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nAradAya shaunakakRitaviShNustutiH

நாரதா³ய ெஶௗநகkh’தவிShiΝshதி:

’ஷய ஊ:॥
கத²mh ஸநthமாரsh நாரதா³ய மஹாthமேந ।
phேராkhதவாnhஸகலாnhத⁴rhமாnhகத²mh ெதௗ தாெபௗ⁴ ॥ 1॥
கshnhshதா²ேந shதி²ெதௗ ஸூத தாெபௗ⁴ ph³ரமவாதி³ெநௗ ।
ஹகீ³தஸiµth³கா³ேந சkhரshதth³வத³shவ ந:॥ 2॥
ஸூத உவாச ॥
ஸநகாth³யா மஹாthமாேநா ph³ரமே மாநஸா:ஸுதா: ।
நிrhமமா நிரஹŋhகாரா:ஸrhேவ ேத rhth◌⁴வேரதஸ:॥ 3॥
ேதஷாmh நாமாநி வயா ஸநகச ஸநnhத³ந: ।
ஸநthமாரச வி: ◌⁴ ஸநாதந இதி shmh’தா:॥ 4॥
விShiΝப⁴khதா மஹாthமாேநா ph³ரமth◌⁴யாநபராய: ।
ஸஹshரஸூrhயஸŋhகாஶா:ஸthயஸnhதா⁴ iµiµவ:॥ 5॥
ஏகதா³ ேம’ŋhக³mh ேத phரshதி²தா ph³ரமண:ஸபா⁴mh ।
இShடாmh மாrhேக³ऽத² த³th³’ஶு: க³ŋhகா³mh விShiΝபதீ³mh th³விஜா:॥ 6॥
தாmh நிய ஸiµth³khதா:shநாmh தாஜேலऽப⁴வnh ।
ஏதshnhநnhதேர தthர ேத³வrhrhநாரேதா³iµநி:॥ 7॥
ஆஜகா³ம th³விஜேரShடா² th³’ShThவா ph◌⁴ராth’nhshவகாkh³ரஜாnh ।
தாnhth³’ShThவா shநாiµth³khதாnhநமshkh’thய kh’தா:॥ 8॥
³ணnhநாமாநி ஸphேரமப⁴khதிkhேதா ம⁴th³விஷ: ।
நாராயchதாநnhத வாஸுேத³வ ஜநாrhத³ந ॥ 9॥
யjhேஞஶ யjhஞஷ kh’Shண விShே நேமாऽsh ேத ॥
பth³மா கமலாகாnhத க³ŋhகா³ஜநக ேகஶவ ।
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நாரதா³ய ெஶௗநகkh’தவிShiΝshதி:

ேராத³ஶாயிnhேத³ேவஶ தா³ேமாத³ர நேமாऽsh ேத ॥ 10॥
ராம விShே நரmhஹ வாமந phரth³mhநஸŋhகrhஷண வாஸுேத³வ ।
அஜாநிth³தா⁴மலŋhiµராேர thவmh பா ந:ஸrhவப⁴யாத³ஜshரmh ॥ 11॥
இthchசரnhஹேரrhநாம நthவா தாnhshவாkh³ரஜாnhiµநீnh ।
உபாநச ைத:ஸாrhth³த⁴mh ஸshெநௗ phதிஸமnhவித:॥ 12॥
ேதஷாmh சாபி  தாயா ஜேல ேலாகமலாபேஹ ।
shநாthவா ஸnhதrhphய ேத³வrhபிth’nhவிக³தகlhமஷா:॥ 13॥
உthதீrhyhய ஸnhth◌⁴ேயாபாshயாதி³ kh’thவாऽऽசாரmh shவகmh th³விஜா: ।
கதா²mh phரசkhrhவிவிதா: ◌⁴ நாராயண³தா:॥ 14॥
kh’தthேயஷு iµநிஷு க³ŋhகா³தீேர மேநாரேம ।
சகார நாரத:³ phரநmh நாநாkh²யாநகதா²nhதேர । 15॥
நாரத³உவாச ।
ஸrhவjhஞா:shத²iµநிேரShடா:² ப⁴க³வth³ப⁴khதிதthபரா: ।
யmh ஸrhேவ ஜக³nhநாதா² ப⁴க³வnhத:ஸநாதநா:॥ 16॥
ேலாேகாth³தா⁴ரபராnhShமாnhதீ³ேநஷு kh’தெஸௗ’தா³nh ।
ph’chேச² தேதா வத³த ேம ப⁴க³வlhலணmh ³தா:◌⁴ ॥ 17॥
ேயேநத³மகி²லmh ஜாதmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ।
க³ŋhகா³பாேதா³த³கmh யshய ஸ கத²mh jhஞாயேத ஹ:॥ 18॥
கத²mh ச thவித⁴mh கrhம ஸப²லmh ஜாயேத nh’mh ।
jhஞாநshய லணmh ph³த தபஸசாபி மாநதா:³॥ 19॥
அதிேத:² ஜநmh வாபி ேயந விShiΝ: phரத³தி ॥
ஏவமாதீ³நி ³யாநி ஹShகராணி ச ।
அiνkh³’ய ச மாmh நாதா²shதththவேதா வkhமrhஹத²॥ 20॥
ெஶௗநக உவாச ॥
நம: பராய ேத³வாய பரshமாthபரமாய ச ।
பராவரநிவாஸாய ஸ³யா³ய ச ॥ 21॥
அமாயாயாऽऽthமஸmhjhஞாய மாயிேந விவபிேண ।
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நாரதா³ய ெஶௗநகkh’தவிShiΝshதி:

