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॥ નારાયણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥

॥ નારાયણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
નારાયણાય સરુમ ડનમ ડનાય નારાયણાય સકલ સ્થ તકારણાય ।
નારાયણાય ભવભી તિનવારણાય નારાયણાય પ્રભવાય નમાે નમ તે॥ ૧॥
નારાયણાય શતચ દ્રિનભાનનાય નારાયણાય મ ણકુ ડલધારણાય ।
નારાયણાય િનજભક્તપરાયણાય નારાયણાય સભુગાય નમાે નમ તે॥ ૨॥
નારાયણાય સરુલાેકપ્રપાષેકાય નારાયણાય ખલદુષ્ટિવનાશકાય ।
નારાયણાય િદ તપતુ્રિવમદર્નાય નારાયણાય સલુભાય નમાે નમ તે॥ ૩॥
નારાયણાય રિવમ ડલસં સ્થતાય નારાયણાય પરમાથર્પ્રદશર્નાય ।
નારાયણાય અતુલાય અતી દ્રયાય નારાયણાય િવર ય નમાે નમ તે॥ ૪॥
નારાયણાય રમણાય રમાવરાય નારાયણાય ર સકાય રસાે સકુાય ।
નારાયણાય ર વે જતિનમર્લાય નારાયણાય વરદાય નમાે નમ તે॥ ૫॥
નારાયણાય વરદાય મુરાેત્તમાય નારાયણાય અ ખલા તરસં સ્થતાય ।
નારાયણાય ભયશાેકિવવ જતાય નારાયણાય પ્રબલાય નમાે નમ તે॥ ૬॥
નારાયણાય િનગમાય િનર જનાય નારાયણાય ચ હરાય નરાેત્તમાય ।
નારાયણાય કિટસતૂ્રિવભષૂણાય નારાયણાય હરયે મહતે નમ તે॥ ૭॥
વારાયણાય કટકાઙ્ગદભષૂણાય નારાયણાય મ ણકાૈ તુભશાેભનાય ।
નારાયણાય તુલમાૈ ક્તકભષૂણાય નારાયણાય ચ યમાય નમાે નમ તે॥ ૮॥
નારાયણાય રિવકાેિટપ્રતાપનાય નારાયણાય શ શકાેિટસશુીતલાય ।
નારાયણાય યમકાેિટદુરાસદાય નારાયણાય ક ણાય નમાે નમ તે॥ ૯॥
નારાયણાય મુકુટાે વલસાે વલાય નારાયણાય મ ણનપૂુરભષૂણાય ।
નારાયણાય વ લતા ગ્ શખપ્રભાય નારાયણાય હરયે ગુરવે નમ તે॥ ૧૦॥
નારાયણાય દશક ઠિવમદર્નાય નારાયણાય િવનતાત્મજવાહનાય ।
નારાયણાય મ ણકાૈ તુભભષૂણાય નારાયણાય પરમાય નમાે નમ તે॥ ૧૧॥
નારાયણાય િવદુરાય ચ માધવાય નારાયણાય કમઠાય મહીધરાય ।
નારાયણાય ઉરગાિધપમ ચકાય નારાયણાય િવર પતયે નમ તે॥ ૧૨॥
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॥ નારાયણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્॥

નારાયણાય રિવકાેિટસમા બરાય નારાયણાય ચ હરાય મનાેહરાય ।
નારાયણાય િનજધમર્પ્ર ત ષ્ઠતાય નારાયણાય ચ મખાય નમાે નમ તે॥ ૧૩॥
નારાયણાય ભવરાેગરસાયનાય નારાયણાય શવચાપપ્રતાેટનાય ।
નારાયણાય િનજવાનર વનાય નારાયણાય સભુુ ય નમાે નમ તે॥ ૧૪॥
નારાયણાય સરુથાય સહૃુ ચ્છ્ર તાય નારાયણાય કુશલાય ધુર ધરાય ।
નારાયણાય ગજપાશિવમાેક્ષણાય નારાયણાય જનકાય નમાે નમ તે॥ ૧૫॥
નારાયણાય િનજ ત્યપ્રપાષેકાય નારાયણાય શરણાગતપ જરાય ।
નારાયણાય પુ ષાય પુરાતનાય નારાયણાય સપુથાય નમાે નમ તે॥ ૧૬॥
નારાયણાય મ ણ વાસનસં સ્થતાય નારાયણાય શતવીયર્શતાનનાય ।
નારાયણાય પવનાય ચ કેશવાય નારાયણાય રિવભાય નમાે નમ તે॥ ૧૭॥
શ્રયઃપ તયર્જ્ઞપ તઃ પ્ર પ તિધયા પ તલાકપ તધર્રાપ તઃ ।
પ તગર્ તશ્ચા ધક ણસા વતાં પ્રસીદતાં મે ભગવાન્ સતા પ તઃ॥ ૧૮॥
િત્રભવુનકમનં તમાલવણ રિવકરગાૈરવરા બરં દધાને ।
વપુરલકકુલા તાનના જં િવજયસખે ર તર તુ મેઽનવદ્યા॥ ૧૯॥
અષ્ટાેત્તરાિધકશતાિન સકુાેમલાિન નામાિન યે સકૃુ તનઃ સતતં મર ત ।
તેઽનેકજન્મકૃતપાપચયા દ્વમુક્તા નારાયણેઽવ્યવિહતાં ગ તમા ુવ ત॥ ૨૦॥
ઇ ત નારાયણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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