષ્ટે કુમારે ।
Nar10.88.6-3 યા યામૈ દ્ર તંથાયાઃ સરુવરનગર િવદ્યયાસાદ્ય સદ્યાે
Nar10.88.6-4 માેઘાેદ્યાેગઃ પ ત ય હુતભુ જ ભવતા સ મતં વાિરતાેઽભૂત્॥
Nar10.88.7-1 સાધ તને પ્રતીચી ં િદશમ તજિવના સ્ય દનનેા ભયાતાે
Nar10.88.7-2 લાેકાલાેકં વ્યતીત ત મરભરમથાે ચક્રધા ા િન ધન્ ।
Nar10.88.7-3 ચક્રાંશુ ક્લષ્ટદૃ ષ્ટ સ્થતમથ િવજયં પ ય પ યે ત વારાં
Nar10.88.7-4 પારે વં પ્રાદદશઃ િકમિપ િહ તમસાં દૂરદૂરં પદં તે॥
Nar10.88.8-1 તત્રાસીનં ભજુઙ્ગાિધપશયનતલે િદવ્યભષૂાયુધાદ્યૈ-
Nar10.88.8-2 રાવીતં પીતચેલં પ્ર તનવજલદ યામલં શ્રીમદઙ્ગમ્ ।
Nar10.88.8-3 મૂત નામી શતારં પર મહ ત ણામેકમથ શ્રુતીનાં
Nar10.88.8-4 વામવે વં પરાત્મન!્ પ્રયસખસિહતાે ને મથ ક્ષેમ પમ્॥
Nar10.88.9-1 યવુાં મામવેદ્વાવિધકિવ તા તિહતતયા
Nar10.88.9-2 િવ ભન્નાૈ સુ દ્રષંુ્ટ વયમહમહાષ દ્વજસતુાન્ ।
Nar10.88.9-3 નયેતં દ્રાગનેાિન ત ખલુ િવતીણાર્ પનુરમનૂ્
Nar10.88.9-4 દ્વ યાદાયાદાઃ પ્ર તમિહમા પા ડુજનષુા॥
Nar10.88.10-1 અેવં નાનાિવહારૈજર્ગદ ભરમય ણવંશં પ્રપુ ણ-

Nar10.88.10-2 ન્ની નાે યજ્ઞભૈદૈરતુલિવહૃ ત ભઃ પ્રીણયન્નેણનતે્રાઃ ।
Nar10.88.10-3 ભૂભારક્ષપેદ ભા પદકમલજુષાં માેક્ષણાયાવતીણર્ઃ
Nar10.88.10-4 પૂણ બ્રહ્મવૈ સાક્ષાદ્યદુષુ મનજુતા ષત વં વ્યલાસીઃ॥
Nar10.88.11-1 પ્રાયેણ દ્વારવત્યામ તદિય તદ નારદ વદ્રસાદ્રર્સ-્
Nar10.88.11-2 ત મા લેભે કદા ચ ખલુ સકૃુતિનિધ વ પતા ત વબાેધમ્ ।
Nar10.88.11-3 ભક્તાનામગ્રયાયી સ ચ ખલુ મ તમાનુદ્ધવ વત્ત અેવ
Nar10.88.11-4 પ્રાપ્તાે િવજ્ઞાનસારં સ િકલ જનિહતાયાધનુા તે વદયાર્મ્॥
Nar10.88.12-1 સાેઽયં કૃ ણાવતારાે જય ત તવ િવભાે! યત્ર સાૈહાદર્ભી ત-
Nar10.88.12-2 નેહદ્વષેાનુરાગપ્ર ત ભરતુલૈરશ્રમૈયાગભેદૈઃ ।
Nar10.88.12-3આ ત તીવાર્ સમ તામ તપદમગુઃ સવર્તઃ સવર્લાેકાઃ
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Nar10.88.12-4 સ વં િવશ્વા તશા ત્યૈ પવનપુરપત!ે ભ ક્તપૂત્ય ચ ભૂયાઃ॥
Nar10.89.1-1 રમા ન!ે ને યિદહ તવ ભક્તષેુ િવભવાે
Nar10.89.1-2 ન સ પદ્યઃ સદ્ય તિદહ મદકૃ વાદશ મનામ્ ।
Nar10.89.1-3 પ્રશા ત કૃ વવૈ પ્રિદશ સ તતઃ કામમ ખલં
Nar10.89.1-4 પ્રશા તષેુ ક્ષપં્ર ન ખલુ ભવદ યે ચ્યુ તકથા॥
Nar10.89.2-1 સદ્યઃપ્રસાદ ષતા વિધશઙ્કરાદ ન્
Nar10.89.2-2 ક ચ દ્વભાે! િનજગુણાનુગુણં ભજ તઃ ।
Nar10.89.2-3 ભ્રષ્ટા ભવ ત બત કષ્ટમદ ઘર્દષૃ્ટ ા
Nar10.89.2-4 પષં્ટ કાસર ઉદાહરણં િકલા મન્॥
Nar10.89.3-1 શકુિનજઃ સ િહ નારદમેકદા વિરતતાે ષમ ચ્છદધીશ્વરમ્ ।
Nar10.89.3-2 સ ચ િદદેશ ગર શમપુા સતું ન તુ ભવ તમબ ધુમસાધષુુ॥
Nar10.89.4-1 તપ ત વ્ ઘાેરં સ ખલુ કુિપતઃ સપ્તમિદને
Nar10.89.4-2 શર છ વા સદ્યઃ પુરહરમપુસ્થા ય પુરતઃ ।
Nar10.89.4-3 અ ત દં્ર રાૈદં્ર શર સ કરદાનને િનધનં
Nar10.89.4-4 જગન્નાથાદ્વવ્રે ભવ ત િવમખુાનાં ક્વ શભુધૂઃ॥
Nar10.89.5-1 માેક્તારં બ ધમુક્તાે હિરણપ તિરવ પ્રાદ્રવ સાેઽથ દં્ર
Nar10.89.5-2 દૈત્યાદ્ભીત્યા મ દેવાે િદ શ િદ શ વલતે ષ્ઠતાે દત્તદૃ ષ્ટઃ ।
Nar10.89.5-3 તૂ ણીકે સવર્લાેકે તવ પદમિધરાેક્ષ્ય તમુદ્વ ક્ષ્ય શવ
Nar10.89.5-4 દૂરાદેવાગ્રત વં પટુવટુવપુષા ત સ્થષે દાનવાય॥
Nar10.89.6-1 ભદં્ર તે શાકુનેય! ભ્રમ સ િકમધનુા વં િપશાચસ્ય વાચા
Nar10.89.6-2 સ દેહશ્ચને્મદુક્તાૈ તવ િકમુ ન કરાે યઙ્ગુલીમઙ્ગ! માૈલાૈ ।
Nar10.89.6-3 ઇ થં વદ્વાક્યમૂઢઃ શર સ કૃતકરઃ સાેઽપત ચ્છન્નપાતં
Nar10.89.6-4 ભ્રંશાે હ્યવેં પરાપેા સતુરિપ ચ ગ તઃ શૂ લનાેઽિપ વમવે॥
Nar10.89.7-1 ગું િકલ સર વતીિનકટવા સન તાપસા-
Nar10.89.7-2 સ્ત્રમુ તષુ સમાિદશન્નિધકસ વતાં વેિદતુમ્ ।
Nar10.89.7-3 અયં પનુરનાદરાદુિદત દ્ધરાષેે િવધાૈ
Nar10.89.7-4 હરેઽિપ ચ જિહ સષાૈ ગિરજયા તે વામગાત્॥
Nar10.89.8-1 સપંુ્ત રમાઙ્કભુિવ પઙ્કજલાેચનં વાં
Nar10.89.8-2 િવપ્રે િવિનઘ્ન ત પદેન મુદાે થત વમ્ ।
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Nar10.89.8-3 સવ ક્ષમ વ મુિનવયર્! ભવે સદા મે
Nar10.89.8-4 વ પાદ ચહ્ન મહ ભષૂણ મત્યવાદ ઃ॥
Nar10.89.9-1 િન શ્ચત્ય તે ચ સદુૃઢં વિય બદ્ધભાવાઃ
Nar10.89.9-2 સાર વતા મુિનવરા દિધરે િવમાેક્ષમ્ ।
Nar10.89.9-3 વામવેમચ્યુત! પનુ યુ તદાષેહીનં
Nar10.89.9-4 સ વાેચ્ચયૈકતનુમવે વયં ભ મઃ॥
Nar10.89.10-1 જગ ષ્ટ ાદાૈ વાં િનગમિનવહૈવર્ દ ભિરવ
Nar10.89.10-2 તુતં િવ ણાે! સ ચ્ચ પરમરસિનદ્વતવપષુમ્ ।
Nar10.89.10-3 પરાત્માનં ભૂમન!્ પશપુિવનતાભાગ્યિનવહં
Nar10.89.10-4 પર તપશ્રા ત્યૈ પવનપુરવા સન!્ પિરભજે॥
Nar10.90.1-1 ક ગુસિુનમાેિહ ય બર ષાિદ ત્તે-
Nar10.90.1-2 વિય તવ િહ મહ વં સવર્શવાર્િદજૈત્રમ્ ।
Nar10.90.1-3 સ્થત મહ પરમાત્મન!્ િન કલાવાર્ગ ભન્નં
Nar10.90.1-4 િકમિપ યદવભાતં ત દ્ધ પં તવવૈ॥
Nar10.90.2-1 મૂ તત્રયેશ્વરસદા શવપ ચકં યત્
Nar10.90.2-2 પ્રાહુઃ પરાત્મવપુરેવ સદા શવાેઽ મન્ ।
Nar10.90.2-3 તત્રેશ્વર તુ સ િવકુ ઠપદ વમવે
