
|| ശ്രീ നരസ ിംഹനഖസ്തുത ിഃ ||  
പാിംതവസ്മാന് 
പുരുഹൂതവൈര ബലൈന്മാതിംഗമാദ്യദ് ഘടാ- 
കുിംഭ ാച്ചാശ്ദ് ൈ പാടനാധ കപടുശ്പഭതയകൈശ്രാ
യ താിഃ | 
ശ്രീമത്കിംഠീരൈാസയശ്പതതസുനഖരാ 
ദ്ാര താരാത ദ്ൂര- 
ശ്പധവസ്തധവാിംതരാിംതശ്പൈ തതമനസാ  ാൈ താ 
 ൂര  ാവഗിഃ || ൧ ||  
ലക്ഷ്മീകാിംത സമിംതഭതാഽപ  കലയന് 
വനഭൈര തുസ്ഭത സമിം പരയാമയുത്തമൈസ്തു 
ദ്ൂരതരഭതാഽപാസ്തിം രഭസാ ഭയാഽഷ്ടമിഃ |  
യഭശ്ദ്ാഭ ാത്കരദ്ക്ഷഭനശ്തകുട ലശ്പാിംഭതാത്ഥ താ
ഗ്ന സ്ഫുരത്- 
ഖഭദ്യാഭതാപമൈ ഷ്ഫുല ിംഗ സ താ 
ശ്ബഭേരരഭശ്കാത്കരാിഃ || ൨ ||  
 
|| ഇത  ശ്രീമദ്ാനിംദ്തീര്ഥ ഗൈത്പാദ്കൃതാ 
ശ്രീനരസ ിംഹനഖസ്തുത ിഃ സിംപൂര്ണാ || 
 
ഓമ് || 
ശ്രീമദ്വ ഷ്ണവിംശ്ഘ ന ഷ്ഠാത ഗുണഗുരുതമശ്രീമദ്ാ
നിംദ്തീര്ഥ - 
വശ്തഭലാകയാചാരയപാഭദ്ാജ്ജ്വലരലരലസത് പാിം
സഭൈാഽസ്മാന് പുനിംതു |  
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ൈാചാിം യശ്ത ശ്പഭണശ്തീ ശ്ത  ുൈനമഹ താ 
രാരദ്ാ രാരഭദ്ിംദ്ു- 
ഭരയാത്സ്നാ ശ്ദ്സ്മ തശ്രീധൈല തകകു ാ 
ഭശ്പമ ാരിം ബ ാര || ൧ ||  
ഉത്കിംഠാകുിംഠഭകാലാഹലരൈൈ ദ് താരശ്സഭസ
ൈാനുൈൃദ്ധ- 
ശ്പാജ്ഞാത്മജ്ഞാനധൂതാിംധതമസസുമഭനാമൗല ര
ത്നാൈലീനാമ് | 
 ക്ത്യുഭശ്ദ്കാൈഗാഡശ്പഘടനസധടാത്കാരസിംഘൃ
 യമാണ- ശ്പാിംതശ്പാിംശ്ഗയാിംശ്ഘ പീഠ് 
ഓത്ഥ തകനകരരിഃപ ിംരരാ രിംര താരാിഃ || ൨ ||  
രന്മാധ ൈയാധയുപാധ ശ്പത ഹത ൈ രഹശ്പാപകാ
ണാിം ഗുണാനാ- മശ്ഗയാണാമര്പകാണാിം 
ച രമുദ് തച ദ്ാനിംദ്സിംഭദ്ാഹദ്ാനാമ് |  
ഏഭത ാഭമ  ഭദ്ാ ശ്പമു  തമനസാിം 
ഭദ്വ  ണാിം ദ്ൂ കാണാിം വദ്തയാനാമാര്ത മിംഭധ 
തമസ  ൈ ദ്ധതാിം സിംസ്തഭൈ നാസ്മ  രക്ത്ിഃ || 
൩ ||  
അസയാൈ ഷ്കര്തുകാമിം 
കല മലകലുഭ ഽസ്മ ന് രഭന ജ്ഞാനമാര്ഗിം 
ൈിംദ്യിം 
ചിംഭശ്ദ്ിംശ്ദ്രുശ്ദ്ദ്യുമണ ഫണ ൈഭയാനായകാവദ്യര 
ഹാദ്യ |  
