
|| শ্রী নরস িংহনখস্তুস িঃ ||  
পািংত্বস্মান পুরুহূ বৈসরৈলৈন্মা িংগমাদ্য়দ ঘটা- 
কিংভ াচ্চাসিসৈপাটনাসিকপটুপ্রত্ভয়কৈজ্রাসয় ািঃ | 
শ্রীমত্কিংঠীরৈাস্য়প্র   ুনখরা দাসর ারাস দরূ- 
প্রধ্বস্তধ্বািং শািং প্রসৈ  মন া  াসৈ া  ূসর াবগিঃ || ১ ||  
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলয়ন ননভৈসশ ুভস্ত  মিং পশ্য়াম্য়ুত্তমৈস্তু 
দরূ রভ াঽপাস্তিং রভ া য়য়াঽষ্টমিঃ |  
য়ভিাভ াত্করদক্ষভনত্রকটিলপ্রািংভ াসি াসিসু্ফর - 
খভদ্য়াভ াপমসৈষু্ফসলিংগ স  া ব্রভেশশভরাত্করািঃ || ২ ||  
 
|| ইস  শ্রীমদানিংদ ীর্থ গৈত্পাদকৃ া শ্রীনরস িংহনখস্তুস িঃ  িংপূর্থা || 
 
ওম || শ্রীমসিষ্ণ্বিংসিসনষ্ঠাস গুর্গুরু মশ্রীমদানিংদ ীর্থ - 
নত্রভলাক্য়াচায়থপাভদাজ্জ্বলজলজল ত্পািং ভৈাঽস্মান পুনিং ু |  
ৈাচািং য়ত্র প্রভর্ত্রী সত্র ুৈনমসহ া শারদা শারভদিংদ-ু 
য়্য়াত্না িসস্ম শ্রীিৈসল কক া য়প্রম ারিং ৈ ার || ১ ||  
উত্কিংঠাকিংঠভকালাহলজৈসৈসদ াজস্রভ ৈানৈুদৃ্ধ- 
প্রাজ্ঞাত্মজ্ঞানিূ ািংি ম  ুমভনাভমিসলরনাবাৈলীনাম | 
 ক্্তয়ুভিকাৈগাডপ্রঘটন িটাত্কার িংঘৃষ্য়মার্- প্রািং প্রািংগ্্য়ািংসিপীঠ 
ওসি কনকরজিঃসপিংজরা রিংসজ াশািঃ || ২ ||  
জন্মাসিব্য়াধ্য়ুপাসিপ্রস হস সৈরহপ্রাপকার্ািং গুর্ানা- মগ্্য়ার্ামপথকার্ািং 
সচরমসুদ সচদানিংদ িংভদাহদানাম |  
এভ  াভম  য়দা প্রমসু  মন ািং য়িস র্ািং দ ূকার্ািং নদত্য়ানামাস থ মিংভি 
 মস  সৈদি ািং  িংস্তভৈ নাসস্ম শক্তিঃ || ৩ ||  
অস্য়াসৈষ্ক ুথ কামিং কসলমলকলভু ঽসস্মন জভন জ্ঞানমাগথিং ৈিংদ্য়িং 

www.yo
us

igm
a.c

om



চিংভিিংিরুিদ্য়ুমসর্ফসর্ৈভয়ানায়কাবদ্য়সরহাদ্য় |  
মধ্বাখ্য়িং মিংত্রস দ্ধিং সকম ু কৃ ৈভ া মারু স্য়াৈ ারিং পা ারিং 
পারভমষ্্য়িং পদমপসৈপদিঃ প্রাপ্তুরাপন্নপুিং াম || ৪ || 
উদ্য়সিদ্য়ুত্প্রচিংডািং সনজরুসচসনকরব্য়াপ্তভলাকাৈকাভশা সৈভ্রদ্ভীভমা  ুভজ 
