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માકર્ ડયે ઉવાચ
વારાહઃ ક થતાે હ્યવેં પ્રાદુભાર્વાે હરે તવ ।
સા પ્રતં નાર સહં તુ પ્રવક્ષ્યા મ િનબાેધ મે॥ ૧॥
િદતેઃ પતુ્રાે મહાનાસી દ્ધર યક શપુઃ પુરા ।
તપ તપેે િનરાહારાે બહુવષર્સહસ્રકમ્॥ ૨॥
તપત તસ્ય સતંુષ્ટાે બ્રહ્મા તં પ્રાહ દાનવમ્ ।
વરં વરય દૈત્યે દ્ર ય તે મન સ વતર્તે॥ ૩॥
ઇત્યુક્તાે બ્રહ્મણા દૈત્યાે િહર યક શપુઃ પુરા ।
ઉવાચ ન વા દેવેશં બ્રહ્માણં િવનયા વતઃ॥ ૪॥
િહર યક શપુ વાચ
યિદ વં વરદાનાય પ્ર ત્તાે ભગવન્મમ ।
યદ્યદ ણાે યહં બ્રહ્મં તત્તન્મે દાતુમહર્ સ॥ ૫॥
ન શુ કેણ ન ચાદ્રણ ન જલને ન વિહ્નના ।
ન કાષે્ઠન ન ક ટેન પાષાણને ન વાયનુા॥ ૬॥
નાયુધને ન શલૂને ન શલૈને ન માનષુૈઃ ।
ન સરૈુરસરૈુવાર્િપ ન ગ ધવનર્ રાક્ષસઃૈ॥ ૭॥
ન િકનરૈનર્ યક્ષૈ તુ િવદ્યાધરભજંુગમૈઃ ।
ન વાનરૈ ર્ગૈવાર્િપ નવૈ મા ગણૈરિપ॥ ૮॥
ના ય તરે ન બાહ્યે તુ ના યૈમર્રણહેતુ ભઃ ।
ન િદને ન ચ નક્તં મે વ પ્રસાદાદ્ ભવે તઃ॥ ૯॥
ઇ ત વૈ દેવદેવેશં વરં વત્તાે ણાે યહમ્ ।
માકર્ ડયે ઉવાચ
ઇત્યુક્તાે દૈત્યરાજેન બ્રહ્મા તં પ્રાહ પા થવ॥ ૧૦॥
તપસા તવ તુષ્ટાેઽહં મહતા તુ વરાિનમાન્ ।
દુલર્ભાનાિપ દૈત્યે દ્ર દદા મ પરમાદ્ભુતાન્॥ ૧૧॥
અ યષેાં નેદશૃં દતં્ત ન તૈિર થં તપઃ કૃતમ્ ।
વ પ્રા થતં મયા દતં્ત સવ તે ચા તુ દૈત્યપ॥ ૧૨॥
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ગચ્છ ભુઙ્ વ મહાબાહાે તપસામૂ જતં ફલમ્ ।
ઇત્યેવં દૈત્યરાજસ્ય િહર યક શપાેઃ પુરા॥ ૧૩॥
દ વા વરાન્ યયાૈ બ્રહ્મા બ્રહ્મલાેકમનુત્તમમ્ ।
સાેઽિપ લ ધવરાે દૈત્યાે બલવાન્ બલદિપતઃ॥ ૧૪॥
દેવાન્ સહાન્ રણે જ વા િદવઃ પ્રાચ્યાવયદ્ ભુિવ ।
િદિવ રાજં્ય વયં ચકે્ર સવર્શ ક્તસમ વતમ્॥ ૧૫॥
દેવા અિપ ભયાત્તસ્ય દ્રાશ્ચવૈષર્યાે પ ।
િવચે રવનાૈ સવ બભ્રાણા માનષુી ં તનુમ્॥ ૧૬॥
પ્રાપ્તત્રૈલાેક્યરાજ્યાેઽસાૈ િહર યક શપુઃ પ્ર ઃ ।
આહૂય સવાર્ રાજે દ્ર વાક્યં ચેદમભાષત॥ ૧૭॥
ન યષ્ટવ્યં ન હાેતવ્યં ન દાતવ્યં સરુાન્ પ્ર ત ।
યુ મા ભરહમવેાદ્ય ત્રૈલાેક્યાિધપ તઃ પ્ર ઃ॥ ૧૮॥
મમવૈ પૂ ં કુ ત યજ્ઞદાનાિદકમર્ણા ।
તાશ્ચ સવાર્ તથા ચકુ્રદત્યે દ્રસ્ય ભયા પ॥ ૧૯॥
યત્રવંૈ િક્રયમાણષેુ ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્ ।
અધમર્યુક્તં સકલં બભવૂ પસત્તમ॥ ૨૦॥
વધમર્લાપેાત્ સવષાં પાપે મ તર યત ।
ગતે કાલે તુ મહ ત દેવાઃ સે દ્રા હ પ તમ્॥ ૨૧॥
ની તજ્ઞં સવર્શાસ્ત્રજ્ઞં પપ્રચ્છુિવનયા વતાઃ ।