മധവാഖയിം മിംശ്തസ ദ്ധിം ക മുത കൃതൈഭതാ 
മാരുതസയാൈതാരിം പാതാരിം പാരഭമഷ്ഠയിം 
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പദ്മപൈ പദ്ിഃ ശ്പാപ്തുരാപന്നപുിംസാമ് || ൪ || 
ഉദ്യദ്വ ദ്യുത്ശ്പചിംഡാിം 
ന രരുച ന കരൈയാപ്തഭലാകാൈകാഭരാ 
ബ ശ് ദ് ീഭമാ  ുഭര 
ഭയാഽ യുദ് തദ് നകരാ ാിംഗദ്ാഢ്യശ്പകാിംഭഡ |  
ൈീഭരയാദ്ധാരയാിം ഗദ്ാശ്ഗയാമയമ ഹ സുമത ിം 
ൈായുഭദ്ഭൈാ ൈ ദ്ധയാദ്- ധയാത്മജ്ഞാനഭനതാ 
യത ൈരമഹ ഭതാ  ൂമ  ൂ ാമണ ര്ഭമ || ൫ ||  
സിംസാഭരാത്താപന ഭതയാപരമദ്സദ്യസ്ഭനഹ
ഹാസാിംബുപൂര- ഭശ്പാദ്യദ്വ ദ്യാനൈദ്യദ്യുത മ 
ണ ക രണഭശ്രണ സിംപൂര താരിഃ|  
ശ്രീൈത്സാിംകാധ ൈാഭസാച തതരസരലശ്രീമദ്ാനിം
ദ്തീര്ഥ- ക്ഷീരാിംഭ ാധ രവ   ിംദ്യാദ് ൈദ്ന  മതിം 
 ൂര  ഭമ  ൂത ഭഹതുിഃ || ൬ ||  
മൂര്ധഭനയഭ ാഽംിംരല ര്ഭമ ദ്ൃഢ്തരമ ഹ ഭത 
ബധയഭത ബിംധപാര- ഭേഭശ്ത ദ്ാഭശ്ത സുഖാനാിം 
 രത   ുൈ   ൈ  യദ്വ ധാഭശ്ത ദ്യു ര്ഭശ്ത |  
അതയിംതിം സിംതതിം തവിം ശ്പദ് ര പദ്യുഭഗ ഹിംത 
സിംതാപ ാരാ- മസ്മാകിം  ക്ത് ഭമകാിം  ഗൈത 
ഉത ഭത മാധൈസയാഥ ൈാഭയാിഃ || ൭ ||  
സാഭശ് ാഷ്ണാ ീരുരുശ് ശ്പ മ യ നഭ ാ  ൂര  
 ൂ ൃദ്വ  ൂത - ശ് ാര ഷ്ണുര് ൂ ഋ  ൂണാിം 
 ൈനമപ  ൈ ഭ ാഽഭ ദ്  ബഭശ്  ബ ൂഭൈ |  
ഭയന ശ് ൂൈ ശ് മസ്ഭത ശ് മയതു സു ൃരിം 
ബര് ൃൈദ്ദുര് ൃതാരാന് 
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ശ് ാിംത ര്ഭ ദ്ാൈ ാസസ്തവ ത  
 യമ   ൂര്ഭ ാക്ഷയഭതാ മായ   ക്ഷൂന് || ൮ ||  
ഭയഽമുിം  ാൈിം  രിംഭത സുരമുഖസുരനാരാധ തിം 
ഭത തൃതീയിം  ാസിംഭത  ാസുവരസ്ഭത 
സഹചരചല വതശ്ചാമവരശ്ചാരുഭൈ ാിഃ |  
വൈകുിംഭഠ 
കിംഠലഗ്നസ്ഥ രരുച ൈ ലസത്കാിംത താരുണയലീ
ലാല്- 
ആൈണയാപൂര്ണകാിംതാകുച രസുല ാഭേ 
 സഭമാദ്സാിംശ്ദ്ാിഃ || ൯ ||  
ആനിംദ്ാന്മിംദ്മിംദ്ാ ദ്ദ്ത  ഹ  മരുതിഃ 
കുിംദ്മിംദ്ാരനിംദ്യാ- ൈര്തയാഭമാദ്ാന് ദ്ധാനാ 
