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Narayanastuti by Brahma in Narasinhapurana

नारायणिुतः ॄो नरिसहंपरुाण े

नारद उवाच ।
िकं तानं परं दवे क योगः परथा ।
एते ततः सव माच िपतामह ॥ ५९॥
ॄोवाच ।
यः परः ूऱृतःे ूोः पुषः पिवशंकः ।
स एव सवभतूानां नर इिभधीयते ॥ ६०॥
नराातािन तािन नाराणीित ततो िवः ।
तावे चायनं त तने नारायणः ःऱृतः ॥ ६१॥
नारायणागव सग काले ूजायते ।
तिवे पनु ूलये सलीयते ॥ ६२॥
नारायणः परं ॄ तं नारायणः परम ।्
नारायणः परं ोितराा नारायणः परः ॥ ६३॥
परादिप परासौ तााितपरं मनु े ।
य िकिगिन ्ऱृँयते ौयूतऽेिप वा ॥ ६४॥
अबिह तव ा नारायणः ितः ।
एवं िविदा तं दवेाः साकारं ाहरुः ॥ ६५॥
नमो नारायणायिेत ाा चानमानसाः ।
िकं त दानःै िकं तीथ ः िकं तपोिभः िकमरःै ॥ ६६॥
यो िनं ायते दवें नारायणमनधीः ।
एतानं वरं नातो योगवै परथा ॥ ६७॥
पररिवाथः िकमःै शािवरःै ।
बहवोऽिप यथा मागा  िवशकंे महरुम ॥् ६८॥
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तथा ानािन सवा िण ूिवशि तमीरम ।्
स िह सवगतो दवेः सूोऽः सनातनः ॥ ६९॥
जगदािदरनाः यभूू तभावनः ।
िविुव भरुिचाा िनः सदसदाकः ॥ ७०॥
वासदुवेो जगासः परुाणः किवरयः ।
याां िितं ऱृं ऽलैों सचराचरम ॥् ७१॥
तात स् भगवावेो िविुरिभधीयते ।
याा सव भतूानां ताानां यगुये ॥ ७२॥
तििवासः ससंग वासदुवेतुसः ।
तमाः पुषं केिचेिचदीरमयम ॥् ७३॥
िवानमाऽं केिच केिच परं तथा ।
केिचालमनां केिचीवं सनातनम ॥् ७४॥
केिच परमाानं केिचवैमनामयम ।्
केिचऽेिमाः केिचिशंकं तथा ॥ ७५॥
अुमाऽं केिच केिचरजोपमम ।्
एत े चाे च मिुनिभः संाभदेाः ऱृथिवधाः ॥ ७६॥
शाषे ुकिथता िवोलकामोहकारकाः।
एकं यिद भवेां ान ं िनशंयं भवते ॥् ७७॥
बािदह शााणां ानतं सुलभम ।्
आलो सवशाािण िवचाय  च पनुः पनुः ॥ ७८॥
इदमकंे सिुनं येो नारायणः सदा ।
ा ामोहकान स्वा न त्ाााथ िवरान ॥् ७९॥
अनचतेा ाय नारायणमतितः ।
एवं ाा त ु सततं दवेदवें तमयम ॥् ८०॥
िूं यािस तऽवै सायुं नाऽ सशंयः ।
ौुदें ॄणा ूों ानयोगं सुलभम ॥् ८१॥
ततोऽहमासं िवूे नारायणपरायणः ।
नमो नारायणायिेत य े िवॄ  शातम ॥् ८२॥
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अकाले जपे याि िवोः परं पदम ।्
ताारायणात परमाा सनातनः ॥ ८३॥
अनमनसा िनं येिविचकैः ।
नारायणो जगापी परमाा सनातनः ॥ ८४॥
जगतां ःऱृिसहंारपिरपालनतरः ।
ौवणाठनावै िनिदासनतरःै ॥ ८५॥
आराः सवथा ॄन प्ुषणे िहतिैषणा ।
िनः ःऱृहा िनसतंुा ािननः सयंतिेयाः ॥ ८६॥
िनम मा िनरहंकारा रागषेिवविज ताः ।
अपपितताः शााः सव सकंविज ताः ॥ ८७॥
ानयोगपरा ॄन त् े पँयि जगितम ।्
ऽया महाानो वासदुवें हिरं गुम ॥् ८८॥
कीत यि जगाथं त े पँयि जगितम ।्
तामिप िवूे नारायणपरो भव ॥ ८९॥
तदः को महोदारः ूािथ तं दातमुीरः ।
हलेया कीित तो यो व ैं पदं िदशित िज ॥ ९०॥
अिप काय या चवै जपः ााय एव च ।
तमवेोिँय दवेशें कु िनमतितः ॥ ९१॥
िकं तऽ बिभम ःै िकं तऽ बिभो तःै ।
नमो नारायणायिेत मः सवा थ साधकः ॥ ९२॥
चीरवासा जटाधारी िऽदडी मुड एव वा ।
भिूषतो वा िजौे न िलं धम कारणम ॥् ९३॥
ये ऱृशसंा राानः पापाचाररताः सदा ।
तऽेिप याि परं ानं नरा नारायणाौयाः ॥ ९४॥
जारसहॐषे ु य िुरीऱृशी ।
दासोऽहं वासदुवे दवेदवे शािनः ॥ ९५॥
ूयाित िवसुालों पुषो नाऽ सशंयः ।
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िकं पनुतपरुाणः पुषः सयंतिेयः ॥ ९६॥
इित ॄो नरिसहंपरुाण े नारायणिुतः समाा ।
नरिसहंपरुाण े अाय ६४ ोक ५९-९६,अाय ोक संा १२४
From Narasimhapurana adhyAya 64. Selected verses.
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