ನರಂಹ ಸವ
||ಹಃ ಓಂ ||
ಅಸು ೇಜ ! ೋS#ೕತಮಸು ಚ ಬ&ಹ'ವಚಸ) |
ಸಮಾ+ದ-ೕಮ . ಸಹಃ ಸಹ ೕಯಂ ಕೃ1ೕಮ. ||೧||
ನ3'ಲ5ರ ಅಧ7ಯನ , ಾವ9 ಓ:ದ ೆ7- ೇಜ !<ಾಗ>. ಅಧ7ಯನ:ಂದ ನ3'ಲ5ರ>5 ಬ&ಹ'ವಚಸು@ ತುಂಬ>.
ಾAೆಲ5ರೂ ೕಯವತರAಾದ ಬದುಕನು BಾCೆD ೕಣ. <ಾರ ಮುಂೆಯೂ <ಾವ ಷಯಕೂG ತHೆಬಗIದಂತಹ ಬದುಕನು ಬದುJೋಣ.
ಅಂಥಹ ಶMಯನು BೆCೆNೋಣ.
ಸಮOಂ PQದ7 PಯP RಲಜಗದಘTಾಳಾ<ಾವVೕಣಂ
ಪXಣಂ ಸ!Yೋಪಮಾನದು7VಹತತಮNೋಮಮNಾವಗ) |
ಸ!  Z&ೕಮ[ ಸಮಸ ಶು&Vಗ:ತಮ\ೋ ತನ'\ೋ ೋ ದ]ಾ7[
ಪ^_ಸ7ಂ ಕನ`aಾ<ಾ ಉಪ ಪಗತಂ ೇವವೃೆcೖರಮೆcೖಃ ||೨||
ಇದು ಇgೕ ಶ!ದ hಾಪವನು ೊCೆಯುವ9ದJೊGೕಸGರ ಕಂಬ ಒjೆದು ಇkದು ಬಂದ ಭಗವಂತನ ಪXYಾವಾರ. ಜಗVನ ಕತಲನು
ಕCೆಯುವ ಬಂ ಾರದ 3ೖಬಣmದ ಸ'ಯಕರ BೆಳMದು. Z&ೕಲnoೕ ಸ.ತAಾದ, ಸಮಸ Aೇದ ಪ&Vhಾದ7Aಾದ ಈ Bೆಳಕು ನಮ' ಬದುMನ
ತಮNೆ@ಂಬ ಕತಲನು ಕCೆಯ>. ಕುV ೆಯ 3ೕHೆ

ಂಹದ ಆJಾರವ9ಳr, ಸಮಸ ೇವೆಗಳs ಸುತಲೂ ಪAಾರಭೂತaಾt Nೋತ&

ಮಾಡುVರುವ ಭಗವಂತನ ಈ ಸ'ಯಕರ ರೂಪ ನಮ' ಬದುM ೆ ಮಂಗಳವನು ಂಟುಮಾಡ>.
ಉಗ&ಂ ವ7 ೆ&ೕನcwHೋJಾಭಯದಮದaಾಾ7ಯು]ೋದಗ&Bಾಹುಂ
ರುದ&ಂ ರುೆ&ೕನcwಮುxಾ7ಮರಗಣನುತಂ ಭದ&yಾನಮುದ&) |
ೕರಂ ೕaಾಸನಸzಂ ಭವಭಯಹರಣಂ ಾರಣಂ ಾರುYಾಾಂ
ರೂ{ಂ ತ&|{ಂ ಮ\ೇ{|ಂ {}ತದುತಮTೋಭ~ೕಯಂ :ದೃTೇ ||೩||
ಉಗ&, ಆದaೆ ಅಸುರರ ಾkಂದ ಾಬ ೊಂಡ ೇವೆಗk ೆ ಅಭಯಪ&ದ. ತನ ೊಳsಗಳ>5 ಶಂಖ-ಚಕ& ಮುಂಾದ ಆಯುಧಗಳನು ಎV
.gದವನು. ರುದ&-ಇಂಾ&: ಸಮಸ ೇವೆಗಳD Jಾ> ೆರtದಂತಹ ‘ರುದ&’ ರೂಪ. ಆದaೆ yಾPಗk ೆ ತನ yಾನ ಮುೆ&ಂದ ಭರವNೆ
ತುಂಬುವ yಾನರೂಪ. ೕaಾಸನದ>5 ಕುkVರುವ ‘ೕರ’ ರೂಪ. ಸಂNಾರದ ಭಯ ಪಹಸುವ, Hೋಕಕಂಟಕ ೆ ಾರಣAಾದ ರೂಪ.
ಇಂಥಹ ಉಗ&ಾದ, V&ೇತ&ಾದ, ಸವ ಾದ, ಎಲ5ರ ದುತಗಳನು ಪ\ಾರ ಮಾಡುವ, ಅTೋಭ~ೕಯ(unshakable) ಮೂV
ನರ ಂಹನ ದಶನ ನಮ ಾಗ>. [ಇ>5 ಬಳJೆ<ಾದ ‘{ಂ’ ಅ{ರ ನರ ಂಹನನು \ೇಳsವ ೕ ಾ{ರ]
ಜ!ಲತGನಕ}ಞರಂ ಕ>ತಭಕಹೃತ+ಞರಂ
ರಂ ಮು:ತPಜರಂ ಶು&Vಮ\ಾಟೕಕುಞರ) |
ಭ ೇ ಭುವನಬನು`ರಂ ಹೃ: P ೇPcaಾಮPcರಂ
ಪರಂ ತುರಗಕನ`ರಂ ದರಧರಂ ನೃಕ~ೕರವ) ||೪||
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ಪ9ಟMGಟ ನ ದಂೆ \ೊCೆಯುವ \ೊಂಬಣmದವನು. ತP ೆಯಂೆ ಭಕರ ಮನNೆ@ಂಬ ಪಂಜರೊಳ ೆ ೆಲ
ೊಂjಾರಣ7ದ>5 ಸ!ಚಂಧAಾt ಓjಾಡುವ ಆೆ.