മൃദ്പദ്മുദ് ഭതാദ്ഗീതവകിഃ സുിംദ്രീണാമ് |  
ൈൃിംവദ്രാൈിംദ്യമുഭക്ത്ിംദ്വഹ മഗുമദ്നാഹീിംശ്ദ്ഭദ്
ഭൈിംശ്ദ്ഭസഭൈയ മൗകുിംഭദ് 
മിംദ്ഭരഽസ്മ ന്നൈ രതമുദ്യഭന്മാദ് നാിം ഭദ്ൈഭദ്ൈ 
|| ൧൦ ||  
ഉത്തപ്താതയുത്കടതവ ട് ശ്പകടകടകടധവാനസിംഘ 
ഭനാദ്യ- 
ദ്വ ദ്യുദ്വയൂഢ്സ്ഫുല ിംഗശ്പകരൈ ക രഭണാത്കവാ
ഥ ഭത ബാധ താിംഗാന് |  
ഉദ്ഗാഢ്ിം പാതയമാനാ തമസ  തത ഇതിഃ 
ക ിംകവരിഃ പിംക ഭല ഭത പിംക്ത് ര്ശ്ഗാവണാിം 
ഗര മ്ണാ ഗ്ലപയത  ഹ   ൈഭദ്ദവ  ഭണാ 
ൈ ദ്വദ്ാദ്യ || ൧൧ ||  
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അസ്മ ന്നസ്മദ്ഗുരൂണാിം 
ഹര ചരണച രധയാനസന്മിംഗലാനാിം യുഷ്മാകിം 
പാര്രവ ൂമ ിം ധൃതരണരണ കസവര്ഗ ഭസൈയാിം 
ശ്പപന്നിഃ |  
യസ്തൂദ്ാസ്ഭത സ 
ആസ്ഭതഽധ  ൈമസുല ഭേരന ഭമാകമസ്ത- 
ശ്പായാനിംദ്ിം കഥിംച ന്ന ൈസത  സതതിം 
പിംചകഭഷ്ടഽത കഭഷ്ട || ൧൨ || 
ക്ഷുത് ക്ഷാമാന് 
രൂക്ഷരഭക്ഷാരദ്ഖരനഖരക്ഷുണ്ണൈ ഭക്ഷാ  താ
ക്ഷാ- നാമഗ്നാനിംധകൂഭപ ക്ഷുരമുഖമുഖവരിഃ 
പക്ഷ   രവ ക്ഷതാിംഗാന് |  
പൂയാസൃങ്മൂശ്തൈ ഷ്ഠാകൃമ കുലകല ഭല 
തത് ക്ഷണക്ഷ പ്തരക്ത്യാ- 
ദ്യസ്ശ്തശ്ൈാതാദ് താിംസ്തവദ്ദവ   ഉപര ഹഭത 
ൈശ്രകല്പാ രലൂകാിഃ || ൧൩ ||  
മാതര്ഭമ മാതര രവന് പ തരതുലഗുഭരാ 
ശ് ാതര ഷ്ടാപ്തബിംഭധാ സവാമ ന് 
സരവാിംതരാത്മന്നരര 
രരയ തര്രന്മമൃതയാമയാനാമ് |  
ഭഗാൈ ിംഭദ് ഭദ്ഹ   ക്ത് ിം  ൈത  ച 
 ഗൈന്നൂര്ര താിം ന ര്ന മ ത്താിം ന രവയാരാിം 
ന ശ്ചലാിം സദ്ഗുണഗണബൃഹതീിം രാരവതീമാരു 
ഭദ്ൈ || ൧൪ ||  
ൈ ഷ്ഭണാരതയുത്തമതവാദ്ഖ ലഗുണഗവണസ്തശ്ത 
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 ക്ത് ിം ഗര ഷ്ഠാ- മാേ ഭഷ്ട ശ്രീധരാ യാമമുമഥ 
പര ൈാരാത്മനാ ഭസൈഭക ു |  
യിഃ സിംധഭത്ത 
ൈ ര ിംചരവസനൈ ഹഗപാനിംതരുഭശ്ദ്ിംശ്ദ്പൂഭരവ- 
 വാധയായിംസ്താരതമയിം സ്ഫുടമൈത  സദ്ാ 
