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|| ஶ்ரீ னரஸிம்ஹனகஸ்துதிஃ || 
 
பாம்த்வஸ்மான் 
புருஹூதவவரிபலவன் மாதம்க 
மாத்யத்கடா 
கும்பபாச்சாத்ரி விபாடனாதி கபடு 
ப்ரத்பயக வஜ்ராயிதாஃ | 
ஶ்ரீமத்கம்டீரவாஸ்ய 
ப்ரததஸுனகரா தாரிதாராதிதூர  
ப்ரத்வ ஸ்தத்வாம்தஶாம்த 
ப்ரவிததமனஸா பாவிதா 
பூரிபாவகஃ || ௧ || 
 
லக்ஷ்மீகாம்த ஸமம்தபதா&பி 
கலயன் வனபவஶி துஸ்பத ஸமம் 
பஶ்யாம் யுத்தமவஸ்து தூரதரபதா 
ஆபாஸ்தம் ரபஸா பயா&ஷ்டமஃ | 
யத்பரா ப ாத்கர 
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தக்ஷபனத்ரகுடில 
ப்ராம்பதாத்திதாக்னி ஸ்புரத் 
கத்பயா பதாபம விஷ்புலிம்க 
பஸிதா ப்ரஹ்பமஶ 
ஶக்பராத்கராஃ || ௨ || 
|| இதி ஶ்ரீமத் ஆனம்ததீர்த பகவத் 
பாதக்றுதா ஶ்ரீ னரஸிம்ஹ 
னகஸ்துதிஃ ஸம்பூர்ணா || 
 
மம்கலாசரண 
 
ஓம் || ஶ்ரீமத் 
விஷ்ண்வம்க்ரினிஷ்டா ஆதிகுண 
குருதம ஶ்ரீமதானம்ததீர்த  
த்வரபலாக்யா சார்ய பாபதா 
ஜ்ஜ்வலஜல ஜலஸத்  பாம்த் 
பவா&ஸ்மான் புனம்து | 
வாசாம் யத்ர ப்ரபணத்ரீ த்ரிபுவன 



Page 3 of 75 

 

மஹிதா ஶாரதா ஶாரபதம்து  
ஜ்பயாத்ஸ்னா பத்ரஸ்மிதஶ்ரீ 
தவலிதககுபா ப்பரம பாரம்பபார || 
௧ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧: ஈ ஸ்லலாகா 
பா ண மத்து சிம்தலனயல்லி 
ஸ்பஷ்டலத னீடுத்தலத.] 
 
உத்கம்டா கும்டபகாலா 
ஹலஜவவிதிதா ஜஸ்ர 
பஸவானுவ்றுத்த  
ப்ராஜ்ஜா த்மஜ்ஞானதூதாம் 
ததமஸஸுமபனா லமௌலிரத்னாவ 
லீனாம்| 
பக்த்யு த்பரகாவகாட 
ப்ரகடனஸதடா த்கார 
ஸம்க்றுஷ்யமாண ப்ராம்த 
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ப்ராம்க்ர்யாம்க்ரி பீட் 
த்த்திதகனகரஜஃ பிம்ஜரா 
ரம்ஜிதாஶாஃ ||௨|| 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨: ஈ ஸ்பலாகா ஒப்பர 
ஆபலாசலன ப்ரக்ரிலயயன்னு 
ஸுதாரிஸுத்தலத.] 
 
ஜன்மாதி வ்யாத்யுபாதி ப்ரதிஹதி 
விரஹ ப்ராபகாணாம் குணானாம  
அக்ர்யாணாம் மர்பகாணாம் 
சிரமுதித சிதானம்த 
ஸம்பதாஹதானாம்| 
ஏபத ா பம  பதா  ப்ரமுஷித 
மனஸாம் த்பவஷிணாம் 
தூ காணாம் 
வதத்யானாம் ஆர்திமம்பத தமஸி 
விதததாம் ஸம்ஸ்தபவ னாஸ்மி 
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ஶக்தஃ || ௩ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩: ஈ ஸ்லலாகா 
அலடதலடகளு மத்து துஃகதிம்த 
ஸ்வாதம்த்ர்யவன்னு னீடுத்தலத] 
 
அஸ்யா விஷ்கர்துகாமம் 
கலிமலகலுப  &ஸ்மின்ஜபன 
ஜ்ஞானமார்கம் 
வம்த்யம் சம்த்பரம்த்ர ருத்ர 
த்யுமணி பணிவபயா 
னாயகாத்வயரி ஹாத்ய | 
மத்வாக்யம் மம்த்ரஸித்தம் கிமுத 
க்றுதவபதா மாரு தஸ்யாவதாரம் 
பாதாரம் பாரபமஷ்ட்யம் 
பதமபவிபதஃ ப்ராப்துரா 
பன்னபும்ஸாம் || ௪ || 
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[பலஶ்ருதிஃ ௪: ஈ ஸ்லலாகா 
மம்த்ரகளு மத்து ஜாபகள 
படணதல்லி யஶஸ்ஸன்னு 
னீடுத்தலத.] 
 
