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nAradAya shaunakakRitaviShNustutiH

नारदाय शौनककृतिवुिुतः

ऋषय ऊचःु ॥
कथं सनुमारु नारदाय महान े ।
ूोवाकलामा थं तौ िमिलतावभुौ ॥ १॥
किान े ितौ सतू तावभुौ ॄवािदनौ ।
हिरगीतसमुान े चबतुद नः ॥ २॥
सतू उवाच ॥
सनकाा महाानो ॄणो मानसाः सतुाः ।
िनम मा िनरहाराः सव त े ू रतेसः ॥ ३॥
तषेां नामािन वािम सनक सननः ।
सनुमार िवभःु सनातन इित तृाः ॥ ४॥
िवभुा महाानो ॄानपरायणाः ।
सहॐसयू साशाः ससा ममुुवः ॥ ५॥
एकदा में त े ूिता ॄणः सभाम ।्
इां मागऽथ दशःु गां िवपुद िजाः ॥ ६॥
तां िनरी समुुाः ात ुं सीताजलेऽभवन ।्
एतिरे तऽ दवेिष ना रदो मिुनः ॥ ७॥
आजगाम िजौेा ा ॅातॄकामजान ।्
ताा ातमुुुामृ कृताििलः ॥ ८॥
गणुामािन सूमेभियुो मधिुषः ।
नारायणातुान वासदुवे जनाद न ॥ ९॥
यशे यपुष कृ िवो नमोऽु त े ॥
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पा कमलाका गाजनक केशव ।
िरोदशाियवेशे दामोदर नमोऽु त े ॥ १०॥
ौीराम िवो नरिसहं वामन ूुसष ण वासदुवे ।
अजािनामलरुारे ं पािह नः सव भयादजॐम ॥् ११॥
इुररनेा म ना ताामजानुीन ।्
उपासीन तःै सा सौ ूीितसमितः ॥ १२॥
तषेां चािप त ु सीताया जले लोकमलापहे ।
ाा स दवेिष िपतिॄगतकषाः ॥ १३॥
उी सोपाािद कृाऽऽचारं कं िजाः ।
कथां ूचबुिव िवधाः नारायणगणुािौताः ॥ १४॥
कृतिऽयषे ु मिुनष ु गातीरे मनोरमे ।
चकार नारदः ूं नानाानकथारे । १५॥
नारद उवाच ।
सवाः  मिुनौेाः भगवितराः ।
ययूं सव जगाथा भगवः सनातनाः ॥ १६॥
लोकोारपराुाीनषे ु कृतसौदान ।्
पृे ततो वदत मे भगवणं बधुाः ॥ १७॥
यनेदेमिखलं जातं जगावरजमम ।्
गापादोदकं य स कथं ायत े हिरः ॥ १८॥
कथं च िऽिवधं कम  सफलं जायते नणृाम ।्
ान लणं ॄतू तपसािप मानदाः ॥ १९॥
अितथःे पजून ं वािप यने िवःु ूसीदित ॥
एवमादीिन गुािन हिरतिुकरािण च ।
अनगुृ च मां नाथातो वुमहथ ॥ २०॥
शौनक उवाच ॥
नमः पराय दवेाय परारमाय च ।
परावरिनवासाय सगणुायागणुाय च ॥ २१॥
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अमायायाऽऽसंाय माियन े िविपणे ।
योगीराय योगाय योगगाय िववे ॥ २२॥
ानाय ानगाय सवानकैहतेवे ।
ानेराय येाय ाऽ े िवानसदे ॥ २३॥
ानाय ानगाय ातपृापहराय च ।
ानेराय सिुधय ेयेातृिपणे ॥ २४॥
आिदचाििवधातदृवेाः िसा यासरुनागसाः ।
यियुामजं परुाणं संतुीशं सततं नतोऽि ॥ २५॥
यो ॄपी जगतां िवधाता स एव पाता िजिवुपी ।
कािातनःु स दवेः शतेऽियपानमजं भजािम ॥ २६॥
यामसी नतो गजेो माहोमबामुचु े स दवेः ।
िवराजमानः पदे पराे तं िवमुां शरणं ूपे ॥ २७॥
िशवपी िशवभिभाजां यो िवुपी हिरभािवतानाम ।्
सपवूा कदहेहतेुमवे िनं शरणं ूपे ॥ २८॥
यः केिशहा नरकाक बालो भजुामणे दधार गोऽम ।्
