
|| ஶ்ரீ னரஸிம்ஹனகஸ்துதிஃ ||  
பாம்த்வஸ்மான் 
புருஹூதவவரிபலவன்மாதம்கமாத்யத் 
கடா- 
கும்பபாச்சாத்ரிவிபாடனாதிகபடுப்ரத்பயக
வஜ்ராயிதாஃ | 
ஶ்ரீமத்கம்டீரவாஸ்யப்ரததஸுனகரா 
தாரிதாராதிதூர- 
ப்ரத்வஸ்தத்வாம்தஶாம்தப்ரவிததமனஸா 
பாவிதா பூரிபாவகஃ || ௧ ||  
லக்ஷ்மீகாம்த ஸமம்தபதா&பி கலயன் 
வனபவஶிதுஸ்பத ஸமம் 
பஶ்யாம்யுத்தமவஸ்து 
தூரதரபதா&பாஸ்தம் ரபஸா பயா&ஷ்டமஃ 
|  
யத்பராப ாத்கரதக்ஷபனத்ரகுடிலப்ராம்
பதாத்திதாக்னிஸ்புரத்- 
கத்பயாபதாபமவிஷ்புலிம்கபஸிதா 
ப்ரஹ்பமஶஶக்பராத்கராஃ || ௨ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதக்றுதா 
ஶ்ரீனரஸிம்ஹனகஸ்துதிஃ ஸம்பூர்ணா || 
 



ஓம் || 
ஶ்ரீமத்விஷ்ண்வம்க்ரினிஷ்டாதிகுணகுருத
மஶ்ரீமதானம்ததீர்த - 
த்வரபலாக்யாசார்யபாபதாஜ்ஜ்வலஜலஜல
ஸத்பாம்ஸபவா&ஸ்மான் புனம்து |  
வாசாம் யத்ர ப்ரபணத்ரீ த்ரிபுவனமஹிதா 
ஶாரதா ஶாரபதம்து- 
ஜ்பயாத்ஸ்னாபத்ரஸ்மிதஶ்ரீதவலிதககுபா 
ப்பரமபாரம் பபார || ௧ ||  
உத்கம்டாகும்டபகாலாஹலஜவவிதிதாஜ
ஸ்ரபஸவானுவ்றுத்த- 
ப்ராஜ்ஞாத்மஜ்ஞானதூதாம்ததமஸஸும
பனாமமௌலிரத்னாவலீனாம் | 
பக்த்யுத்பரகாவகாடப்ரகடனஸதடாத்கார
ஸம்க்றுஷ்யமாண- 
ப்ராம்தப்ராம்க்ர்யாம்க்ரிபீட் 
ஓத்திதகனகரஜஃபிம்ஜரா ரம்ஜிதாஶாஃ || 
௨ ||  
ஜன்மாதிவ்யாத்யுபாதிப்ரதிஹதிவிரஹப்ராப
காணாம் குணானா- 
மக்ர்யாணாமர்பகாணாம் 
சிரமுதிதசிதானம்தஸம்பதாஹதானாம் |  
ஏபத ாபம  பதா ப்ரமுஷிதமனஸாம் 



த்பவஷிணாம் தூ காணாம் 
வதத்யானாமார்திமம்பத தமஸி 
விதததாம் ஸம்ஸ்தபவ னாஸ்மி ஶக்தஃ || 
௩ ||  
அஸ்யாவிஷ்கர்துகாமம் 
கலிமலகலுப &ஸ்மின் ஜபன 
ஜ்ஞானமார்கம் வம்த்யம் 
சம்த்பரம்த்ரருத்ரத்யுமணிபணிவபயானாய
காத்வயரிஹாத்ய |  
மத்வாக்யம் மம்த்ரஸித்தம் கிமுத 
க்றுதவபதா மாருதஸ்யாவதாரம் பாதாரம் 
பாரபமஷ்ட்யம் பதமபவிபதஃ 
ப்ராப்துராபன்னபும்ஸாம் || ௪ || 
உத்யத்வித்யுத்ப்ரசம்டாம் 
னிஜருசினிகரவ்யாப்தபலாகாவகாபஶா 
பிப்ரத்பீபமா புபஜ 
பயா&ப்யுதிததினகராபாம்கதாட்யப்ரகாம்
பட |  
வீர்பயாத்தார்யாம் கதாக்ர்யாமயமிஹ 
ஸுமதிம் வாயுபதபவா விதத்யாத- 
த்யாத்மஜ்ஞானபனதா யதிவரமஹிபதா 
பூமிபூ ாமணிர்பம || ௫ ||  
ஸம்ஸாபராத்தாபனித்பயாபஶமதஸதயஸ்