உத்யத்வித்யுத் விப்ரசம்டாம் 
னிஜருசினிகர வ்யாப்த 
பலாகாவகாபஶா 
பிப்ரத் பீபமா புபஜபயா 
&ப்யுதிததினகரா பாம்கதாட்ய 
ப்ரகாம்பட | 
வீர்பயா த்தார்யாம் கதாக்ர்யாம 
யமிஹ ஸுமதிம் வாயுபதபவா 
விதத்ய்  
ஆதத்யாத்ம ஜ்ஜானபனதா யதிவர 
மஹிபதா பூமி பூ ா மணிர்பம || 
௫ || 
 



Page 7 of 75 

 

[பலஶ்ருதிஃ ௫: ஈ ஸ்பலாகாவு 
வகலகாம்ட யாவுபத லகலஸதல்லி 
ஒப்பர ப்ரயத்னகள 
ஸாக்ஷாத்காரவன்னு னீடுத்தலத] 
 
ஸம்ஸாபரா த்தாபனித்பயா 
பஶமதஸதய ஸ்பனஹஹா 
ஸாம்புபூர  
ப்பராத்ய த்வித்யானவத்ய 
த்யுதிமணி கிரண ஶ்பரணி 
ஸம்பூரிதாஶஃ| 
ஶ்ரீவத்ஸாம் காதிவாபஸா 
சிததரஸரல ஶ்ரீமத் ஆனம்ததீர்த  
க்ஷீராம்பபா திர்விபிம்த்யாத் 
பவதனபிமதம் பூரிபம 
பூதிபஹதுஃ || ௬ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௬: ஈ ஸ்லலாகாவு 
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பலப்ரத ஸ்பனஹவன்னு 
னீடுத்தலத மத்து துஃககளன்னு 
லதலகதுஹாகுத்தலத.] 
 
மூலா வாயு 
 
மூர்தன்பய ப ா&ம்ஜலிர்பம 
த்றுடதர மிஹபத பத்யபத பம்த 
பாஶ  
ச்பசத்பர தாத்பர ஸுகானாம் 
பஜதி புவி பவிஷ்ய த்விதாத்பர 
த்யுபர்த்பர | 
அத்யம்தம் ஸம்ததம்த்வம் ப்ரதிஶ 
பதயுபக ஹம்த ஸம்தாப பாஜாம்  
அஸ்மாகம் பக்திபமகாம் பகவத 
உதபத மாதவஸ்யாத வாபயாஃ || ௭ 
|| 
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[பலஶ்ருதிஃ ௭: ஈ ஸ்பலாகாவு 
லலௌகிக லகத்துகளிம்த மத்து 
பாவலனகளிம்த 
ஸ்வாதம்த்ர்யவன்னு னீடுத்தலத 
மத்து பதஹ மத்து மனஸ்ஸன்னு 
பலபடிஸுத்தலத] 
 
ஸாப்பராஷ்ணா பீஶு ஶுப்ர ப்ரபம 
பயனபபா பூரி பூ ப்றுத்வி பூதி 
ப்ராஜிஷ்ணு ர்பூற் று பூணாம் 
பவனமபி விபபா &பபதி பப்பர 
பபூபவ | 
பயனப்ரூ விப்ரமஸ்பத ப்ரமயது 
ஸுப்றுஶம் பர்ப்று வத்துர் 
ப்றுதாஶான் 
ப்ராம்திர் பபதாவ பாஸஸ் த்விதி 
பயமபி பூர் பபாக்ஷ்யபதா 
மாயிபிக்ஷூன் || ௮ || 
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[பலஶ்ருதிஃ ௮: ஈ ஸ்லலாகா 
அனகத்ய உத்ஸாஹதிம்த 
வ்யக்தியன்னு 
ஶமனலகாளிஸுத்தலத.] 
 
பய&மும் பாவம் பஜம்பத ஸுரமுக 
ஸுஜனா ராதிதம் பத த்றுதீயம் 
பாஸம்பத பாஸுவரஸ்பத 
ஸஹசரசலிவத ஶ்சாமவர 
ஶ்சாருபவ ாஃ | 
வவகும்பட கம்டலக்ன 
ஸ்திரஶுசி விலஸத் காம்தி 
தாருண்யலீலா  
லாவண்யா பூர்ணகாம்தா 
குசபரஸுலபா ஶ்பல  ஸம்பமாத 
ஸாம்த்ராஃ || ௯ || 
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[பலஶ்ருதிஃ ௯: ஈ ஸ்லலாகா 
மஹிலளயரிம்த லஸௌகர்யவன்னு 
கம்டுலகாள்ளலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத] 
 
ஆனம்தா ன்மம்தமம்தா தததிஹி 
மருதஃ கும்த மம்தார னம்த்யா  
வர்த்யாபமாதான் ததானா 
ம்றுதபதமுதிபதா த்கீதவகஃ 
ஸும்தரீணாம் | 
வ்றும்வத ராவம்த்யமுக்பதம் 
த்வஹி மகுமத னாஹீம்த்ர 
பதபவம்த்ரபஸவ்பய 
லமௌகும்பத மம்தபர&ஸ்மின் 
னவிரதமுதயன் பமாதினாம் 
பதவபதவ || ௧0 || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧0: ஈ ஸ்பலாகா 
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மக்களு மத்து ஸாமான்ய 
ஸம்பதா திம்த ஸம்பதா வன்னு 
னீடுத்தலத.] 
 
உத்தப்தா 
த்யுத்கடத்விட்  ப்ரகடகடகட 
த்வானஸம்கட்ட பனாத்யத்வித் 
யுத்வ்ய் ஊடஸ்புலிம்க ப்ரகர 
விகிரபணா த்க்வாதிபத 
பாதிதாம்கான் | 
உத்காடம் பாத்யமானா தமஸி தத 
இதஃ கிம்கவரஃ பம்கிபலபத 
பம்க்திர்க்ராவ்ணாம் கரிம்ணா 
க்லபயதிஹிபவ த்த்பவஷிபணா 
வித்வதாத்ய || ௧௧ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧௧: ஈ ஸ்பலாகா 
ஒப்பர ஶத்ருகள பமலல 
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லகலுவன்னு னீடுத்தலத.] 
 