Nar10.90.2-4 િત્ર વં પનુભર્જ સ સત્યપદે િત્રભાગે॥
Nar10.90.3-1 તત્રાિપ સા વકતનું તવ િવ માહુર્-
Nar10.90.3-2 ધાતા તુ સ વિવરલાે રજસવૈ પૂણર્ઃ ।
Nar10.90.3-3 સ વાે કટ વમિપ ચા ત તમાેિવકાર-
Nar10.90.3-4 ચેષ્ટાિદકં ચ તવ શઙ્કરના મૂતા॥
Nar10.90.4-1 તં ચ િત્રમૂત્યર્ તગતં પુરપૂ ષં વાં
Nar10.90.4-2 શવાર્ત્મનાિપ ખલુ સવર્મય વહેતાેઃ ।
Nar10.90.4-3 શસં ત્યુપાસનાિવધાૈ તદિપ વત તુ
Nar10.90.4-4 વદૂ્રપ મત્ય તદૃઢં બહુ નઃ પ્રમાણમ્॥
Nar10.90.5-1 શ્રીશઙ્કરાેઽિપ ભગવા સકલષેુ તાવત્
Nar10.90.5-2 વામવે માનય ત યાે ન િહ પક્ષપાતી ।
Nar10.90.5-3 વિન્નષ્ઠમવે સ િહ નામસહસ્રકાિદ
Nar10.90.5-4વ્યાખ્યદ્ભવ તુ તપરશ્ચ ગ ત ગતાેઽ તે॥
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Nar10.90.6-1 મૂ તત્રયા તગમવુાચ ચ મ ત્રશાસ્ત્રસ-્
Nar10.90.6-2 યાદાૈ કલાયસષુમં સકલેશ્વરં વામ્ ।
Nar10.90.6-3 યાનં ચ િન કલમસાૈ પ્રણવે ખલૂ વા
Nar10.90.6-4 વામવે તત્ર સકલં િનજગાદ ના યમ્॥
Nar10.90.7-1 સમ તસારે ચ પુરાણસગં્રહે િવસશંયં વન્મિહમવૈ વ યર્તે ।
Nar10.90.7-2 િત્રમૂ તયુક્સત્યપદિત્રભાગતઃ પરં પદં તે ક થતં ન શૂ લનઃ॥
Nar10.90.8-1 યદ્બ્રાહ્મક પ ઇહ ભાગવત દ્વતીય-
Nar10.90.8-2સ્ક ધાેિદતં વપુરના તમીશ! ધાત્રે ।
Nar10.90.8-3 તસ્યવૈ નામ હિરશવર્મખંુ જગાદ
Nar10.90.8-4 શ્રીમાધવં શવપરાેઽિપ પુરાણસારે॥
Nar10.90.9-1 યે વપ્રકૃત્યનુગુણા ગિરશં ભજ તે
Nar10.90.9-2 તષેાં ફલં િહ દૃઢયવૈ તદ યભ યા ।
Nar10.90.9-3વ્યાસાે િહ તને કૃતવાનિધકાિરહેતાેઃ
Nar10.90.9-4સ્કા દાિદકેષુ તવ હાિનવચાેઽથર્વાદૈઃ॥
Nar10.90.10-1 ભૂતાથર્ક તરનવુાદિવ દ્ધવાદાૈ
Nar10.90.10-2 ત્રેધાથર્વાદગતયઃ ખલુ રાેચનાથાર્ઃ ।
Nar10.90.10-3સ્કા દાિદકેષુ બહવાેઽત્ર િવ દ્ધવાદાસ-્
Nar10.90.10-4 વત્તામસ વપિરભૂત્યુપ શક્ષણાદ્યાઃ॥
Nar10.90.11-1 ય ક ચદ યિવદુષાિપ િવભાે! મયાેક્તં
Nar10.90.11-2 તન્મ ત્રશાસ્ત્રવચનાદ્ય ભદષૃ્ટમવે ।
Nar10.90.11-3વ્યાસાે ક્તસારમયભાગવતાપેગીત!
Nar10.90.11-4 ક્લેશા વધૂય કુ ભ ક્તભરં પરાત્મન!્ ॥
Nar11.91.1-1 શ્રીકૃ ણ! વ પદાપેાસનમભયતમં બદ્ધ મ યાથર્દષૃ્ટેર્-
Nar11.91.1-2 મત્યર્સ્યાતર્સ્ય મ યે વ્યપસર ત ભયં યને સવાર્ત્મવૈ ।
Nar11.91.1-3 યત્તાવ વ પ્રણીતાિનહ ભજનિવધીના સ્થતાે માેહમાગ
Nar11.91.1-4 ધાવન્ન યા તાક્ષઃ ખલ ત ન કુહ ચદે્દવદેવા ખલાત્મન્! ॥
Nar11.91.2-1 ભૂમન!્ કાયને વાચા મુહુરિપ મનસા વદ્બલપ્રેિરતાત્મા
Nar11.91.2-2 યદ્ય કુવ સમ તં તિદહ પરતરે વ યસાવપર્યા મ ।
Nar11.91.2-3 ત્યાપીહ શ્વપાક વિય િનિહતમનઃ કમર્વા ગ દ્રયાથર્-
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Nar11.91.2-4 પ્રાણાે િવશ્વં પનુીતે ન તુ િવમખુમના વ પદા દ્વપ્રવયર્ઃ॥
Nar11.91.3-1 ભી તનાર્મ દ્વતીયાદ્ભવ ત નનુ મનઃક પતં ચ દ્વતીયં
Nar11.91.3-2 તનેૈક્યા યાસશીલાે હૃદય મહ યથાશ ક્ત બુદ્ યા િન યામ્ ।
Nar11.91.3-3 માયાિવદ્ધે તુ ત મ પનુરિપ ન તથા ભા ત માયાિધનાથં
Nar11.91.3-4 ત વાં ભ યા મહત્યા સતતમનુભજન્નીશ! ભી ત િવજહ્યામ્॥
Nar11.91.4-1 ભક્તે પ ત્ત દ્ધ તવ ચરણજુષં સઙ્ગમનેવૈ પુંસા-
Nar11.91.4-2 માસાદે્ય પુ યભા ં શ્રય ઇવ જગ ત શ્રીમતાં સઙ્ગમને ।
Nar11.91.4-3 ત સઙ્ગાે દેવ! ભૂયાન્મમ ખલુ સતતં તન્મખુાદુ ન્મષ દ્ધસ-્
Nar11.91.4-4 વન્માહા યપ્રકારૈભર્વ ત ચ સદુૃઢા ભ ક્ત દૂ્ધતપાપા॥
Nar11.91.5-1 શ્રેયાેમાગષુ ભક્તાવિધકબહુમ તજર્ન્મકમાર્ ણ ભૂયાે
Nar11.91.5-2 ગાય ક્ષેમા ણ નામા યિપ તદુભયતઃ પ્રદુ્રતં પ્રદુ્રતાત્મા ।
Nar11.91.5-3 ઉદ્યદ્ધાસઃ કદા ચ કુહા ચદિપ દ ક્વાિપ ગજર્ પ્રગાય-
Nar11.91.5-4 ન્નનુ્માદ વ પ્ર ત્યન્નિય કુ ક ણાં લાેકબાહ્યશ્ચરેયમ્॥
Nar11.91.6-1 ભૂતા યેતાિન ભૂતાત્મકમિપ સકલં પ ક્ષમ સ્યા ગાદ ન્
Nar11.91.6-2 મત્યાર્ ન્મત્રા ણ શત્રનૂિપ ય મતમ ત વન્મયા યાનમાિન ।
Nar11.91.6-3 વ સવેાયાં િહ સ યને્મમ તવ કૃપયા ભ ક્તદાઢ્ય િવરાગસ-્
Nar11.91.6-4 વત્ત વસ્યાવબાેધાેઽિપ ચ ભવુનપત!ે યત્નભેદં િવનવૈ॥
Nar11.91.7-1 નાે મુહ્ય ડાદૈ્યભર્વસર ણભવૈ વિન્નલીનાશય વા-
Nar11.91.7-2 ચ્ચ તાસાતત્યશાલી િન મષલવમિપ વ પદાદપ્રક પઃ ।
Nar11.91.7-3 ઇષ્ટાિનષે્ટષુ તુ ષ્ટવ્યસનિવરિહતાે માિયક વાવબાેધા-
Nar11.91.7-4 જ્યાે ના ભ વન્નખે દાેરિધક શ શિરતનેાત્મના સ ચરેયમ્॥
Nar11.91.8-1 ભૂતે વષેુ વદૈક્ય તસમિધગતાૈ નાિધકારાેઽધનુા ચેત્
Nar11.91.8-2 વ પે્રમ વ કમતૈ્રી જડમ તષુ કૃપા દ્વટ્સુ ભૂયાદુપેક્ષા ।
Nar11.91.8-3આચાર્યાં વા સમચાર્કુતુકમુ તરશ્રદ્ધયા વધર્તાં મે
Nar11.91.8-4 વ સસંવેી તથાિપ દુ્રતમપુલભતે ભક્તલાેકાેત્તમ વમ્॥
Nar11.91.9-1આ ત્ય વ વ પં ક્ષ તજલમ દાદ્યાત્મના િવ ક્ષપ તી
Nar11.91.9-2 વી ભૂિયષ્ઠકમાર્વ લિવવશગતી દુઃખ લે ક્ષપ તી ।
Nar11.91.9-3 વન્માયા મા ભભનૂ્મામિય ભવુનપત!ે ક પતે ત પ્રશા ત્યૈ
Nar11.91.9-4 વ પાદે ભ ક્તરેવેત્યવદદિય િવભાે! સદ્ધયાેગી પ્રબુદ્ધઃ॥