ൈായുരസ്മദ്ഗുരുസ്തമ് || ൧൫ ||  
തത്തവജ്ഞാന് മുക്ത്  ാരിഃ സുഖയസ  ഹ  ഗുഭരാ 
ഭയാഗയതാതാരതമയാ- ദ്ാധഭത്സ 
മ ശ്രബുദ്ധീിംസ്ശ്ത ദ് ൈന രയ ൂഭഗാചരാന്ന തയബ
ദ്ധാന് |  
താമ ശ്സാിംധാദ് കാഭഖയ തമസ  സുബഹുലിം 
ദ്ുിഃഖയസയനയഥാജ്ഞാന് 
ൈ ഷ്ഭണാരാജ്ഞാ  ര ത്ഥിം 
ശ്രുത രതമ ത ഹാസാദ്  ചാഽകര്ണയാമിഃ || ൧൬ 
||  
ൈിംഭദ്ഽഹിം തിം ഹനൂമാന ത  
മഹ തമഹാപൗരുഭ ാ ബാഹുരാലീ 
ഖയാതസ്ഭതഽഭശ്ഗയാഽൈതാരിഃ സഹ ത ഇഹ 
ബഹുശ്ബേചരയാദ് ധര്വമിഃ |  
സസ്ഭനഹാനാിം സഹസവാനഹരഹരഹ തിം 
ന ര്ദ്ഹന് ഭദ്ഹ ാരാ- മിംഭഹാഭമാഹാപഭഹാ 
യിഃ സ്പൃഹയത  മഹതീിം  ക്ത് മദ്യാപ  രാഭമ || 
൧൭ ||  
ശ്പാക് പിംചാരത്സഹവശ്സരവയൈഹ തമമ തിം 
ഭയാരവനിഃ പരവതിം തവിം 
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യാൈത്സിംരീൈനാദ്യൗ ധന ധ മധ കശ്പാണ 
ലിംകാമവന ീിഃ |  
അശ്ദ്ാക്ഷീദ്ുത്പതിംതിം തത ഉത 
ഗ ര മുത്പാടയിംതിം ഗൃഹീതവാ യാിംതിം ഭഖ 
രാഘൈാിംശ്ഘൗ ശ്പണതമപ  തവദ്കക്ഷഭണ തവാിം 
ഹ  ഭലാകിഃ || ൧൮ ||  
ക്ഷ പ്തിഃ പശ്ചാത്സലീലിം രതമതുലമഭത 
ഭയാരനാനാിം സ ഉച്ച- 
സ്താൈദ്വ സ്താരൈാിംശ്ചാപയുപലലൈ ഇൈ 
ൈയശ്ഗബുദ്ധയാ തവയാഽതിഃ |  
സവസവസ്ഥാനസ്ഥ താത സ്ഥ രരകലര ലാരാലസിം
ഭേ നഷ്ട- ഭേദ്ാിംകിഃ ശ്പാഗ ൈാ ൂത് 
കപ ൈരൈപു സ്ഭത നമിഃ കൗരലായ || ൧൯ ||  
ദ്ൃഷ്ടവാ ദ്ുഷ്ടാധ ഭപാരിഃ സ്ഫുട തകനകസദ്വര്മ 
ഘൃഷ്ടാസ്ഥ കൂടിം ന ഷ്പ ഷ്ടിം 
ഹാടകാശ്ദ് ശ്പകടതടതടാകാത രിംഭകാ രഭനാഽ ൂത് 
|  
ഭയനാരൗ രാൈണാര ശ്പ യനടനപടുര്മുഷ്ട ര ഷ്ടിം 
ശ്പഭദ്ഷ്ടുിം ക ിം ഭനഭഷ്ട ഭമ സ 
ഭതഽഷ്ടാപദ്കടകതട ത്ഭകാട  ാമൃഷ്ടകാഷ്ഠിഃ || 
൨൦ || 
ഭദ്ൈയാഭദ്രശ്പണീത ശ്ദ്ുഹ ണഹരൈരാൈധയര
ഭക്ഷാൈ ഘാതാ- ദ്യാഭസഭൈാദ്യദ്ദയാര്ശ്ദ്ിഃ 
സഹ ുരമകഭരാശ്ദ്ാമനാമാ മുകുിംദ്ിഃ |  
ദ്ുഷ്ശ്പാഭപ പാരഭമഷ്ഭഠയ കരതലമതുലിം 
