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ौीनारदपराऽ े ानामतृसारे चतथु राऽ े

ौीमहादवे उवाच-
ॄहासहॐाणां पाप ं शाते क्थन ।
न पनुिवात े ककोिटशतरैिप ॥ १॥
या या कृता धा  पिवऽं ाथं हरे ।
नँयि सवपापािन तां वद सरुेर ।
तदाह दवेो गोिव मम ूीा यथायथम ॥् २॥
ौीभगवानवुाच-
सदा नामसहॐं म े पावन ं मदावहम ।्
तरोऽनिुदन ं शो सवय यदीिस ॥ ३॥
ौीमहादवे उवाच-
तमवे तपसा िनं भजािम ौिम िचये ।
तनेाितीयमिहमो जगूोऽि पाव ित ! ॥ ४॥
ौीपाव वुाच-
ते कथय दवेशे यथाहमिप शर ! ।
सवरी िनपमा तव ां सशी ूभो ! ॥ ५॥
ौीमहादवे उवाच-
साध ु ! साध ु ! या पृो िवोभ गवतः िशवे ! ।
नाां सहॐं वािम मुं ऽलैोमलम ॥् ६॥
ॐ नमोनारायणाय पुषोमाय च महान े ।
िवशुसािधाय महाहंसाय धीमिह ॥ ७॥
िविनयोगः
ॐ अ ौीिवोः सहॐनामम महादवे ऋिषः । अनुुः ।
परमाा दवेता । सयू कोिटूतीकाश इित बीजम ।् गातीथमा शिः ।
ूपाशिनपर इित कीलकम ।् िदा इॐम ।् सवपापयाथ
सवा भीिसथ ौीिवोना मसहॐजप े िविनयोगः ।
ऋािदासः
ॐ महादवेाय ऋषये नमः इित िशरिस ॥ १॥
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

अनुपु छ्स े नमः मखु े ॥ २॥
परमादवेताय ै नमः िद ॥ ३॥
सयू कोिटूतीकाशबीजाय नमः गु े ॥ ४॥
गातीथमशे नमः पादयोः ॥ ५॥
ूसाशिनपरकीलकाय नमः नाभौ ॥ ६॥
िविनयोगाय नमः सवा े ॥ ७॥
करासः
ॐ वासदुवेः परं ॄ इुाां नमः ॥ १॥
ॐ मलूूकृितिरित तज नीां नमः ॥ २॥
ॐ भमूहावराह इित ममाां नमः ॥ ३॥
ॐ सयू वशंजो राम इित अनािमकाां नमः ॥ ४॥
ॐ ॄािदकमलािदगदासयू केशविमित किनिकाां नमः ॥ ५॥
शषे इित करतलकरपृाां नमः ।
इित करासः ।
षडासः
ॐ वासदुवेः परं ॄ इित दयाय नमः ॥ १॥
ॐ मलूूकृित िशरस ेाहा ॥ २॥
ॐ भमूहावाराह इित िशखाय ै वषट ्॥ ३॥
ॐ सयू वशंजो रामः इित कवचाय ं ॥ ४॥
ॄािदकमलािदगदासयू केशवः नऽेऽयाय वौषट ॥ ५॥
ॐ िदा इाय फट ्॥ ६॥
इित हदयािदषडाासः ॥ ७॥
॥ ानम ॥्
िवुं भािरीटादवलयगणाकहारोदरािंय-
ौोणीभषू ं सवुोमिणमकरमहाकुडलं मिडतासंम ।्
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होबशाजुगदलमलं पीतकौशयवासो -
िवुासं समुिनकरसशं पहं नमािम ॥ ८॥
ॐ वासदुवेः परं ॄ परमाा परारम ।्
परं धाम परं ोितः परं तं परं पदम ॥् ९॥
परं िशवं परो येः परं ान ं परा गितः ।
परमाथ ः परं ौयेः परानः परोदयः ॥ १०॥
परो ः परं ोम पराध ः परमेरः ।
िनरामयो िनिव कारो िनिव को िनराौयः ॥ ११॥
िनरनो िनरालो िनलपो िनरवमहः ।
िनग ुणोिनलोऽनोऽिचोऽसावचलोऽतुः ॥ १२॥