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Nar11.91.10-1 દુઃખા યાલાેક્ય જ તુ વલમુિદતિવવેકાેઽહમાચાયર્વયાર્-
Nar11.91.10-2 લ વા વદૂ્રપત વં ગુણચિરતકથાદ્યુદ્ભ ક્તભૂમા ।
Nar11.91.10-3 માયામનેાં તિર વા પરમસખુમયે વ પદે માેિદતાહે
Nar11.91.10-4 તસ્યાયં પવૂર્રઙ્ગઃ પવનપુરપત!ે નાશયાશષેરાેગાન્॥
Nar11.92.1-1 વૈદૈઃ સવાર્ ણ કમાર્ યફલપરતયા વ ણતાની ત બુદ્ વા
Nar11.92.1-2 તાિન વ યિપતા યવે િહ સમનુચર યાિન નૈ ક યર્મીશ! ।
Nar11.92.1-3 મા ભૂદ્વદૈેિન ષદ્ધે કુહ ચદિપ મનઃકમર્વાચાઃ પ્ર ત્તર્-
Nar11.92.1-4 દુવર્જ ચેદવાપં્ત તદિપ ખલુ ભવત્યપર્યે ચ પ્રકાશે॥
Nar11.92.2-1 ય વ યઃ કમર્યાેમ તવ ભજનમય તત્ર ચાભીષ્ટમૂ ત
Nar11.92.2-2 હૃદ્યાં સ વૈક પાં દષૃિદ હૃિદ િદ ક્વાિપ વા ભાવિય વા ।
Nar11.92.2-3 પુ પૈમર્ ધૈિનવેદૈ્યરિપ ચ િવર ચતૈઃ શ ક્તતાે ભ ક્તપૂતૈર્-
Nar11.92.2-4 િનતં્ય વયા સપયા િવદધદિય િવભાે! વ પ્રસાદં ભજેયમ્॥
Nar11.92.3-1સ્ત્રીશદૂ્રા વ કથાિદશ્રવણિવરિહતા આસતાં તે દયાહાર્સ-્
Nar11.92.3-2 વ પાદાસન્નયાતાિ દ્વજકુલજનષુાે હ ત શાેચા યશા તાન્ ।
Nar11.92.3-3 ત્ત્યથ તે યજ તાે બહુક થતમિપ વામનાકણર્ય તાે
Nar11.92.3-4 દપૃ્તા િવદ્યા ભ ત્યૈઃ િકમુ ન િવદધતે તાદશૃઃ મા કૃથા મામ્॥
Nar11.92.4-1 પપાેઽયં કૃ ણ! રામેત્ય ભલપ ત િનજં ગૂિહતું િદશ્ચાિરત્રં
Nar11.92.4-2 િનલર્ જસ્યાસ્ય વાચા બહુતરકથનીયાિન મે િવ ઘ્નતાિન ।
Nar11.92.4-3 ભ્રાતા મે વ યશીલાે ભજ ત િકલ સદા િવ મ થં બુધાં તે
Nar11.92.4-4 િન દ ત્યુચ્ચૈહર્સ ત વિય િનિહતરતી ં તાદશૃં મા કૃથા મામ્॥
Nar11.92.5-1 શ્વેતચ્છાયં કૃતે વાં મુિનવરવપષું પ્રીણય તે તપાે ભ-
Nar11.92.5-2 સે્ત્રતાયાં સ્રુક્સ્રવુાદ્યિઙ્કતમ ણતનું યજ્ઞ પં યજ તે ।
Nar11.92.5-3 સવે તે ત ત્રમાગિવલસદિરગદં દ્વાપરે યામલાઙ્ગં
Nar11.92.5-4 નીલં સઙ્ક તર્નાદૈ્યિરહ ક લસમયે માનષુા વાં ભજ તે॥
Nar11.92.6-1 સાેઽયં કાલેયકાલાે જય ત મુરિરપાે! યત્ર સઙ્ક તર્નાદૈ્યર્-
Nar11.92.6-2 િનયર્ત્નૈરેવ માગર ખલદ! ન ચરા વ પ્રસાદં ભજ તે ।
Nar11.92.6-3 તાસે્ત્રતાકૃતાદાવિપ િહ િકલ કલાૈ સ ભવં કામય તે
Nar11.92.6-4 દૈવાત્તત્રવૈ તા વષયિવષરસમૈાર્ િવભાે! વ ચયા ત્માન્॥
Nar11.92.7-1 ભક્તા તાવ કલાૈ પુદ્રર્ મલભુિવ તતાે ભૂિરશ તત્ર ચાેચ્ચૈઃ
Nar11.92.7-2 કાવેર ં તામ્રપણ મ કલ કૃતમાલાં ચ પુ યાં પ્રતીચીમ્ ।
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Nar11.92.7-3 હા મામ યેતદ તભર્વમિપ ચ િવભાે! િક ચદ ચદ્રસં વ-
Nar11.92.7-4 યાશાપાશિૈનબ ય ભ્રમય ન મગવન્! પૂરય વિન્નષવેામ્॥
Nar11.92.8-1 દૃ ટ્વા ધમર્દુ્રહં તં ક લમપક ણં પ્રાઙ્મહી ક્ષ પર ક્ષ-
Nar11.92.8-2 દ્ધ તું વ્યાકૃષ્ટખડ્ગાેઽિપ ન િવિનહતવા સારવેદ મુણાંશાત્ ।
Nar11.92.8-3 વ સવેાદ્યાશુ સ યેદસિદહ ન તથા વ પરે ચષૈ ભી ર્-
Nar11.92.8-4 યત્તુ પ્રાગવે રાેગાિદ ભરપહરતે તત્ર હા શક્ષયનૈમ્॥
Nar11.92.9-1 ગઙ્ગા ગીતા ચ ગાય યિપ ચ તુલ સકા ગાેિપકાચ દનં તત્
Nar11.92.9-2 સાલગ્રામા ભપૂ પરપુ ષ! તથૈકાદશી નામવણાર્ઃ ।
Nar11.92.9-3 અેતા યષ્ટા યયત્ના યિય ક લસમયે વ પ્રસાદપ્ર દ્ યા
Nar11.92.9-4 ક્ષપં્ર મુ ક્તપ્રદાનીત્ય ભદધુરષૃય તષેુ માં સ જયેથાઃ॥
Nar11.92.10-1 દેવષ ણાં િપ ણામિપ ન પનુરણૃી િકઙ્ગરાે વા સ ભૂમન!્
Nar11.92.10-2 યાેઽસાૈ સવાર્ત્મના વાં શરણમપુગતઃ સવર્કૃત્યાિન િહ વા ।
Nar11.92.10-3 તસ્યાે પનં્ન િવકમાર્ ય ખલમપનુદસ્યવે ચત્ત સ્થત વં
Nar11.92.10-4 તન્મે પપાે થતાપા પવનપુરપત!ે દ ભ ક્ત પ્રણીયાઃ॥
Nar11.93.1-1 બ ધુ નેહં િવજહ્યાં તવ િહ ક ણયા વ યપુાવે શતાત્મા
Nar11.93.1-2 સવ વ વા ચરેયં સકલમિપ જગદ્વ ક્ષ્ય માયાિવલાસમ્ ।
Nar11.93.1-3 નાના વાદ્ આ તજ યા સ ત ખલુ ગુણદાષેાવબાેધે િવિધવાર્
Nar11.93.1-4વ્યાસધેાે વા કથં તાૈ વિય િનિહતમતવે તવષૈ યબુદ્ધઃે॥
Nar11.93.2-1 ણાલાપેમાત્રે સતતકૃતિધયાે જ તઘઃ સ ત્યન તા-
Nar11.93.2-2 તે યાે િવજ્ઞાનવ વા પુ ષ ઇહ વર ત જિનદુર્લર્ભવૈ ।
Nar11.93.2-3 તત્રા યાત્માત્મનઃ સ્યા સહૃુદિપ ચ િરપુયર્ વિય ય તચેતા-
Nar11.93.2-4 તાપાે ચ્છત્તે પાથં મર ત સ િહ સહૃુ વાત્મવૈર તતાેઽ યઃ॥
Nar11.93.3-1 વ કા યે પ્ર ત્તે ક ઇવ ન િહ ગુ લાક ત્તેઽિપ ભૂમન!્
Nar11.93.3-2 સવાર્ક્રા તાિપ ભૂ મનર્ િહ ચલ ત તતઃ સ ક્ષમાં શક્ષયેયમ્ ।
Nar11.93.3-3 ગ્ હ્ણ યામીશ! તત્ત દ્વષયપિરચતેઽ યપ્રસ ક્ત સમીરાદ્
Nar11.93.3-4વ્યાપ્ત વં ચાત્મનાે મે ગગનગુ વશાદ્ભાતુ િનલપતા ચ॥
Nar11.93.4-1 વચ્છઃ સ્યાં પાવનાેઽહં મધુર ઉદકવદ્વિહ્નવન્મા મ ગ્ હ્ણાં
Nar11.93.4-2 સવાર્ન્નીનાેઽિપ દાષેં ત ષુ ત મવ માં સવર્ભૂતે વવેયામ્ ।
Nar11.93.4-3 પુ ષ્ટનર્ ષ્ટઃ કલાનાંં શ શન ઇવ તનાનેાર્ત્મનાેઽ તી ત િવદ્યાં
Nar11.93.4-4 તાેયાિદવ્ય તમાતર્ ડવદિપ ચ તનુ વેકતાં વ પ્રસાદાત્॥
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Nar11.93.5-1 નેહાદ્વ્યાધા તપતુ્રપ્રણય તકપાેતીિયતાે મા મ ભવૂં