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മൂര്്ന  ൈ നയസയ ധനയിം തനവന്  ൂയിഃ 
ശ്പ ൂതശ്പണയൈ കസ താബ്ഭരക്ഷണസ്ഭതവക്ഷമാ
ണിഃ || ൨൧ ||  
രഘ്ഭന ന ഘ്ഭനന ൈ ഘ്ഭനാ 
ബഹുലബലബകധവിംസനാഭദ്യന ഭരാച- 
ദ്വ ശ്പാനുഭശ്കാരപാവരരസുൈ ധൃത സുഖവസയ
കചശ്കാരനാനാമ് |  
തസ്വമ ഭത ഭദ്ൈ കുര്മിഃ കുരുകുലപതഭയ 
കര്മണാ ച ശ്പണാമാന് ക ര്മീരിം ദ്ുര്മതീനാിം 
ശ്പഥമമഥ ച ഭയാ നര്മണാ ന ര്മമാഥ || ൨൨ ||  
ന ര്മൃദ്നന്നതയയത്നിം ൈ രരൈര 
രരാസിംധകായാസ്ഥ സിംധീ- നയുഭദ്ധ തവിം സവധവഭര 
ൈാ പരുമ ൈ ദ്മയന് ൈ ഷ്ണുപക്ഷദ്വ ഡീരമ് |  
യാൈത് ശ്പതയക്ഷ ൂതിം ന ഖ ലമഖ ുരിം 
തര്പയാമാസ ഥാസൗ താൈതയാഽഽഭയാര  
തൃപ്തയാ ക മു ൈദ്  ഗൈന് രാരസൂയാരവഭമഭധ 
|| ൨൩ ||  
ഭക്ഷവലാക്ഷീണാ ഹാസിം തൈ 
രണമര ഹന്നുദ്ഗഭദ്ാദ്ദാമബാഭഹാ- 
ര്ബഹവക്ഷൗഹ ണയനീകക്ഷപണസുന പുണിം 
യസയ സഭരവാത്തമസയ |  
രുശ്രൂ ാര്ഥിം ചകര്ഥ സവയമയമഥ 
സിംൈക്ത്ുമാനിംദ്തീര്ഥ- ശ്രീമന്നാമന് 
സമര്ഥസ്തവമപ  ഹ  യുൈഭയാിഃ പാദ്പദ്മിം 
ശ്പപഭദ്യ || ൨൪ ||  
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ശ്ദ്ുഹയിംതീിം ഹൃശ്ദ്ദുഹിം മാിം 
ശ്ദ്ുതമന ലബലാശ്ദ്ദാൈയിംതീമൈ ദ്യാ- ന ശ്ദ്ാിം 
ൈ ശ്ദ്ാൈയ സഭദ്യാ രചനപടുമഥാഽപാദ്യ 
ൈ ദ്യാസമുശ്ദ് |  
ൈാഗ്ഭദ്ൈീ സാ സുൈ ദ്യാശ്ദ്ൈ ണദ് ൈ ദ് താ 
ശ്ദ്ൗപദ്ീ രുശ്ദ്പത്നയാദ്യുശ്ദ് ക്ത്ാ- 
ശ്ദ്ാഗ ശ്ദ്ാശ്ദ്ഹയതു ദ്യ താ പൂരവ ീമാഽജ്ഞയാ 
ഭത || ൨൫ ||  
യാ യാിം രുശ്രൂ ുരാസീിഃ കുരുകുലരനഭന 
ക്ഷശ്തൈ ഭശ്പാദ് താ യാിം ശ്ബേ യാിം 
ബൃിംഹ താ യാിം ച ത സുഖൈപു ാ 
കൃഷ്ണനാമാസ്പദ്ാ യാമ് |  
ന ര്ഭ ദ്ാ യാിം 
ൈ ഭര ാദ്ദവ ൈചനൈ  യാ യാമു ാ യാമമൂ യാിം 
തു യിം ച ഭക്ഷമഭദ് യിഃ 
സരസ രൈ ലസഭലലാചഭനഭ യാ നഭമാഽസ്തു || 
൨൬ ||  
ഗച്ചന് സൗഗിംധ കാര്ഥിം പഥ  സ ഹനുമതിഃ 
പുേമേസയ  ീമിഃ ഭശ്പാദ്ധര്തുിം നാരകത്സ 
തവമുമുരുൈപു ാ  ീ യാമാസ ഭചത  |  