য়য়াঽভ্য়ুসদ সদনকরা ািংগদাঢ্য়প্রকািংভড |  
ৈীভয়থাদ্ধায়থািং গদাগ্্য়াময়সমহ  ুমস িং ৈায়ুভদভৈা সৈদধ্য়াদ- 
ধ্য়াত্মজ্ঞানভন া য়স ৈরমসহভ া  ূসম ূ ামসর্ভমথ || ৫ ||  
 িং াভরাত্তাপসনত্ভয়াপশমদ দয়ভনহহা ািংৈপুূর- 
য়প্রাদ্য়সিদ্য়ানৈদ্য়দ্য়ুস ম সর্সকরর্ভেসর্ িংপূসর াশিঃ|  
শ্রীৈত্ ািংকাসিৈাভ াসচ  র রলশ্রীমদানিংদ ীর্থ- 
ক্ষীরািংভ াসিসৈথস িংদ্য়াদ্ভৈদনস ম িং  ূসর য়ম  ূস ভহ ুিঃ || ৬ ||  
মিূথভয়য়ভ াঽংিংজসলভমথ দঢৃ রসমহ য়  ৈধ্য়ভ  ৈিংিপাশ- য়েভত্র দাভত্র 
 ুখানািং  জস   ুসৈ  সৈষ্য়সিিাভত্র দ্য়ু ভত্রথ |  
অত্য়িং িং  িং  িং ত্বিং প্রসদশ পদয়ুভগ হিং   িং াপ াজা- মস্মাকিং 
 সক্তভমকািং  গৈ  উ  য়  মািৈস্য়ার্ ৈাভয়ািঃ || ৭ ||  
 াভভ্রাষ্ণ্া ীশুশুভ্রপ্র ম য় নভ া  ূসর  ূ ৃসি ূস - ভ্রাসজষু্ণ্ ূথ  ঋ  ূর্ািং 
 ৈনমসপ সৈভ াঽভ সদ ৈভভ্র ৈ ূভৈ |  
য়য়ন ভ্রূসৈভ্রমভস্ত ভ্রময় ু  ু ৃশিং ৈ ৃথ ৈদ্দ ৃুথ  াশান ভ্রািংস ভ থ দাৈ া সিস  
 য়মস  ূভ থ াক্ষ্য়ভ া মাসয়স কূ্ষন || ৮ ||  
য়য়ঽমিুং  াৈিং  জিংভ   ুরমখু ুজনারাসি িং য়   ৃ ীয়িং  া িংভ  
 া ুবরভস্ত  হচরচসলব শ্চামবরশ্চারুভৈ ািঃ |  
নৈকিংভঠ কিংঠলিসিরশুসচসৈল ত্কািংস  ারুণ্য়লীলাল- 
আৈণ্য়াপূর্থকািং াকচ র ুল াভে   ভমাদ ািংিািঃ || ৯ ||  
আনিংদান্মিংদমিংদা দদস  সহ মরু িঃ কিংদমিংদারনিংদ্য়া- ৈত্থ য়াভমাদান 
দিানা মদৃপদমসুদভ াদ্গী বকিঃ  ুিংদরীর্াম |  
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ৈিৃংবদরাৈিংদ্য়মভুক্তিংিসহমগুমদনাহীিংিভদভৈিংিভ ভব্য় য়মিকিংভদ 
মিংদভরঽসস্মন্নসৈর মদুয়ভন্মাসদনািং য়দৈভদৈ || ১০ ||  
উত্তপ্তাত্য়ুত্কটসত্বট্প প্রকটকটকটধ্বান িংঘনোদভনাদ্য়- 
সিদ্য়ুি্য়ূঢসু্ফসলিংগপ্রকরসৈসকরভর্াত্বাসর্ভ  ৈাসি ািংগান |  
উদ্গাঢিং পাত্য়মানা  মস     ই িঃ সকিংকবরিঃ পিংসকভল য়  পিংসক্তগ্থাব্র্ািং 
গসরম্র্া গ্লপয়স  সহ  ৈভেস ভর্া সৈিদাদ্য় || ১১ ||  