Nar11.93.5-2 પ્રાપ્તં પ્રાશ્ન સહેય ધમિપ શયવુ સ ધવુ સ્યામગાધઃ ।
Nar11.93.5-3 મા પપં્ત યાે ષદાદાૈ શ ખિન શલભવદ્ ઙ્ગવ સારભાગી
Nar11.93.5-4 ભૂયાસં િક તુ તદ્વદ્ધનચયનવશાન્માહમીશ! પ્રનેશમ્॥
Nar11.93.6-1 મા બ યાસં ત યા ગજ ઇવ વશયા નાજર્યેયં ધનાૈઘં
Nar11.93.6-2 હતાર્ ય તં િહ મા વીહર ઇવ ગવન્મા ગુહં ગ્રા યગીતૈઃ ।
Nar11.93.6-3 નાત્યાસ જેય ભાજેે્ય ઝષ ઇવ બિડશે િપઙ્ગલાવિન્નરાશઃ
Nar11.93.6-4 સુ યાં ભતર્વ્યયાેગા કુરર ઇવ િવભાે! સા મષાેઽ યનૈર્ હ યૈ॥
Nar11.93.7-1 વતય ત્યક્તમાનઃ સખુમ ત શશવુિન્ન સહાયશ્ચરેયં
Nar11.93.7-2 ક યાયા અેકશષેાે વલય ઇવ િવભાે! વ જતા યાે યઘાષેઃ ।
Nar11.93.7-3 વ ચ્ચત્તાે નાવબુ યૈ પર મષુકૃિદવ મા દાયાનઘાષેં
Nar11.93.7-4 ગેહે વ યપ્રણીતે વિહિરવ િનવસા યુ દુરાેમર્ દરેષુ॥
Nar11.93.8-1 વ યવે વ કૃતં વં ક્ષપય સ જગિદત્યૂણર્નાભા પ્રતીયાં
Nar11.93.8-2 વ ચ્ચ તા વ વ પં કુ ત ઇ ત દૃઢં શક્ષેયે પેશકારાત્ ।
Nar11.93.8-3 િવડ્ભ માત્મા ચ દેિહ ભવ ત ગુ વરાે યાે િવવેકં િવર ક્ત
Nar11.93.8-4 ધત્તે સ ચ ત્યમાનાે મમ તુ બહુ પીિડતાેઽયં િવશષેાત્॥
Nar11.93.9-1 હી હી મે દેહમાેહં ત્યજ પવનપુરાધીશ! ય પે્રમહેતાેર્-
Nar11.93.9-2 ગેહે ચત્તે કલત્રાિદષુ ચ િવવા શતા વ પદં િવ મર ત ।
Nar11.93.9-3 સાેઽયં વહે્નઃ શનુાે વા પર મહ પરતઃ સા પ્રતઃ ચા ક્ષકણર્-
Nar11.93.9-4 વ ગ્જહ્વાદ્યા િવકષર્ ત્યવશમત ઇતઃ કાેઽિપ ન વ પદા જે॥
Nar11.93.10-1 દુવાર્રાે દેહમાેહાે યિદ પનુરધનુા તિહ િન શષેરાેગાન્
Nar11.93.10-2 હૃ વા ભ ક્ત દ્રિધષ્ઠાં કુ તવ પદપઙે્ક હે પઙ્ક ક્ષ! ।
Nar11.93.10-3 નનૂઃ નાનાભવા તે સમિધગત મમં મુ ક્તદં િવપ્રદેહં
Nar11.93.10-4 દ્રે હા હ ત મા મા ક્ષપ િવષયરસે પાિહ માં મા તેશ! ॥
Nar11.94.1-1 નાના વસ્થાૈલ્યકા યાર્િદ તુ ગુણજવપુ સઙ્ગતાેઽ યા સતં તે
Nar11.94.1-2 વહે્નદાર્ પ્રભેદે વવ મહદ તાદ પ્તતાશા તતાિદ॥
Nar11.94.2-1આચાયાર્ખ્યાધરસ્થાર ણસમનુ મલ ચ્છ ય પાેત્તરારે-
Nar11.94.2-2 યાવેધાેદ્ભા સતને સુ્ફટતરપિરબાેધા ગ્ ના દહ્યમાને ।
Nar11.94.2-3 કમાર્લીવાસનાત કૃતતનુભવુનભ્રા તકા તારપૂરે
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Nar11.94.2-4 દાહ્યાભાવને િવદ્યા શ ખિન ચ િવરતે વન્મયી ખ વવસ્થા॥
Nar11.94.3-1 અેવં વ પ્રા પ્તતાેઽ યાે નિહ ખલુ િન ખલક્લેશહાને પાયાે
Nar11.94.3-2 નૈકા તાત્ય તકા તે કૃ ષવદગદષાડ્ગુ યષટ્કમર્યાેગાઃ ।
Nar11.94.3-3 દુવકલ્યૈરકલ્યા અિપ િનગમપથા ત ફલા ય યવાપ્તા
Nar11.94.3-4 મત્તા વાં િવ મર તઃ પ્રસજ ત પતને યા ત્યન તા વષાદાન્॥
Nar11.94.4-1 વ લાેકાદ યલાેકઃ ક્વ નુ ભયરિહતાે ય પરાધર્દ્વયા તે
Nar11.94.4-2 વદ્ભીતઃ સ યલાેકેઽિપ ન સખુવસ તઃ પદ્મભૂઃ પદ્મનાભઃ! ।
Nar11.94.4-3 અેવ ભાવે વધમાર્ જતબહુતમસાં કા કથા નારકાણાં
Nar11.94.4-4 તન્મે વં છ ધ બ ધં વરદ! કૃપણબ ધાે! કૃપાપૂર સ ધા!ે ॥
Nar11.94.5-1 યાથા યાર્ વન્મસ્યવૈ િહ મમ ન િવભાે! વ તુતાે બ ધમાેક્ષાૈ
Nar11.94.5-2 માયાિવદ્યાતનુ યાં તવ તુ િવર ચતાૈ વ બાેધાપેમાૈ તાૈ ।
Nar11.94.5-3 બદ્ધે વ દ્વમુ ક્ત ગતવ ત ચ ભદા તાવતી તાવેદેકાે
Nar11.94.5-4 ભુઙ્ક્તે દેહદુ્રમસ્થાે િવષયફલરસાન્નાપરાે િનવ્યર્થાત્મા॥
Nar11.94.6-1 વન્મુક્ત વમવેંિવધ મ ત વચસા િક ફલં દૂરદૂરે
Nar11.94.6-2 તન્નામાશદુ્ધબુદ્ધનેર્ ચ લઘુ મનસઃ શાેધનં ભ ક્તતાેઽ યત્ ।
Nar11.94.6-3 તન્મે િવ ણાે! કૃષીષ્ઠા વિય કૃતસકલપ્રાપર્ણં ભ ક્તભારં
Nar11.94.6-4 યને સ્યાં મઙ્ક્ષુ િક ચદુ્ગ વચન મલ વ પ્રબાેધ વદાત્મા॥
Nar11.94.7-1 શ દબ્રહ્મ યપીહ પ્રય તતમનસ વાં ન ન ત કે ચત્
Nar11.94.7-2 કષં્ટ વ યશ્રમા તે ચરતર મહ ગાં બભ્રતે િન પ્રસૂ તમ્ ।
Nar11.94.7-3 યસ્યાઃ િવશ્વા ભરામાઃ સકલમલાહરા િદવ્યલીલાવતારાઃ
Nar11.94.7-4 સ ચ્ચ સા દં્ર ચ પં તવ ન િનગિદતં તાં ન વાચં ભ્રયાસમ્॥
Nar11.94.8-1 યાે યાવા યાદશૃાે વા વ મ ત િકમિપ નવૈાવગચ્છા મ ભૂમ-
Nar11.94.8-2 ન્નવે ચાન યભાવ વદનુભજનમવેાિદ્રયે ચૈદ્યવૈિરન્! ।
Nar11.94.8-3 વ લઙ્ગાનાં વદઙ્ ઘ્ર પ્રયજનસદસાં દશર્ન પશર્નાિદર્-
Nar11.94.8-4 ભયાન્મે વ પ્રપૂ ન તનુ તગુણકમાર્નુક ત્યાર્દરાેઽિપ॥
Nar11.94.9-1 યદ્ય લ યેત તત્તત્તવ સમપુહૃતં દેવ! દાસાેઽ મ તેઽહં
Nar11.94.9-2 વદ્ગહેાને્માજર્નાદ્યં ભવતુ મમ મુહુઃ કમર્ િનમાર્યમવે ।
Nar11.94.9-3 સયૂાર્ ગ્ બ્રાહ્મણાત્માિદસુ લ સતચતુબાર્હુમારાધયે વાં
Nar11.94.9-4 વ પે્રમાદ્રર્ વ પાે મમ સતતમ ભ ય દતાં ભ ક્તયાેગઃ॥

narayaniya.pdf 107



નારાયણીયં નારાયણભટ્ટકૃતમ્

Nar11.94.10-1 અેક્યં તે દાનાેિહમવ્રતિનયમતપ સાઙ્ખ્યયાેગૈદુર્રાપં
Nar11.94.10-2 વ સઙ્ગનેવૈ ગાે યઃ િકલ સકૃુ તતમાઃ પ્રાપુરાન દસા દ્રમ્ ।
Nar11.94.10-3 ભક્તે વ યષેુ ભૂય વિપ બહુમનષુે ભ ક્તમવે વમાસાં
Nar11.94.10-4 તન્મે વદ્ભ ક્તમવે દ્રઢય હર ગદા કૃ ણ! વાતાલયેશ! ॥