अतीियोऽिमतोऽरोोऽनीहोऽनीशोऽयोऽयः ।
सवः सव गः सव ः सव दः सव भावनः ॥ १३॥
शवः शःु सवसाी पूः सव  सवक ् ।
सव शिः सवसारः सवा ा सव तोमखुः ॥ १४॥
सवा वासः सव पः सवा िद सव ःखहा ।
सवा थ ः सव तोभिः सवकारणकारणम ॥् १५॥
सवा ितशायकः सवा ः सवरेरः ।
षिशंको महािवमु हागुो महाहिरः ॥ १६॥
िनोिदतो िनयुो िनानः सनातनः ।
मायापितयगपितः कैवपितराभःू ॥ १७॥
जमृजुरातीतः कालातीतो भवाितगः ।
पणू ः सः शुबुपो िनिचयः ॥ १८॥
योिगिूयो योगमयो भवबकैमोचकः ।
परुाणः पुषः ूक ् चतैं पुषोमः ॥ १९॥
वदेावेो यापऽयिवविज तः ।
ॄिवाौयोऽलः ूकाशः यभः ॥ २०॥
सवपये उदासीनः ूणवः सवतः समः ।
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

सवा नवो ापरुीयमसः परः ॥ २१॥
कूटः सवसिंो वामनोगोचराितगः ।
सष णः सव हरः कालः सवभयरः ॥ २२॥
अनुं सव गितम हािो रासदः ।
मलूूकृितरानः ूाता िवमोहनः ॥ २३॥
महामायो िवबीजः पराशिसखुकैभकु ् ।
सव काोऽनशीलः सवभतूवशरः ॥ २४॥
अिनः सवजीवो षीकेशो मनःपितः ।
िनपािधः िूयो हंसोऽरः सव िनयोजकः ॥ २५॥
ॄा ूाणेरः सव भतूभृहेनायकः ।
ऽेः ूकृितामी पुषो िवसऽूधकृ ् ॥ २६॥
अया मी िऽधामाऽःसाी िऽगणु ईरः ।
योगी मृयः पनाभः शषेशायी िौयः पितः ॥ २७॥
ौीसोपापादाोऽनः ौीः ौीिनकेतनः ।
िनवःलौीः ौीिनिधः ौीधरो हिरः ॥ २८॥
रौीिन यौीदो िवःु ीरािमिरः ।
कौभुोािसतोरो माधवो जगदाित हा ॥ २९॥
ौीववा िनःसीमः काणगणुभाजनम ।्
पीतारो जगाथो जगाता जगिता ॥ ३०॥
जगजु गा जगता  जगििधः ।
जगदकेुरीय नाहंवादी जगयः ॥ ३१॥
सवा य मयः सविसाथ ः सव वीरिजत ।्
सवा मोघोमो ॄिाृुचतेनः ॥ ३२॥
शोः िपतामहो ॄिपता शबाधीरः ।
सवदवेिूयः सव दवेविृरनुमः ॥ ३३॥
सवदवेकैशरणं सव दवेकैदवैतम ।्
यभगु य्फलदो यशेो यभावनः ॥ ३४॥
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यऽाता यपमुान व्नमाली िजिूयः ।
िजकैमानदोऽिहंॐः कुलदवेोऽसरुाकः ॥ ३५॥
सवाकृत स्व सनानपालकः ।
सवलोकैकजठरः सवलोकैकमडलः ॥ ३६॥
सिृिकृबी शाधा गदाधरः ।
शभृकी पपािणग डवाहनः ॥ ३७॥
अिनदँ यवप ु सव ः सव लोकैकपावनः ।
अनकीित िन ः ौीशः पौषः सव मलः ॥ ३८॥
सयू कोिटूतीकाशो यमकोिटिवनाशनः ।
ॄकोिटजगा वायकुोिटमहाबलः ॥ ३९॥
कोटीजगदानी शकुोिटमहेरः ।
कुबरेकोिटलीवान श्ऽकुोिटिवनाशनः ॥ ४०॥
कप कोिटलावयो ग कोिटिवमनः ।
समिुकोिटगीरीथ कोिटसमायः ॥ ४१॥
िहमवोिटिनः कोिटॄाडिवमहः ।
कोमधेपापो यकोिटसमाच नः ॥ ४२॥
सधुाकोिटाहतेःु कामधुोिटकामदः ।
ॄिवाकोिटपः िशिपिवः शिुचौवाः ॥ ४३॥
िवरीथ पादः पुयौवणकीत नः ।
