
|| শ্ৰী নৰস িংহনখস্তুস িঃ ||  
পািংত্ৱস্মান পুৰহূু ৱৱসৰবলৱন্মা িংগমাদ্য়দ ঘটা- 
কিংভ াচ্চাসিসৱপাটনাসিকপটুপ্ৰত্ভয়কৱজ্ৰাসয় ািঃ | 
শ্ৰীমত্কিংঠীৰৱাস্য়প্ৰ   ুনখৰা দাসৰ াৰাস দৰূ- 
প্ৰধ্ৱস্তধ্ৱািং শািং প্ৰসৱ  মন া  াসৱ া  ূসৰ াৱগিঃ || ১ ||  
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলয়ন ননভৱসশ ুভস্ত  মিং পশ্য়াম্য়ুত্তমৱস্তু 
দৰূ ৰভ াঽপাস্তিং ৰভ া য়য়াঽষ্টমিঃ |  
য়ভিাভ াত্কৰদক্ষভনত্ৰকটিলপ্ৰািংভ াসি াসিসু্ফৰ - 
খভদ্য়াভ াপমসৱষু্ফসলিংগ স  া ব্ৰভেশশভৰাত্কৰািঃ || ২ ||  
 
|| ইস  শ্ৰীমদানিংদ ীৰ্থ গৱত্পাদকৃ া শ্ৰীনৰস িংহনখস্তুস িঃ  িংপূৰ্থা || 
 
ওম || শ্ৰীমসদ্ৱষ্ণ্ৱিংসিসনষ্ঠাস গুৰ্গুৰ ুমশ্ৰীমদানিংদ ীৰ্থ - 
নত্ৰভলাক্য়াচায়থপাভদাজ্জজ্জৱলজলজল ত্পািং ভৱাঽস্মান পুনিং ু |  
ৱাচািং য়ত্ৰ প্ৰভৰ্ত্ৰী সত্ৰ ুৱনমসহ া শাৰদা শাৰভদিংদ-ু 
য়জ্জয়াত্না িসস্ম শ্ৰীিৱসল কক া য়প্ৰম াৰিং ব াৰ || ১ ||  
উত্কিংঠাকিংঠভকালাহলজৱসৱসদ াজস্ৰভ ৱানৱুদৃ্ধ- 
প্ৰাজ্ঞাত্মজ্ঞানিূ ািংি ম  ুমভনাভমিসলৰনাৱাৱলীনাম | 
 ক্্তয়ুভিকাৱগাডপ্ৰঘটন িটাত্কাৰ িংঘৃষ্ণয়মাৰ্- প্ৰািং প্ৰািংগ্্য়ািংসিপীঠ 
ওসি কনকৰজিঃসপিংজৰা ৰিংসজ াশািঃ || ২ ||  
জন্মাসিৱ্য়াধ্য়ুপাসিপ্ৰস হস সৱৰহপ্ৰাপকাৰ্ািং গুৰ্ানা- মগ্্য়াৰ্ামপথকাৰ্ািং 
সচৰমসুদ সচদানিংদ িংভদাহদানাম |  
এভ  াভম  য়দা প্ৰমসু  মন ািং য়দ্ৱস ৰ্ািং দ ূকাৰ্ািং নদত্য়ানামাস থ মিংভি 
 মস  সৱদি ািং  িংস্তভৱ নাসস্ম শক্তিঃ || ৩ ||  
অস্য়াসৱষ্ক ুথ কামিং কসলমলকলভু ঽসস্মন জভন জ্ঞানমাগথিং ৱিংদ্য়িং 
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চিংভিিংিৰিুদ্য়ুমসৰ্ফসৰ্ৱভয়ানায়কাৱদ্য়সৰহাদ্য় |  
মধ্ৱাখ্য়িং মিংত্ৰস দ্ধিং সকম ু কৃ ৱভ া মাৰ ুস্য়াৱ াৰিং পা াৰিং 
পাৰভমষ্ণ্য়িং পদমপসৱপদিঃ প্ৰাপ্তুৰাপন্নপুিং াম || ৪ || 
উদ্য়সদ্ৱদ্য়ুত্প্ৰচিংডািং সনজৰসুচসনকৰৱ্য়াপ্তভলাকাৱকাভশা সবভ্ৰদ্ভীভমা  ুভজ 