Nar11.95.1-1આદાૈ હૈર યગભી ં તનુમિવકલ વા ત્મકામા સ્થત વં
Nar11.95.1-2 વ વં પ્રા ય માયાગુણગણખ ચતાે વતર્સે િવશ્વયાનેે! ।
Nar11.95.1-3 તત્રાેદ્વદૃ્ધને સ વને તુ ગણયુગલં ભ ક્તભાવં ગતને-
Nar11.95.1-4 ચ્છ વા સ વં ચ િહ વા પનુરનપુિહતાે વ તતાહે વમવે॥
Nar11.95.2-1 સ વાને્મષેા કદા ચ ખલુ િવષયરસે દાષેબાેધેઽિપ ભૂમન!્
Nar11.95.2-2 ભૂયાેઽ યષેુ પ્ર ત્તઃ સતમ સ રજ સ પ્રાેદ્ધતે દુિનવારા ।
Nar11.95.2-3 ચત્તં તાવદુ્ગણાશ્ચ ગ્ર થત મહ મથ તાિન સવાર્ ણ રાેદંુ્ધ
Nar11.95.2-4 તુય વ યેકભ ક્તઃ શરણ મ ત ભવા હંસા પી યગાદ ત્॥
Nar11.95.3-1 સ ત શ્રેયાં સ ભૂયાંસ્યિપ ચ ભદયા ક મણાં િન મતાિન
Nar11.95.3-2 દ્રાન દાશ્ચ સા તા બહુિવધગતયઃ કૃ ણ! તે યાે ભવેયુઃ ।
Nar11.95.3-3 વં ચાચખ્યાથ સખ્યે નનુ મિહતતમાં શ્રેયસાં ભ ક્તમેકાં
Nar11.95.3-4 વદ્ભ યાન દતુલ્યઃ ખલુ િવષયજુષાં સ મદઃ કેન વા સ્યાત્॥
Nar11.95.4-1 વદ્ભ યા તુષ્ટબુદ્ધઃે સખુ મહ ચરતાે િવચ્યુતાશસ્ય ચાશાઃ
Nar11.95.4-2 સવાર્ઃ સ્યુઃ સાખૈ્યમ યઃ સ લલકુહરગસ્યવે તાેયૈકમ યઃ ।
Nar11.95.4-3 સાેઽયં ખ વ દ્રલાેકં કમલજભવનં યાેગ સદ્ધ શ્ચ હૃદ્યા
Nar11.95.4-4 નાકાઙ્ક્ષત્યેતદા તાં વયમનપુ તતે માેક્ષસાખૈ્યઽે યનીહઃ॥
Nar11.95.5-1 વદ્ભક્તાે બા યમાનાેઽિપ ચ િવષયરસિૈર દ્રયાશા તહેતાેર્-
Nar11.95.5-2 ભ યવૈાક્ર યમાણૈઃ પનુરિપ ખલુ તૈદુર્બર્લનૈાર્ ભજ યઃ ।
Nar11.95.5-3 સપ્તા ચદ િપતા ચદર્હ ત િકલ યથા ભૂિરદા પ્રપ ચં
Nar11.95.5-4 વદ્ભ યાેઘે તથવૈ પ્રદહ ત દુિરતં દુમર્દઃ ક્વે દ્રયાણામ્॥
Nar11.95.6-1 ચત્તાદ્ર ભાવવમુચ્ચવૈર્પુ ષ ચ પુલકં હષર્બા યં ચ િહ વા
Nar11.95.6-2 ચત્તં શુ યે કથં વા િકમુ બહુતપસા િવદ્યયા વીતભક્તેઃ ।
Nar11.95.6-3 વદ્ગાથા વાદ સદ્ધા જનસતતમર જ્યમાનાેઽયમાત્મા
Nar11.95.6-4 ચ વર્ત્ત વસૂ મં ભજ ત ન તુ તથા ય તયા તકર્કાેટ ા॥
Nar11.95.7-1 યાનં તે શીલયેયં સમતનુસખુબદ્ધાસનાે ના સકાગ્ર-
Nar11.95.7-2 ય તાક્ષઃ પૂરકાદૈ્ય જતપવનપથ શ્ચત્તપદં્મ વવા ચમ્ ।
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Nar11.95.7-3 ઊ વાર્ગ્રં ભવિય વા રિવિવધુ શ ખનઃ સિંવ ચ ત્યાપેિરષ્ટાત્
Nar11.95.7-4 તત્રસં્થ ભાવયે વાં સજલજલધર યામલં કાેમલાઙ્ગમ્॥
Nar11.95.8-1આનીલશ્લ ણકેશં વ લતમકરસ કુ ડલં મ દહાસ-
Nar11.95.8-2સ્ય દાદ્ર કાૈ તુભશ્રીપિરગતવનમાલાે હારા ભરામમ્ ।
Nar11.95.8-3 શ્રીવ સાઙં્ક સબુાહંુ દુલસદુદરં કા ચનચ્છાયચેલં
Nar11.95.8-4 ચા નગ્ધાે મ ભાે હલ લતપદં ભાવયેયં ભવ તમ્॥
Nar11.95.9-1 સવાર્ઙ્ગે વઙ્ગ! રઙ્ગ કુતુકમ તમુહુધાર્રયન્નીશ! ચત્તં
Nar11.95.9-2 તત્રા યેકત્ર યુ જે વદનસર સજે સુ દરે મ દહાસે ।
Nar11.95.9-3 તત્રાલીનં તુ ચેતઃ પરમસખુ ચદદ્વતૈ પે િવત વ-
Nar11.95.9-4 ન્ન યન્નાે ચ તયેયં મુહુિર ત સમપુા ઢયાેગાે ભવેયમ્॥
Nar11.95.10-1 ઇ થં વદ્ યાનયાેગે સ ત પનુર ણમાદ્યષ્ટસં સદ્ધય તા
Nar11.95.10-2 દૂરશ્રુત્યાદયાેઽિપ હ્યહમહ મકયા સ પતેયુમુર્રારે! ।
Nar11.95.10-3 વ સ પ્રાપ્તાૈ િવલ બાવહમ ખ મદં નાિદ્રયે કામયેઽહં
Nar11.95.10-4 વામવેાન દપૂણ પવનપુરપત!ે પાિહ માં સવર્તાપાત્॥
Nar11.96.1-1 વં િહ બ્રહ્મવૈ સાક્ષા પરમુ મિહમન્નક્ષરાણામકાર-
Nar11.96.1-2 તારાે મ ત્રષેુ રાજ્ઞાં મનુર સ મુિનષુ વં ગનુાર્રદાેઽિપ ।
Nar11.96.1-3 પ્રહ્લાદાે દાનવાનાં પશષુુ ચ સરુ ભઃ પ ક્ષણાં વનૈતેયાે
Nar11.96.1-4 નાગાનામસ્યન તઃ સરુસિરદિપ ચ સ્રાેતસાં િવશ્વમૂત! ॥
Nar11.96.2-1 બ્રહ્મ યાનાં બ લ વં ક્રતષુુ ચ જપયજ્ઞાેઽસાે વીરેષુ પાથા
Nar11.96.2-2 ભક્તાનામુદ્ધવ વં બલમ સ બ લનાં ધામ તજે વનાં વમ્ ।
Nar11.96.2-3 ના ત્ય ત વ દ્વભૂતેિવકસદ તશયં વ તુ સવ વમવે
Nar11.96.2-4 વં વ વં પ્રધાનં યિદહ ભવદતૃે તન્ન િક ચ પ્રપ ચે॥
Nar11.96.3-1 ધમ વણાર્શ્રમાણાં શ્રુ તપથિવિહતં વ પર વને ભ યા
Nar11.96.3-2 કુવર્ તાેઽ તિવરાગે િવકસ ત શનકૈઃ સ ત્યજ તાે લભ તે ।
Nar11.96.3-3 સત્તાસૂ્ફ ત પ્રય વાત્મકમ ખલપદાથષુ ભન્ને વ ભન્નં
Nar11.96.3-4 િનમૂર્લં િવશ્વમૂલં પરમમહ મ ત વ દ્વબાેધં િવશદુ્ધમ્॥
Nar11.96.4-1 જ્ઞાનં કમાર્િપ ભ ક્ત સ્ત્રતય મહ ભવ પ્રાપકં તત્ર તાવદ્
Nar11.96.4-2 િનિવ ણાનામશષેે િવષય ઇહ ભવેદ્જ્ઞાનયાેગેઽિધકારઃ ।
Nar11.96.4-3 સક્તાનાં કમર્યાેગ વિય િહ િવિનિહતાે યે તુ નાત્ય તસક્તા
Nar11.96.4-4 ના યત્ય તં િવરક્તા વિય ચ તરસા ભ ક્તયાેગાે હ્યમીષામ્॥
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Nar11.96.5-1 જ્ઞાનં વદ્ભક્તતાં વા લઘુ સકૃુતવશાન્મત્યર્લાેકે લભ તે
Nar11.96.5-2 ત માત્તત્રવૈ જન્મ હય ત ભગવન્! નાકગાે નારકાે વા ।
Nar11.96.5-3આિવષં્ટ માં તુ દૈવાદ્ભવજલિનિધપાેતાિયતે મત્યર્દેહે
Nar11.96.5-4 વં કૃ વા કણર્ધારં ગુ મનુગુણવાતાિયત તારયેથાઃ॥
Nar11.96.6-1 અવ્યક્તં માગર્ય તઃ શ્રુ ત ભરિપ નયૈઃ કેવલજ્ઞાનલુ ધાઃ
Nar11.96.6-2 ક્લ ય તેઽતીવ સ દ્ધ બહુતરજનષુામ ત અેવા ુવ ત ।