િહર યક શપાેરસ્ય િવનાશં મુિનસત્તમ॥ ૨૨॥
ત્રૈલાેક્યહાિરણઃ શીઘં્ર વધાપેાયં વદ વ નઃ ।
હ પ ત વાચ
વં મમ વાક્યાિન વપદાપ્રાપ્તયે સરુાઃ॥ ૨૩॥

પ્રાયાે િહર યક શપુઃ ક્ષીણભાગાે મહાસરુઃ ।
શાેકાે નાશય ત પ્રજ્ઞાં શાેકાે નાશય ત શ્રુતમ્॥ ૨૪॥
શાેકાે મ ત નાશય ત ના ત શાેકસમાે િરપુઃ ।
સાેઢંુ શક્યાેઽ ગ્ સ બ ધઃ શસ્ત્ર પશર્શ્ચ દા ણઃ॥ ૨૫॥
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ન તુ શાેકભવં દુઃખં સસંાેઢંુ પ શક્યતે ।
કાલાિન્ન મત્તાચ્ચ વયં લક્ષ્યામ ત ક્ષયં સરુાઃ॥ ૨૬॥
બુધાશ્ચ સવ સવર્ત્ર સ્થતા વક્ષ્ય ત િનત્યશઃ ।
અ ચરાદેવ દુષ્ટાેઽસાૈ ન યત્યેવ પર પરમ્॥ ૨૭॥
દેવાનાં તુ પરા દ્ધ વપદપ્રા પ્તલક્ષણામ્ ।
િહર યક શપાનેાર્શં શકુનાિન વદ ત મે॥ ૨૮॥
યત અેવમતાે દેવાઃ સવ ગચ્છત મા ચરમ્ ।
ક્ષીરાેદસ્યાેત્તરં તીરં પ્રસપુ્તાે યત્ર કેશવઃ॥ ૨૯॥
યુ મા ભઃ સં તુતાે દેવઃ પ્રસન્નાે ભવ ત ક્ષણાત્ ।
સ િહ પ્રસન્નાે દૈત્યસ્ય વધાપેાયં વિદ ય ત॥ ૩૦॥
ઇત્યુક્તા તને દેવા તે સાધુ સા વત્યથાબ્રવુન્ ।
પ્રીત્યા ચ પરયા યુક્તા ગ તું ચકુ્રરથાેદ્યમમ્॥ ૩૧॥
પુ યે તથાૈ શભુે લગ્ ે પુ યં વ ત ચ મઙ્ગલમ્ ।
કારિય વા મુિનવરૈઃ પ્ર સ્થતા તે િદવાૈકસઃ॥ ૩૨॥
નાશાય દુષ્ટદૈત્યસ્ય વભૂત્યૈ ચ પાેતમ્ ।
તે શવર્મગ્ તઃ કૃ વા ક્ષીરા ધે ત્તરં તટમ્॥ ૩૩॥
તત્ર ગ વા સરુાઃ સવ િવ ં જ ં જનાદર્નમ્ ।
અ તવુન્ િવિવધૈઃ તાતે્રૈઃ પજૂય તઃ પ્રત સ્થરે॥ ૩૪॥
ભવાેઽિપ ભગવાન્ ભ યા ભગવ તં જનાદર્નમ્ ।
અ તવુન્નામ ભઃ પુ યૈરેકાગ્રમનસા હિરમ્॥ ૩૫॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ
િવ જ િવભુદવાે યજ્ઞેશાે યજ્ઞપાલકઃ ।
પ્રભિવ ગ્રર્ સ શ્ચ લાેકાત્મા લાેકપાલકઃ॥ ૩૬॥
કેશવઃ કે શહા ક પઃ સવર્કારણકારણમ્ ।
કમર્કૃદ વામનાધીશાે વાસદેુવઃ પુ ષુ્ટતઃ॥ ૩૭॥
આિદકતાર્ વરાહશ્ચ માધવાે મધુસદૂનઃ ।
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નારાયણાે નરાે હંસાે િવ સનેાે હુતાશનઃ॥ ૩૮॥
જ્યાે ત માન્ દ્યુ તમાન્ શ્રીમાનાયુ માન્ પુ ષાેત્તમઃ ।
વૈકુ ઠઃ પુ ડર કાક્ષઃ કૃ ણઃ સયૂર્ઃ સરુા ચતઃ॥ ૩૯॥
નર સહાે મહાભીમાે વજ્રદંષ્ટ્ર ાે નખાયુધઃ ।
આિદદેવાે જગ કતાર્ યાેગેશાે ગ ડ વજઃ॥ ૪૦॥
ગાેિવ દાે ગાપે તગાપ્તા ભપૂ તભુર્વનેશ્વરઃ ।
પદ્મનાભાે હષીકેશાે િવભુદાર્માેદરાે હિરઃ॥ ૪૧॥
િત્રિવક્રમ સ્ત્રલાેકેશાે બ્રહ્મશેઃ પ્રી તવધર્નઃ ।
વામનાે દુષ્ટદમનાે ગાેિવ દાે ગાપેવ લભઃ॥ ૪૨॥
ભ ક્ત પ્રયાેઽચ્યુતઃ સત્યઃ સત્યક તધ્રુર્વઃ શુ ચઃ ।