அஸ்மின்ன ஸ்மத்குரூணாம் 
ஹரிசரண சிரத்யான 
ஸன்மம்கலானாம் 
யுஷ்மாகம் பார்ஶ்வ பூமிம் 
த்றுதரணரணிக ஸ்வர்கிபஸவ்யாம் 
ப்ரபன்னஃ | 
யஸ்தூதாஸ்பதஸ ஆஸ்பத 
அதிபவம ஸுலப க்பலஶ 
னிற்பமாகமஸ்த  
ப்ராயானம்தம் கதம்சி ன்னவஸதி 
ஸததம் பம்ச கஷ்பட&தி கஷ்பட || 
௧௨ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧௨: ஈ ஸ்பலாகாவு 
பஸாமாரிதனவன்னு 
லதலகதுஹாகுத்தலத மத்து பக்தி 
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யன்னு பதவர கலடலக 
ஹதலகாளிஸலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத] 
 
க்ஷுத் க்ஷாமான் ரூக்ஷரபக்ஷா 
ரதகரனகர க்ஷுண்ண விபக்ஷாபி 
தாக்ஷான் 
ஆமக்னா னம்தகூபப க்ஷுரமுக 
முகவரஃ பக்ஷிபி ர்விக்ஷதாம்கான் | 
பூயா ஸ்றுங்மூத்ரவிஷ்டா 
க்றுமிகுல கலிபல தத் க்ஷண 
க்ஷிப்தஶக்த்யா  
த்யஸ்த்ர வ்ராதாற்திதாம்ஸ்த்வ 
த்த்வி  உபஜிஹபத வஜ்ரகல்பா 
ஜலூகாஃ || ௧௩ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧௩: ஈ ஸ்லலாகா 
படதன மத்து 
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பஸாமாரிதனவன்னு 
லதலகதுஹாகுத்தலத மத்து 
ஶத்ருகளன்னு னாஶமாடுத்தலத.] 
 
மாதர்பம மாதரிஶ்வன் 
பிதரதுலகுபரா ப்ராதரிஷ்டாப்த 
பம்பதா 
ஸ்வாமின் ஸர்வாம்தராத்மன் 
னஜரஜரயிதர் ஜன்ம ம்றுத்யாம் 
அயானாம் | 
பகாவிம்பத பதஹி பக்திம் பவதி 
ச பகவன்ன் ஊர்ஜிதாம் 
னிர்னிமித்தாம் 
னிர்வ்யாஜாம் னிஶ்சலாம் 
ஸத்குணகண ப்றுஹதீம் 
ஶாஶ்வதீம் ஆஶுபதவ || ௧௪ | 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧௪: ஈ ஸ்லலாகா 
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ஹிரியரிலக லகௌரவ மத்து 
விபதயலத லபலளஸலு மத்து 
ஸமாஜதல்லின ஜனரல்லி 
லகௌரவவன்னு களிஸலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத] 
 
விஷ்பணா ரத்யுத்தமத்வாத் 
அகிலகுணகவண ஸ்தத்ர பக்திம் 
கரிஷ்டாம்  
ஆஶ்லிஷ்பட ஶ்ரீதராப்யாம் 
அமுமத பரிவாராத்மனா 
பஸவபகஷு | 
யஃ ஸம்தத்பத விரிம்லச 
ஶ்வஸனவிஹகபா 
னம்தருத்பரம்த்ரபூர்பவ  
ஷ்வாத்யாயம் ஸ்தாரதம்யம் 
ஸ்புடமவதி ஸதா வாயுரஸ்மத் 
குருஸ்தம் || ௧௫ || 
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[பலஶ்ருதிஃ ௧௫: ஈ ஸ்லலாகா 
பதவர அரிவு மத்து 
மஹத்தரலதயன்னு 
அபிவ்றுத்திபடிஸலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத.] 
 
தத்த்வஜ்ஞான் முக்திபாஜஃ 
ஸுகயஸி ஹி குபரா பயாக்யதா 
தாரதம்யாத்  
ஆதத்பஸ மிஶ்ரபுத்தீம் 
ஸ்த்ரிதிவனிரயபூ பகாசரா 
ன்னித்யபத்தான் | 
தாமிஸ்ராம் தாதிகாக்பய தமஸி 
ஸுபஹுலம் துஃக யஸ்யன்ய 
தாஜ்ஞான் 
விஷ்பணா ராஜ்ஞா பிரித்தம் 
ஶ்ருதிஶதமிதி ஹாஸாதிசா& 
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கர்ணயாமஃ || ௧௬ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧௬: ஈ ஸ்லலாகா 
பமாக்ஷவன்னு பலடதுலகாள்ளலு 
ஸஹாய மாடுத்தலத.] 
 
ஹனூமான் 
 
வம்பத&ஹம் தம் ஹனூமான் இதி 
மஹிதமஹா லபௌருப ா 
பாஹுஶாலீ 
க்யாத ஸ்பத&க்ர்பயா&வதாரஃ 
ஸஹித இஹ பஹு ப்ரஹ்ம 
சர்யாதி தர்வமஃ | 
ஸஸ்பனஹானாம் ஸஹஸ்வான் 
அஹரஹரஹிதம் னிர்தஹன் 
பதஹபாஜாம்  
அம்பஹா பமாஹாபபஹாயஃ 
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ஸ்ப்றுஹயதி மஹதீம் 
பக்திமத்யாபி ராபம || ௧௭ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧௭: ஈ ஸ்லலாகா 
அஸாத்யவாத கார்யகளன்னு 
னிர்வஹிஸலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத.] 
 