য়য়াঽভ্য়ুসদ সদনকৰা ািংগদাঢ্য়প্ৰকািংভড |  
ৱীভয়থাদ্ধায়থািং গদাগ্্য়াময়সমহ  ুমস িং ৱায়ুভদভৱা সৱদধ্য়াদ- 
ধ্য়াত্মজ্ঞানভন া য়স ৱৰমসহভ া  ূসম ূ ামসৰ্ভমথ || ৫ ||  
 িং াভৰাত্তাপসনত্ভয়াপশমদ দয়ভনহহা ািংবপুূৰ- 
য়প্ৰাদ্য়সদ্ৱদ্য়ানৱদ্য়দ্য়ুস ম সৰ্সকৰৰ্ভেসৰ্ িংপূসৰ াশিঃ|  
শ্ৰীৱত্ ািংকাসিৱাভ াসচ  ৰ ৰলশ্ৰীমদানিংদ ীৰ্থ- 
ক্ষীৰািংভ াসিসৱথস িংদ্য়াদ্ভৱদনস ম িং  ূসৰ য়ম  ূস ভহ ুিঃ || ৬ ||  
মিূথভয়য়ভ াঽংিংজসলভমথ দঢৃ ৰসমহ য়  বধ্য়ভ  বিংিপাশ- য়েভত্ৰ দাভত্ৰ 
 ুখানািং  জস   ুসৱ  সৱষ্ণয়সদ্ৱিাভত্ৰ দ্য়ু ভত্ৰথ |  
অত্য়িং িং  িং  িং ত্ৱিং প্ৰসদশ পদয়ুভগ হিং   িং াপ াজা- মস্মাকিং 
 সক্তভমকািং  গৱ  উ  য়  মািৱস্য়াৰ্ ৱাভয়ািঃ || ৭ ||  
 াভভ্ৰাষ্ণা ীশুশুভ্ৰপ্ৰ ম য় নভ া  ূসৰ  ূ ৃসদ্ৱ ূস - ভ্ৰাসজষু্ণ ূথ  ঋ  ূৰ্ািং 
 ৱনমসপ সৱভ াঽভ সদ বভভ্ৰ ব ূভৱ |  
য়য়ন ভ্ৰূসৱভ্ৰমভস্ত ভ্ৰময় ু  ু ৃশিং ব ৃথ ৱদ্দ ৃুথ  াশান ভ্ৰািংস ভ থ দাৱ া স্্তসৱস  
 য়মস  ূভ থ াক্ষ্ণয়ভ া মাসয়স কূ্ষন || ৮ ||  
য়য়ঽমিুং  াৱিং  জিংভ   ুৰমখু ুজনাৰাসি িং য়   ৃ ীয়িং  া িংভ  
 া ুৱৰভস্ত  হচৰচসলৱ শ্চামৱৰশ্চাৰভুৱ ািঃ |  
নৱকিংভঠ কিংঠলিসিৰশুসচসৱল ত্কািংস  াৰু্ য়লীলাল- 
আৱ্য়াপূৰ্থকািং াকচ ৰ ুল াভে   ভমাদ ািংিািঃ || ৯ ||  
আনিংদান্মিংদমিংদা দদস  সহ মৰ ুিঃ কিংদমিংদাৰনিংদ্য়া- ৱত্থ য়াভমাদান 
দিানা মদৃপদমসুদভ াদ্গী ৱকিঃ  ুিংদৰীৰ্াম |  
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ৱিৃংৱদৰাৱিংদ্য়মভুক্তিংদ্ৱসহমগুমদনাহীিংিভদভৱিংিভ ভৱ্য় য়মিকিংভদ 
মিংদভৰঽসস্মন্নসৱৰ মদুয়ভন্মাসদনািং য়দৱভদৱ || ১০ ||  
উত্তপ্তাত্য়ুত্কটত্সৱট্প প্ৰকটকটকটধ্ৱান িংঘনোদভনাদ্য়- 
সদ্ৱদ্য়ুদ্ৱ্য়ূঢসু্ফসলিংগপ্ৰকৰসৱসকৰভৰ্াত্ক্ৱাসৰ্ভ  বাসি ািংগান |  
উদ্গাঢিং পাত্য়মানা  মস     ই িঃ সকিংকৱৰিঃ পিংসকভল য়  পিংসক্তগ্থাৱ্ৰ্ািং 