કા યઃ ક ણાે વ્યાસઃ પાપહા શા તવધર્નઃ॥ ૪૩॥
સં યાસી શાસ્ત્રત વજ્ઞાે મ દાર ગિરકેતનઃ ।
બદર િનલયઃ શા તતતપ વી વૈદ્યુતપ્રભઃ॥ ૪૪॥ var શા તત વજ્ઞાે
ભૂતાવાસાે ગુહાવાસઃ શ્રીિનવાસઃ શ્રયઃ પ તઃ ।
તપાવેાસાે દમાે વાસઃ સત્યવાસઃ સનાતનઃ॥ ૪૫॥
પુ ષઃ પુ કલઃ પુ યઃ પુ કરાક્ષાે મહેશ્વરઃ ।
પૂણર્ઃ પૂ તઃ પુરાણજ્ઞઃ પુ યજ્ઞઃ પુ યવદ્ધર્નઃ॥ ૪૬॥
શઙ્ખી ચક્ર ગદ શાઙ્ર્ગી લાઙ્ગલી મુશલી હલી ।
િકર ટ કુ ડલી હાર મખેલી કવચી વ ॥ ૪૭॥
જ જતા મહાવીરઃ શત્રુઘ્નઃ શત્રુતાપનઃ ।
શા તઃ શા તકરઃ શા તા શઙ્કરઃ શતંનુ તુતઃ॥ ૪૮॥
સાર થઃ સા વકઃ વામી સામવેદ પ્રયઃ સમઃ ।
સાવનઃ સાહસી સ વઃ સ પૂણાશઃ સ દ્ધમાન્॥ ૪૯॥
વગર્દઃ કામદઃ શ્રીદઃ ક તદઃ ક તનાશનઃ ।
માેક્ષદઃ પુ ડર કાક્ષઃ ક્ષીરા ધકૃતકેતનઃ॥ ૫૦॥
તુતઃ સરુાસરૈુર શ પ્રેરકઃ પાપનાશનઃ ।
વં યજ્ઞ વં વષટ્કાર વમાકાર વમગ્ યઃ॥ ૫૧॥
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વં વાહા વં વધા દેવ વં સધુા પુ ષાેત્તમ ।
નમાે દેવાિદદેવાય િવ ણવે શાશ્વતાય ચ॥ ૫૨॥

અન તાયાપ્રમેયાય નમ તે ગ ડ વજ ।
માકર્ ડયે ઉવાચ
ઇત્યેતનૈાર્મ ભિદવ્યૈઃ સં તુતાે મધુસદૂનઃ॥ ૫૩॥
ઉવાચ પ્રકટ ભૂ વા દેવાન્ સવાર્િનદં વચઃ ।
શ્રીભગવાનવુાચ
યુ મા ભઃ સં તુતાે દેવા નામ ભઃ કેવલૈઃ શભુૈઃ॥ ૫૪॥
અત અેવ પ્રસન્નાેઽ મ િકમથ કરવા ણ વઃ ।
દેવા ઊચુઃ
દેવદેવ હૃષીકેશ પુ ડર કાક્ષ માધવ॥ ૫૫॥
વમવે ના સ હરે િક ત માત્ પિર ચ્છ સ ।
શ્રીભગવાનવુાચ
યુ મદાગમનં સવ ના યસરુસદૂનાઃ॥ ૫૬॥
િહર યકિવનાશાથ તુતાેઽહં શઙ્કરેણ તુ ।
પુ યનામશતનેવૈ સં તુતાેઽહં ભવને ચ॥ ૫૭॥
અેતને ય તુ માં િનતં્ય વયાેક્તને મહામતે ।
તનેાહં પૂ જતાે િનતં્ય ભવામીહ વયા યથા॥ ૫૮॥
પ્રીતાેઽહં ગચ્છ દેવ વં કૈલાસ શખરં શભુમ્ ।
વયા તુતાે હિન યા મ િહર યક શપંુ ભવ॥ ૫૯॥
ગચ્છ વમધનુા દેવાઃ કાલં કં ચત્ પ્રતીક્ષતામ્ ।
યદાસ્ય તનયાે ધીમાન્ પ્રહ્લાદાે નામ વૈ ણવઃ॥ ૬૦॥
તસ્ય દ્રાેહં યદા દૈત્યઃ કિર ય ત સરુાં તદા ।
હિન યા મ વરૈગુર્પ્તમજેયં દેવદાનવૈઃ ।
ઇત્યુ વા િવ ના દેવા ન વા િવ ં યયુ ર્પ॥ ૬૧॥
ઇ ત શ્રીનર સહપુરાણે િવ ણાનેાર્મ તાતે્રં નામ ચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥૪૦॥
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॥ શ્રીિવ ણાે તાત્રં શવપ્રાેક્તં નર સહપુરાણે॥

Narasimhapurana adhyAya 40. The stotra is from 36-52.
https://archive.org/details/NarsimhaPuranGitapress
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