ப்ராக் பம்சா ஶத்ஸஹஸ்வர 
ர்வ்யவஹிதமமிதம் பயாஜவனஃ 
பர்வதம் த்வம் 
யாவத் ஸம்ஜீவனா த்லயௌ த 
னிதி மதிக ப்ராண 
லம்காமவனஷீஃ | 
அத்ராக்ஷீ துத்பதம்தம் தத உத 
கிரிமுத் பாடயம்தம் க்றுஹீத்வா 
யாம்தம் பக ராகவாம்க்லரௌ 
ப்ரணதமபி தவத கக்ஷபண த்வாம் 
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ஹி பலாகஃ || ௧௮ || 
[பலஶ்ருதிஃ ௧௮: ஈ ஸ்லலாகா 
அபனக பீதிலகாளிஸுவ 
பராககளிலக விருத்தவாகி 
ப்ரதிவி வாகி 
கார்யனிர்வஹிஸுத்தலத.] 
 
க்ஷிப்தஃ பஶ்சாத்ஸலீலம் 
ஶதமதுலமபத பயாஜனானாம் 
லஸௌச்ச 
ஸ்தாவத்வி ஸ்தாரவாம்ஶ்சா 
ப்யுபலலவ இவ வ்யக்ரபுத்த்யா 
த்வயா&தஃ | 
ஸ்வஸ்வஸ்தா னஸ்திதாதிஸ் 
திரஶகலஶிலா ஜால 
ஸம்ஶ்பல னஷ்ட  
ச்பசதாம்கஃ ப்ராகிவாபூத் 
கபிவரவபு  ஸ்பதனமஃ 
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லகௌஶலாய || ௧௯ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௧௯: ஈ ஸ்லலாகா 
தத்வகள பமலல ஒப்பர னிலுவு 
ஸாதிஸலு, னஷ்டகளன்னு மத்து 
மனஸ்ஸின அஸமர்தலதயன்னு 
னிர்வஹிஸலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத.] 
 
த்றுஷ்ட்வா துஷ்டாதி பபாரஃ 
ஸ்புடித கனகஸ த்வர்ம 
க்றுஷ்டாஸ்திகூடம் 
னிஷ்பிஷ்டம் ஹாடகாத்ரி ப்ரகட 
தடதடா காதிஶம்பகா 
ஜபனா&பூத் | 
பயனாலஜௌ ராவணாரி 
ப்ரியனடனபடு ர்முஷ்டிரிஷ்டம் 
ப்ரபதஷ்டும் 
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கிம் பனஷ்பட பமஸபத&ஷ்டா 
பதகடகதடி த்பகாடிபா 
ம்றுஷ்டகாஷ்டஃ || ௨0 || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨0: ஈ ஸ்பலாகா 
ஒப்பர ஶத்ருகள பமலல 
லகலுவன்னு னீடுத்தலத.] 
 
பதவ்யா பதஶப்ரணீதி த்ருஹிண 
ஹரவரா வத்யரபக்ஷா விகாதாத்  
யாபஸபவா த்யத்தயார்த்ரஃ 
ஸஹபுஜமகபரா த்ராமனாமா 
முகும்தஃ | 
துஷ்ப்ராபப பாரபமஷ்ட்பய 
கரதலமதுலம் மூர்த்னி வின்யஸ்ய 
தன்யம் 
தன்வன் பூயஃ ப்ரபூத ப்ரணய 
விகஸிதா ப்பஜக்ஷண 
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ஸ்த்பவக்ஷமாணஃ || ௨௧ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨௧: ஈ ஸ்பலாகா 
ஒப்பர ஆலஸகளன்னு 
பூவரஸுத்தலத.] 
 
பீமபஸன 
 
ஜக்பன னிக்பனன விக்பனா 
பஹுல பலபக த்வம்ஸனாத்பயன 
பஶாசத்வி  
ப்ரானுக்பராஶபாவஶ ரஸுவித்றுதி 
ஸுகஸ்வயக சக்ராஜனானாம்| 
தஸ்வம பத பதவ குர்மஃ 
குருகுலபதபய கர்மணா ச 
ப்ரணாமான் 
கிர்மீரம் துர்மதீனாம் ப்ரதமமத ச 
பயா னர்மணா னிர்மமாத || ௨௨ || 
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[பலஶ்ருதிஃ ௨௨: ஈ ஸ்லலாகா 
ஒப்பர ப்ரகதியல்லி 
அலடதலடகளன்னு னிர்வஹிஸலு 
ஸஹாய மாடுத்தலத.] 
 
னிர்ம்றுத்னன்ன் அத்யயத்னம் 
விஜரவரஜரா ஸம்தகாயாஸ்தி 
ஸம்தீ  
ன்யுத்பதத்வம் ஸ்வத்வபர வா 
பஶுமிவ தமயன் விஷ்ணுபக்ஷத் 
விடீஶம் | 
யாவத் ப்ரத்யக்ஷபூதம் னிகில 
மகபுஜம் தர்பயா மாஸிதாலஸௌ 
தாவத்யா &&பயாஜி த்றுப்த்யா கிமு 
வத பகவன் ராஜஸூ 
யாஶ்வபமபத || ௨௩ || 
[பலஶ்ருதிஃ ௨௩: ஈ ஸ்பலாகா 
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ஶத்ருகள பமலல 
விஜயவன்னும்டுமாடுத்தலத.] 
 
க்ஷ்பவலா க்ஷீணாட்டஹாஸம் 
தவரணமரி ஹன்ன் உத்கபதா 
த்தாமபாபஹா  
ர்பஹ்வக் ல ௌஹிண்யனீக 
க்ஷபண ஸுனிபுணம் யஸ்ய 
ஸர்பவாத்தமஸ்ய | 
ஶுஶ்ரூ ார்தம் சகர்த 
ஸ்வயமயமதஸம் வக்தும் 
ஆனம்ததீர்த- 
ஶ்ரீமன்னாமன் ஸமர்த ஸ்த்வமபி 
ஹி யுவபயாஃ பாதபத்மம் 
ப்ரபத்பய || ௨௪ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨௪: ஈ ஸ்லலாகா 
பமலதிகாரிகளிலக னிஷ்லடயன்னு 
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ப்ரதிபல னீடுத்தலத.] 
 
