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Narayanastuti by Brahma in Narasinhapurana

நாராயணshதி: ph³ரேமாkhத நரmhஹராேண

நாரத³ உவாச ।
கிmh தmhjhஞாநmh பரmh ேத³வ கச ேயாக:³ பரshததா² ।
ஏதnhேம தththவத:ஸrhவmh thவமாசவ பிதாமஹ ॥ 59॥
ph³ரேமாவாச ।
ய: பர: phரkh’ேத: phேராkhத: ஷ: பசவிmhஶக: ।
ஸ ஏவ ஸrhவ⁴தாநாmh நர இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 60॥
நராjhஜாதாநி தththவாநி நாராணீதி தேதா வி:³ ।
தாnhேயவ சாயநmh தshய ேதந நாராயண:shmh’த:॥ 61॥
நாராயjhஜக³thஸrhவmh ஸrhக³காேல phரஜாயேத ।
தshnhேநவ நshதchச phரலேய ஸmhphரயேத ॥ 62॥
நாராயண: பரmh ph³ரம தththவmh நாராயண: பரmh ।
நாராயண: பரmh jhேயாதிராthமா நாராயண: பர:॥ 63॥
பராத³பி பரசாெஸௗ தshமாnhநாதிபரmh iµேந ।
யchச கிசிjhஜக³thயshnh th³’யேத யேதऽபி வா ॥ 64॥
அnhதrhப³ச தthஸrhவmh vhயாphய நாராயண:shதி²த: ।
ஏவmh விதி³thவா தmh ேத³வா:ஸாகாரmh vhயாஹரnhiµஹு:॥ 65॥
நேமா நாராயேயதி th◌⁴யாthவா சாநnhயமாநஸா: ।
கிmh தshய தா³ைந: கிmh தீrhைத:² கிmh தேபாபி: ◌⁴ கிமth◌⁴வைர:॥ 66॥
ேயா நிthயmh th◌⁴யாயேத ேத³வmh நாராயணமநnhயதீ: ◌⁴ ।
ஏதmhjhஞாநmh வரmh நாேதா ேயாக³ைசவ பரshததா²॥ 67॥
பரshபரவிth³தா⁴rhைத:² கிமnhைய: ஶாshthரவிshதைர: ।
ப³ஹேவாऽபி யதா² மாrhகா³ விஶnhthேயகmh மஹthரmh ॥ 68॥
ததா² jhஞாநாநி ஸrhவாணி phரவிஶnhதி தவரmh ।
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ஸ  ஸrhவக³ேதா ேத³வ:ஸூேமாऽvhயkhத:ஸநாதந:॥ 69॥
ஜக³தா³தி³ரநாth³யnhத:shவயmh⁴rh⁴தபா⁴வந: ।
விShiΝrhவி⁴ரசிthnhயாthமா நிthய:ஸத³ஸதா³thமக:॥ 70॥
வாஸுேத³ேவா ஜக³th³வாஸ: ராண: கவிரvhயய: ।
யshமாthphராphதmh shதி²திmh kh’thshநmh thைரேலாkhயmh ஸசராசரmh ॥ 71॥
தshமாth ஸ ப⁴க³வாnhேத³ேவா விShiΝthயபி⁴தீ⁴யேத ।
யshமாth³வா ஸrhவ⁴தாநாmh தththவாth³யாநாmh க³ேய ॥ 72॥
தshnhநிவாஸ:ஸmhஸrhேக³ வாஸுேத³வshததsh ஸ: ।
தமாஹு: ஷmh ேகசிthேகசிதீ³வரமvhயயmh ॥ 73॥
விjhஞாநமாthரmh ேகசிchச ேகசிth³ph³ரம பரmh ததா² ।
ேகசிthகாலமநாth³யnhதmh ேகசிjhவmh ஸநாதநmh ॥ 74॥
ேகசிchச பரமாthமாநmh ேகசிchைசவமநாமயmh ।
ேகசிthேthரjhஞthயாஹு: ேகசிthஷTh³விmhஶகmh ததா²॥ 75॥
அŋh³Shட²மாthரmh ேகசிchச ேகசிthபth³மரேஜாபமmh ।
ஏேத சாnhேய ச iµநிபி: ◌⁴ ஸmhjhஞாேப⁴தா:³ ph’த²kh³விதா: ◌⁴ ॥ 76॥
ஶாshthேரஷு கதி²தா விShேrhேலாகvhயாேமாஹகாரகா:।
ஏகmh யதி³ ப⁴ேவchசா²shthரmh jhஞாநmh நிshஸmhஶயmh ப⁴ேவth ॥ 77॥