आिददवेो जगऽैो मकुुः कालनिेमहा ॥ ४४॥
वकुैठोऽनमाहाो महायोगीरेरः ।
िनतृोऽथ सावो िनःशो नरकाकः ॥ ४५॥
दीनानाथकैशरणं िवकैसनापहा ।
जगमाकृतो िनो कृपाः सनाौयः ॥ ४६॥
योगेरः सदोदीण विृयिवविज तः ।
अधोजो िवरतेा ूजापितसभािधपः ॥ ४७॥
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

शबॄािच तपदः शुॄ ोधामगः ।
सयू सोमेणो िवभोा सव पारगः ॥ ४८॥
जगतेधु म सतेधुरोऽिरधरुरः ।
िनम मोऽिखललोकेशो िनःसोऽतुभोगवान ॥् ४९॥
रमायो िविवो िवनेो नगोमः ।
सवा ौयः पितदा सव भषूणभिूषतः ॥ ५०॥
सवलणलयः सवदैेदप हा ।
समदवेसवः सव दवैतनायकः ॥ ५१॥
समदवेताग ः ूपाशिनपरः ।
समदवेकवचं सव दवेिशरोमिणः ॥ ५२॥
समभयिनिभ ो भगवान ि्वरौवाः ।
िवभःु सव िहतोदक हतािरः सगुितूदः ॥ ५३॥
सवदवैतजीवशेो ॄाणािदिनयोजकः ।
ॄशपुराधा ी ॄेः िशशःु राट ्॥ ५४॥
िवराट ्भपराधीनः ुः सवा थ साधकः ।
सवा थ कता  कृः ाथ कृमदोितः ॥ ५५॥
सदा नवः सदा भिः सदा शाः सदा िशवः ।
सदा िूयः सदा तुः सदा पुः सदािच तः ॥ ५६॥
सदा पतूः पावनामो वदेगुो वषृाकिपः ।
सहॐनामा िऽयगुतमुिूत तभु ुजः ॥ ५७॥
भतूभभवाथो महापुषपवू जः ।
नारायणो मुकेशः सवयोगिविनतृः ॥ ५८॥
वदेसारो यसारः सामसारपोिनिधः ।
साौेः परुाणिष िन ाशािपरायणः ॥ ५९॥
िशविशलूिवसंी ौीकठैकवरूदः ।
नरकृो हिरध म ननो धम जीवनः ॥ ६०॥
आिदकता  सव सः सवीरदप हा ।
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िऽकालो िजतकप  उव शीनुीरः ॥ ६१॥
आः किवहयमीवः सव वागीरेरः ।
सवदवेमयो ॄ गुवा मीरीपितः ॥ ६२॥
अनिवाूभवो मलूािवािवनाशकः ।
सवा हणो जगानाशको मधसुदूनः ॥ ६३॥
अनमकोटीशः शॄकैपावकः ।
आिदिवान व्देकता  वदेाा ौिुतसागरः ॥ ६४॥
ॄाथ वदेाभरणः सविवानजभःू ।
िवाराजो ानराजो ानिसरुखडधीः ॥ ६५॥
मदवेो महाो जगीजविहऽधकृ ् ।
लीलााािनलाोिधतवुदूव तकः ॥ ६६॥
आिदकूमऽिखलाधारणृीकृतजगवः ।
अमरीकृतदवेौघः पीयषूोिकारणम ॥् ६७॥
आाधारो धराधारो याो धरणीधरः ।
िहरयाहरः पृीपितः ौाािदककः ॥ ६८॥
समिपतभृीितः समिपतजृीवनम ।्
हककैभुो गणुभकैदायकः ॥ ६९॥
लोमालीनजलिधः ोिभताशषेसागरः ।
महावराहो यसंनो यािकाौयः ॥ ७०॥
नरिसहंो िदिसहंः सवा िराित ःखहा ।
एकवीरोऽतुबलो यमकैभनम ॥् ७१॥
ॄािदःसहोितय ुगााितभीषणः ।
कोिटवळािधकनखो गजेमिूत धकृ ् ॥ ७२॥
मातचृबूमथनो महामातगृणेरः ।
अिचोऽमोघवीया ः समासरुघरः ॥ ७३॥
िहरयकिशपुदेी कालः सष णः पितः ।
कृतावाहनः सः समभयनाशनः ॥ ७४॥
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