த்ருஹ்யம்தீம் ஹ்றுத்த்ருஹம் மாம் 
த்ருதமனிலபலா த்த்ராவயம்தீம 
வித்யா 
னித்ராம் வித்ராவ்ய ஸத்பயா 
ரசனபடுமதா& பாத்ய 
வித்யாஸமுத்ர | 
வாக்பதவீ ஸாஸுவித்யா 
த்ரவிணத விதிதா த்லரௌபதீ 
ருத்ரபத்ன்யா  
த்யுத்ரிக்தா த்ராகபத்ரா த்ரஹயது 
தயிதா பூர்வ பீமா&ஜ்ஞ யாபத || 
௨௫ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨௫: ஈ ஸ்லலாகா 
பா ணதல்லி ஸ்பஷ்டலத 
னீடுத்தலத மத்து அஜ்ஞானவன்னு 
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னாஶபடிஸுத்தலத.] 
 
யாப்யாம் ஶுஶ்ரூஷுராஸீஃ 
குருகுல ஜனபன க்ஷத்ர விப்பரா 
திதாப்யாம் 
ப்ரஹ்மப்யாம் ப்றும்ஹிதாப்யாம் 
சிதிஸுக வபு ா க்றுஷ்ணனாமா 
ஸ்பதாப்யாம் | 
னிர்பபதாப்யாம் விபஶ ாத்த்வி 
வசன வி யாப்யா முபாப்யாம் 
அமூப்யாம் 
துப்யம் ச பக்ஷமபதப்யஃ ஸரஸிஜ 
விலஸ ல்பலாசபனப்பயா 
னபமா&ஸ்து || ௨௬ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨௬: ஈ ஸ்லலாகா குரு 
பக்தி னீடுத்தலத.] 
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கச்சன் லஸௌகம்திகார்தம் பதிஸ 
ஹனுமதஃ புச்ச மச்சஸ்ய பீமஃ 
ப்பராத்தர்தும் னாஶகத்ஸ 
த்வமுமுரு வபு ா பீ யா 
மாஸபசதி | 
பூர்ணஜ்ஞாலனௌ ஜபஸாஸ்பத 
குருதம வபுப ாஃ ஶ்ரீமத் 
ஆனம்ததீர்த 
க்ரீடாமாத்ரம் தபததத் ப்ரமதத 
ஸுதியாம் பமாஹக த்பவ  
பாஜாம் || ௨௭ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨௭: ஈ ஸ்லலாகா 
ஒப்பர லகலஸகளல்லி 
யஶஸ்ஸன்னு னீடுத்தலத.] 
 
பஹ்வீஃ பகாடீரடீகஃ குடில 
கடுமதீ னுத்கடா படாபபகாபான் 
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த்ராக் ச த்வம் ஸத்வரத்வா 
ச்சரணத கதயா பபாதயா 
மாஸிதாரீன் | 
உன்மத்யா தத்யமித்யா த்வவசன 
வசனா னுத்பத ஸ்தாம்ஸ்ததா  
&ன்யான்ப்ராயச்சஃ ஸ்வப்ரியாவய 
ப்ரியதம குஸுமம் ப்ராண தஸ்வம 
னமஸ்பத || ௨௮ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨௮: ஈ ஸ்பலாகா 
ஸுள்ளு மத்து வம்சலனய விருத்த 
ரக்ஷிஸுத்தலத.] 
 
மத்வா 
 
பதஹா துத்க்ராமி தானாம 
அதிபதி ரஸதாம அக்ரமாத் 
வக்ரபுத்திஃ 
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க்ருத்தஃ க்பராவதக வஶ்யஃ 
க்றுமிரிவ மணிமான் துஷ்க்றுதீ 
னிஷ்க்ரி யார்தம் | 
சக்பர பூசக்ர பமத்ய 
க்ரகசமிவஸதாம் பசதஸஃ கஷ்ட 
ஶாஸ்த்ரம் 
துஸ்தர்கம் சக்ரபாபணற் 
குணகண விரஹம் ஜீவதாம் 
சாதிக்றுத்ய || ௨௯ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௨௯: ஈ ஸ்பலாகாவு 
னிம்மன்னு ஸமாஜக்லக லஹச்சு 
ஜனப்ரியலகாளிஸுத்தலத மத்து 
லபலலபாளுவம்லத மாடுத்தலத.] 
 
தத்துஷ்ப் பரக்ஷானுஸாரா 
த்கதிபயகுனவர ராத்றுபதா&ன்வய 
ர்விஸ்றுஷ்படா 



Page 31 of 75 

 

ப்ரஹ்மா&ஹம் னிர்குபணா&ஹம் 
விதத மிதமிதி ஹ்பய  பா ம்ட 
வாதஃ | 
தத்யுக்த்யா பாஸஜால 
ப்ரஸரவி தரூ த்தாஹதக்ஷ 
ப்ரமாண  
ஜ்வாலா மாலாதபரா&க்னிஃ பவன 
விஜயபத பத&வ தார ஸ்த்றுதீயஃ || 
௩0 || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩0: ஈ ஸ்பலாகாவு 
சர்லசகளல்லி யஶஸ்ஸன்னு 
னீடுத்தலத.] 
 
ஆக்பராஶம்பதா னிறாஶா 
பயபரவி வஶஸ்வாஶயா 
ஶ்சின்னதர்பா 
வாஶம்பதா பதஶனாஶ ஸ்த்விதி 
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பத குதியாம் னாஶமாஶா 
தஶா&ஶு | 
தாவம்பதா &ஶ்லீலஶீலா விதத 
ஶபத ஶாபாஶிவாஃ 
ஶாம்தலஶௌர்யா  
ஸ்த்வத்வ்யாக்யா ஸிம்ஹனாபத 
ஸபதி தத்றுஶிபர மாயிபகா 
மாயவஸ்பத || ௩௧ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௧: ஈ ஸ்லலாகா 
ஒப்பர ஶத்ருகளன்னு 
பஸாலிஸுத்தலத.] 
 