பனஹஹாஸாம்புபூர- 
ப்பராத்யத்வித்யானவத்யத்யுதிம 
ணிகிரணஶ்பரணிஸம்பூரிதாஶஃ|  
ஶ்ரீவத்ஸாம்காதிவாபஸாசிததரஸரலஶ்ரீம
தானம்ததீர்த- 
க்ஷீராம்பபாதிர்விபிம்த்யாத்பவதனபிமதம் 
பூரி பம பூதிபஹதுஃ || ௬ ||  
மூர்தன்பயப ா&ம்ஜலிர்பம த்றுடதரமிஹ 
பத பத்யபத பம்தபாஶ- ச்பசத்பர தாத்பர 
ஸுகானாம் பஜதி புவி பவிஷ்யத்விதாத்பர 
த்யுபர்த்பர |  
அத்யம்தம் ஸம்ததம் த்வம் ப்ரதிஶ 
பதயுபக ஹம்த ஸம்தாபபாஜா- மஸ்மாகம் 
பக்திபமகாம் பகவத உத பத 
மாதவஸ்யாத வாபயாஃ || ௭ ||  
ஸாப்பராஷ்ணாபீஶுஶுப்ரப்ரபமபய 
னபபா பூரி பூப்றுத்விபூதி- 
ப்ராஜிஷ்ணுர்பூற்றுபூணாம் பவனமபி 
விபபா&பபதி பப்பர பபூபவ |  
பயன ப்ரூவிப்ரமஸ்பத ப்ரமயது 
ஸுப்றுஶம் பர்ப்றுவத்துர்ப்றுதாஶான் 
ப்ராம்திர்பபதாவபாஸஸ்த்விதி 
பயமபிபூர்பபாக்ஷ்யபதா மாயிபிக்ஷூன் || ௮ 



||  
பய&மும் பாவம் பஜம்பத 
ஸுரமுகஸுஜனாராதிதம் பத த்றுதீயம் 
பாஸம்பத பாஸுவரஸ்பத 
ஸஹசரசலிவதஶ்சாமவரஶ்சாருபவ ாஃ 
|  
வவகும்பட 
கம்டலக்னஸ்திரஶுசிவிலஸத்காம்திதாரு
ண்யலீலால்- 
ஆவண்யாபூர்ணகாம்தாகுசபரஸுலபாஶ்
பல  ஸம்பமாதஸாம்த்ராஃ || ௯ ||  
ஆனம்தான்மம்தமம்தா தததி ஹி மருதஃ 
கும்தமம்தாரனம்த்யா- வர்த்யாபமாதான் 
ததானா ம்றுதபதமுதிபதாத்கீதவகஃ 
ஸும்தரீணாம் |  
வ்றும்வதராவம்த்யமுக்பதம்த்வஹிமகுமத
னாஹீம்த்ரபதபவம்த்ரபஸவ்பய 
மமௌகும்பத 
மம்தபர&ஸ்மின்னவிரதமுதயன்பமாதினா
ம் பதவபதவ || ௧0 ||  
உத்தப்தாத்யுத்கடத்விட்ப்ரகடகடகடத்வா
னஸம்கட்டபனாத்ய- 
த்வித்யுத்வ்யூடஸ்புலிம்கப்ரகரவிகிரபணாத்



