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નારાયણાક

{ નારાયણાક }

વાસયાદભયદાનસમયાદાા તિનવા પણા-

ઔદાયા દઘશોષણાદગિણતયેઃ પદાપણા 

સેયઃ ીપિતરેક એવ જગતામતેઽેભવસાિણઃ

ાદ િવભીષણ કિરરા પાચાયહયાવુઃ  ૧

ાદાિત યદીરો વદ હિરઃ સવ મ ેદશય

તભં ેચવૈિમિત વુતમસરું તાિવરાસીિરઃ 

વતય િવદારયિજનખૈવા સયમાપાદય-

નાાણપરાયણઃ સ ભગવાારાયણો મ ેગિતઃ  ૨

ીરામોઽ િવભીષણોઽયમનઘો રોભયાદાગતઃ

સુીવાનય પાલયનૈમધનુા પૌલયમવેાગત 

ઇયુવાઽભયમય સવિવિદત ંયો રાઘવો દવા-

આાણપરાયણઃ સ ભગવાારાયણો મ ેગિતઃ  ૩

નતપદ ંસમુૃતકરં ાદયો ભોઃ સરુા

રતાિમિત દીનવાયકિરણ ંદવેેવશેષ ુયઃ 

મા ભષૈીિરિત તય નહનન ેચાયધુઃ ીધરો-

ાાણપરાયણઃ સ ભગવાારાયણો મ ેગિતઃ  ૪

ભોઃ ણાયતુઃ ભોઃ પાલય હરે ભોઃ પાડવાનાં સખે

વાિસ વાિસ સયુોધનાયપતાં ભો ર મામાતરુા 
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ઇયુોઽયવસંતતનયુઽપાલયૌપદી-

આાણપરાયણઃ સ ભગવાારાયણો મ ેગિતઃ  ૫

યપાદાજનખોદક ંિજગતાં પાપૌઘિવવસંનં

યામાતપરૂક ંચ િપબતાં સસંારસતારક 

પાષાણોઽિપ યદિઙપરજસા શાપામનુમેિચતો

ાાણપરાયણઃ સ ભગવાારાયણો મ ેગિતઃ  ૬

િપા ાતરમુમાસનગત ંૌાનપાિદુવો

દૃવા તસમમાુરિધક ંમાાઽવમાન ંગતઃ 

ય ંગવા શરણ ંયદાપ તપસા હમેાિસહાસનં

ાાણપરાયણઃ સ ભગવાારાયણો મ ેગિતઃ  ૭

આા  િવષણાઃ િશિથલા ભીતા ઘોરેશ ુચ યાિધશ ુવતમાનાઃ 

સકંીય નારાયણશદમા ંિવમુદઃુખાઃ સિુખનો ભવિત  ૮

ઇિત ીકૂરેશવાિમિવરિચત ંનારાયણાક ંસપણૂ 
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