অসস্মন্নস্মদ্গরুূর্ািং হসরচরর্সচরধ্য়ান ন্মিংগলানািং য়ুষ্মাকিং পার্শ্থ ূসমিং 
িৃ রর্রসর্কস্বসগথভ ব্য়ািং প্রপন্নিঃ |  
য়সূ্তদাভস্ত   আভস্তঽসি ৈম ুল ভেশসনভমাকমস্ত- প্রায়ানিংদিং কর্িংসচন্ন 
ৈ স     িং পিংচকভষ্টঽস কভষ্ট || ১২ || 
কু্ষত্ক্ষামান রূক্ষরভক্ষারদখরনখরকু্ষণ্ণসৈভক্ষাস  াক্ষা- নামিানিংিকূভপ 
কু্ষরমখুমুখবরিঃ পসক্ষস সৈথক্ষ ািংগান |  
পূয়া ৃঙ্মতূ্রসৈষ্ঠাকৃসমকলকসলভল  ত্ক্ষর্সক্ষপ্তশক্্তয়া- দ্য়স্ত্রব্রা াসদ ািংিসে  
উপসজহভ  ৈজ্রকল্পা জলকূািঃ || ১৩ ||  
মা ভমথ মা সরর্শ্ন সপ র ুলগুভরা ভ্রা সরষ্টাপ্তৈিংভিা স্বাসমন 
 ৈথািং রাত্মন্নজর জরসয় জথ ন্মমতৃ্য়াময়ানাম |  
য়গাসৈিংভদ য়দসহ  সক্তিং  ৈস  চ  গৈন্নসূজথ  ািং সনসনথসমত্তািং সনব্য়থাজািং 
সনশ্চলািং  দ্গরু্গর্ৈহৃ ীিং শার্শ্ ীমাশু য়দৈ || ১৪ ||  
সৈভষ্ণ্ারত্য়ুত্তমত্বাদসখলগুর্গবর্স্তত্র  সক্তিং গসরষ্ঠা- মাসেভষ্ট 
শ্রীিরাভ্য়ামমমুর্ পসরৈারাত্মনা য় ৈভক ু |  
য়িঃ  িংিভত্ত সৈসরিংচর্শ্ নসৈহগপানিং রুভিিংিপূভৈথ-  বাধ্য়ায়িংস্তার ম্য়িং 
সু্ফটমৈস   দা ৈায়ুরস্মদ্গরুুস্তম || ১৫ ||  
 ত্ত্বজ্ঞান মসুক্ত াজিঃ  ুখয়স  সহ গুভরা য়য়াগ্য় া ার ম্য়া- দািত্ভ  
সমেৈদু্ধীিংসস্ত্রসদৈসনরয় ূভগাচরাসন্নত্য়ৈদ্ধান |  
 াসমস্রািংিাসদকাভখ্য়  মস   ুৈহুলিং দিুঃখয়স্য়য়য়র্াজ্ঞান 
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সৈভষ্ণ্ারাজ্ঞাস সরিিং শ্রুস শ সমস হা াসদ চাঽকর্থয়ামিঃ || ১৬ ||  
ৈিংভদঽহিং  িং হনমূাসনস  মসহ মহাভপিরুভ া ৈাহুশালী 
খ্য়া ভস্তঽগ্্ভয়াঽৈ ারিঃ  সহ  ইহ ৈহুব্রেচয়থাসদিবমথিঃ |  
 ভনহানািং  হস্বানহরহরসহ িং সনদথহন য়দহ াজা- মিংভহাভমাহাপভহা য়িঃ 
স্পহৃয়স  মহ ীিং  সক্তমদ্য়াসপ রাভম || ১৭ ||  
প্রাক পিংচাশত্ হবস্রব্য়থৈসহ মসম িং য়য়াজবনিঃ পৈথ িং ত্বিং 
য়াৈত্ িংজীৈনাভদ্য়ি িসনসিমসিকপ্রার্ লিংকামবন ীিঃ |  