க்வாதிபத பாதிதாம்கான் |  
உத்காடம் பாத்யமானா தமஸி தத இதஃ 
கிம்கவரஃ பம்கிபல பத 
பம்க்திர்க்ராவ்ணாம் கரிம்ணா க்லபயதி 
ஹி பவத்த்பவஷிபணா வித்வதாத்ய || ௧௧ ||  
அஸ்மின்னஸ்மத்குரூணாம் 
ஹரிசரணசிரத்யானஸன்மம்கலானாம் 
யுஷ்மாகம் பார்ஶ்வபூமிம் 
த்றுதரணரணிகஸ்வர்கிபஸவ்யாம் 
ப்ரபன்னஃ |  
யஸ்தூதாஸ்பத ஸ 
ஆஸ்பத&திபவமஸுலபக்பலஶனிற்பமாக
மஸ்த- ப்ராயானம்தம் கதம்சின்ன வஸதி 
ஸததம் பம்சகஷ்பட&திகஷ்பட || ௧௨ || 
க்ஷுத்க்ஷாமான் 
ரூக்ஷரபக்ஷாரதகரனகரக்ஷுண்ணவிபக்ஷாபி
தாக்ஷா- னாமக்னானம்தகூபப 
க்ஷுரமுகமுகவரஃ பக்ஷிபிர்விக்ஷதாம்கான் |  
பூயாஸ்றுங்மூத்ரவிஷ்டாக்றுமிகுலகலிபல 
தத்க்ஷணக்ஷிப்தஶக்த்யா- 
த்யஸ்த்ரவ்ராதாற்திதாம்ஸ்த்வத்த்வி  
உபஜிஹபத வஜ்ரகல்பா ஜலூகாஃ || ௧௩ ||  
மாதர்பம மாதரிஶ்வன் பிதரதுலகுபரா 



ப்ராதரிஷ்டாப்தபம்பதா ஸ்வாமின் 
ஸர்வாம்தராத்மன்னஜர 
ஜரயிதர்ஜன்மம்றுத்யாமயானாம் |  
பகாவிம்பத பதஹி பக்திம் பவதி ச 
பகவன்னூர்ஜிதாம் னிர்னிமித்தாம் 
னிர்வ்யாஜாம் னிஶ்சலாம் 
ஸத்குணகணப்றுஹதீம் ஶாஶ்வதீமாஶு 
பதவ || ௧௪ ||  
விஷ்பணாரத்யுத்தமத்வாதகிலகுணகவண
ஸ்தத்ர பக்திம் கரிஷ்டா- மாஶ்லிஷ்பட 
ஶ்ரீதராப்யாமமுமத பரிவாராத்மனா 
பஸவபகஷு |  
யஃ ஸம்தத்பத 
விரிம்சஶ்வஸனவிஹகபானம்தருத்பரம்த்ர
பூர்பவ- ஷ்வாத்யாயம்ஸ்தாரதம்யம் 
ஸ்புடமவதி ஸதா வாயுரஸ்மத்குருஸ்தம் || 
௧௫ ||  
தத்த்வஜ்ஞான் முக்திபாஜஃ ஸுகயஸி ஹி 
குபரா பயாக்யதாதாரதம்யா- தாதத்பஸ 
மிஶ்ரபுத்தீம்ஸ்த்ரிதிவனிரயபூபகாசரான்னி
த்யபத்தான் |  
தாமிஸ்ராம்தாதிகாக்பய தமஸி 
ஸுபஹுலம் துஃகயஸ்யன்யதாஜ்ஞான் 



விஷ்பணாராஜ்ஞாபிரித்தம் 
ஶ்ருதிஶதமிதிஹாஸாதி சா&கர்ணயாமஃ 
|| ௧௬ ||  
வம்பத&ஹம் தம் ஹனூமானிதி 
மஹிதமஹாமபௌருப ா பாஹுஶாலீ 
க்யாதஸ்பத&க்ர்பயா&வதாரஃ ஸஹித 
இஹ பஹுப்ரஹ்மசர்யாதிதர்வமஃ |  
ஸஸ்பனஹானாம் 
ஸஹஸ்வானஹரஹரஹிதம் னிர்தஹன் 
பதஹபாஜா- மம்பஹாபமாஹாபபஹா யஃ 
ஸ்ப்றுஹயதி மஹதீம் பக்திமத்யாபி ராபம 
|| ௧௭ ||  
ப்ராக் 
பம்சாஶத்ஸஹஸ்வரர்வ்யவஹிதமமிதம் 
பயாஜவனஃ பர்வதம் த்வம் 
யாவத்ஸம்ஜீவனாத்மயௌ தனிதிமதிகப்ரா
ண லம்காமவனஷீஃ |  
அத்ராக்ஷீதுத்பதம்தம் தத உத 
கிரிமுத்பாடயம்தம் க்றுஹீத்வா யாம்தம் 
பக ராகவாம்க்மரௌ ப்ரணதமபி 
தவதகக்ஷபண த்வாம் ஹி பலாகஃ || ௧௮ ||  
க்ஷிப்தஃ பஶ்சாத்ஸலீலம் ஶதமதுலமபத 
பயாஜனானாம் ஸ உச்ச- 