গসৰম্ৰ্া গ্লপয়স  সহ  ৱভদ্দ্ৱস ভৰ্া সৱদ্ৱদাদ্য় || ১১ ||  
অসস্মন্নস্মদ্গৰুৰূ্ািং হসৰচৰৰ্সচৰধ্য়ান ন্মিংগলানািং য়ুষ্মাকিং পাশ্ৱথ ূসমিং 
িৃ ৰৰ্ৰসৰ্কস্ৱসগথভ ৱ্য়ািং প্ৰপন্নিঃ |  
য়সূ্তদাভস্ত   আভস্তঽসি ৱম ুল ভেশসনভমাকমস্ত- প্ৰায়ানিংদিং কৰ্িংসচন্ন 
ৱ স     িং পিংচকভষ্টঽস কভষ্ট || ১২ || 
কু্ষত্ক্ষামান ৰকূ্ষৰভক্ষাৰদখৰনখৰকু্ষণ্ণসৱভক্ষাস  াক্ষা- নামিানিংিকূভপ 
কু্ষৰমখুমুখৱৰিঃ পসক্ষস সৱথক্ষ ািংগান |  
পূয়া ৃঙ্মতূ্ৰসৱষ্ঠাকৃসমকলকসলভল  ত্ক্ষৰ্সক্ষপ্তশক্্তয়া- 
দ্য়স্ত্ৰৱ্ৰা াসদ ািংস্্তৱসদ্দ্ৱ  উপসজহভ  ৱজ্ৰকল্পা জলূকািঃ || ১৩ ||  
মা ভমথ মা সৰশ্ৱন সপ ৰ ুলগুভৰা ভ্ৰা সৰষ্টাপ্তবিংভিা স্ৱাসমন 
 ৱথািং ৰাত্মন্নজৰ জৰসয় জথ ন্মমতৃ্য়াময়ানাম |  
য়গাসৱিংভদ য়দসহ  সক্তিং  ৱস  চ  গৱন্নসূজথ  ািং সনসনথসমত্তািং সনৱ্য়থাজািং 
সনশ্চলািং  দ্গৰু্গৰ্বহৃ ীিং শাশ্ৱ ীমাশু য়দৱ || ১৪ ||  
সৱভষ্ণাৰত্য়ুত্তমত্ৱাদসখলগুৰ্গৱৰ্স্তত্ৰ  সক্তিং গসৰষ্ঠা- মাসেভষ্ট 
শ্ৰীিৰাভ্য়ামমমুৰ্ পসৰৱাৰাত্মনা য় ৱভক ু |  
য়িঃ  িংিভত্ত সৱসৰিংচশ্ৱ নসৱহগপানিং ৰভুিিংিপূভৱথ- ষ্ণৱাধ্য়ায়িংস্তাৰ ম্য়িং 
সু্ফটমৱস   দা ৱায়ুৰস্মদ্গৰুসু্তম || ১৫ ||  
 ত্্তৱজ্ঞান মসুক্ত াজিঃ  ুখয়স  সহ গুভৰা য়য়াগ্য় া াৰ ম্য়া- দািত্ভ  
সমেবদু্ধীিংসস্ত্ৰসদৱসনৰয় ূভগাচৰাসন্নত্য়বদ্ধান |  
 াসমস্ৰািংিাসদকাভখ্য়  মস   ুবহুলিং দিুঃখয়স্য়য়য়ৰ্াজ্ঞান 
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সৱভষ্ণাৰাজ্ঞাস সৰিিং শ্ৰুস শ সমস হা াসদ চাঽকৰ্থয়ামিঃ || ১৬ ||  
ৱিংভদঽহিং  িং হনমূাসনস  মসহ মহাভপিৰভু া বাহুশালী 
খ্য়া ভস্তঽগ্্ভয়াঽৱ াৰিঃ  সহ  ইহ বহুব্ৰেচয়থাসদিৱমথিঃ |  
 ভনহানািং  হস্ৱানহৰহৰসহ িং সনদথ হন য়দহ াজা- মিংভহাভমাহাপভহা য়িঃ 
স্পহৃয়স  মহ ীিং  সক্তমদ্য়াসপ ৰাভম || ১৭ ||  
প্ৰাক পিংচাশত্ হৱস্ৰৱ্য়থৱসহ মসম িং য়য়াজৱনিঃ পৱথ িং ত্ৱিং 
