
|| ശ്രീ 
നൃസ ിംഹകൃപാവല ാകനശ്പാര്ഥനാസ്തുത ിഃ || 
 
ശ്രീ കൃഷ്ണ ഉവാച - 
 
സു ല ാ  ക്ത യുക്താനാിം ദുര്ദര്ലരാ 
ദുഷ്ടലചതസാമ് | 
അനനയഗത കാനാിം ച ശ്പ ുിഃ  ക്തക്തകവത്സ ിഃ || 
൧ || 
 
രക്തനശ്ചരസ്തശ്ത നൃസ ിംഹലദവസ്തുത ിം 
ചകാരാമ ച ത്തവൃത്ത ിഃ | 
ശ്പണമയ 
സാഷ്ടാിംഗമലരഷല ാകക രീടനീരാജ തപാദപദ്മ
മ് || ൨ || 
 
രന രുവാച - 
 
യത്പാദപിംകജരജിഃ പരമാദലരണ 
സിംലസവ തിം സക കല്മഷരാര നാരമ് | 
ക യാണകാരണമലരഷന ജാനുഗാനാിം 
സ തവിം നൃസ ിംഹ മയ  ലേഹ  കൃപാവല ാകമ് 
|| ൩ || 
 
സരവശ്ത ചിംച തയാ സ്ഥ തയാ ച  ക്ഷ്മമയാ 
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ശ്രഹ്മാദ വിംദയപദയാ സ്ഥ രയാ നയലസവ  | 
പാദാരവ ിംദയുഗ മ് പരമാദലരണ 
സ തവിം നൃസ ിംഹ മയ  ലേഹ  കൃപാവല ാകമ് 
|| ൪ || 
 
യശ്ദൂപമാഗമര രിഃശ്പത പാദയമാദയ- 
മാേയാത്മ കാദ പര താപഹരിം വ ച ിംതയമ് | 
ലയാഗീരവക്തരരപഗതാഖ  ലദാഷസിംക്ത ിഃ 
സ തവിം നൃസ ിംഹ മയ  ലേഹ  കൃപാവല ാകമ് 
|| ൫ || 
 
ശ്പഹ്ലാദ ക്തവചസാ ഹര രാവ രാസീിഃ 
സ്തിംല  ഹ രണയകര പുിം യ ഉദാര ാവിഃ | 
ഊലരവാര്ന ോയ തദുരര നഖക്തരര്ദദാര 
സ തവിം നൃസ ിംഹ മയ  ലേഹ  കൃപാവല ാകമ് 
|| ൬ || 
 
ലയാ ക്തനജ ക്തമന ാിംരുേ  ൂേലരാശ്ഗ- 
രൃിംഗശ്പപാതവ ഷദിംത സരീസൃലപ യിഃ | 
സരവാത്മകിഃ പരമകാരുണ ലകാ രരക്ഷ് 
സ തവിം നൃസ ിംഹ മയ  ലേഹ  കൃപാവല ാകമ് 
|| ൭ || 
 
യന്ന രവ കാരപരരൂപവ ച ിംതലനന 
ലയാഗീരവരാ വ ഷയവീതസമസ്തരാഗാിഃ | 
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വ ശ്രാിംത മാപുരവ നാരവതീിം പരാഖയാിം 
സ തവിം നൃസ ിംഹ മയ  ലേഹ  കൃപാവല ാകമ് 
|| ൮ || 
 
യശ്ദൂപമുശ്ഗമര മര്ദന ാവരാ  - 
സിംച ിംതലനന സക ാഹവ ീത ഹാര  | 
 ൂതജവരശ്ഗഹസമുദ് വ ീത നാരിം 
സ തവിം നൃസ ിംഹ മയ  ലേഹ  കൃപാവല ാകമ് 
|| ൯ || 
 
യലസയാത്തമിം യര ഉമാപത പദ്മജന്മ- 
രശ്കാദ ക്തദവതസ ാസു സമസ്തഗീതമ് | 
ശ്രുക്തതയവ സരവരമ ശ്പരക്തമകദക്ഷ്ിം 
സ തവിം നൃസ ിംഹ മയ  ലേഹ  കൃപാവല ാകമ് 
|| ൧൦ || 
 
ശ്രീ കൃഷ്ണ ഉവാച - 
 
ഏവിം ശ്രുതവാ സ്തുത ിം ലദവിഃ രന നാ 
കല്പ താിം ഹര ിഃ | 
ഉവാച ശ്രഹ്മവൃിംദസ്ഥിം രന ിം സദ് ക്തവത്സ ിഃ 
|| ൧൧ || 
 
ശ്രീ നൃസ ിംഹ ഉവാച - 
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ശ്പസലന്നാഹിം രലന തു യിം വരിം വരയ 
ലരാ നമ് | 
യിം വാിംഛസ  തലമവ തവിം 
സരവല ാകഹ താവഹമ് || ൧൨ || 
 
ശ്രീ രക്തനശ്ചര ഉവാച - 
 
നൃസ ിംഹ തവിം മയ  കൃപാിം കുരു ലദവ 
ദയാന ലേ | 
മദവാസരസ്തവശ്പീത കരിഃ സയാലേവതാപലത || 
൧൩ || 
 
മത്കൃതിം തവത്സമതവിം ലയ ക്തവ രൃണവിംത  ച 
പഠിംത  ച | 
സരവാന് കാമാന് പൂരലയഥാസ്ലതഷാിം തവിം 
ല ാക ാവന || ൧൪ || 
 
ര  നൃസ ിംഹ ഉവാച - 
 
തക്തഥവാസ്തു രലനഽഹിം ക്തവ 
രലക്ഷ്ാ ുവനമാസ്ഥ തിഃ | 
 ക്തകാമാന് പൂരയ ലഷയ തവിം മക്തമകിം വചിഃ 
രൃണുിഃ || ൧൫ || 
 
തവത്കൃതിം മത്പരിം സ്ലതാശ്തിം യിഃ പലഠച്ച 

www.yo
us

igm
a.c

om



രൃലണാത  യിഃ | 
ദവാദരാഷ്ടമജന്മസ്ഥിം തദ് യിം മാസ്തു തസയ 
ക്തവ || ൧൬ || 
 
രന ര്നരഹര ിം ലദവിം തലഥത  ശ്പതയുവാച ഹ 
| 
തതിഃ പരമസിംതുഷ്ടാിഃ ജലയത  മുനലയാഽവദന് || 
൧൭ || 
 
രീ നൃസ ിംഹ ഉവാച - 
 
ഇത്ഥിം രക്തനശ്ചരസയാഥ 
നൃസ ിംഹലദവസിംവാദലമതത് സ്തവനിം ച 
മാനവിഃ | 
ശ്രുലണാത  യിഃ ശ്രാവയലത ച  ക്തയാ 
സരവാനയ ീഷ്ടാന  ച വ ിംദലത ശ്േുവമ് || ൧൮ || 
 
|| ഇത   വ ലഷയാത്തരപുരാലണ 
രലക്ഷ്ാ ുവനശ്പസ്താലവ രക്തനശ്ചരകൃതാ ശ്രീ 
നൃസ ിംഹകൃപാവല ാകനശ്പാര്ഥനാസ്തുത ിഃ || 

www.yo
us

igm
a.c

om