ஸ்தாவத்விஸ்தாரவாம்ஶ்சாப்யுபலலவ இவ 
வ்யக்ரபுத்த்யா த்வயா&தஃ |  
ஸ்வஸ்வஸ்தானஸ்திதாதிஸ்திரஶகலஶி
லாஜாலஸம்ஶ்பல னஷ்ட- ச்பசதாம்கஃ 
ப்ராகிவாபூத் கபிவரவபு ஸ்பத னமஃ 
மகௌஶலாய || ௧௯ ||  
த்றுஷ்ட்வா துஷ்டாதிபபாரஃ 
ஸ்புடிதகனகஸத்வர்ம க்றுஷ்டாஸ்திகூடம் 
னிஷ்பிஷ்டம் 
ஹாடகாத்ரிப்ரகடதடதடாகாதிஶம்பகா 
ஜபனா&பூத் |  
பயனாமஜௌ 
ராவணாரிப்ரியனடனபடுர்முஷ்டிரிஷ்டம் 
ப்ரபதஷ்டும் கிம் பனஷ்பட பம ஸ 
பத&ஷ்டாபதகடகதடித்பகாடிபாம்றுஷ்ட
காஷ்டஃ || ௨0 || 
பதவ்யாபதஶப்ரணீதித்ருஹிணஹரவராவ
த்யரபக்ஷாவிகாதா- 
த்யாபஸபவாத்யத்தயார்த்ரஃ 
ஸஹபுஜமகபராத்ராமனாமா முகும்தஃ |  
துஷ்ப்ராபப பாரபமஷ்ட்பய கரதலமதுலம் 
மூர்த்னி வின்யஸ்ய தன்யம் தன்வன் பூயஃ 
ப்ரபூதப்ரணயவிகஸிதாப்பஜக்ஷணஸ்த்பவ



க்ஷமாணஃ || ௨௧ ||  
ஜக்பன னிக்பனன விக்பனா 
பஹுலபலபகத்வம்ஸனாத்பயன பஶாச- 
த்விப்ரானுக்பராஶபாவஶரஸுவித்றுதிஸு
கஸ்வயகசக்ராஜனானாம் |  
தஸ்வம பத பதவ குர்மஃ குருகுலபதபய 
கர்மணா ச ப்ரணாமான் கிர்மீரம் 
துர்மதீனாம் ப்ரதமமத ச பயா னர்மணா 
னிர்மமாத || ௨௨ ||  
னிர்ம்றுத்னன்னத்யயத்னம் விஜரவர 
ஜராஸம்தகாயாஸ்திஸம்தீ- ன்யுத்பத த்வம் 
ஸ்வத்வபர வா பஶுமிவ தமயன் 
விஷ்ணுபக்ஷத்விடீஶம் |  
யாவத் ப்ரத்யக்ஷபூதம் னிகிலமகபுஜம் 
தர்பயாமாஸிதாமஸௌ தாவத்யா&&பயாஜி 
த்றுப்த்யா கிமு வத பகவன் 
ராஜஸூயாஶ்வபமபத || ௨௩ ||  
க்ஷ்பவலாக்ஷீணாட்டஹாஸம் தவ 
ரணமரிஹன்னுத்கபதாத்தாமபாபஹா- 
ர்பஹ்வமக்ஷௌஹிண்யனீகக்ஷபணஸுனிபு
ணம் யஸ்ய ஸர்பவாத்தமஸ்ய |  
ஶுஶ்ரூ ார்தம் சகர்த ஸ்வயமயமத 
ஸம்வக்துமானம்ததீர்த- ஶ்ரீமன்னாமன் 