ேயாகீ³வராய ேயாகா³ய ேயாக³க³mhயாய விShணேவ ॥ 22॥
jhஞாநாய jhஞாநக³mhயாய ஸrhவjhஞாைநகேஹதேவ ।
jhஞாேநவராய jhேஞயாய jhஞாthேர விjhஞாநஸmhபேத³॥ 23॥
th◌⁴யாநாய th◌⁴யாநக³mhயாய th◌⁴யாth’பாபஹராய ச ।
th◌⁴யாேநவராய ஸுதி⁴ேய th◌⁴ேயயth◌⁴யாth’shவபிேண ॥ 24॥
ஆதி³thயசnhth³ராkh³நிவிதா⁴th’ேத³வா:th³தா⁴ச யாஸுரநாக³ஸŋhகா: ◌⁴
।
யchச²khதிkhதாshதமஜmh ராணmh ஸthயmh shதீஶmh ஸததmh நேதாऽsh
॥ 25॥
ேயா ph³ரமபீ ஜக³தாmh விதா⁴தா ஸ ஏவ பாதா th³விஜவிShiΝபீ ।
கlhபாnhதth³ராkh²யதiν:ஸ ேத³வ: ேஶேதmhऽkh◌⁴பாநshதமஜmh ப⁴ஜா॥ 26॥
யnhநாமஸŋhகீrhthதநேதா க³ேஜnhth³ேரா kh³ராேஹாkh³ரப³nhதா⁴nhiµiµேச ஸ
ேத³வ: ।
விராஜமாந:shவபேத³ பராkh²ேய தmh விShiΝமாth³யmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥
27॥
ஶிவshவபீ ஶிவப⁴khதிபா⁴ஜாmh ேயா விShiΝபீ ஹபா⁴விதாநாmh ।
ஸŋhகlhபrhவாthமகேத³ஹேஹshதேமவ நிthயmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 28॥
ய: ேகஶிஹnhதா நரகாnhதகச பா³ேலா ⁴ஜாkh³ேரண த³தா⁴ர ேகா³thரmh ।
ேத³வmh ச ⁴மாரவிேநாத³ஶீலmh தmh வாஸுேத³வmh ஸததmh நேதாऽsh ॥
29॥
ேலேப⁴ऽவதீrhேயாkh³ரnh’mhஹபீ ேயா ைத³thயவ: க²நmh ஶிலாவth ।
விதா³rhய ஸmhரதவாnhshவப⁴khதmh phரலாத³ஶmh தமஜmh நமா ॥ 30॥
vhேயாமாதி³பி⁴rhதமாthமஸmhjhஞmh நிரஜநmh நிthயமேமயதththவmh ।
ஜக³th³விதா⁴தாரமகrhமகmh ச பரmh ராணmh ஷmh நேதாऽsh ॥ 31॥
ph³ரேமnhth³ரth³ராநிலவாமrhthயக³nhத⁴rhவயாஸுரேத³வஸŋhைக: ◌⁴ ।
shவrhதிேப⁴ைத:³shதி²த ஏக ஈஶshதமாதி³மாthமாநமஹmh ப⁴ஜா ॥ 32॥
யேதா பி⁴nhநத³mh ஸrhவmh ஸiµth³⁴தmh shதி²தmh ச ைவ ।
யshnhேநShயதி பசாchச தமsh ஶரணmh க³த:॥ 33॥
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நாரதா³ய ெஶௗநகkh’தவிShiΝshதி:

ய:shதி²ேதா விவேபண ஸŋhகீ³வாthர phரதீயேத ।
அஸŋhகீ³ பrhணச தமsh ஶரணmh க³த:॥ 34॥
’தி³shதி²ேதாऽபி ேயா ேத³ேவா மாயயா ேமாதாthமநாmh ।
ந jhஞாயேத பர:ஶுth³த⁴shதமsh ஶரணmh க³த:॥ 35॥
ஸrhவஸŋhக³நிvh’thதாநாmh th◌⁴யாநேயாக³ரதாthமநாmh ।
ஸrhவthர பா⁴தி jhஞாநாthமா தமsh ஶரணmh க³த:॥ 36॥
த³தா⁴ர மnhத³ரmh ph’Shேட² நீேராேத³ऽmh’தமnhத²ேந ।
ேத³வதாநாmh தாrhதா²ய தmh rhமmh ஶரணmh க³த:॥ 37॥
த³mhShThராŋhேரண ேயாऽநnhத:ஸiµth³th◌⁴’thயாrhணவாth³த⁴ராmh ।
தshதா²வித³mh ஜக³thkh’thshநmh வாராஹmh தmh நேதாऽshmhயஹmh ॥ 38॥
phரலாத³mh ேகா³பயnhைத³thயmh ஶிலாதிக²ேநாரஸmh ।
விதா³rhய ஹதவாnhேயா  தmh nh’mhஹmh நேதாऽshmhயஹmh ॥ 39॥
லph³th◌⁴வா ைவேராசேநrh⁴mh th³வாph◌⁴யாmh பth³ph◌⁴யாமதீthய ய: ।
ஆph³ரம⁴வநmh பாதா³thஸுேரph◌⁴யshதmh நேதாऽதmh ॥ 40॥
ைஹஹயshயாபராேத⁴ந ேயகவிmhஶதிஸŋhkh²யயா ।
thயாnhவயேப⁴thதா ேயா ஜாமத³kh³nhயmh நேதாऽsh தmh ॥ 41॥
ஆவிrh⁴தசrhth³தா⁴ ய: கபிபி: ◌⁴ பவாத: ।
kh◌⁴நதவாnhராஸாநீகmh ராமசnhth³ரmh நேதாऽshmhயஹmh ॥ 42॥
rhதிth³வயmh ஸமாthய ⁴பா⁴ரமப’thய ச ।
ஸஜஹார லmh shவmh யshதmh kh’Shணமஹmh ப⁴ேஜ ॥ 43॥
⁴mhயாதி³ேலாகthதயmh ஸnhth’phதாthமாநமாthமநி ।
பயnhதி நிrhமலmh ஶுth³த⁴mh தஶாநmh ப⁴ஜாmhயஹmh ॥ 44॥
கா³nhேத பாபிேநாऽஶுth³தா⁴nhபி⁴ththவா தீணஸுதா⁴ரயா ।
shதா²பயாமாஸ ேயா த⁴rhமmh kh’தாெதௗ³ தmh நமாmhயஹmh ॥ 45॥
ஏவமாதீ³nhயேநகாநி யshய பாணி பாNhட³வா: ।
ந ஶkhயmh ேதந ஸŋhkh²யாmh ேகாThயph³ைத³ரபி தmh ப⁴ேஜ ॥ 46॥
மமாநmh  யnhநாmhந: பரmh க³nhmh iµநீவரா: ।
ேத³வாஸுராச மநவ: கத²mh தmh ுlhலேகா ப⁴ேஜ ॥ 47॥
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நாரதா³ய ெஶௗநகkh’தவிShiΝshதி:

யnhநாமரவேணநாபி மஹாபாதகிேநா நரா: ।
பவிthரதாmh phரபth³யnhேத தmh கத²mh shெதௗ சாlhபதீ: ◌⁴ ॥ 48॥
யதா²கத²சிth³யnhநாmhநி கீrhதிேத வா ேதऽபி வா ।
பாபிநsh விஶுth³தா: ◌⁴ sh:ஶுth³தா⁴ ேமாமவாphiν:॥ 49॥
ஆthமnhயாthமாநமாதா⁴ய ேயாகி³ேநா க³தகlhமஷா: ।
பயnhதி யmh jhஞாநபmh தமsh ஶரணmh க³த:॥ 50॥
ஸாŋhkh²யா:ஸrhேவஷு பயnhதி பrhthமகmh ஹmh ।
தமாதி³ேத³வமஜரmh jhஞாநபmh ப⁴ஜாmhயஹmh ॥ 51॥
ஸrhவஸththவமயmh ஶாnhதmh ஸrhவth³ரShடாரவரmh ।
ஸஹshரஶீrhஷகmh ேத³வmh வnhேத³ பா⁴வாthமகmh ஹmh ॥ 52॥
யth³⁴தmh யchச ைவ பா⁴vhயmh shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ஜக³th ।
த³ஶாŋh³லmh ேயாऽthயதிShட²thதஶமஜரmh ப⁴ேஜ ॥ 53॥
அேரணீயாmhஸமஜmh மஹதச மஹthதரmh ।
³யாth³³யதமmh ேத³வmh phரணமா ந: ந:॥ 54॥
th◌⁴யாத:shmh’த: ேதா வா த: phரணேதாऽபி வா ।
shவபத³mh ேயா த³தா³தீஶshதmh வnhேத³ ேஷாthதமmh ॥ 55॥
இதி shவnhதmh பரமmh பேரஶmh ஹrhஷாmh³ஸmhth³த⁴விேலாசநாshேத ।
iµநீவரா நாரத³ஸmhதாsh ஸநnhத³நாth³யா: phரiµத³mh phரஜkh³iµ:॥ 56॥
ய இத³mh phராதthதா²ய பேட²th³ைவ ெபௗஷmh shதவmh ।
ஸrhவபாபவிஶுth³தா⁴thமா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 57॥
இதிph³’ஹnhநாரதீ³யராேணrhவபா⁴ேக³phரத²மபாேத³ஸநthமாரநாரத³ஸmhவாேத³
நாரதா³ய ெஶௗநகkh’தவிShiΝshதிrhநாம th³விதீேயாth◌⁴யாய:॥ 2॥
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நாரதா³ய ெஶௗநகkh’தவிShiΝshதி:
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