सविवाकः सविसिदः सव परूकः ।
समपातकसंी िसमािधकायः ॥ ७५॥
भरैवशेो हराित  कालको रासदः ।
दैगभ ॐािवनामा ुराडविज तः ॥ ७६॥
िृतमाऽािखलऽाता भतूपो महाहिरः ।
ॄचमिशरःपा िदालोऽधा भषूणः ॥ ७७॥
ादशाक िशरोदामा िशीषकनपूरुः ।
योिगनीमिगिरजारतो भरैवतज कः ॥ ७८॥
वीरचबेरोऽमुो यमािरः कालसवंरः ।
बोधेरो िचडीपिरवादी सुभाक ् ॥ ७९॥
सवा ः सव मृु मृमुृ िुनव तकः ।
असाः सवरोगः सवम हसौकृत ॥् ८०॥
गणशेकोिटदप ो ःसहोऽशषेगोऽहा ।
दवेदानवध षो जगूदः िपता ॥ ८१॥
समग ितऽाता जगकभकः ।
उमशेोऽसरुमाजा रः कालमषूकभकः ॥ ८२॥
अनायधुदो डो निृसहंो वीरभििजत ।्
योिगनीचबगुशेः शबािरः पशमुासंभकु ् ॥ ८३॥
िो नारायणो मषेपशरवाहनः ।
मषेपी िशवऽाता शिसहॐभकु ् ॥ ८४॥
तलुसीवभो वीरोऽिचमायोऽिखलेदः ।
महािशवः िशवािो भरैवकैकपालभतू ॥् ८५॥
िभबेरः शबो िदमोहनपधकृ ् ।
गौरीसौभायदो मायािनिधमा याभयापहः ॥ ८६॥
ॄतजेोमयो ॄ ौीमय ऽयीमयः ।
स ुॄ यो बिलसंी वामनोऽिदितःखहा ॥ ८७॥
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उपेो नपृितिव ःु कँयपायमडनः ।
बिलारादः सवदवेिवूादोऽतुः ॥ ८८॥
उबमीथ पादिदश िऽिवबमः ।
ोमपादः पादाःपिविऽतजगयः ॥ ८९॥
ॄशेािभवाििुतकमा ििधारणः ।
अिचातुिवारो िववृो महाबलः ॥ ९०॥
बमधूा  परािछिभगृपुीिशरोहरः ।
पापयेः सदापुयो दैशेो िनखडकः ॥ ९१॥
पिूरतािखलदवेशेो िवाथकावतारकृत ।्
अमरो िनगुाा भिचामिणः सदा ॥ ९२॥
वरदः कात वीया िदराजराूदोऽनघः ।
िवाोऽिमताचारो दाऽयेो मनुीरः ॥ ९३॥
पराशिसमायुो योगानमदोदः ।
समेािरतजेोत प्रमानपादपः ॥ ९४॥
अनसयूागभ रो भोगमोसखुूदः ।
जमदिकुलािदो रणेकुातुशित ॥् । ९५॥
मातहृघिनलपः िजिूरादः ।
सवऽाकृीरदप हा कात वीय िजत ॥् ९६॥
योगी योगावतार योगीशो योगवरः ।
परमानदाता च िशवाचाय यशःूदः ॥ ९७॥
भीमः परशरुाम िशवाचायकिवभःू ।
िशवािखलानकोषो भीाचायऽिदवैतः ॥ ९८॥
िोणाचाय गुिव जऽैधा कृताकृत ।्
अितीयतमोमिूत ॄ चयकदिणः ॥ ९९॥
मनौुेः सतां सतेमु हीयान व्षृभो िवराट ्।
आिदराजः िितिपता सव रकैदोहकृत ॥् १००॥
पथृजुाकेदो ॑ीः ौीः कीित ः यधंिृतः ।
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

जगिृूदबवित ौेो रधकृ ् ॥ १०१॥
सनकािदमिुनूाभगविवध नः ।
वणा ौमािदधमा णां कता  वा ूवत कः ॥ १०२॥
सयू वशंजो रामो राधवः सणुाण वः ।
काकुवीरताधम राजधम धरुरः ॥ १०३॥
िनसुाशयः सवभिमाही शभुकैक ् ।
नवरं रिनिधः सवा ो महािनिधः ॥ १०४॥
सवौेाौयः सवशामामवीय वान ।्
जगशी दाशरिथः सव राौयो नपृः ॥ १०५॥