য়াৱত্ িংজীৱনাভদ্য়ি িসনসিমসিকপ্ৰাৰ্ লিংকামৱন ীিঃ |  
অিাক্ষীদতু্প িং িং    উ  সগসৰমতু্পাটয়িং িং গৃহীত্ৱা য়ািং িং য়খ 
ৰাঘৱািংভিি প্ৰৰ্ মসপ  ৱদকক্ষভৰ্ ত্ৱািং সহ য়লাকিঃ || ১৮ ||  
সক্ষপ্তিঃ পশ্চাত্ লীলিং শ ম ুলমভ  য়য়াজনানািং   উচ্চ- 
স্তাৱসদ্ৱস্তাৰৱািংশ্চাপ্য়ুপললৱ ইৱ ৱ্য়গ্বদু্ধ্য়া ত্ৱয়াঽ িঃ |  
স্ৱস্ৱিানসি াস সিৰশকলসশলাজাল িংভে নষ্ট- য়েদািংকিঃ প্ৰাসগৱা ূ  
কসপৱৰৱপু ভস্ত নমিঃ য়কিশলায় || ১৯ ||  
দষৃ্ণট্পৱা দষু্টাসিভপাৰিঃ সু্ফটি কনক দ্ৱমথ ঘৃষ্টাসিকূটিং সনসিষ্টিং 
হাটকাসিপ্ৰকট ট টাকাস শিংভকা জভনাঽ ূ  |  
য়য়নাভজি ৰাৱৰ্াসৰসপ্ৰয়নটনপটুমুথসষ্টসৰষ্টিং প্ৰভদষু্টিং সকিং য়নভষ্ট য়ম   
য় ঽষ্টাপদকটক টিত্ভকাটি ামষৃ্টকাষ্ঠিঃ || ২০ || 
য়দৱ্য়াভদশপ্ৰৰ্ীস দ্ৰুসহৰ্হৰৱৰাৱধ্য়ৰভক্ষাসৱঘা া- দ্য়াভ ভৱাদ্য়দ্দয়ািথ িঃ 
 হ ুজমকভৰািামনামা মকুিংদিঃ |  
দষু্প্ৰাভপ পাৰভমভষ্ণ্য় কৰ লম ুলিং মসূনথ সৱয়য়স্য় িয়য়িং  য়ৱন  ূয়িঃ 
প্ৰ ূ প্ৰৰ্য়সৱকস  াভেক্ষৰ্স্্তভৱক্ষমাৰ্িঃ || ২১ ||  
জভে সনভেন সৱভো বহুলবলবকধ্ৱিং নাভদ্য়ন য়শাচ- 
সদ্ৱপ্ৰানভুৰাশপাৱশৰ ুসৱিৃস  ুখৱস্য়কচৰাজনানাম |  
 ৱস্ম য়  য়দৱ কমথিঃ কৰকুলপ ভয় কমথৰ্া চ প্ৰৰ্ামান সকমীৰিং দমুথ ীনািং 
প্ৰৰ্মমৰ্ চ য়য়া নমথৰ্া সনমথমাৰ্ || ২২ ||  
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সনমৃথদ্নন্নত্য়য়নাৱিং সৱজৰৱৰ জৰা িংিকায়াসি িংিী- য়য়ুভদ্ধ ত্ৱিং স্ৱধ্ৱভৰ 
ৱা পশুসমৱ দময়ন সৱষু্ণপক্ষসদ্ৱডীশম |  
য়াৱ  প্ৰত্য়ক্ষ ূ িং সনসখলমখ ুজিং  পথয়ামাস ৰ্াভ ি  াৱত্য়াঽঽভয়াসজ 
 ৃপ্্তয়া সকম ুৱদ  গৱন ৰাজ ূয়াশ্ৱভমভি || ২৩ ||  
য়ক্ষ্ণৱলাক্ষীৰ্ানোদহা িং  ৱ ৰৰ্মসৰহন্নদু্গভদাদ্দামবাভহা- 
বথহ্ৱভক্ষিসহ্য়নীকক্ষপৰ্ ুসনপুৰ্িং য়স্য়  ভৱথাত্তমস্য় |  
শুশ্ৰূ াৰ্থিং চকৰ্থ স্ৱয়ময়মৰ্  িংৱকু্তমানিংদ ীৰ্থ- শ্ৰীমন্নামন  মৰ্থস্্তৱমসপ 
সহ য়ুৱভয়ািঃ পাদপদ্মিং প্ৰপভদ্য় || ২৪ ||  