Nar11.96.6-3 દુરસ્થઃ કમર્યાેગાેઽિપ ચ પરમફલે ન વયં ભ ક્તયાેગ-
Nar11.96.6-4 વામૂલાદેવ હૃદ્ય વિરતમિય! ભવ પ્રાપકાે વધર્તાં મે॥
Nar11.96.7-1 જ્ઞાનાયવૈા તયત્નં મુિનરપવદતે બ્રહ્મત વં તુ શ ◌ૃ વન્
Nar11.96.7-2 ગાઢં વ પાદભ ક્ત શરણમય ત ય તસ્ય મુ ક્તઃ કરાગ્રે ।
Nar11.96.7-3 વદ્ યાનેઽપીહ તુલ્યા પનુરસકુરતા ચત્તચા ચલ્યહેતાે-
Nar11.96.7-4 ર યાસાદાશુ શકં્ય વશિયતું વ કૃપાચા તા યામ્॥
Nar11.96.8-1 િનિવ ણઃ કમર્માગ ખલુ િવષમતમે વ કથાદાૈ ચ ગાઢં
Nar11.96.8-2 તશ્રદ્ધાેઽિપ કામાનિય ભવુનપત!ે નવૈ શક્નાે મ હાતુમ્ ।
Nar11.96.8-3 તદ્ભૂયાે િનશ્ચયને વિય િનિહતમના દાષેબુદ્ યા ભજં તાન્
Nar11.96.8-4 પુ ણીયાં ભ ક્તમવે વિય હૃદયગતે મઙ્ક્ષુ નઙ્ક્ષ્ય ત સઙ્ગાઃ॥
Nar11.96.9-1 ક શ્ચ ક્લેશા જતાથર્ક્ષયિવમલમ તનુર્દ્યમાનાે જનાૈધૈઃ
Nar11.96.9-2 પ્રાગવેં પ્રાિહ િવપ્રાે ન ખલુ મમ જનઃ કાલકમર્ગ્રહા વા ।
Nar11.96.9-3 ચેતાે મે દુઃખહેતુ તિદહ ગુણગણં ભાવય સવર્કાર -
Nar11.96.9-4ત્યુ વા શા તાે ગત વાં મમ ચ કુ િવભાે! તાદશૃી ં ચત્તશા તમ્॥
Nar11.96.10-1 અેલઃ પ્રાગવુર્શી ં પ્રત્ય તિવવશમનાઃ સવેમાન શ્ચરં તાં
Nar11.96.10-2 ગાઢં િનિવદ્ય ભૂયાે યવુ તસખુ મદં દ્રમવેે ત ગાયન્ ।
Nar11.96.10-3 વદ્ભ ક્ત પ્રા ય પૂણર્ઃ સખુતરમચરત્તદ્વદુદૂ્ધય સઙ્ગં
Nar11.96.10-4 ભક્તાેત્તંસં િક્રયા માં પવનપુરપત!ે હ ત મે ધરાેગાન્॥
Nar11.97.1-1 ત્રૈગુ યાદ્ ભન્ન પં ભવ ત િહ ભવુને હીનમ યાેત્તમં ય-
Nar11.97.1-2 જ્ઞાનં શ્રદ્ધા ચ કતાર્ વસ તરિપ સખંુ કમર્ ચાહારભેદાઃ ।
Nar11.97.1-3 વ ક્ષતે્ર વિન્નષવેાિદ તુ યિદહ પનુ વ પરં તત્તુ સવ
Nar11.97.1-4 પ્રાહુનગુર્ યિનષં્ઠ તદનુભજનતાે મઙ્ક્ષુ સદ્ધાે ભવેયમ્॥
Nar11.97.2-1 વ યવે ય ત ચત્તઃ સખુમિય િવચર સવર્ચેષ્ટા વદથ
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Nar11.97.2-2 વદ્ભક્તૈઃ સવે્યમાનાનિપ ચિરતચરાનાશ્રય પું યદેશાન્ ।
Nar11.97.2-3 દસ્યાૈ િવપ્રે ગ્ હાિદ વિપ ચ સમમ તમુર્ચ્યમાનાવમાન-
Nar11.97.2-4 પધાર્સયૂાિદદાષેઃ સતતમ ખલભૂતષેુ સ પજૂયે વામ્॥
Nar11.97.3-1 વદ્ભાવાે યાવદેષુ સુ્ફર ત ન િવશદં તાવદેવં હ્યપુા ત
Nar11.97.3-2 કુવર્ન્નૈકા યબાેધે ઝિટ ત િવકસ ત વન્મયાેઽહં ચરેયમ્ ।
Nar11.97.3-3 વદ્ધમર્સ્યાસ્ય તાવ કમિપ ન ભગવન્! પ્ર તુતસ્ય પ્રણાશ-
Nar11.97.3-4 ત મા સવાર્ત્મનવૈ પ્રિદશ મમ િવભાે! ભ ક્તમાગ મનાેઝમ્॥
Nar11.97.4-1 તં ચનંૈ ભ ક્તયાેગં દ્રઢિયતુમિય! મે સા યમારાેગ્યમાયુર્-
Nar11.97.4-2 િદષ્ટ ા તત્રાિપ સવંે્ય તવ ચરણમહાે ભષે યવે દુગ્ધમ્ ।
Nar11.97.4-3 માકર્ ડયેાે િહ પવૂ ગણકિનગિદતદ્વાદશા દાયુ ચ્ચૈઃ
Nar11.97.4-4 સિેવ વા વ સરં વાં તવ ભટિનવહૈદ્રાર્વયામાસ ત્યુમ્॥
Nar12.97.5-1 માકર્ ડયે શ્ચરાયુઃ સ ખલુ પનુરિપ વ પરઃ પુ પભદ્રા-
Nar12.97.5-2 તીરે િન યે તપસ્યન્નતુલસખુર તઃ ષટ્તુ મ વ તરા ણ ।
Nar12.97.5-3 દેવે દ્રઃ સપ્તમ તં સરુયવુ તમ ન્મન્મથૈમાહિય યન્
Nar12.97.5-4 યાેગાે મ લુ યમાણનૈર્ તુ પનુરશક વ જનં િનજર્યે કઃ॥
Nar12.97.6-1 પ્રીત્યા નારાયણાખ્ય વમથ નરસખઃ પ્રાપ્તવાનસ્ય પાશ્વ
Nar12.97.6-2 તુષ્ટ ા તાેષૂ્ટયમાનઃ સ તુ િવિવધવરૈલા ભતાે નાનુમનેે ।
Nar12.97.6-3 દ્રષંુ્ટ માયાં વદ યાં િકલ પનુર ણાેદ્ભ ક્ત પ્તા તરાત્મા
Nar12.97.6-4 માયાદુઃખાન ભજ્ઞ તદિપ ગયતે નનૂમાશ્ચયર્હેતાેઃ॥
Nar12.97.7-1 યાતે વ યાશુ વાતાકુલજલદગલત્તાેતપૂણાર્ તઘૂણર્-
Nar12.97.7-2 સપ્તાણારા શમગ્ ે જગ ત સ તુ જલે સ ભ્રમ વષર્કાેટ ઃ ।
Nar12.97.7-3 દ નઃ પ્રૈ ક્ષષ્ટ દૂરે વટદલશયનં ક ચદાશ્ચયર્બાલં
Nar12.97.7-4 વામવે યામલાઙ્ગં વદનસર સજ ય તપાદાઙ્ગુલીકમ્॥
Nar12.97.8-1 દૃ ટ્વા વાં હૃષ્ટરાેમા વિરતમ ભગતઃ પ્રષુ્ટકામાે મનુી દ્રઃ
Nar12.97.8-2 શ્વાસનેા તિનિવષ્ટઃ પનુિરહ સકલં દષૃ્ટવા વષ્ટપાૈઘમ્ ।
Nar12.97.8-3 ભૂયાેઽિપ શ્વાસવાતૈબર્િહરનપુ તતાે વી ક્ષત વ કટાક્ષૈર્-
Nar12.97.8-4 માેદાદાશ્લેષુ્ટકામ વિય િપિહતતનાૈ વાશ્રમે પ્રાગ્વદાસીત્॥
Nar12.97.9-1 ગાૈયાર્ સાધ તદગ્રે પુર ભદથ ગત વિ પ્રયપ્રેક્ષણાથ
Nar12.97.9-2 સદ્ધાનવેાસ્ય દ વા વયમયમજરા ત્યુતાદ ગતાેઽભૂત્ ।
Nar12.97.9-3 અેવં વ સવેયવૈ મરિરપુરિપ સ પ્રીયતે યને ત મા-
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Nar12.97.9-4 ન્મૂ તત્ર યાત્મક વં નનુ સકલિનય તે ત સવુ્યક્તમાસીત્॥
Nar12.97.10-1 યંશઽે મ સત્યલાેકે િવિધહિરપુર ભન્મ દરા યૂ વર્મૂ વ
Nar12.97.10-2 તે યાેઽ યૂ વ તુ માયાિવકૃ તિવરિહતાે ભા ત વૈકુ ઠલાેકઃ ।
Nar12.97.10-3 તત્ર વં કારણા ભસ્યિપ પશપુકુલે શદુ્ધસ વૈક પી
Nar12.97.10-4 સ ચ્ચદ્બ્રહ્માદ્વયાત્મા પવનપુરપત!ે પાિહ માં સવર્રાેગાત્॥
Nar12.98.1-1 ય મન્નેત દ્વભાતં યત ઇદમભવદે્યન ચેદં ય અેતદ્
Nar12.98.1-2 યાેઽ માદુત્તીણર્ પઃ ખલુ સકલ મદં ભા સતં યસ્ય ભાસા ।
Nar12.98.1-3 યાે વાચાં દૂરદૂરે પનુરિપ મનસાં યસ્ય દેવા નનુી દ્રા
Nar12.98.1-4 નાે િવદ્યુ ત વ પં િકમુ પનુરપરે કૃ ણ! ત મૈ નમ તે॥