धमः समधमो धम िािखलाित त ।्
अतीो ानिवानपारा मािुधः ॥ १०६॥
सवू कृः िशेो हष शोकाधनाकुलः ।
िपऽाासाॆाः सपोदयिनभ यः ॥ १०७॥
गहुादशेािप तैय ः िशवा जटाधरः ।
िचऽकूटाराििजगदीशो रणचेरः ॥ १०८॥
यथेामोघशाो दवेेतनयािहा ।
ॄेािदनतषैीको मारीचो िवराधहा ॥ १०९॥
ॄशापहताशषेदडकारयपावनः ।
चतदु शसहॐारोकैशरकैभतृ ॥् ११०॥
खरािरििशरोहा षणो जनाद नः ।
जटायषुोऽिगितदो कबगदायकः ॥ १११॥
लीलाधनुःकोापािमहाचयः ।
सतालथाकृजपातालदानवः ॥ ११२॥
समुीवे रादो धीमान म्नसवैाभयूदः ।
हनमूिुिमुशेः समकिपदहेभतृ ॥् ११३॥
अिदवैबाणकैाकुलीकृतसागरः ।
सिकोिटबाणकैशुिनद धसागरः ॥ ११४॥
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सनागदैधामकैाकुलीकृतसागरः ।
समिुातुपवूकबसतेयु शोिनिधः ॥ ११५॥
असासाधको लासमलूोष दिणः ।
वरजनानपौलकलकृनः ॥ ११६॥
रावणः ूहित कु्कणिभमहा ।
रावणकैमखुेा िनःशेकैरादः ॥ ११७॥
गा ग िवदेी दवेेािदताहरः ।
रोदवेमा  धम ह ः पुतुः ॥ ११८॥
नाितमाऽदशाािरद रािवभीषणः ।
सधुासिृभतृाशषेसैजीवनकैकृत ॥् ११९॥
दवेॄाणनामकैधाता सवा मरािच तः ।
ॄसयूिािदवोऽिच तसतां िूयः ॥ १२०॥
अयोािखलराजा सवभतूमनोहरः ।
ातुकृपादो हीनोृकैसियः ॥ १२१॥
पािदायदश हीनाथऽिधकसाधकः ।
बाधाजानिुचतकृावकोऽिखलतिुकृत ॥् १२२॥
पाव िधकयुाा िूयाः सरुािरिजत ।्
सााुशलवेािनातोऽपरािजतः ॥ १२३॥
कोशलेो वीरबाः साथ सोदरः ।
यशोदाननो नी धरणीमडलोदयः ॥ १२४॥
ॄािदकासािसनाथीकृतदवैतः ।
ॄलोकाचाडालाशषेूािणसाथ पः ॥ १२५॥
णतगदभािदिचरायोाबलकैकृत ।्
रामाितीयः सौिमिऽलणूहतेिजत ॥् १२६॥
िवभुािशवाहंःिछाकारािनवृ तः ।
भरतोऽसगवकोिटो लवणाकः ॥ १२७॥
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

शऽुो वैराडायवुदगभषधीपितः ।
िनािनकरो धिरय ो जगरः ॥ १२८॥
सयू िवः सरुाजीवो दिणशेो िजिूयः ।
िछमधूपदशेाकतनजूकृतमिैऽकः ॥ १२९॥
शषेाािपतनरः किपलः कदमाजः ।
योगाकानभसगराजभकृत ॥् १३०॥
धम िवेसरुभीपितः शुाभािवतः ।
शिुपरुदाहकैयै िवरथोतः ॥ १३१॥
िवााशषेिाथ िशरँछदेाताकृितः ।
वाजपयेािदनामािवदधमा परायणः ॥ १३२॥
तेीपपितः साूणतेा सव िसिराट ्।
िवूकािशतानयोगो मोहतिमॐहा ॥ १३३॥
भशिुजतो दैामतृवापीसमपः ।
महाूलयिवकैोऽितीयोऽिखलदैराट ्॥ १३४॥
शषेदवेः सहॐाः सहॐाििशरोभजुः ।
फणी फिणफणाकारयोिजतादुिितः ॥ १३५॥
कालाििजनको मसुलाो हलायधुः ।
नीलारो वाणीशो मनोवाायदोषहा ॥ १३६॥
सोषतिृमाऽः पािततकैदशाननः ।
बिलसयंमनो घोरो रौिहणयेः ूलहा ॥ १३७॥
मिुको ििवदहा कािलीभदेनो बलः ।