অিাক্ষীদতু্প িং িং    উ  সগসরমতু্পাটয়িং িং গৃহীত্বা য়ািং িং য়খ 
রাঘৈািংভিি প্রর্ মসপ  বদকক্ষভর্ ত্বািং সহ য়লাকিঃ || ১৮ ||  
সক্ষপ্তিঃ পশ্চাত্ লীলিং শ ম ুলমভ  য়য়াজনানািং   উচ্চ- 
স্তাৈসিস্তারৈািংশ্চাপ্য়ুপললৈ ইৈ ব্য়গ্ৈদু্ধ্য়া ত্বয়াঽ িঃ |  
স্বস্বিানসি াস সিরশকলসশলাজাল িংভে নষ্ট- য়েদািংকিঃ প্রাসগৈা ূ  
কসপৈরৈপু ভস্ত নমিঃ য়কিশলায় || ১৯ ||  
দষৃ্টবা দষু্টাসিভপারিঃ সু্ফটি কনক িমথ ঘৃষ্টাসিকূটিং সনসিষ্টিং 
হাটকাসিপ্রকট ট টাকাস শিংভকা জভনাঽ ূ  |  
য়য়নাভজি রাৈর্াসরসপ্রয়নটনপটুমুথসষ্টসরষ্টিং প্রভদষু্টিং সকিং য়নভষ্ট য়ম   
য় ঽষ্টাপদকটক টিত্ভকাটি ামষৃ্টকাষ্ঠিঃ || ২০ || 
য়দব্য়াভদশপ্রর্ীস দ্রুসহর্হরৈরাৈধ্য়রভক্ষাসৈঘা া- দ্য়াভ ভৈাদ্য়দ্দয়ািথ িঃ 
 হ ুজমকভরািামনামা মকুিংদিঃ |  
দষু্প্রাভপ পারভমভষ্্য় কর লম ুলিং মসূনথ সৈয়য়স্য় িয়য়িং  ন্বন  ূয়িঃ 
প্র ূ প্রর্য়সৈকস  াভেক্ষর্ভিক্ষমার্িঃ || ২১ ||  
জভে সনভেন সৈভো ৈহুলৈলৈকধ্বিং নাভদ্য়ন য়শাচ- 
সিপ্রানভুরাশপাবশর ুসৈিৃস  ুখবস্য়কচরাজনানাম |  
 বস্ম য়  য়দৈ কমথিঃ করুকলপ ভয় কমথর্া চ প্রর্ামান সকমীরিং দমুথ ীনািং 
প্রর্মমর্ চ য়য়া নমথর্া সনমথমার্ || ২২ ||  
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সনমৃথদ্নন্নত্য়য়নাবিং সৈজরৈর জরা িংিকায়াসি িংিী- য়য়ুভদ্ধ ত্বিং স্বধ্বভর ৈা 
পশুসমৈ দময়ন সৈষু্ণ্পক্ষসিডীশম |  
য়াৈ  প্রত্য়ক্ষ ূ িং সনসখলমখ ুজিং  পথয়ামাস র্াভ ি  াৈত্য়াঽঽভয়াসজ 
 ৃপ্্তয়া সকম ুৈদ  গৈন রাজ ূয়ার্শ্ভমভি || ২৩ ||  
য়েলাক্ষীর্ানোদহা িং  ৈ রর্মসরহন্নদু্গভদাদ্দামৈাভহা- 
ৈথহ্বভক্ষিসহণ্য়নীকক্ষপর্ ুসনপুর্িং য়স্য়  ভৈথাত্তমস্য় |  
শুশ্রূ ার্থিং চকর্থ স্বয়ময়মর্  িংৈকু্তমানিংদ ীর্থ- শ্রীমন্নামন  মর্থিমসপ সহ 
য়ুৈভয়ািঃ পাদপদ্মিং প্রপভদ্য় || ২৪ ||  
দ্রুহ্য়িং ীিং হৃদ্দ্রুহিং মািং দ্রু মসনলৈলাদ্িাৈয়িং ীমসৈদ্য়া- সনিািং 