दवें च भमूारिवनोदशीलं तं वासदुवें सततं नतोऽि ॥ २९॥
लेभऽेवतीयमनिृसहंपी यो दैवः किठनं िशलावत ।्
िवदाय  सरंितवाभं ूादमीशं तमजं नमािम ॥ ३०॥
ोमािदिभमू िषतमासंं िनरनं िनममयेतम ।्
जगिधातारमकमकं च परं परुाणं पुषं नतोऽि ॥ ३१॥
ॄेिािनलवायमु गवयासरुदवेसःै ।
मिूत भदेःै ित एक ईशमािदमाानमहं भजािम ॥ ३२॥
यतो िभिमदं सव समूुतं ितं च व ै ।
यिेित पा तमि शरणं गतः ॥ ३३॥
यः ितो िवपणे सीवाऽ ूतीयत े ।
असी पिरपणू  तमि शरणं गतः ॥ ३४॥
िद ितोऽिप यो दवेो मायया मोिहतानाम ।्
न ायत े परः शुमि शरणं गतः ॥ ३५॥
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सव सगंिनवृानां ानयोगरतानाम ।्
सव ऽ भाित ानाा तमि शरणं गतः ॥ ३६॥
दधार मरं पृ े नीरोदऽेमतृमन े ।
दवेतानां िहताथा य तं कूम शरणं गतः ॥ ३७॥
दंारणे योऽनः समृुाण वाराम ।्
तािवदं जगृं वाराहं तं नतोऽहम ॥् ३८॥
ूादं गोपयैं िशलाितकिठनोरसम ।्
िवदाय  हतवाो िह तं निृसहंं नतोऽहम ॥् ३९॥
ला वरैोचनभेू िमं ाां पामती यः ।
आॄभवुनं पादारुें नतोऽिजतम ॥् ४०॥
हहैयापराधने केिवशंितसया ।
िऽयायभेा यो जामदं नतोऽि तम ॥् ४१॥
आिवभू ततुा  यः किपिभः पिरवािरतः ।
तवाुासानीकं रामचं नतोऽहम ॥् ४२॥
मिूत यं समािौ भभूारमप च ।
सहार कुलं ं यं ौीकृमहं भजे ॥ ४३॥
भूािदलोकिऽतयं सृाानमािन ।
पँयि िनम लं शुं तमीशान ं भजाहम ॥् ४४॥
यगुाे पािपनोऽशुािा तीसधुारया ।
ापयामास यो धम कृतादौ तं नमाहम ॥् ४५॥
एवमादीनकेािन य पािण पाडवाः ।
न शं तने सात ुं कोरैिप तं भज े ॥ ४६॥
मिहमान ं त ु याः परं ग ुं मनुीराः ।
दवेासरुा मनवः कथं तं ुको भजे ॥ ४७॥
यामौवणनेािप महापातिकनो नराः ।
पिवऽतां ूपे तं कथं ौिम चाधीः ॥ ४८॥
यथाकथिाि कीित त े वा ौतुऽेिप वा ।
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पािपनु िवशुाः ःु शुा मोमवायुःु ॥ ४९॥
आाानमाधाय योिगनो गतकषाः ।
पँयि यं ानपं तमि शरणं गतः ॥ ५०॥
सााः सवष ु पँयि पिरपणूा कं हिरम ।्
तमािददवेमजरं ानपं भजाहम ॥् ५१॥
सवसमयं शां सव िारमीरम ।्
सहॐशीष कं दवें वे भावाकं हिरम ॥् ५२॥
यूतं य व ै भां ावरं जमं जगत ।्
दशालंु योऽितमीशमजरं भजे ॥ ५३॥
अणोरणीयासंमजं महत महरम ।्
गुाुतमं दवें ूणमािम पनुः पनुः ॥ ५४॥
ातः तृः पिूजतो वा िौतः ूणिमतोऽिप वा ।
पदं यो ददातीशं वे पुषोमम ॥् ५५॥
इित वुं परमं परशें हषा सुंिवलोचनाे ।
मनुीरा नारदसयंतुा ु सननााः ूमदुं ूजमःु ॥ ५६॥
य इदं ूाताय पठेै पौषं वम ।्
सव पापिवशुाा िवलुोकं स गित ॥ ५७॥
इित ौीबहृारदीयपरुाण े पवू भाग े ूथमपादे सनुमारनारदसवंादे
नारदाय शौनककृतिवुिुतना म ितीयोायः ॥ २॥
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