Nar12.98.2-1 જન્માથાે કમર્ નામ સુ્ફટ મહ ગુણદાષેાિદકં વા ન ય મન્
Nar12.98.2-2 લાેકાનામૂતેય યઃ વયમનુભજતે તાિન માયાનુસાર ।
Nar12.98.2-3 બબ્રચ્છક્તીર પાેઽિપ ચ બહુતર પાેઽવભાત્યદુ્ધતાત્મા
Nar12.98.2-4 ત મૈ કૈવલ્યધા ે પરરસપિરપૂણાર્ય િવ ણાે! નમ તે॥
Nar12.98.3-1 નાે તયર્ ચં ન મત્ય ન ચ સરુમસરંુ ન સ્ત્રયં નાે પુમાંસં
Nar12.98.3-2 ન દ્રવં્ય કમર્ ત ગુણમિપ સદસદ્વાિપ તે પમાહુઃ ।
Nar12.98.3-3 શષં્ટ ય સ્યાિન્નષેધે સ ત િનગમશતૈલર્ક્ષણા ત્તત તત્
Nar12.98.3-4 કૃચ્છેણાવેદ્યમાનં પરમસખુમયં ભા ત ત મૈ નમ તે॥
Nar12.98.4-1 માયાયાં બ બત વં જ સ મહદહઙ્કારતન્માત્રભેદૈર્-
Nar12.98.4-2 ભૂતગ્રામે દ્રયાદ્યૈરિપ સકલજગ વ સઙ્ક પક પમ્ ।
Nar12.98.4-3 ભૂયઃ સહૃંત્ય સવ કમઠ ઇવ પદા યાત્મના કાલશ યા
Nar12.98.4-4 ગ ભીરે યમાને તમ સ િવ ત મરાે ભા સ ત મૈ નમ તે॥
Nar12.98.5-1 શ દબ્રહ્મે ત કમત્ય િર ત ભગવન્! કાલ ઇત્યાલપ ત
Nar12.98.5-2 વામેકં િવશ્વહેતું સકલમયતયા સવર્થા ક યમાનમ્ ।
Nar12.98.5-3 વેદા તૈયર્ત્તુ ગીતં પુ ષપર ચદાત્મા ભધં તત્તુ ત વં
Nar12.98.5-4 પ્રેક્ષામાત્રેણ મૂલપ્રકૃ તિવકૃ તકૃ કૃ ણ! ત મૈ નમ તે॥
Nar12.98.6-1 સ વનેાસત્તયા વા ન ચ ખલુ સદસ વને િનવાર્ચ્ય પા
Nar12.98.6-2 ધત્તે યાસાવિવદ્યા ગુણફ ણમ તવ દ્વશ્વદૃ યાવભાસમ્ ।
Nar12.98.6-3 િવદ્યા વં સવૈ યાતા શ્રુ તવચનલવૈયર્ કૃપાસ્ય દલાભે
Nar12.98.6-4 સસંારાર યસદ્યસુ્ત્રટનપરશતુામે ત ત મૈ નમ તે॥
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Nar12.98.7-1 ભષૂાસુ વણર્વદ્વા જગ ત ઘટશરાવાિદકે ત્તકાવત્
Nar12.98.7-2 ત વે સ ચ ત્યમાને સુ્ફર ત તદધનુા ય દ્વતીયં વપુ તે ।
Nar12.98.7-3 વ દ્રષુ્ટઃ પ્રબાેધે ત મરલયિવધાૈ ણર્ર ેશ્ચ યદ્વદ્
Nar12.98.7-4 િવદ્યાલાભે તથવૈ સુ્ફટમિપ િવકસે કૃ ણ! ત મૈ નમ તે॥
Nar12.98.8-1 યદ્ભીત્યાેદે ત સયૂા દહ ત ચ દહનાે વા ત વાયુ તથા યે
Nar12.98.8-2 યદ્ભીતાઃ પદ્મ દ્યાઃ પનુ ચતબલીનાહર તેઽનુકાલમ્ ।
Nar12.98.8-3 યનેવૈારાેિપતાઃ પ્રાઙ્િનજપદમિપ તે ચ્યાિવતારશ્ચ પશ્ચાત્
Nar12.98.8-4 ત મૈ િવશ્વં િનય ત્રે વયમિપ ભવતે કૃ ણ! કુમર્ઃ પ્રણામમ્॥
Nar12.98.9-1 ત્રૈલાેક્યં ભાવય તં િત્રગુણમય મદં યક્ષરસ્યૈકવાચ્યં
Nar12.98.9-2 ત્રીશાનામૈક્ય પં િત્ર ભરિપ િનગમૈગ યમાન વ પમ્ ।
Nar12.98.9-3 તસ્રાેઽવસ્થા િવદ તં િત્રયુગજિનજુષં િત્રક્રમક્રા તિવશ્વં
Nar12.98.9-4 ત્રૈકાલ્યે ભેદહીનં િત્ર ભરહમિનશં યાેગભેદૈભર્જે વામ્॥
Nar12.98.10-1 સતં્ય શદંુ્ધ િવબુદં્ધ જય ત તવ વપુિનત્યમુક્તં િનર હં
Nar12.98.10-2 િનદ્વર્ દં્વ િનિવકારં િન ખલગુણગણવ્ય જનાધારભૂતમ્ ।
Nar12.98.10-3 િનમૂર્લં િનમર્લં તિન્નરવિધમિહમાે લા સ િનલ નમ તર્-
Nar12.98.10-4 િન સઙ્ગાનાં મનુીનાં િન પમપરમાન દસા દ્રપ્રકાશમ્॥
Nar12.98.11-1 દુવાર્રં દ્વાદશારં િત્રશતપિર મલ ષ ષ્ટપવાર્ ભવીતં
Nar12.98.11-2 સં આ ય કૂ્રરવેગં ક્ષણમનુ જગદા ચ્છદ્ય સ ધાવમાનમ્ ।
Nar12.98.11-3 ચકં્ર તે કાલ પં વ્યથયતુ ન તુ માં વ પદૈકાવલ બં
Nar12.98.11-4 િવ ણાે! કા ય સ ધાે! પવનપુરપત!ે પાિહ સવાર્મયાૈઘાત્॥
Nar12.99.1-1 િવ ણાવે યાર્ ણ કાે વા કથયતુ ધરણેઃ કશ્ચ રેણૂ ન્મમીતે
Nar12.99.1-2 યસ્યવૈાઙ્ ઘ્રત્રયેણ િત્રજગદ ભ મતં માેદતે પૂણર્સ પત્ ।
Nar12.99.1-3 યાેઽસાૈ િવશ્વાિન ધત્તે પ્રય મહ પરમં ધામ તસ્યા ભયાયાં
Nar12.99.1-4 તદ્ભક્તા યત્ર માદ્ય ત્ય તરસમર દસ્ય યત્ર પ્રવાહઃ॥
Nar12.99.2-1આદ્યાયાશષેકત્ર પ્ર તિન મષનવીનાય ભત્ર િવભૂતેર્-
Nar12.99.2-2 ભક્તાત્મા િવ ણવે યઃ પ્રાિદશ ત હિવરાદ િન યજ્ઞાચર્નાદાૈ ।
Nar12.99.2-3 કૃ ણાદ્યં જન્મ વા મહિદહ મહતાે વણર્યે સાેઽયમવે
Nar12.99.2-4 પ્રીતઃ પૂણા યશાે ભ વિરતમ ભસરે પ્રા યમ તે પદં તત્॥
Nar12.99.3-1 હે તાેતારઃ! કવી દ્રા ત મહ ખલુ યથા ચેતય વે તથવૈ
Nar12.99.3-2વ્યક્તં વેદસ્ય સારં પ્ર વત જનનાપેાત્તલીલાકથા ભઃ ।
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Nar12.99.3-3 ન તશ્ચાસ્ય નામા ય ખલસખુકરાણી ત સઙ્ક તર્ય વં
Nar12.99.3-4 હે િવ ણાે! ક તર્નાદૈ્ય તવ ખલુ મહત ત વબાેધં ભજેયમ્॥
Nar12.99.4-1 િવ ણાેઃ કમાર્ ણ સ પ યત મન સ સદા યૈઃ સ ધમાર્નબધ્નાદ્
Nar12.99.4-2 યાની દ્રસ્યષૈ ત્યઃ પ્રયસખ ઇવ ચ વ્યાતનાે ક્ષેમકાર ।
Nar12.99.4-3 વીક્ષ તે યાેગ સદ્ધાઃ પરપદમિનશં પસ્ય સ યક્પ્રકાશં
Nar12.99.4-4 િવપ્રે દ્રા ગ કાઃ કૃતબહુનુતયાે યચ્ચ િનભાર્સય તે॥
Nar12.99.5-1 નાે તાે યમાનાેઽિપ ચ સમિધગત વન્મિહ ાેઽવસાનં
Nar12.99.5-2 દેવ! શ્રેયાં સ િવદ્વા પ્ર તમુહુરિપ તે નામ શસંા મ િવ ણાે! ।
Nar12.99.5-3 તં વાં સં તાૈ મ નાનાિવધનુ તવચનૈરસ્ય લાેકત્રયસ્યા-
Nar12.99.5-4 યૂ વ િવભ્રાજમાને િવર ચતવસ ત તત્ર વૈકુ ઠલાેકે॥
Nar12.99.6-1આપઃ ષ્ટ ાિદજ યાઃ પ્રથમમિય િવભાે! ગભર્દેશે દધુ વાં
Nar12.99.6-2 યત્ર વ યવે વા જલશયન! હરે! સઙ્ગતા અેક્યમાપન્ ।