সৈিাব্য়  ভদ্য়া রচনপটুমর্াঽপাদ্য় সৈদ্য়া মিু |  
ৈাভেৈী  া  ুসৈদ্য়ািসৈর্দ সৈসদ া য়িিপদী রুিপন্াবয়াদ্য়ুসিক্তা- 
িাগ িািহয় ু দসয় া পূৈথ ীমাঽজ্ঞয়া য়  || ২৫ ||  
য়াভ্য়ািং শুশ্রূ ুরা ীিঃ করুকলজনভন ক্ষত্রসৈভপ্রাসদ াভ্য়ািং ব্রেভ্য়ািং 
ৈিৃংসহ াভ্য়ািং সচস  ুখৈপু া কৃষ্ণ্নামাস্পদাভ্য়াম |  
সনভ থ দাভ্য়ািং সৈভশ াসেৈচনসৈ য়াভ্য়াম ুাভ্য়ামমভূ্য়ািং  ুভ্য়িং চ 
য়ক্ষমভদভ্য়িঃ  রস জসৈল ভলাচভনভভ্য়া নভমাঽস্তু || ২৬ ||  
গচ্চন য় িগিংসিকার্থিং পসর্   হনমু িঃ পুেমেস্য়  ীমিঃ য়প্রাদ্ধ ুথ িং 
নাশকত্  ত্বমমুরুুৈপু া  ী য়ামা  য়চস  |  
পূর্থজ্ঞাভনিজভ াভস্ত গুরু ম ৈপুভ ািঃ শ্রীমদানিংদ ীর্থ রীডামাত্রিং  ভদ   
প্রমদদ  ুসিয়ািং য়মাহক য়ি  াজাম || ২৭ ||  
ৈহ্বীিঃ য়কাটীরটীকিঃ কটিলকটুম ীনতু্কটাভটাপভকাপান িাক চ ত্বিং 
 ত্বরত্বােরর্দ গদয়া য়পার্য়ামাস র্ারীন |  
উন্মথ্য়য়া থ্য়য়সমথ্য়য়াত্বৈচনৈচনানতু্পর্িািংস্তর্াঽয়য়া- য়প্রায়েিঃ 
স্বসপ্রয়াবয় সপ্রয় মক ুমিং প্রার্  বস্ম নমভস্ত || ২৮ || 
য়দহাদতু্রাসম ানামসিপস র  ামরমািরৈসুদ্ধিঃ রুদ্ধিঃ য়রাবিকৈশ্য়িঃ 
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কৃসমসরৈ মসর্মান দষৃু্ক ী সনসিয়ার্থম |  
চভর  ূচরভমত্য় রকচসমৈ   ািং য়চ  িঃ কষ্টশাস্ত্রিং দসু্তকথ িং 
চরপাভর্গুর্গর্সৈরহিং জীৈ ািং চাসিকৃত্য় || ২৯ ||  
 দ্দভুষ্প্রক্ষান ুারাত্কস পয়কনবররাদভৃ াঽবয়য়সৈথ ৃভষ্টা ব্রোঽহিং 
সনগুথভর্াঽহিং সৈ র্সমদসমস  য়হ্য়  পা িংডৈাদিঃ |  
 দ্য়ুক্্তয়া া জালপ্র রসৈ  রূদ্দাহদক্ষপ্রমার্- জ্বালামালািভরাঽসিিঃ পৈন 
সৈজয়ভ  য় ঽৈ ারসৃ্ত ীয়িঃ || ৩০ ||  
আভরাশিংভ া সনআশা  য় রসৈৈশস্বাশয়াসিন্নদপথা ৈাশিংভ া 
য়দশনাশসিস  ৈ  কসিয়ািং নাশমাশা দশাঽশু |  
িাৈিংভ াঽেীলশীলা সৈ র্শপর্শাপাসশৈািঃ শািং ভশিয়থা- 