പൂര്ണജ്ഞാനൗരഭസാസ്ഭത ഗുരുതമ ൈപുഭ ാിഃ 
ശ്രീമദ്ാനിംദ്തീര്ഥ ശ്കീഡാമാശ്തിം തഭദ്തത് ശ്പമദ്ദ് 
സുധ യാിം ഭമാഹക ഭദ്വ  ാരാമ് || ൨൭ ||  
ബഹവീിഃ ഭകാടീരടീകിഃ 
കുട ലകടുമതീനുത്കടാഭടാപഭകാപാന് ശ്ദ്ാക് ച 
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തവിം സതവരതവാേരണദ് ഗദ്യാ 
ഭപാഥയാമാസ ഥാരീന് |  
ഉന്മഥയാതഥയമ ഥയാതവൈചനൈചനാനുത്പഥസ്ഥാിം
സ്തഥാഽനയാ- ന്ശ്പായേിഃ സവശ്പ യാവയ 
ശ്പ യതമകുസുമിം ശ്പാണ തസ്വമ നമസ്ഭത || 
൨൮ || 
ഭദ്ഹാദ്ുത്ശ്കാമ താനാമധ പത രസതാമശ്കമാദ്വശ്ക
ബുദ്ധ ിഃ ശ്കുദ്ധിഃ ഭശ്കാവധകൈരയിഃ കൃമ ര ൈ 
മണ മാന് ദ്ുഷ്കൃതീ ന ഷ്ശ്ക യാര്ഥമ് |  
ചഭശ്ക  ൂചശ്കഭമതയ ശ്കകചമ ൈ സതാിം ഭചതസിഃ 
കഷ്ടരാസ്ശ്തിം ദ്ുസ്തര്കിം 
ചശ്കപാഭണഗുണഗണൈ രഹിം രീൈതാിം 
ചാധ കൃതയ || ൨൯ ||  
തദ്ദുഷ്ഭശ്പക്ഷാനുസാരാത്കത പയകുനവരരാദ്ൃ
ഭതാഽവനയരവ സൃഭഷ്ടാ ശ്ബോഽഹിം 
ന ര്ഗുഭണാഽഹിം ൈ തഥമ ദ്മ ത  ഭഹയ  
പാ ിംഡൈാദ്ിഃ |  
തദ്യുക്ത്യാ ാസരാലശ്പസരൈ  തരൂദ്ദാഹദ്ക്ഷശ്പ
മാണ- രവാലാമാലാധഭരാഽഗ്ന ിഃ പൈന ൈ രയഭത 
ഭതഽൈതാരസ്തൃതീയിഃ || ൩൦ ||  
ആഭശ്കാരിംഭതാ ന ആരാ 
 യ രൈ ൈരസവാരയാശ്ഛ ന്നദ്ര്പാ 
ൈാരിംഭതാ ഭദ്രനാരസ്തവ ത  ബത കുധ യാിം 
നാരമാരാ ദ്രാഽരു |  
ധാൈിംഭതാഽേീലരീലാ ൈ തഥരപഥരാപാര ൈാിഃ 
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രാിംതരൗരയാ- സ്തവദ്വയാഖയാസ ിംഹനാഭദ് സപദ്  
ദ്ദ്ൃര ഭര മായ ഭഗാമായൈസ്ഭത || ൩൧ ||  
ശ്ത  വഭപയൈാൈതാഭര വര   രപഘൃണിം 
ഹ ിംസ ഭതാ ന രവ കാരിഃ സരവജ്ഞിഃ സരവരക്ത് ിഃ 
സകലഗുണഗണാപൂര്ണരൂപശ്പഗല് ിഃ |  
സവേിഃ സവേിംദ്മൃതയുിഃ സുഖയസ  സുരനിം ഭദ്ൈ 
ക ിം ച ശ്തമശ്ത ശ്താതാ യസയ ശ്ത ധാമാ രഗദ്ുത 
ൈരഗിം ക ിംകരാിഃ രിംകരാദ്യാിഃ || ൩൨ ||  
ഉദ്യന്മിംദ്സ്മ തശ്രീമൃദ്ുമധുമധുരാലാപപീയൂ 
ധാരാ- 