रवेतीरमणः पवू भिरवेातुामजः ॥ १३८॥
दवेकीवसदुवेोोऽिदितकँयपननः ।
वायः सातां ौेः शौिरय कुलोहः ॥ १३९॥
नराकृितः पणू ॄ  ससाची परपः ।
ॄािदकामनािनजगवतशशैवः ॥ १४०॥
पतूनाः शकटिभमलाज ुनभनः ।
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वामरुािरः केिशो धनेकुािरग वीरः ॥ १४१॥
दामोदरो गोपदवेो यशोदानकारकः ।
कालीयमनः सव गोपगोपीजनिूयः ॥ १४२॥
लीलागोवध नधरो गोिवो गोकुलोवः ।
अिरमथनः कामोगोपीिवमिुदः ॥ १४३॥
सः कुवलयापीडघाती चाणरूमद नः ।
कंसािरमसनेािदराािरहाऽमरः ॥ १४४॥
सधुमािकतभलूोको जरासबलाकः ।
भजरासभीमसनेयशःूदः ॥ १४५॥
साीपिनमतृापदाता कालाकािदिजत ।्
िणीरमणो िशासनो नरकाकृत ॥् १४६॥
समनरकऽाता सव भपूितकोिटिजत ।्
समसुरीकाोऽसरुािरग डजः ॥ १४७॥
एकाकीिजतिाकमदापोऽिखलेरः ।
दवेेदप हा किुमालतभतूलः ॥ १४८॥
बाणबासहॐिािदगणकोिटिजत ।्
लीलािजतमहादवेो महादवेकैपिूजतः ॥ १४९॥
इाथा ज ुनिनम जु यदः पाडवकैधकृ ् ।
काशीराजिशरःछेा िशकेमदनः ॥ १५०॥
िवेरूसादाः काशीराजसतुाद नः ।
शुू ितापाता च यगुणपजूकः ॥ १५१॥
काशीशगणकोिटो लोकिशािजाच कः ।
िशवतीोतपोवँयः परुा िशववरूदः ॥ १५२॥
गयासरुूिताधकृ ्ाशंशरपजूकः ।
िशवकाोतपितः कृपिशवािरहा ॥ १५३॥
महालीवपगुरीऽाणो दवेलवातहा ।
िविनिमचुकुुकैॄायवुनात ॥् १५४॥
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

अबूरोऽबूरमुकैभमिुदः ।
सबालीजलबीडाकृतवापीकृताण वः ॥ १५५॥
यमनुापितरानीतपिरणीतिजाकः ।
ौीदामशभाथ भूानीतेभरैवः ॥ १५६॥
वृ िशशपुालकैमिुकोारकेरः ।
आचाडालािदकं ूा ारकािनिधकोिटकृत ॥् १५७॥
ॄादधगभ परीिीवनकैकृत ।्
पिरणीतिजसतुानतेाऽज ुनमदापहः ॥ १५८॥
गढूमिुाकृितमभीािखलगौरवः ।
पाथा थ खिडताशषेिदाः पाथ मोहभतृ ॥् १५९॥
ॄशापलयादवो िवभवावहः ।
अने िजतगौरीशो रितकाः सदिेतः ॥ १६०॥
पुषेिुव िवजयी रः कामेरीपितः ।
उषापितिव हतेिुव तृोऽिधपूषः ॥ १६१॥
चतरुाा चतवु ण तवुदिवधायकः ।
चतिुव कैिवाा सवृास ु कोिटष ु॥ १६२॥
आौयाा परुाणिष ा सः शासहॐकृत ।्
महाभारतिनमा ता कवीो वादरायणः ॥ १६३॥
कृपैायनः सवपुषाथ कबोधकः ।
वदेाकता  ॄकैकः पुवशंकृत ॥् १६४॥
बुो ानिजताशषेदवेदवेो जगियः ।
िनरायधुो जगऽैः ौीधनो मोहनः ॥ १६५॥
दैवदेबिहा  वदेाथ ौिुतगोपकः ।
शुोदिनन िदः सखुदः सदसितः ॥ १६६॥
यथायोयािखलकुपः सव शूोऽिखलेदः ।
चतुोिटपथृं ूापारिमतेरः ॥ १६७॥
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पाषडौिुतमागण पाषडौिुतगोपकः ।