দ্ৰুহ্য়িং ীিং হৃদ্দ্ৰুহিং মািং দ্ৰু মসনলবলাদ্িাৱয়িং ীমসৱদ্য়া- সনিািং 
সৱিাৱ্য়  ভদ্য়া ৰচনপটুমৰ্াঽপাদ্য় সৱদ্য়া মিু |  
ৱাভেৱী  া  ুসৱদ্য়ািসৱৰ্দ সৱসদ া য়িিপদী ৰিুপন্াৱয়াদ্য়ুসিক্তা- 
িাগ িািহয় ু দসয় া পূৱথ ীমাঽজ্ঞয়া য়  || ২৫ ||  
য়াভ্য়ািং শুশ্ৰূ ুৰা ীিঃ কৰকুলজনভন ক্ষত্ৰসৱভপ্ৰাসদ াভ্য়ািং ব্ৰেভ্য়ািং 
বিৃংসহ াভ্য়ািং সচস  ুখৱপু া কৃষ্ণনামাস্পদাভ্য়াম |  
সনভ থ দাভ্য়ািং সৱভশ াসদ্দ্ৱৱচনসৱ য়াভ্য়াম ুাভ্য়ামমভূ্য়ািং  ুভ্য়িং চ 
য়ক্ষমভদভ্য়িঃ  ৰস জসৱল ভলাচভনভভ্য়া নভমাঽস্তু || ২৬ ||  
গচ্চন য় িগিংসিকাৰ্থিং পসৰ্   হনমু িঃ পুেমেস্য়  ীমিঃ য়প্ৰাদ্ধ ুথ িং 
নাশকত্  ত্ৱমমুৰুৱুপু া  ী য়ামা  য়চস  |  
পূৰ্থজ্ঞাভনিজভ াভস্ত গুৰ ুম ৱপুভ ািঃ শ্ৰীমদানিংদ ীৰ্থ ৰীডামাত্ৰিং  ভদ   
প্ৰমদদ  ুসিয়ািং য়মাহক য়দ্ৱ  াজাম || ২৭ ||  
বহ্ৱীিঃ য়কাটীৰটীকিঃ কটিলকটুম ীনতু্কটাভটাপভকাপান িাক চ ত্ৱিং 
 ত্ৱৰত্ৱােৰৰ্দ গদয়া য়পাৰ্য়ামাস ৰ্াৰীন |  
উন্মথ্য়য়া থ্য়য়সমথ্য়য়াত্ৱৱচনৱচনানতু্পৰ্িািংস্তৰ্াঽয়য়া- য়প্ৰায়েিঃ 
স্ৱসপ্ৰয়াৱয় সপ্ৰয় মক ুমিং প্ৰাৰ্  ৱস্ম নমভস্ত || ২৮ || 
য়দহাদতু্ৰাসম ানামসিপস ৰ  ামৰমাদ্ৱৰবসুদ্ধিঃ ৰুদ্ধিঃ য়ৰাৱিকৱশ্য়িঃ 
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কৃসমসৰৱ মসৰ্মান দষৃু্ক ী সনসিয়াৰ্থম |  
চভৰ  ূচৰভমত্য় ৰকচসমৱ   ািং য়চ  িঃ কষ্টশাস্ত্ৰিং দসু্তকথ িং 
চৰপাভৰ্গুৰ্গৰ্সৱৰহিং জীৱ ািং চাসিকৃত্য় || ২৯ ||  
 দ্দভুষ্প্ৰক্ষান ুাৰাত্কস পয়কনৱৰৰাদভৃ াঽৱয়য়সৱথ ৃভষ্টা ব্ৰোঽহিং 
সনগুথভৰ্াঽহিং সৱ ৰ্সমদসমস  য়হ্য়  পা িংডৱাদিঃ |  
 দ্য়ুক্্তয়া া জালপ্ৰ ৰসৱ  ৰদূ্দাহদক্ষপ্ৰমাৰ্- জ্জৱালামালািভৰাঽসিিঃ পৱন 
সৱজয়ভ  য় ঽৱ াৰসৃ্ত ীয়িঃ || ৩০ ||  
আভৰাশিংভ া সনআশা  য় ৰসৱৱশস্ৱাশয়াসিন্নদপথা ৱাশিংভ া 
য়দশনাশস্্তসৱস  ব  কসিয়ািং নাশমাশা দশাঽশু |  