Nar12.99.6-3 તસ્યાજસ્ય પ્રભાે! તે િવિનિહતમભવ પદ્મમેકં િહ નાભાૈ
Nar12.99.6-4 િદક્પતં્ર ય કલાહુઃ કનકધર ણ ક ણકં લાેક પમ્॥
Nar12.99.7-1 હે લાેકા િવ રેતદ્ભવનમજનયત્તન્ન નીથ યૂયં
Nar12.99.7-2 યુ માકં હ્ય તરસં્થ િકમિપ તદપરં િવદ્યતે િવ પમ્ ।
Nar12.99.7-3 નીહારપ્રખ્યમાયાપિર તમનસાે માેિહતા નામ પૈઃ
Nar12.99.7-4 પ્રાણપ્રીત્યૈક પ્તાશ્ચરથ મખપરા હ ત નેચ્છા મુકુ દે॥
Nar12.99.8-1 મૂધ્નાર્મક્ષણાં પદાનાં વહ સ ખલુ સહસ્રા ણ સ પૂયર્ િવશ્વં
Nar12.99.8-2 ત પ્રાે ક્ર યાિપ તષ્ઠ પિર મતિવવરે ભા સ ચત્તા તરેઽિપ ।
Nar12.99.8-3 ભૂતં ભવં્ય ચ સવ પરપુ ષ! ભવા ક ચ દેહે દ્રયાિદ-
Nar12.99.8-4 વાિવષ્ટાે હ્યુદ્ગત વાદ તસખુરસં ચાનુભુઙે્ક્ષ વમવે॥
Nar12.99.9-1 યત્તુ ત્રૈલાેક્ય પં દધદિપ ચ તતાેિનગર્તાન તશદુ્ધ-
Nar12.99.9-2 જ્ઞાનાત્મા વતર્સે વં તવ ખલુ મિહમા સાેઽિપ તાવા કમ યત્ ।
Nar12.99.9-3 તાેક તે ભાગ અેવા ખલભવુનતયા દૃ યતે યંશક પં
Nar12.99.9-4 ભૂિયષં્ઠ સા દ્રમાેદાત્મકમપુિર તતાે ભા ત ત મૈ નમ તે॥
Nar12.99.10-1 અવ્યક્તં તે વ પં દુરિધગમતમં તત્તુ શદુ્ધકૈસ વં
Nar12.99.10-2વ્યક્તં ચા યેતદેવ સુ્ફટમ તરસા ભાેિધક લાેલતુલ્યમ્ ।
Nar12.99.10-3 સવા કૃષ્ટામભીષ્ટાં તિદહ ગુણરમનેવૈ ચત્તં હર તી ં
Nar12.99.10-4 મૂ ત તે સશં્રયેઽહં પવનપુરપત!ે પાિહ માં કૃ ણ! રાેગાત્॥
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Nar12.100.1-1 અગ્રે પ યા મ તે ે િન બડતરકલાયાવલીલાેભનીયં
Nar12.100.1-2 પીયષૂા લાિવતાેઽહં તદનુ તદુદરે િદવ્યકૈશાેરવષેમ્ ।
Nar12.100.1-3 તા યાર ભર યં પરમસખુરસા વાદરાેમા ચતાઙ્ગૈ-
Nar12.100.1-4 રાવીતં નારદાદ્યૈિવલસદુપિનષ સુ દર મ ડલૈશ્ચ॥
Nar12.100.2-1 નીલાભં કુ ચતાગ્રં ઘનમમલતરં સયંતં ચા ભઙ્ગ્યા
Nar12.100.2-2 રત્નાેત્તંસા ભરામં વલિયતમુદયચ્ચ દ્રકૈઃ િપ છ લૈઃ ।
Nar12.100.2-3 મ દારસ્રઙ્િનવીતં તવ થુકબર ભારમાલાેકયેઽહં
Nar12.100.2-4 નગ્ધશ્ચેતાે વર્પુ ડ્રામિપ ચ સલુ લતાં ભાલબાલે દુવીથીમ્॥
Nar12.100.3-1 હૃદ્યં પૂણાર્નુક પાણર્વ દુલહર ચ ચલભ્રૂિવલાસ-ૈ
Nar12.100.3-2 રાનીલ નગ્ધપ માવ લપિરલ સતં નતે્રયુગ્મં િવભાે! તે ।
Nar12.100.3-3 સા દ્રચ્છાયં િવશાલા ણકમલદલાકારમામુગ્ધતારં
Nar12.100.3-4 કા યાલાેકલીલા શ શિરતભવુનં ક્ષ યતાં મ યનાથે॥
Nar12.100.4-1 ઉત્તુઙ્ગાે લા સનાસં હિરમ ણમુકુરપ્રાે લસદ્ગ ડપાલી-
Nar12.100.4-2વ્યાલાેલ કણર્પાશા ચતમકરમણીકુ ડલદ્વ દ્વદ પ્રમ્ ।
Nar12.100.4-3 ઉન્મીલદ્દ તપઙ્ ક્તસુ્ફરદ ણતરચ્છાય બ બાધરા તઃ-
Nar12.100.4-4 પ્રી તપ્રસ્ય દમ દ મત શ શરતરં વક્ત્રમુદ્ભાસતાં મે॥
Nar12.100.5-1 બાહુદ્વ દ્વને રત્નાે વલવલય તા શાેણપા ણપ્રવાલે-
Nar12.100.5-2 નાપેાત્તાં વે નાલી ં પ્ર તનખમયખૂાઙ્ગુલીસઙ્ગશારામ્ ।
Nar12.100.5-3 કૃ વા વક્ત્રારિવ દ્રે સમુધુરિવકસદ્રાગમુદ્ભાવ્યમાનૈઃ
Nar12.100.5-4 શ દબ્રહ્મા તૈ વં શ શિરતભવુનૈઃ સ ચ મે કણર્વીથીમ્॥
Nar12.100.6-1 ઉ સપર્ કાૈ તુભશ્રૂત ત ભર ણતં કાેમલં ક ઠદેશં
Nar12.100.6-2 વક્ષઃ શ્રીવ સર યં તરલતરસમુદ્દ પ્રહારપ્રતાનમ્ ।
Nar12.100.6-3 નાનાવણર્પ્રસનૂાવ લિકસલિયની ં વ યમાલાં િવલાેલ-
Nar12.100.6-4 લાેલ બાં લ બમાનામુર સ તવ તથા ભાવયે રત્નમાલામ્॥
Nar12.100.7-1 અઙ્ગે પ ચાઙ્કરાગૈર તશયિવકસ સાૈરભાકૃષ્ટલાેકં
Nar12.100.7-2 લીનાનેકિત્રલાેક િવત તમિપ કૃશાં બભ્રતં મ યવ લીમ્ ।
Nar12.100.7-3 શક્રા મ ય તતપ્તાે વલકનકિનભં પીતચેલં દધાનં
Nar12.100.7-4 યાયા મ દ પ્તર મસુ્ફટમ ણરશનાિકઙ્ ગણીમ ડતં વામ્॥
Nar12.100.8-1 ઊ ચા તવાે ઘનમ ણ ચાૈ ચત્તચાેરાૈ રમાયા
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Nar12.100.8-2 િવશ્વક્ષાેભં િવશઙ્ક્ય ધ્રવુમિનશમુભાૈ પીતચેલા તાઙ્ગાૈ ।
Nar12.100.8-3આનમ્રાણાં પુર તા યસન તસમ તાથર્પાલીસમુદ્ગ-
Nar12.100.8-4 ચ્છાયાં નુ દ્વયં ચ ક્રમ થુલમનાેજ્ઞે ચ જઙ્ઘે િનષવેે॥
Nar12.100.9-1 મ રં મ જુનાદૈિરવ પદભજનં શ્રેય ઇત્યાલપ તં
Nar12.100.9-2 પાદાગ્રં ભ્રા તમ જ પ્રણતજનમનાેમ દરાેદ્ધારકૂમર્મ્ ।
Nar12.100.9-3 ઉત્તુઙ્ગાતામ્રરાજન્નખરિહમકરજ્યાે નયા ચા શ્રતાનાં
Nar12.100.9-4 સ તાપ વા તહ ત્રી ં ત તમનુકલયે મઙ્ગલામઙ્ગુલીનામ્॥
Nar12.100.10-1 યાેગી દ્રાણાં વદઙ્ગે વિધકસમુધુરં મુ ક્તભા ં િનવાસાે
Nar12.100.10-2 ભક્તાનાં કામવષર્દ્યુત િકસલયં નાથ! તે પાદમૂલમ્ ।
Nar12.100.10-3 િનતં્ય ચત્ત સ્થતં મે પવનપુરપત!ે કૃ ણ! કા ય સ ધાે!
Nar12.100.10-4 હૃ વા િનઃશષેતાપા પ્રિદશતુ પરમાન દસ દાેહલ મીમ્॥
Nar12.100.11-1 અજ્ઞા વા તે મહ વં યિદહ િનગિદતં િવશ્વનાથ! ક્ષમેથાઃ
Nar12.100.11-2 તાતંે્ર ચૈત સહસ્રાેત્તરમિધકતરં વ સાદાય ભૂયાત્ ।
Nar12.100.11-3 દ્વધેા નારાયણીયં શ્રુ તષુ ચ જનષુા તુત્યતાવણર્નને
Nar12.100.11-4સ્ફ તં લીલાવતારૈિરદ મહ કુ તામાયુરારાેગ્યસાખૈ્યમ્
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