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নারাযণাকম্

{॥ নারাযণাকম্ ॥}

বাৎসলাদভযদানসমযাদাতিনবপণাদ্-

ঔদাযাদঘেশাষণাদগিণতেযঃ পদাপণাত্ ।

সবঃ ীপিতেরক এব জগতােমেতঽভবািণঃ

াদ িবভীষণ কিররাট্ পাালহলাুবঃ ॥ ১॥

াদাি যদীেরা বদ হিরঃ সব ম দশয

ংেভ চবিমিত বমসুরং তািবরাসীিরঃ ।

বস িবদারযিজনৈখবৎসলমাপাদযন্-

নাাণপরাযণঃ স ভগবাারাযেণা ম গিতঃ ॥ ২॥

ীরােমাঽ িবভীষেণাঽযমনেঘা রোভযাদাগতঃ

সুীবানয পালৈযনমধুনা পৗলেমবাগতম্ ।

ইতুাঽভযমস সবিবিদতং যা রাঘেবা দবান্-

আাণপরাযণঃ স ভগবাারাযেণা ম গিতঃ ॥ ৩॥

নপদং সমুৃতকরং াদেযা ভাঃ সুরা

রািমিত দীনবাককিরণং দেবষশেষু যঃ ।

মা ভষীিরিত তস নহনেন চাযুধঃ ীধেরা-

হাাণপরাযণঃ স ভগবাারাযেণা ম গিতঃ ॥ ৪॥
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ভাঃ কৃাচুতঃ ভাঃ কৃপালয হের ভাঃ পাবানাং সেখ

ািস ািস সুেযাধনাধপতাং ভা র মামাতুরাম্ ।

ইতু্েতাঽযবসংভৃততনুেযঽপালযৌপদীম্-

আাণপরাযণঃ স ভগবাারাযেণা ম গিতঃ ॥ ৫॥

যৎপাদানেখাদকং িজগতাং পােপৗঘিবংসনং

যামামৃতপূরকং চ িপবতাং সংসারসারকম্ ।

পাষােণাঽিপ যদিঙপরজসা শাপাুেনেমিচেতা

হাাণপরাযণঃ স ভগবাারাযেণা ম গিতঃ ॥ ৬॥

িপা াতরমুমাসনগতং হৗানপািদু েবা

দৃা তৎসমমাুরিধকং মাাঽবমানং গতঃ ।

যং গা শরণং যদাপ তপসা হমািিসংহাসনং

হাাণপরাযণঃ স ভগবাারাযেণা ম গিতঃ ॥ ৭॥

আ িবষাঃ িশিথলা ভীতা ঘাের চ বািধ বত মানাঃ ।

সংকীত  নারাযণশমাং িবমুঃখাঃ সুিখেনা ভবি ॥ ৮॥

ইিত ীকূেরশািমিবরিচতং নারাযণাকং সূণম্ ।
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