িাৱিংভ াঽেীলশীলা সৱ ৰ্শপৰ্শাপাসশৱািঃ শািং ভশিয়থা- 
স্্তৱদ্ৱ্য়াখ্য়াস িংহনাভদ  পসদ দদসৃশভৰ মাসয়ভগামায়ৱভস্ত || ৩১ ||  
সত্ৰষ্ণৱভপ্য়ৱাৱ াভৰষ্ণৱসৰস ৰপঘৃৰ্িং সহিংস ভ া সনসৱথকাৰিঃ  ৱথজ্ঞিঃ  ৱথশসক্তিঃ 
 কলগুৰ্গৰ্াপূৰ্থৰূপপ্ৰগল্ িঃ |  
স্ৱেিঃ স্ৱেিংদমতৃ্য়ুিঃ  ুখয়স   ুজনিং য়দৱ সকিং সচত্ৰমত্ৰ ত্ৰা া য়স্য় 
সত্ৰিামা জগদ ু ৱশগিং সকিংকৰািঃ শিংকৰাদ্য়ািঃ || ৩২ ||  
উদ্য়ন্মিংদসস্ম শ্ৰীমদৃমুিুমিুৰালাপপীয়ূ িাৰা- 
পূৰাভ ভকাপশািং া ুখ ুজনমভনাভলাচনাপীয়মানম |  
 িংিভক্ষ্ণয়  ুিংদৰিং  িংদহুসদহ মহদানিংদমানিংদ ীৰ্থ শ্ৰীমদ্ৱভৰিংদসুবিংবিং 
দসুৰ নদুসুদ িং সনত্য়দাহিং কদা ন ু|| ৩৩ ||  
প্ৰাচীনাচীৰ্থপুভ্য়াচ্চয়চ ুৰ ৰাচাৰ শ্চাৰসুচত্তা- নত্য়ুচ্চািং য়ৰাচয়িং ীিং 
শ্ৰুস সচ ৱচনািং োৱকািংভশ্চাদ্য়চুিংচূন |  
ৱ্য়াখ্য়ামতু্খা দিুঃখািং সচৰমসুচ মহাচায়থ সচিং াৰ ািংভস্ত সচত্ৰািং 
 োস্ত্ৰক থ শ্চৰৰ্পসৰচৰািংছ্ৰাৱয়াস্মািংশ্চ সকিংসচ  || ৩৪ ||  
পীভঠ ৰভনাৱাপেৄভপ্ত ৰসুচৰৰসুচমসৰ্ভজ্জয়াস  া  সন্ন ণ্ণিং ব্ৰোৰ্িং  াসৱনিং ত্ৱািং 
জ্জৱলস  সনজপভদ নৱসদকাদ্য়া সহ সৱদ্য়ািঃ |  
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য় ৱিংভ  মসূ থ মত্য়িঃ  ুচসৰ  চসৰ িং  াস  গিংিৱথগী িং প্ৰত্ভয়কিং 
য়দৱ িং ত্স্ৱসপ  ৱ  গৱন্নস থ  ভদ্য়াৱিূ ু || ৩৫ ||  
 ানভুৰাৱশৰজস্ৰিং জসনমসৃ সনৰয়াদ্য়ূসমথমালাসৱভলঽসস্মন  িং াৰাভধি 
সনমিািংছৰৰ্মশৰৰ্াসনেভ া ৱীক্ষ্ণয় জিং ূন |  
য়ুষ্মাস িঃ প্ৰাসৰ্থ িঃ  ঞ্জলসনসিশয়নিঃ  ত্য়ৱত্য়ািং মহভ থ- 
ৱ্য়থক্তসশ্চন্মাত্ৰমসূ থ নথ খল ু গৱ িঃ প্ৰাকৃভ া জা ু য়দহিঃ || ৩৬ || 
অস্তৱ্য়স্তিং  মস্তশ্ৰুস গ মিৱম ৰনাৱপূগিং য়ৰ্ািংৱি- ৰৰ্থিং য়লাভকাপকৃত্ৱয় 
গুৰ্গৰ্সনলয়িঃ  ূত্ৰয়ামা  কৃত্নম |  
য়য়াঽভ ি ৱ্য়া াস িানস্তমহমহৰহ থ সক্ত স্তত্প্ৰ াদা- ত্ ভদ্য়া 
সৱভদ্য়াপলৱ্ধ্য় গুৰ ুমমগুৰিুং য়দৱভদৱিং নমাসম || ৩৭ ||  