ಬಂ#<ಾದವನು. AೇದAೆಂಬ

ಪV ಇಂ:aೆಯನು ತನ ಹೃದಯದ>5 ಧ ರುವ ಸುಂದರಮೂV.

ಹಯt&ೕಯ

ರೂ}<ಾt Aೇೋಪೇಶ ಮಾgದ ಶಂಖ(ಲnoೕ)]ಾ Z&ೕನರ ಂಹ.
ಜಗP ]ಾನ}ಠರಂ ನೃಹaೇಜಠರಂ ನುಮಃ
ಯಾ QಕುಹaೋದೂOತಸನೕ ಹಂಸAಾಹನಃ ||೫||
ಈ ಜಗೆಂಬ hೆ ೆಯನು ತನ ಉದರದ>5 ಧ ರುವ, ತನ ಾQಂದ ಹಂಸAಾಹನಾದ ಚತುಮುಖ ಬ&ಹ'ನನು \ೊರ ' ರುವ
ಭಗವಂತನ ಜಠರJೆG ನಮ' ನಮNಾGರ.
ಯದುತ@

ಸ
I

I ಜಗದುದಯಭ

IS`ತನ<ಾ

ಯದು:Iೕಾ tೕಾ ಷಯಷQೕಾವನಕೕ |
ಸು#ೕಮುಾ& ಭಾ& ದುತಗಣಾ&ವಣಕೕ
ನಮಸNೆ¡ ಕNೆ¡ದಮರಪ9¢ೇ ಂಹವಪ9¢ೇ ||೬||
<ಾರ ೊjೆಯ 3ೕHೆ ಜಗVನ-ಸೃ1 ಸಂ\ಾರJೆG JಾರಣCಾದ Z&ೕಲno ಕುkVಾcC ೆD ೕ, <ಾರ Bಾಂದ ಸಂNಾರAೆಂಬ ಷ
ಪ\ಾರ ಮಾಡುವ tೕೆ ಮೂg ಬಂೋ, <ಾರ yಾನಮುೆ& ನ3'ಲ5ರ ದುತಗಳನು ಪ\ಾರ ಮಾಡುತೋ, ಅಂಥಹ ಂಹ ¤ಗದ,
ೇವೆಗಳನು ರ{Yೆ ಮಾgದ ಭಗವಂತನ ರೂಪJೆG ನಮNಾGರ.
ನರJೇಸಣಂ #¥ ಕೃತ.ರಣ7ಕಣಂ ಚ ಸೂಕಣ) |
ೋ1ತಬುಧಜನಹಣಂ ವನಂ ದಣಂ ಸ'aಾ ಮನcಣ) ||೭||
ನರJೇಸ<ಾt( ಂಹರೂ}<ಾt) .ರಣ7 ಎನು ವ ಕಯನು Jೊಂದ ಸೂಕ(ವaಾಹ); yಾPಗಳs ಎನು ವ ¨ಂJೆಗk ೆ ಆನಂದವನು
Pೕgದ yಾನಪ&ದ [ವನಂ= yಾನ P<ಾಮಕ, yಾನಪ&ದ, yಾನNಾ!] . ಮಂದರಪವತವೆ Vದ Pನ ೆ ನನ ನಮನ.
ಇಮಮಾಾಯ ೋೆcೕ ಸP ]ಾಯ ಹಸವ) |
ರಚ<ಾಮಾಸತುಃ hೆ&ೕಮಾm hಾ&ಣಾaಾಯYೌ ಸ!ಯ) ||೮||
ಇದು ನನ ರಚೆಯಲ5, ನೊ ಳ ೆ ಕುkತು, }&ೕVಂದ, hಾ&ಣ ಮತು ಾaಾಯಣರು ಈ Nೋತ&ವನು ರಚೆ ಮಾgದರು ಎಂ:ಾcaೆ
ರಚನJಾರaಾದ ೋಂಾಾಯರು.
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