த்ரிஷ்வப்பய வாவதாபர 
ஷ்வரிபிரபக்றுணம் ஹிம்ஸிபதா 
னிர்விகாரஃ 
ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வஶக்திஃ ஸகல 
குணகணா பூர்ணரூப ப்ரகல்பஃ | 
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ஸ்வச்சஃ ஸ்வச்சம்த ம்றுத்யுஃ 
ஸுகயஸி ஸுஜனம் பதவ கிம் 
சித்ரமத்ர 
த்ராதா யஸ்ய த்ரிதாமா ஜகதுத 
வஶகம் கிம்கராஃ ஶம்கராத்யாஃ || 
௩௨ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௨: ஈ ஸ்லலாகா 
அகாலிக மரணவன்னு 
தலடயுத்தலத மத்து க்யாதியன்னு 
ஸாதிஸலு ஸஹாய மாடுத்தலத.] 
 
உத்யன் மம்தஸ்மிதஶ்ரீ 
ம்றுதுமதுமதுரா லாபபீ யூ தாராப் 
ஊரா பஸபகாபஶாம்தா 
ஸுகஸுஜனமபனாபலாசனா 
பீயமானம்| 
ஸம்த்ரக்ஷ்பய ஸும்தரம்ஸம் 
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துஹதிஹ மஹதானம்தம் 
ஆனம்ததீர்த 
ஶ்ரீமத் வக்த்பரம்துபிம்பம் துரித 
னுதுதிதம் னித்யதாஹம் கதானு || 
௩௩ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௩: ஈ ஸ்லலாகா 
ப்ரபல மத்து ஆகர் க 
வ்யக்தித்வவன்னு 
அபிவ்றுத்திபடிஸலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத.] 
 
ப்ராசீனா சீர்ணபுண்பயா 
ச்சயசதுரதரா சாரதஶ்சாருசித்தா  
னத்யுச்சாம் பராசயம்தீம் 
ஶ்ருதிசிதவசனாம் ஶ்ராவ 
காம்ஶ்பசாத்ய சும்சூன் | 
வ்யாக்யா முத்காத துஃகாம் 
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சிரமுசித மஹாசார்ய சிம்தார 
தாம்ஸ்பத 
சித்ராம் ஸச்சாஸ்த்ர கர்த ஶ்சரண 
பரிசராம் ச்ராவயா ஸ்மாம்ஶ்ச 
கிம்சித் || ௩௪ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௪: ஈ ஸ்பலாகா 
ஒப்பர ஆஶயகளன்னு 
பூவரஸுத்தலத மத்து 
ஆலஸகளன்னு பரிணாமகாரியாகி 
திளிஸுவ ஸாமர்த்ய னீடுத்தலத.] 
 
பீபட ரத்பனாபக்ல்றூப்பத ருசிர 
ருசிமணி ஜ்பயாதி ா 
ஸன்னி ண்ணம் 
ப்ரஹ்மாணம் பாவினம்த்வாம் 
ஜ்வலதி னிஜபபத 
வவதிகாத்யாஹி வித்யாஃ | 
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பஸவம்பத மூர்திமத்யஃ ஸுசரித 
சரிதம் பாதி கம்தர்வ கீதம் 
ப்ரத்பயகம் பதவ ஸம்ஸத்ஸ்வபி 
தவ பகவன் னர்தித த்பயாவதூஷு 
|| ௩௫ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௫: ஈ ஸ்லலாகா 
லஹஸரு மத்து க்யாதியன்னு 
ஸாதிஸலு ஸஹாய மாடுத்தலத.] 
 
ஸானு க்பராவஶரஜஸ்ரம் ஜனி 
ம்றுதினிரயா த்யூர்மி 
மாலாவிபல&ஸ்மின் 
ஸம்ஸாரா ப்லதௌனிமக்னாம் 
சரண மஶரணா னிச்சபதா வீக்ஷ்ய 
ஜம்தூன் | 
யுஷ்மாபிஃ ப்ரார்திதஃ ஸஞ் 
ஜலனிதி ஶயனஃ ஸத்யவத்யாம் 
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மஹர்ப   
ர்வ்யக்தஶ்சி ன்மாத்ரமூர்திர் 
னகலு பகவதஃ ப்ராக்றுபதா ஜாது 
பதஹஃ || ௩௬ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௬: ஈ ஸ்லலாகாவு 
லலௌகிக லகத்துகளன்னு 
பிடிஸுவுது மத்து உத்தம 
மக்களன்னு பலடயுவுதக்லக 
ஸஹாய மாடுத்தலத.] 
 
அஸ்தவ்யஸ்தம் ஸமஸ்த 
ஶ்ருதிகத மதவம ரத்னபூகம் 
யதாம்வத  
ரர்தம் பலாபகாப க்றுத்வய 
குணகண னிலயஃ ஸூத்ரயா 
மாஸ க்றுத்ஸ்னம் | 
பயா&லஸௌ வ்யாஸாபிதான 
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ஸ்தமஹ மஹரஹர் பக்திதஸ்தத் 
ப்ரஸாதாத் 
ஸத்பயாவித்பயா பலப்த்வய 
குருதம மகுரும் பதவபதவம் 
னமாமி || ௩௭ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௭: ஈ ஸ்லலாகா 
னஷ்டகளிம்த 
பசதரிஸிலகாள்ளலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத.] 
 