ஸமர்தஸ்த்வமபி ஹி யுவபயாஃ 
பாதபத்மம் ப்ரபத்பய || ௨௪ ||  
த்ருஹ்யம்தீம் ஹ்றுத்த்ருஹம் மாம் 
த்ருதமனிலபலாத்த்ராவயம்தீமவித்யா- 
னித்ராம் வித்ராவ்ய ஸத்பயா 
ரசனபடுமதா&பாத்ய வித்யாஸமுத்ர |  
வாக்பதவீ ஸா ஸுவித்யாத்ரவிணத 
விதிதா த்மரௌபதீ ருத்ரபத்ன்யாத்யுத்ரிக்தா- 
த்ராகபத்ராத்ரஹயது தயிதா 
பூர்வபீமா&ஜ்ஞயா பத || ௨௫ ||  
யாப்யாம் ஶுஶ்ரூஷுராஸீஃ 
குருகுலஜனபன க்ஷத்ரவிப்பராதிதாப்யாம் 
ப்ரஹ்மப்யாம் ப்றும்ஹிதாப்யாம் 
சிதிஸுகவபு ா 
க்றுஷ்ணனாமாஸ்பதாப்யாம் |  
னிர்பபதாப்யாம் 
விபஶ ாத்த்விவசனவி யாப்யாமுபாப்யா
மமூப்யாம் துப்யம் ச பக்ஷமபதப்யஃ 
ஸரஸிஜவிலஸல்பலாசபனப்பயா 
னபமா&ஸ்து || ௨௬ ||  
கச்சன் மஸௌகம்திகார்தம் பதி ஸ 
ஹனுமதஃ புச்சமச்சஸ்ய பீமஃ 
ப்பராத்தர்தும் னாஶகத்ஸ 



த்வமுமுருவபு ா பீ யாமாஸ பசதி |  
பூர்ணஜ்ஞாமனௌஜபஸாஸ்பத குருதம 
வபுப ாஃ ஶ்ரீமதானம்ததீர்த 
க்ரீடாமாத்ரம் தபததத் ப்ரமதத ஸுதியாம் 
பமாஹக த்பவ பாஜாம் || ௨௭ ||  
பஹ்வீஃ பகாடீரடீகஃ 
குடிலகடுமதீனுத்கடாபடாபபகாபான் 
த்ராக் ச த்வம் ஸத்வரத்வாச்சரணத கதயா 
பபாதயாமாஸிதாரீன் |  
உன்மத்யாதத்யமித்யாத்வவசனவசனானுத்
பதஸ்தாம்ஸ்ததா&ன்யா- ன்ப்ராயச்சஃ 
ஸ்வப்ரியாவய ப்ரியதமகுஸுமம் ப்ராண 
தஸ்வம னமஸ்பத || ௨௮ || 
பதஹாதுத்க்ராமிதானாமதிபதிரஸதாமக்ர
மாத்வக்ரபுத்திஃ க்ருத்தஃ 
க்பராவதகவஶ்யஃ க்றுமிரிவ மணிமான் 
துஷ்க்றுதீ னிஷ்க்ரியார்தம் |  
சக்பர பூசக்ரபமத்ய க்ரகசமிவ ஸதாம் 
பசதஸஃ கஷ்டஶாஸ்த்ரம் துஸ்தர்கம் 
சக்ரபாபணற்குணகணவிரஹம் ஜீவதாம் 
சாதிக்றுத்ய || ௨௯ ||  
தத்துஷ்ப்பரக்ஷானுஸாராத்கதிபயகுனவரரா
த்றுபதா&ன்வயர்விஸ்றுஷ்படா 