ப³ஹுthவாதி³ஹ ஶாshthராmh jhஞாநதththவmh ஸு³rhலப⁴mh ।
ஆேலாTh³ய ஸrhவஶாshthராணி விசாrhய ச ந: ந:॥ 78॥
இத³ேமகmh ஸுநிShபnhநmh th◌⁴ேயேயா நாராயண:ஸதா³ ।
thயkhthவா vhயாேமாஹகாnh ஸrhவாnh தshமாchசா²shthராrhத²விshதராnh ॥ 79॥
அநnhயேசதா th◌⁴யாயshவ நாராயணமதnhth³த: ।
ஏவmh jhஞாthவா  ஸததmh ேத³வேத³வmh தமvhயயmh ॥ 80॥
phரmh யாshய தthைரவ ஸாjhயmh நாthர ஸmhஶய: ।
thேவத³mh ph³ரம phேராkhதmh jhஞாநேயாக³mh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 81॥
தேதாऽஹமாஸmh விphேரnhth³ர நாராயணபராயண: ।
நேமா நாராயேயதி ேய வி³rhph³ரம ஶாவதmh ॥ 82॥
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அnhதகாேல ஜபnhதshேத யாnhதி விShே: பரmh பத³mh ।
தshமாnhநாராயணshதாத பரமாthமா ஸநாதந:॥ 83॥
அநnhயமநஸா நிthயmh th◌⁴ேயயshதththவவிசிnhதைக: ।
நாராயே ஜக³th³vhயாபீ பரமாthமா ஸநாதந:॥ 84॥
ஜக³தாmh sh’Shஸmhஹாரபபாலநதthபர: ।
ரவthபட²நாchைசவ நிதி³th◌⁴யாஸநதthபைர:॥ 85॥
ஆராth◌⁴ய:ஸrhவதா² ph³ரமnh ேஷண ைத ।
நி:shph’ஹா நிthயஸnhShடா jhஞாநிந:ஸmhயேதnhth³யா:॥ 86॥
நிrhமமா நிரஹŋhகாரா ராக³th³ேவஷவிவrhதா: ।
அபபதிதா: ஶாnhதா:ஸrhவஸŋhகlhபவrhதா:॥ 87॥
th◌⁴யாநேயாக³பரா ph³ரமnh ேத பயnhதி ஜக³thபதிmh ।
thயkhதthரயா மஹாthமாேநா வாஸுேத³வmh ஹmh ³mh ॥ 88॥
கீrhதயnhதி ஜக³nhநாத²mh ேத பயnhதி ஜக³thபதிmh ।
தshமாththவமபி விphேரnhth³ர நாராயணபேரா ப⁴வ ॥ 89॥
தத³nhய: ேகா மேஹாதா³ர: phராrhதி²தmh தா³வர: ।
ேஹலயா கீrhதிேதா ேயா ைவ shவmh பத³mh தி³ஶதி th³விஜ ॥ 90॥
அபி காrhயshthவயா ைசவ ஜப:shவாth◌⁴யாய ஏவ ச ।
தேமேவாth³தி³ய ேத³ேவஶmh  நிthயமதnhth³த:॥ 91॥
கிmh தthர ப³ஹுபி⁴rhமnhthைர: கிmh தthர ப³ஹுபி⁴rhvhரைத: ।
நேமா நாராயேயதி மnhthர:ஸrhவாrhத²ஸாத⁴க:॥ 92॥
சீரவாஸா ஜடாதா⁴ thத³Nh³iµNhட³ ஏவ வா ।
⁴ேதா வா th³விஜேரShட² ந ŋhக³mh த⁴rhமகாரணmh ॥ 93॥
ேய nh’ஶmhஸா ³ராthமாந: பாபாசாரரதா:ஸதா³ ।
ேதऽபி யாnhதி பரmh shதா²நmh நரா நாராயரயா:॥ 94॥
ஜnhமாnhதரஸஹshேரஷு யshய shயth³³th³தி⁴th³’ஶீ ।
தா³ேஸாऽஹmh வாஸுேத³வshய ேத³வேத³வshய ஶாrhŋhகி³ந:॥ 95॥
phரயாதி விShiΝஸாேலாkhயmh ேஷா நாthர ஸmhஶய: ।
கிmh நshதth³க³தராண: ஷ:ஸmhயேதnhth³ய:॥ 96॥
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இதி ph³ரேமாkhத நரmhஹராேண நாராயணshதி:ஸமாphதா ।
நரmhஹராேண அth◌⁴யாய 64 ேலாக 59-96,அth◌⁴யாய ேலாக ஸŋhkh²யா 124
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