ll श्रीनारायणापराधक्षमापनस्तोत्रम् ll
अहं मूढो मोहावतृ चलितलचत्तोsलतजडधी: l
गदी चक्री शाङ् ग गी तवमलस लनजभक्ताभयकराःl
महामायाग्रस्तश्च मकरमख
समीचीनं ह्येतद्भवतरणमेकं तव पदम् ll ६ ll
ु ाङ् लिगगज इव ll
कृपा तेsश्मानं वै लवमिकनकं चैव कुरुते l
गण
ु ेशो लवघ्नेशाः कुशिपरशुधारी गजमख
ु ाः l
अतोsहं प्राप्ुं तां तव चरणसेवारतमनााः ll १ ll
महाशक्तयााः पुत्राः सुमलतगलतदाता लशवसुताः ll
न मे श्लाघ्या वाणी श्रवणमधुरा नारदसमा l
गणेशो मेधावी कलिकिुषनाशी शुभकराः l
तथा भक्तो नाहं पवनसुतरामलप्रय इव ll
तवैवाद्यं रूपं धविवसनं क्िेशहरणम् ll ७ ll
तपोवद्ध
वरान्द्धात्रा िब्धध्वा लत्रपुरभुवनं लवस्मयकरम् l
ृ ो नाहं तव परमभक्तो ध्रवु समाः l
परं श्रोतव्योsहं तव भजनमागागध्वग इलत ll २ ll
बभूवयु े दैतया अमरनरनाशोतसुकखिााः ll
न वेत्तुं तवां शक्याः सुरपलतरपीन्द्राः शतमखाः l
तदा तेषां कािाः पशुपलतशरस्तवं ह्यजगवे l
स्वरूपं ते वक्तुं कमिजभवौ चालप ह्यबिौ ll
अतस्तापान्द्हन्द्तुं तवमलस च वरं नान्द्यशरणम् ll ८ ll
यतोsनन्द्तोsपारोsलस च गहनवेद्यश्च परु
षाः
l
अलहल्यादेवस्तवं ह्यलमतरलवतेजा रघुवराः l
ु
पुरस्ते तवां स्तोतुं मशक इव सूक्ष्मोsलस्म वलृ जनाः ll ३ ll
तथा कृष्प्णाः श्यामश्च नृगगलतदाताsजगनु सखा ll
तवया सष्टृ ं लवश्वं गगनरलविोकत्रययतु म् l
सदा धमागध्यक्षस्तवमलस लशवरृद्देवभगवान् l
सरु ा लमत्रा रुरााः सकिवसवश्चैव लपतराः ll
तवमेवैकाधारो लवकिहतधैयगस्य च लकि ll ९ ll
ध्रुवाधारस्तेषां ह्यलखिनरवन्द्द्योsलस प्रणवाः l
तवदीयाः सलछछष्प्यलिभुवनघृलणभागस्कर इलत l
महद्दुष्प्प्राप्यं वै तव परमपूज्यं पदयुगम् ll ४ ll
तवया शक्तया शेषाः लशरलस धृतवांश्चैव धरणीम् ll
तवया जातो ब्रह्मा सृजलत लनलखिं यश्च पयसा l
तवाङ् लिभयां स्पृष्टा ह्यपनयलत दोषान्द्सुरसररत् l
महादेवाः ख्याताः खिु जगलत रामेश इलत च ll
ऋते तवद्देवश
े ालतकमलप न च साध्यं क्वलचदलप ll १० ll
स्वयं वैकुण्ठेशस्तवमलस मम माता गण
सुपणागसीनस्तवं ह्यलधप इवरक्षाकरहरराः l
ु लनलधाः l
अताः क्षन्द्तव्योsहं तव चरणपद्मागतनताः ll ५ ll
सदा श्रद्धाशुल्को लवपुिधनयुक्तश्च कृपणाःll
ऋषीणामानन्द्दस्तव मलु दतमास्यं ह्यनुपमम् l
शुभंयुस्तवं लवष्प्णुाः शरणदपरेशाः सकरुणाः l
उरस्ते श्रीस्थानं कुलपतभृगपु ादाङ् लकतमलप ll
बहृ द्दुष्प्प्रक्ष्े यस्तवं दशशतकरैभगूलषतपुमान् ll ११ ll
क्षमस्वापराधं प्रभो शेषशालयन् l क्षमस्वापराधं रमापूलजताङ् िे ll
क्षमस्वापराधं च गोिोकनाथ l क्षमस्वापराधं हरे वासदु वे ll
मनसा वचसा वाsलप शरीरावयवैस्तथा l मया कृतालन पापालन नाशय पुरुषोत्तम ll
नाहं वेलद्म च ते रूपं ज्ञानमाम्नायवैभवम् l परं वेलद्म लवधेयं वै भक्तया ते चरणाचगनम् ll
अत एव जगन्द्नाथ क्षमां कुरु कृपालनधे l सवगदा तावकं पुण्यं स्मरणं देलह के शव ll
- डॉ. पष्प्ु कराज उदय वतगक, 2/7/2015.
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