പൂരാഭസഭകാപരാിംതാസുഖസുരനമഭനാഭലാച
നാപീയമാനമ് |  
സിംശ്ദ്ഭക്ഷയ സുിംദ്രിം സിംദ്ുഹദ് ഹ 
മഹദ്ാനിംദ്മാനിംദ്തീര്ഥ ശ്രീമദ്വഭശ്ക്ത്ിംദ്ുബ ിംബിം 
ദ്ുര തനുദ്ുദ് തിം ന തയദ്ാഹിം കദ്ാ നു || ൩൩ ||  
ശ്പാചീനാചീര്ണപുഭണയാച്ചയചതുരതരാചാരത
ശ്ചാരുച ത്താ- നതയുച്ചാിം ഭരാചയിംതീിം 
ശ്രുത ച തൈചനാിം ശ്രാൈകാിംഭശ്ചാദ്യചുിംചൂന് |  
ൈയാഖയാമുത്ഖാതദ്ുിഃഖാിം 
ച രമുച തമഹാചാരയ ച ിംതാരതാിംസ്ഭത 
ച ശ്താിം 
സോസ്ശ്തകര്തശ്ചരണപര ചരാിംശ്ഛാൈയാ
സ്മാിംശ്ച ക ിംച ത് || ൩൪ ||  
പീഭഠ രത്ഭനാപേൠപ്ഭത 
രുച രരുച മണ ഭരയാത  ാ സന്ന  ണ്ണിം 
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ശ്ബോണിം  ാൈ നിം തവാിം രവലത  ന രപഭദ് 
വൈദ് കാദ്യാ ഹ  ൈ ദ്യാിഃ |  
ഭസൈിംഭത മൂര്ത മതയിഃ സുചര ത ചര തിം  ാത  
ഗിംധരവഗീതിം ശ്പഭതയകിം ഭദ്ൈസിംസത്സവപ  തൈ 
 ഗൈന്നര്ത തഭദ്യാൈധൂ ു || ൩൫ ||  
സാനുഭശ്കാവരരരശ്സിം 
രന മൃത ന രയാദ്യൂര്മ മാലാൈ ഭലഽസ്മ ന് 
സിംസാരാബ്ധൗ ന മഗ്നാിംഛരണമരരണാന േഭതാ 
ൈീക്ഷയ രിംതൂന് |  
യുഷ്മാ  ിഃ ശ്പാര്ഥ തിഃ സഞ്രലന ധ രയനിഃ 
സതയൈതയാിം മഹര്ഭ - 
രവയക്ത്ശ്ച ന്മാശ്തമൂര്ത ര്ന ഖലു  ഗൈതിഃ 
ശ്പാകൃഭതാ രാതു ഭദ്ഹിഃ || ൩൬ || 
അസ്തൈയസ്തിം സമസ്തശ്രുത ഗതമധവമ 
രത്നപൂഗിം യഥാിംവധ- രര്ഥിം 
ഭലാഭകാപകൃവതയ ഗുണഗണന ലയിഃ 
സൂശ്തയാമാസ കൃത്സ്നമ് |  
ഭയാഽസൗ 
ൈയാസാ  ധാനസ്തമഹമഹരഹര് ക്ത് തസ്ത
ത്ശ്പസാദ്ാ- ത്സഭദ്യാ ൈ ഭദ്യാപലവബ്ധൈ 
ഗുരുതമമഗുരുിം ഭദ്ൈഭദ്ൈിം നമാമ  || ൩൭ ||  
ആജ്ഞാമവനയരധാരയാിം ര രസ  
പര സരശ്ദ്ശ്മ ഭകാടീരഭകാടൗ 
കൃഷ്ണസയാേ ഷ്ടകര്മാ ദ്ധദ്നുസരണാദ്ര്ഥ ഭതാ 
ഭദ്ൈസിംവഘിഃ |  
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 ൂമാൈാഗതയ 
 ൂമന്നസുകരമകഭരാര്ശ്ബേസൂശ്തസയ  ാ യിം 
ദ്ുര് ാ യിം ൈയസയ ദ്ഭസയാര്മണ മത ഉദ് തിം 