আজ্ঞামৱয়য়ৰিায়থািং সশৰস  পসৰ ৰিসিভকাটীৰভকাভটি কৃষ্ণস্য়াসেষ্টকমথা 
দিদন ুৰৰ্াদসৰ্থভ া য়দৱ িংৱঘিঃ |  
 ূমাৱাগত্য়  ূমন্ন ুকৰমকভৰাব্ৰথে ূত্ৰস্য়  াষ্ণয়িং দ ুথ াষ্ণয়িং ৱ্য়স্য় 
দভস্য়ামথসৰ্ম  উসদ িং য়ৱদ দ্য়ুসক্তস স্্তৱম || ৩৮ ||  
 ূত্ৱা য়ক্ষভত্ৰ সৱশুভদ্ধ সদ্ৱজগৰ্সনলভয় ৰপূ্য়পীঠাস িাভন  ত্ৰাসপ 
ব্ৰেজাস সস্ত্ৰ ুৱনসৱশভদ মধ্য়ভগহাখ্য়ভগভহ |  
পাসৰৱ্ৰাজ্জয়াসিৰাজিঃ পুনৰসপ বদৰীিং প্ৰাপ্য় কৃষ্ণিং চ নত্ৱা কৃত্ৱা  াষ্ণয়াসৰ্ 
 ম্য়গ ৱ্য় ন ু চ  ৱান  াৰ াৰ্থপ্ৰকাশম || ৩৯ ||  
ৱিংভদ  িং ত্ৱা  পুূৰ্থপ্ৰমস মনসুদনাভ সৱ িং য়দৱৱিৃংৱদ- ৱথিংভদ ৱিংদাৰমুীভশ 
সেয় উ  সনয় িং শ্ৰীমদানিংদ ীৰ্থম |  
ৱিংভদ মিংদাসকনী ত্ সৰদমলজলাভ ক াসিক্য় িংগিং ৱিংভদঽহিং য়দৱ  ক্্তয়া 
 ৱ য়দহনিং  জ্জনাভন্মাদয়িং ম || ৪০ ||  
 ুব্ৰে্য়াখ্য় ূভৰিঃ  ু  ইস   ু ৃশিং য়কশৱানিংদ ীৰ্থ- শ্ৰীমত্পাদাে ক্তিঃ 
স্তুস মকৃ  হভৰৱথায়ুভদৱস্য় চাস্য় |  
 ত্পাদাচথ াদভৰৰ্ গ্সৰ্ পদল ন্মালয়া ত্ভৱ য়া য়য়  িংৰাধ্য়াম ূনমিংস  
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প্ৰ  মস গুৰ্া মসুক্তভমভ  ৱ্ৰজিংস  || ৪১ ||  
|| ইস  কসৱকলস লকশ্ৰীমসিসৱৰমপিংসড াচায়থকৃ া ৱায়ুস্তুস িঃ  িংপূৰ্থা 
||  
 
|| শ্ৰী নৰস িংহনখস্তুস িঃ ||  
পািংত্ৱস্মান পুৰহূু ৱৱসৰবলৱন্মা িংগমাদ্য়দ ঘটা- 
কিংভ াচ্চাসিসৱপাটনাসিকপটুপ্ৰত্ভয়কৱজ্ৰাসয় ািঃ |  
শ্ৰীমত্কিংঠীৰৱাস্য়প্ৰ   ুনখৰা দাসৰ াৰাস দৰূ- 
প্ৰধ্ৱস্তধ্ৱািং শািং প্ৰসৱ  মন া  াসৱ া  ূসৰ াৱগিঃ || ১ ||  
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলয়ন ননভৱসশ ুভস্ত  মিং পশ্য়াম্য়ুত্তমৱস্তু 
দৰূ ৰভ াঽপাস্তিং ৰভ া য়য়াঽষ্টমিঃ |  
য়ভিাভ াত্কৰদক্ষভনত্ৰকটিলপ্ৰািংভ াসি াসিসু্ফৰ - 
খভদ্য়াভ াপমসৱষু্ফসলিংগ স  া ব্ৰভেশশভৰাত্কৰািঃ || ২ ||  
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