की िवयुशः पतूः किलकालिवलोपकः ॥ १६८॥
समेहः सविशिजाितकृत ।्
सूव को दवेिजदीघ धुापहः ॥ १६९॥
अवगवािदवदेने पृीग ितनाशनः ।
सः ानलीकृत न्िनः शषे धम कृत ॥् १७०॥
अनगयागकैहमेपणूा िखलिजः ।
असाकैजगाा िववो जयजः ॥ १७१॥
आतािधपः कृतृ ौेो िविधमापितः ।
भत ुः ौेः ूजशेाो मरीिचजनकामणीः ॥ १७२॥
कँयपो दवेरािदः ूादो दैराट ्शशी ।
नऽशेो रिवजेः ौेः शबुः कवीरः ॥ १७३॥
महिष राट ्भगृिुव रुािदशेो बिलः राट ्।
वायवु िः शिुचौेः शरो िराट ्गुः ॥ १७४॥
िवमिऽरथो गवा ो वसूमः ।
वणा िदरा ी गौरी शा ौी नारदः ॥ १७५॥
दवेिष राट ्पाडवाोऽज ुनो नारदवादराट ्।
पवनः पवनशेानो वणो यादसाितः ॥ १७६॥
गातीथमोूतं छऽकावरौषधम ।्
अं सदुश नााो वळूहरणोमम ॥् १७७॥
उःैौवा वािजराजः ऐरावत इभेरः ।
अकेपीशो ोऽशषेवृराट ्॥ १७८॥
अािवािवाा ूणवँछसां वरः ।
मेिग िरपितभा ग मासाः कालसमः ॥ १७९॥
िदनााा पवू िसिः किपलः सामवदेराट ्।
ताः खगेो ऋो वसः कपादपः ॥ १८०॥
दातौृेः कामधनेरुाित ाः सरुोमः ।
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

िचामिणग ुौेो माता िहततमः िपता ॥ १८१॥
िसहंो मगृेो नागेो वासिुकभू धरो नपृः ।
वणशो ॄाणाः करणां नमो नमः ॥ १८२॥
इतेासदुवे िवोना मसहॐकम ।्
सवा पराधशमनं परं भििववनम ॥् १८३॥
अयॄलोकािदसवा था केसाधनम ।्
िवलुोकैकसोपान ं सव :खिवनाशनम ॥् १८४॥
समसखुदं सं परं िनवा णदायकम ।्
कामबोधािदिनःशषेमनोमलिवशोधनम ॥् १८५॥
शािदं पावनं नणृां महापातािकनामिप ।
सवषां ूािणनामाश ु सवा भीफलूदम ॥् १८६॥
सविवूशमनं सवा िरिवनाशनम ।्
घोरःशमनं तीोदािरनाशनम ॥् १८७॥
तापऽयापहं गुं धनधायशरम ।्
सवय ू दं सव िसिदं सव कामदम ॥् १८८॥
तीथ यतपोदानोतकोिटफलूदम ।्
अूजाशमनं सव िवाूव कम ॥् १८९॥
रादं राकामानां रोिगणां सव रोगनतु ।्
वानां सतुदं चाश ु सव ौेफलूदम ॥् १९०॥
अमामिवषसंी महपीडािवनाशनम ।्
मां पुयमायुं ौवणात प्ठनापात ॥् १९१॥
सकृदािखला वदेाः साा मा कोिटशः । ।
परुाणशां तृयः पिठताः पिठताथा ॥ १९२॥
जा ोकं ोकाध पादं वा पठतः िूय े ।
िनं िसित सवषामिचरािमतुोऽिखलम ॥् १९३॥
ूाणने सशं सः ूहं सवकम स ु ।
इदं भिे या गों पां ाथकिसये ॥ १९४॥
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नावैवाय दातं िवकोपतान े ।
भिौािवहीनाय िवसुामादिश न े ॥ १९५॥
दयें पऽुाय िशाय शुाय िहतकाया ।
मसादात े नदें मिहमधेसः ॥ १९६॥
कलौ सः फलं कमाममेित नारदः ।
लोकानां भायहीनानां यने ःखं िवनँयित ॥ १९७॥
ऽेषे ु वैवेतेदाया व भिवित ।