ஆஜ்ஞாமன் அன்வயரதார்யாம் 
ஶிரஸி பரிஸர த்ரஶ்மி பகாடீர 
பகாலடௌ 
க்றுஷ்ணஸ்யா க்லிஷ்டகர்மா 
தததனு ஸரணா தர்திபதா 
பதவஸம்வகஃ | 
பூமாவாகத்ய பூமன்ன் அஸுகர 
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மகபரா ர்ப்ரஹ்மஸூத்ரஸ்ய 
பாஷ்யம் 
துர்பாஷ்யம் வ்யஸ்யதஸ்பயா 
ர்மணிமத உதிதம் பவத ஸத்யுக்தி 
பிஸ்த்வம் || ௩௮ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௮: ஈ ஸ்லலாகா 
ஹணவன்னு களிஸலு ஸஹாய 
மாடுத்தலத.] 
 
பூத்வா பக்ஷத்பர விஶுத்பத 
த்விஜகண னிலபய ரூப்யபீ 
டாபிதாபன 
தத்ராபி ப்ரஹ்மஜாதி 
ஸ்த்ரிபுவனவிஶபத மத்ய 
பகஹாக்யபகபஹ | 
பாரி வ்ராஜ்யாதிராஜஃ புனரபி 
பதரீம் ப்ராப்ய க்றுஷ்ணம் சனத்வா 
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க்றுத்வா பாஷ்யாணி ஸம்யக் 
வ்யதனுதச பவான் பாரதார்த 
ப்ரகாஶம் || ௩௯ || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௩௯: ஈ ஸ்லலாகாவு 
மக்களிம்த லாப பலடயலு 
அனகூல மாடுத்தலத.] 
 
வம்பத தம் த்வா ஸுபூர்ண ப்ரமதி 
மனுதினா பஸவிதம் 
பதவவ்றும்வத  
ர்வம்பத வம்தாருமீபஶ ஶ்ரிய உத 
னியதம் ஶ்ரீமத் ஆனம்ததீர்தம் | 
வம்பத மம்தாகினீ ஸத் ஸரித 
மலஜலா பஸகஸாதிக்ய ஸம்கம் 
வம்பத&ஹம் பதவ பக்த்யா பவபய 
தஹனம் ஸஜ்ஜனான் 
பமாதயம்தம் || ௪0 || 
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[பலஶ்ருதிஃ ௪0: ஈ ஸ்லலாகாவு 
க்ரஹகள லகட்ட 
பரிணாமகளன்னு 
பரிஹரிஸுத்தலத.] 
 
பலஶ்ருதிஃ 
 
ஸுப்ரஹ்மண்யாக்ய ஸூபரஃ 
ஸுத இதி ஸுப்றுஶம் பகஶவா 
னம்த தீர்த- 
ஶ்ரீமத் பாதாப்ஜபக்தஃ ஸ்துதி 
மக்றுத ஹபரர் வாயுபதவஸ்ய 
சாஸ்ய | 
தத்பாதார் சாதபரண க்ரதிதபதல 
ஸன்மாலயா த்பவதயா பய 
ஸம்ராத்யா மூனமம்தி ப்ரதத 
மதிகுணா முக்திபமபத வ்ரஜம்தி || 
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௪௧ || 
|| இதி கவிகுலதிலக ஶ்ரீமத் 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்ய க்றுதா 
வாயுஸ்துதிஃ ஸம்பூர்ணா || 
 
[பலஶ்ருதிஃ ௪௧: ஈ ஸ்லலாகாவு 
லலௌகிக லகத்துகளிம்த 
பிடுகலடலகாள்ளுத்தலத.] 
 
|| ஶ்ரீ னரஸிம்ஹனகஸ்துதிஃ || 
 
பாம்த்வஸ்மான் 
புருஹூதவவரிபலவன் மாதம்க 
மாத்யத்கடா 
கும்பபாச்சாத்ரி விபாடனாதி கபடு 
ப்ரத்பயக வஜ்ராயிதாஃ | 
ஶ்ரீமத்கம்டீரவாஸ்ய 
ப்ரததஸுனகரா தாரிதாராதிதூர  
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ப்ரத்வ ஸ்தத்வாம்தஶாம்த 
ப்ரவிததமனஸா பாவிதா 
பூரிபாவகஃ || ௧ || 
 
லக்ஷ்மீகாம்த ஸமம்தபதா&பி 
கலயன் வனபவஶி துஸ்பத ஸமம் 
பஶ்யாம் யுத்தமவஸ்து தூரதரபதா 
ஆபாஸ்தம் ரபஸா பயா&ஷ்டமஃ | 
யத்பரா ப ாத்கர 
தக்ஷபனத்ரகுடில 
ப்ராம்பதாத்திதாக்னி ஸ்புரத் 
கத்பயா பதாபம விஷ்புலிம்க 
பஸிதா ப்ரஹ்பமஶ 
ஶக்பராத்கராஃ || ௨ || 
 
புரஸ்சரண 
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|| ஶ்ரீ னரஸிம்ஹனகஸ்துதிஃ || 
 
பாம்த்வஸ்மான் 
புருஹூதவவரிபலவன் மாதம்க 
மாத்யத்கடா 
கும்பபாச்சாத்ரி விபாடனாதி கபடு 
ப்ரத்பயக வஜ்ராயிதாஃ | 
ஶ்ரீமத்கம்டீரவாஸ்ய 
ப்ரததஸுனகரா தாரிதாராதிதூர  
ப்ரத்வ ஸ்தத்வாம்தஶாம்த 
ப்ரவிததமனஸா பாவிதா 
பூரிபாவகஃ || ௧ || 
லக்ஷ்மீகாம்த ஸமம்தபதா&பி 
கலயன் வனபவஶி துஸ்பத ஸமம் 
பஶ்யாம் யுத்தமவஸ்து தூரதரபதா 
ஆபாஸ்தம் ரபஸா பயா&ஷ்டமஃ | 
யத்பரா ப ாத்கர 
தக்ஷபனத்ரகுடில 
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ப்ராம்பதாத்திதாக்னி ஸ்புரத் 
கத்பயா பதாபம விஷ்புலிம்க 
பஸிதா ப்ரஹ்பமஶ 
ஶக்பராத்கராஃ || ௨ || 
|| இதி ஶ்ரீமத் ஆனம்ததீர்த பகவத் 
பாதக்றுதா ஶ்ரீ னரஸிம்ஹ 
னகஸ்துதிஃ ஸம்பூர்ணா || 
பலஶ்ருதிஃ 
 