ഭൈദ്സദ്യുക്ത്   സ്തവമ് || ൩൮ ||  
 ൂതവാ ഭക്ഷഭശ്ത ൈ രുഭദ്ധ ദ്വ രഗണന ലഭയ 
രൂപയപീഠാ  ധാഭന തശ്താപ  
ശ്ബേരാത സ്ശ്ത  ുൈനൈ രഭദ് 
മധയഭഗഹാഖയഭഗഭഹ |  
പാര ശ്ൈാരയാധ രാരിഃ പുനരപ  ബദ്രീിം ശ്പാപയ 
കൃഷ്ണിം ച നതവാ കൃതവാ  ാ യാണ  സമയഗ് 
ൈയതനുത ച  ൈാന്  ാരതാര്ഥശ്പകാരമ് || ൩൯ 
||  
ൈിംഭദ് തിം തവാ 
സുപൂര്ണശ്പമത മനുദ് നാഭസൈ തിം 
ഭദ്ൈൈൃിംവദ്- രവിംഭദ് ൈിംദ്ാരുമീഭര ശ്ര യ ഉത 
ന യതിം ശ്രീമദ്ാനിംദ്തീര്ഥമ് |  
ൈിംഭദ് 
മിംദ്ാക നീസത്സര ദ്മലരലാഭസകസാധ കയസിംഗിം 
ൈിംഭദ്ഽഹിം ഭദ്ൈ  ക്ത്യാ  ൈ യദ്ഹനിം 
സജ്ജ്നാഭന്മാദ്യിംതമ് || ൪൦ ||  
സുശ്ബേണയാഖയസൂഭരിഃ സുത ഇത  സു ൃരിം 
ഭകരൈാനിംദ്തീര്ഥ- ശ്രീമത്പാദ്ാബ്ര ക്ത്ിഃ 
സ്തുത മകൃത ഹഭരരവായുഭദ്ൈസയ ചാസയ |  
തത്പാദ്ാര്ചാദ്ഭരണ ശ്ഗഥ തപദ്ലസന്മാലയാ 
ഭതവതയാ ഭയ സിംരാധയാമൂ നമിംത  
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ശ്പതതമത ഗുണാ മുക്ത് ഭമഭത ശ്ൈരിംത  || ൪൧ ||  
|| ഇത  
കൈ കുലത ലകശ്രീമശ്ത്ത ൈ ശ്കമപിംഡ താചാരയ
കൃതാ ൈായുസ്തുത ിഃ സിംപൂര്ണാ ||  
 
|| ശ്രീ നരസ ിംഹനഖസ്തുത ിഃ ||  
പാിംതവസ്മാന് 
പുരുഹൂതവൈര ബലൈന്മാതിംഗമാദ്യദ് ഘടാ- 
കുിംഭ ാച്ചാശ്ദ് ൈ പാടനാധ കപടുശ്പഭതയകൈശ്രാ
യ താിഃ |  
ശ്രീമത്കിംഠീരൈാസയശ്പതതസുനഖരാ 
ദ്ാര താരാത ദ്ൂര- 
ശ്പധവസ്തധവാിംതരാിംതശ്പൈ തതമനസാ  ാൈ താ 
 ൂര  ാവഗിഃ || ൧ ||  
ലക്ഷ്മീകാിംത സമിംതഭതാഽപ  കലയന് 
വനഭൈര തുസ്ഭത സമിം പരയാമയുത്തമൈസ്തു 
ദ്ൂരതരഭതാഽപാസ്തിം രഭസാ ഭയാഽഷ്ടമിഃ |  
യഭശ്ദ്ാഭ ാത്കരദ്ക്ഷഭനശ്തകുട ലശ്പാിംഭതാത്ഥ താ
ഗ്ന സ്ഫുരത്- 
ഖഭദ്യാഭതാപമൈ ഷ്ഫുല ിംഗ സ താ 
ശ്ബഭേരരഭശ്കാത്കരാിഃ || ൨ ||  
|| ഇത  ശ്രീമദ്ാനിംദ്തീര്ഥ ഗൈത്പാദ്കൃതാ 
ശ്രീനരസ ിംഹനഖസ്തുത ിഃ സിംപൂര്ണാ || 
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