ப்ரஹ்மா&ஹம் னிர்குபணா&ஹம் 
விததமிதமிதி ஹ்பய  பா ம்டவாதஃ |  
தத்யுக்த்யாபாஸஜாலப்ரஸரவி தரூத்தாஹ
தக்ஷப்ரமாண- ஜ்வாலாமாலாதபரா&க்னிஃ 
பவன விஜயபத பத&வதாரஸ்த்றுதீயஃ || ௩0 
||  
ஆக்பராஶம்பதா னிறாஶா 
பயபரவிவஶஸ்வாஶயாஶ்சின்னதர்பா 
வாஶம்பதா பதஶனாஶஸ்த்விதி பத 
குதியாம் னாஶமாஶா தஶா&ஶு |  
தாவம்பதா&ஶ்லீலஶீலா 
விததஶபதஶாபாஶிவாஃ 
ஶாம்தமஶௌர்யா- 
ஸ்த்வத்வ்யாக்யாஸிம்ஹனாபத ஸபதி 
தத்றுஶிபர மாயிபகாமாயவஸ்பத || ௩௧ ||  
த்ரிஷ்வப்பயவாவதாபரஷ்வரிபிரபக்றுணம் 
ஹிம்ஸிபதா னிர்விகாரஃ ஸர்வஜ்ஞஃ 
ஸர்வஶக்திஃ 
ஸகலகுணகணாபூர்ணரூபப்ரகல்பஃ |  
ஸ்வச்சஃ ஸ்வச்சம்தம்றுத்யுஃ ஸுகயஸி 
ஸுஜனம் பதவ கிம் சித்ரமத்ர த்ராதா 
யஸ்ய த்ரிதாமா ஜகதுத வஶகம் கிம்கராஃ 
ஶம்கராத்யாஃ || ௩௨ ||  



உத்யன்மம்தஸ்மிதஶ்ரீம்றுதுமதுமதுராலா
பபீயூ தாரா- 
பூராபஸபகாபஶாம்தாஸுகஸுஜனமபனா
பலாசனாபீயமானம் |  
ஸம்த்ரக்ஷ்பய ஸும்தரம் ஸம்துஹதிஹ 
மஹதானம்தமானம்ததீர்த 
ஶ்ரீமத்வக்த்பரம்துபிம்பம் துரிதனுதுதிதம் 
னித்யதாஹம் கதா னு || ௩௩ ||  
ப்ராசீனாசீர்ணபுண்பயாச்சயசதுரதராசாரத
ஶ்சாருசித்தா- னத்யுச்சாம் பராசயம்தீம் 
ஶ்ருதிசிதவசனாம் 
ஶ்ராவகாம்ஶ்பசாத்யசும்சூன் |  
வ்யாக்யாமுத்காததுஃகாம் 
சிரமுசிதமஹாசார்ய சிம்தாரதாம்ஸ்பத 
சித்ராம் 
ஸச்சாஸ்த்ரகர்தஶ்சரணபரிசராம்ச்ராவயா
ஸ்மாம்ஶ்ச கிம்சித் || ௩௪ ||  
பீபட ரத்பனாபக்ல்றூப்பத 
ருசிரருசிமணிஜ்பயாதி ா 
ஸன்னி ண்ணம் ப்ரஹ்மாணம் பாவினம் 
த்வாம் ஜ்வலதி னிஜபபத வவதிகாத்யா 
ஹி வித்யாஃ |  
பஸவம்பத மூர்திமத்யஃ ஸுசரித சரிதம் 



பாதி கம்தர்வகீதம் ப்ரத்பயகம் 
பதவஸம்ஸத்ஸ்வபி தவ 
பகவன்னர்திதத்பயாவதூஷு || ௩௫ ||  
ஸானுக்பராவஶரஜஸ்ரம் 
ஜனிம்றுதினிரயாத்யூர்மிமாலாவிபல&ஸ்மி
ன் ஸம்ஸாராப்மதௌ 
னிமக்னாம்சரணமஶரணானிச்சபதா 
வீக்ஷ்ய ஜம்தூன் |  
யுஷ்மாபிஃ ப்ரார்திதஃ 
ஸஞ்ஜலனிதிஶயனஃ ஸத்யவத்யாம் 
மஹர்ப - ர்வ்யக்தஶ்சின்மாத்ரமூர்திர்ன 
கலு பகவதஃ ப்ராக்றுபதா ஜாது பதஹஃ || 
௩௬ || 
அஸ்தவ்யஸ்தம் ஸமஸ்தஶ்ருதிகதமதவம 
ரத்னபூகம் யதாம்வத- ரர்தம் 
பலாபகாபக்றுத்வய குணகணனிலயஃ 
ஸூத்ரயாமாஸ க்றுத்ஸ்னம் |  
பயா&மஸௌ 
வ்யாஸாபிதானஸ்தமஹமஹரஹர்பக்திதஸ்
தத்ப்ரஸாதா- த்ஸத்பயா 
வித்பயாபலப்த்வய குருதமமகுரும் 
பதவபதவம் னமாமி || ௩௭ ||  
ஆஜ்ஞாமன்வயரதார்யாம் ஶிரஸி 