িি্য়াখ্য়াস িংহনাভদ  পসদ দদসৃশভর মাসয়ভগামায়ৈভস্ত || ৩১ ||  
সত্র বভপ্য়ৈাৈ াভর বসরস রপঘৃর্িং সহিংস ভ া সনসৈথকারিঃ  ৈথজ্ঞিঃ  ৈথশসক্তিঃ 
 কলগুর্গর্াপূর্থরূপপ্রগল্ িঃ |  
স্বেিঃ স্বেিংদমতৃ্য়ুিঃ  ুখয়স   ুজনিং য়দৈ সকিং সচত্রমত্র ত্রা া য়স্য় সত্রিামা 
জগদ ু ৈশগিং সকিংকরািঃ শিংকরাদ্য়ািঃ || ৩২ ||  
উদ্য়ন্মিংদসস্ম শ্রীমদৃমুিুমিুরালাপপীয়ূ িারা- 
পূরাভ ভকাপশািং া ুখ ুজনমভনাভলাচনাপীয়মানম |  
 িংিভক্ষ্য়  ুিংদরিং  িংদহুসদহ মহদানিংদমানিংদ ীর্থ শ্রীমিভরিংদসুৈিংৈিং 
দসুর নদুসুদ িং সনত্য়দাহিং কদা ন ু|| ৩৩ ||  
প্রাচীনাচীর্থপুভণ্য়াচ্চয়চ ুর রাচার শ্চারুসচত্তা- নত্য়চু্চািং য়রাচয়িং ীিং 
শ্রুস সচ ৈচনািং োৈকািংভশ্চাদ্য়চুিংচূন |  
ব্য়াখ্য়ামতু্খা দিুঃখািং সচরমসুচ মহাচায়থ সচিং ার ািংভস্ত সচত্রািং 
 োস্ত্রক থ শ্চরর্পসরচরািংছ্রাৈয়াস্মািংশ্চ সকিংসচ  || ৩৪ ||  
পীভঠ রভনাবাপেৄভপ্ত রুসচররুসচমসর্ভ্য়াস  া  সন্ন ণ্ণিং ব্রোর্িং  াসৈনিং ত্বািং 
জ্বলস  সনজপভদ নৈসদকাদ্য়া সহ সৈদ্য়ািঃ |  
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য় ৈিংভ  মসূ থ মত্য়িঃ  ুচসর  চসর িং  াস  গিংিৈথগী িং প্রত্ভয়কিং 
য়দৈ িং ত্স্বসপ  ৈ  গৈন্নস থ  ভদ্য়াৈিূ ু || ৩৫ ||  
 ানভুরাবশরজস্রিং জসনমসৃ সনরয়াদ্য়ূসমথমালাসৈভলঽসস্মন  িং ারাভধি 
সনমিািংছরর্মশরর্াসনেভ া ৈীক্ষ্য় জিং ূন |  
য়ুষ্মাস িঃ প্রাসর্থ িঃ  ঞ্জলসনসিশয়নিঃ  ত্য়ৈত্য়ািং মহভ থ- 
ব্য়থক্তসশ্চন্মাত্রমসূ থ নথ খল ু গৈ িঃ প্রাকৃভ া জা ু য়দহিঃ || ৩৬ || 
অস্তব্য়স্তিং  মস্তশ্রুস গ মিবম রনাবপূগিং য়র্ািংবি- রর্থিং য়লাভকাপকৃত্বয় 
গুর্গর্সনলয়িঃ  ূত্রয়ামা  কৃত্নম |  
য়য়াঽভ ি ব্য়া াস িানস্তমহমহরহ থ সক্ত স্তত্প্র াদা- ত্ ভদ্য়া 
সৈভদ্য়াপলবব্ধ্য় গুরু মমগুরুিং য়দৈভদৈিং নমাসম || ৩৭ ||  
আজ্ঞামবয়য়রিায়থািং সশরস  পসর রিসিভকাটীরভকাভটি কৃষ্ণ্স্য়াসেষ্টকমথা 