नाि िवोः परं सं नाि िवोः परदम ॥् १९८॥
नाि िवो परं ान ं नाि मोो वैवः ।
नाि िवोः परो मो नाि िवोः परं तपः ॥ १९९॥
नाि िवो परं ानं नाि मो वैवः ।
िकं ना बिभम ःै िकं जपबै िवरःै ॥ २००॥
वाजपयेसहॐःै िकं भिय  जनाद न े ।
सव तीथ मयो िवःु सवशामयः ूभ ु॥ २०१॥
सवबतमुयो िवःु सं सं वदाहम ।्
आॄसारसव सवमतेयोिदतम ॥् २०२॥
ौीपाव वुाच-
धानगुिृहताि कृताथा ि जगते ।
ययदें ौतुं ोऽं िहं सुलभम ॥् २०३॥
अहो बत महं सम सखुदे हरौ ।
िवमानऽेिप सवशे मढूाः िँयि ससंतृौ ॥ २०४॥
यमिुँयसदा नाथो महशेोऽिप िदगरः ।
जिटलो भिलापी वीितो जनःै ॥ २०५॥
अतोऽिधको न दवेोऽि लीकााधिुषः ।
यतं िचते िनं या योगीरणे िह ॥ २०६॥
अतःपरं िकमिधकं पदं ौीपुषोमात ।्
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॥ ौीिवसुहॐनामोऽं नारदपराऽ े ॥

तमिवाय तान म्ढूा यजे ानमािननः ॥ २०७॥
मिुषताि या नाथ िचरं यदयमीरः ।
ूकािशतो न मे य दाा िदशयः ॥ २०८॥
अहो सवरो िवःु सवदवेोमोमः ।
भवदािदगुमू ढःै सामा इव लते ॥ २०९॥
महीयसां िह माहां भजमानान भ्जि चते ।्
िषतोऽिप तथा पापानपुेे मालयाः ॥ २१०॥
मयािप बाेिपतःु ूा ा बभुिुताः ।
खादशाः ं पोु ं िौया नाािसताः परुा ॥ २११॥
या सवंिध तािभ ूजािभिव बधुादयः ।
िवससिः शााः समुिऽबावाः ॥ २१२॥
या िवना  दवें  धयै  पिरमहः ।
सव भवि जीवो यातनाः िशरिस िताः ॥ २१३॥
नामतृ े नवै धमा थ कामो मोोऽिप लभः ।
िुधतानां ग तानां कुतो योगसमाधयः ॥ २१४॥
सा च ससंारसारकैा सव लोकैकपािलका ।
वँया सा कमला य ा ामिप शरः ॥ २१५॥
िौया धमण शौयण पणेाच वसदा ।
सवा ितशयवीयण सणू  महानः ॥ २१६॥
कने तुतामिेत दवेदवेने िवनुा ।
याशंाशंकभागने िवना सव  िवलीयते ॥ २१७॥
जगदतेथा ूादषायतैिमोिहताः ।
ना ज जरा मृनुा ू ां वाथ मवे वा ॥ २१८॥
तथािप कुत े धमा न प्ालनाय सतां कृत े ।
िवापय महादवे ूणकं महेरम ॥् २१९॥
अवधाय  तथा साहं का कामद शात ।
कामाासिचात ि्कं त ु सवर ूभो ॥ २२०॥
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यासादाा शोिम पिठत ुं न चते ।्
िवोः सहॐनामतैहं वषृभज ॥
नाकेैन त ु यने ालं ॄिूह मे ूभो ॥ २२१॥
ौीमहादवे उवाच-
राम रामिेत रामिेत रमरेाम े मनोरमे ।
सहॐनामिभुं रामनाम वरानन े ॥ २२२॥
अथ सवा िण तीथा िन जलवै ूयागजम ।्
िवोना मसहॐ कलां नाहि षोडशीम ् ॥ २२३॥
॥ इित ौीनारदपराऽ े ानामतृसारे चतथु राऽ े
पाव तीिशवसवंादे ौीिवोना मसहॐं सणू म ॥्
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