பரிஸரத்ரஶ்மிபகாடீரபகாமடௌ 
க்றுஷ்ணஸ்யாக்லிஷ்டகர்மா 
தததனுஸரணாதர்திபதா பதவஸம்வகஃ |  
பூமாவாகத்ய 
பூமன்னஸுகரமகபரார்ப்ரஹ்மஸூத்ரஸ்ய 
பாஷ்யம் துர்பாஷ்யம் வ்யஸ்ய 
தஸ்பயார்மணிமத உதிதம் 
பவதஸத்யுக்திபிஸ்த்வம் || ௩௮ ||  
பூத்வா பக்ஷத்பர விஶுத்பத 
த்விஜகணனிலபய ரூப்யபீடாபிதாபன 
தத்ராபி ப்ரஹ்மஜாதிஸ்த்ரிபுவனவிஶபத 
மத்யபகஹாக்யபகபஹ |  
பாரிவ்ராஜ்யாதிராஜஃ புனரபி பதரீம் 
ப்ராப்ய க்றுஷ்ணம் ச னத்வா க்றுத்வா 
பாஷ்யாணி ஸம்யக் வ்யதனுத ச பவான் 
பாரதார்தப்ரகாஶம் || ௩௯ ||  
வம்பத தம் த்வா 
ஸுபூர்ணப்ரமதிமனுதினாபஸவிதம் 
பதவவ்றும்வத- ர்வம்பத வம்தாருமீபஶ 
ஶ்ரிய உத னியதம் ஶ்ரீமதானம்ததீர்தம் |  
வம்பத 
மம்தாகினீஸத்ஸரிதமலஜலாபஸகஸாதிக்
யஸம்கம் வம்பத&ஹம் பதவ பக்த்யா 



பவபயதஹனம் ஸஜ்ஜனான்பமாதயம்தம் || 
௪0 ||  
ஸுப்ரஹ்மண்யாக்யஸூபரஃ ஸுத இதி 
ஸுப்றுஶம் பகஶவானம்ததீர்த- 
ஶ்ரீமத்பாதாப்ஜபக்தஃ ஸ்துதிமக்றுத 
ஹபரர்வாயுபதவஸ்ய சாஸ்ய |  
தத்பாதார்சாதபரண 
க்ரதிதபதலஸன்மாலயா த்பவதயா பய 
ஸம்ராத்யாமூ னமம்தி ப்ரததமதிகுணா 
முக்திபமபத வ்ரஜம்தி || ௪௧ ||  
|| இதி 
கவிகுலதிலகஶ்ரீமத்த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்
யக்றுதா வாயுஸ்துதிஃ ஸம்பூர்ணா ||  
 
|| ஶ்ரீ னரஸிம்ஹனகஸ்துதிஃ ||  
பாம்த்வஸ்மான் 
புருஹூதவவரிபலவன்மாதம்கமாத்யத் 
கடா- 
கும்பபாச்சாத்ரிவிபாடனாதிகபடுப்ரத்பயக
வஜ்ராயிதாஃ |  
ஶ்ரீமத்கம்டீரவாஸ்யப்ரததஸுனகரா 
தாரிதாராதிதூர- 
ப்ரத்வஸ்தத்வாம்தஶாம்தப்ரவிததமனஸா 



பாவிதா பூரிபாவகஃ || ௧ ||  
லக்ஷ்மீகாம்த ஸமம்தபதா&பி கலயன் 
வனபவஶிதுஸ்பத ஸமம் 
பஶ்யாம்யுத்தமவஸ்து 
தூரதரபதா&பாஸ்தம் ரபஸா பயா&ஷ்டமஃ 
|  
யத்பராப ாத்கரதக்ஷபனத்ரகுடிலப்ராம்
பதாத்திதாக்னிஸ்புரத்- 
கத்பயாபதாபமவிஷ்புலிம்கபஸிதா 
ப்ரஹ்பமஶஶக்பராத்கராஃ || ௨ ||  
|| இதி ஶ்ரீமதானம்ததீர்தபகவத்பாதக்றுதா 
ஶ்ரீனரஸிம்ஹனகஸ்துதிஃ ஸம்பூர்ணா || 