দিদন ুরর্াদসর্থভ া য়দৈ িংবঘিঃ |  
 ূমাৈাগত্য়  ূমন্ন ুকরমকভরাব্রথে ূত্রস্য়  াষ্য়িং দ ুথ াষ্য়িং ব্য়স্য় 
দভস্য়ামথসর্ম  উসদ িং য়ৈদ দ্য়ুসক্তস িম || ৩৮ ||  
 ূত্বা য়ক্ষভত্র সৈশুভদ্ধ সিজগর্সনলভয় রূপ্য়পীঠাস িাভন  ত্রাসপ 
ব্রেজাস সস্ত্র ুৈনসৈশভদ মধ্য়ভগহাখ্য়ভগভহ |  
পাসরব্রা্য়াসিরাজিঃ পুনরসপ ৈদরীিং প্রাপ্য় কৃষ্ণ্িং চ নত্বা কৃত্বা  াষ্য়াসর্ 
 ম্য়গ ব্য় ন ু চ  ৈান  ার ার্থপ্রকাশম || ৩৯ ||  
ৈিংভদ  িং ত্বা  ুপরূ্থপ্রমস মনসুদনাভ সৈ িং য়দৈৈিৃংবদ- ৈথিংভদ ৈিংদারুমীভশ 
সেয় উ  সনয় িং শ্রীমদানিংদ ীর্থম |  
ৈিংভদ মিংদাসকনী ত্ সরদমলজলাভ ক াসিক্য় িংগিং ৈিংভদঽহিং য়দৈ  ক্্তয়া 
 ৈ য়দহনিং  জ্জনাভন্মাদয়িং ম || ৪০ ||  
 ুব্রেণ্য়াখ্য় ূভরিঃ  ু  ইস   ু ৃশিং য়কশৈানিংদ ীর্থ- শ্রীমত্পাদাে ক্তিঃ 
স্তুস মকৃ  হভরৈথায়ুভদৈস্য় চাস্য় |  
 ত্পাদাচথ াদভরর্ গ্সর্ পদল ন্মালয়া য়ত্ব য়া য়য়  িংরাধ্য়াম ূনমিংস  
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প্র  মস গুর্া মসুক্তভমভ  ব্রজিংস  || ৪১ ||  
|| ইস  কসৈকলস লকশ্রীমসিসৈরমপিংসড াচায়থকৃ া ৈায়ুস্তুস িঃ  িংপূর্থা 
||  
 
|| শ্রী নরস িংহনখস্তুস িঃ ||  
পািংত্বস্মান পুরুহূ বৈসরৈলৈন্মা িংগমাদ্য়দ ঘটা- 
কিংভ াচ্চাসিসৈপাটনাসিকপটুপ্রত্ভয়কৈজ্রাসয় ািঃ |  
শ্রীমত্কিংঠীরৈাস্য়প্র   ুনখরা দাসর ারাস দরূ- 
প্রধ্বস্তধ্বািং শািং প্রসৈ  মন া  াসৈ া  ূসর াবগিঃ || ১ ||  
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলয়ন ননভৈসশ ুভস্ত  মিং পশ্য়াম্য়ুত্তমৈস্তু 
দরূ রভ াঽপাস্তিং রভ া য়য়াঽষ্টমিঃ |  
য়ভিাভ াত্করদক্ষভনত্রকটিলপ্রািংভ াসি াসিসু্ফর - 
খভদ্য়াভ াপমসৈষু্ফসলিংগ স  া ব্রভেশশভরাত্করািঃ || ২ ||  
|| ইস  শ্রীমদানিংদ ীর্থ গৈত্পাদকৃ া শ্রীনরস িংহনখস্তুস িঃ  িংপূর্থা || 
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