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nArAyaNastotram

નારાયણ તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
નારાયણ નારાયણ જય ગાેિવ દ હરે॥
નારાયણ નારાયણ જય ગાપેાલ હરે॥ ધ્રુ॥
ક ણાપારાવાર વ ણાલયગ ભીર॥ નારાયણ॥ ૧॥
ઘનનીરદસઙ્કાશ કૃતક લક મષનાશ॥ નારાયણ॥ ૨॥
યમનુાતીરિવહાર તકાૈ તુભમ ણહાર॥ નારાયણ॥ ૩॥
પીતા બરપિરધાન સરુકલ્યાણિનધાન॥ નારાયણ॥ ૪॥
મ જુલગુ ભષૂ માયામાનષુવષે॥ નારાયણ॥ ૫॥
રાધાધરમધુર સક રજનીકરકુલ તલક॥ નારાયણ॥ ૬॥
મુરલીગાનિવનાેદ વેદ તુતભપૂાદ॥ નારાયણ॥ ૭॥
બિહિનબહાર્પીડ નટનાટકફ ણક્ર ડ॥ નારાયણ॥ ૮॥
વાિરજભષૂાભરણ રા જવ ક્મણીરમણ॥ નારાયણ॥ ૯॥
જલ હદલિનભનતે્ર જગદાર ભકસતૂ્ર॥ નારાયણ॥ ૧૦॥
પાતકરજનીસહંાર ક ણાલય મામુદ્ધર॥ નારાયણ॥ ૧૧॥
અઘબકક્ષયકંસારે કેશવ કૃ ણ મુરારે॥ નારાયણ॥ ૧૨॥
હાટકિનભપીતા બર અભયં કુ મે માવર॥ નારાયણ॥ ૧૩॥
દશરથરાજકુમાર દાનવમદસહંાર॥ નારાયણ॥ ૧૪॥
ગાવેધર્ન ગિરરમણ ગાપેીમાનસહરણ॥ નારાયણ॥ ૧૫॥
શરયૂતીરિવહાર સ જનઋ ષમ દાર॥ નારાયણ॥ ૧૬॥
િવશ્વા મત્રમખત્ર િવિવધપરાસચુિરત્ર॥ નારાયણ॥ ૧૭॥
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વજવ ઙુ્કશપાદ ધરણીસતુસહમાેદ॥ નારાયણ॥ ૧૮॥
જનકસતુાપ્ર તપાલ જય જય સં તલીલ॥ નારાયણ॥ ૧૯॥
દશરથવાગ્ તભાર દ ડકવનસ ચાર॥ નારાયણ॥ ૨૦॥
મુ ષ્ટકચાણૂરસહંાર મુિનમાનસિવહાર॥ નારાયણ॥ ૨૧॥
વા લિવિનગ્રહશાૈયર્ વરસગુ્રીવિહતાયર્॥ નારાયણ॥ ૨૨॥ વાલીિનગ્રહ

માં મુરલીકર ધીવર પાલય પાલય શ્રીધર॥ નારાયણ॥ ૨૩॥
જલિનિધબ ધનધીર રાવણક ઠિવદાર॥ નારાયણ॥ ૨૪॥
તાટ મદદલનાઢ નટગુણિવિવધધનાઢ ॥ નારાયણ॥ ૨૫॥
ગાૈતમપત્નીપજૂન ક ણાઘનાવલાેકન॥ નારાયણ॥ ૨૬॥
સ ભ્રમસીતાહાર સાકેતપુરિવહાર॥ નારાયણ॥ ૨૭॥
અચલાેદૃ્ધ તચ ચ કર ભક્તાનુગ્રહત પર॥ નારાયણ॥ ૨૮॥
નૈગમગાનિવનાેદ રક્ષઃસતુપ્રહ્લાદ॥ નારાયણ॥ ૨૯॥ ર ક્ષત સપુ્રહ્લાદ

ભારતીય તવરશઙ્કર નામા તમ ખલા તર॥ નારાયણ॥ ૩૦॥
। ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયર્િવર ચતં નારાયણ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।

There are two variations found as mentioned

on the right side of verses 22 and 29.

Also, although it is commonly attributed to Shankaracharya,

the author is mentioned as Shankarabharatiyati that we

could not verify as Shankaracharya.
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