ஸுப்ரஹ்மண்யாக்ய ஸூபரஃ 
ஸுத இதி ஸுப்றுஶம் பகஶவா 
னம்த தீர்த- 
ஶ்ரீமத் பாதாப்ஜபக்தஃ ஸ்துதி 
மக்றுத ஹபரர் வாயுபதவஸ்ய 
சாஸ்ய | 
தத்பாதார் சாதபரண க்ரதிதபதல 
ஸன்மாலயா த்பவதயா பய 
ஸம்ராத்யா மூனமம்தி ப்ரதத 
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மதிகுணா முக்திபமபத வ்ரஜம்தி || 
௪௧ || 
|| இதி கவிகுலதிலக ஶ்ரீமத் 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்ய க்றுதா 
வாயுஸ்துதிஃ ஸம்பூர்ணா || 
 
மத்வா 
வம்பத தம் த்வா ஸுபூர்ண ப்ரமதி 
மனுதினா பஸவிதம் 
பதவவ்றும்வத  
ர்வம்பத வம்தாருமீபஶ ஶ்ரிய உத 
னியதம் ஶ்ரீமத் ஆனம்ததீர்தம் | 
வம்பத மம்தாகினீ ஸத் ஸரித 
மலஜலா பஸகஸாதிக்ய ஸம்கம் 
வம்பத&ஹம் பதவ பக்த்யா பவபய 
தஹனம் ஸஜ்ஜனான் 
பமாதயம்தம் || ௪0 || 
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பூத்வா பக்ஷத்பர விஶுத்பத 
த்விஜகண னிலபய ரூப்யபீ 
டாபிதாபன 
தத்ராபி ப்ரஹ்மஜாதி 
ஸ்த்ரிபுவனவிஶபத மத்ய 
பகஹாக்யபகபஹ | 
பாரி வ்ராஜ்யாதிராஜஃ புனரபி 
பதரீம் ப்ராப்ய க்றுஷ்ணம் சனத்வா 
க்றுத்வா பாஷ்யாணி ஸம்யக் 
வ்யதனுதச பவான் பாரதார்த 
ப்ரகாஶம் || ௩௯ || 
 
ஆஜ்ஞாமன் அன்வயரதார்யாம் 
ஶிரஸி பரிஸர த்ரஶ்மி பகாடீர 
பகாலடௌ 
க்றுஷ்ணஸ்யா க்லிஷ்டகர்மா 
தததனு ஸரணா தர்திபதா 
பதவஸம்வகஃ | 
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பூமாவாகத்ய பூமன்ன் அஸுகர 
மகபரா ர்ப்ரஹ்மஸூத்ரஸ்ய 
பாஷ்யம் 
துர்பாஷ்யம் வ்யஸ்யதஸ்பயா 
ர்மணிமத உதிதம் பவத ஸத்யுக்தி 
பிஸ்த்வம் || ௩௮ || 
 
அஸ்தவ்யஸ்தம் ஸமஸ்த 
ஶ்ருதிகத மதவம ரத்னபூகம் 
யதாம்வத  
ரர்தம் பலாபகாப க்றுத்வய 
குணகண னிலயஃ ஸூத்ரயா 
மாஸ க்றுத்ஸ்னம் | 
பயா&லஸௌ வ்யாஸாபிதான 
ஸ்தமஹ மஹரஹர் பக்திதஸ்தத் 
ப்ரஸாதாத் 
ஸத்பயாவித்பயா பலப்த்வய 
குருதம மகுரும் பதவபதவம் 
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னமாமி || ௩௭ || 
 
ஸானு க்பராவஶரஜஸ்ரம் ஜனி 
ம்றுதினிரயா த்யூர்மி 
மாலாவிபல&ஸ்மின் 
ஸம்ஸாரா ப்லதௌனிமக்னாம் 
சரண மஶரணா னிச்சபதா வீக்ஷ்ய 
ஜம்தூன் | 
யுஷ்மாபிஃ ப்ரார்திதஃ ஸஞ் 
ஜலனிதி ஶயனஃ ஸத்யவத்யாம் 
மஹர்ப   
ர்வ்யக்தஶ்சி ன்மாத்ரமூர்திர் 
னகலு பகவதஃ ப்ராக்றுபதா ஜாது 
பதஹஃ || ௩௬ || 
 
பீபட ரத்பனாபக்ல்றூப்பத ருசிர 
ருசிமணி ஜ்பயாதி ா 
ஸன்னி ண்ணம் 
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ப்ரஹ்மாணம் பாவினம்த்வாம் 
ஜ்வலதி னிஜபபத 
வவதிகாத்யாஹி வித்யாஃ | 
பஸவம்பத மூர்திமத்யஃ ஸுசரித 
சரிதம் பாதி கம்தர்வ கீதம் 
ப்ரத்பயகம் பதவ ஸம்ஸத்ஸ்வபி 
தவ பகவன் னர்தித த்பயாவதூஷு 
|| ௩௫ || 
 
ப்ராசீனா சீர்ணபுண்பயா 
ச்சயசதுரதரா சாரதஶ்சாருசித்தா  
னத்யுச்சாம் பராசயம்தீம் 
ஶ்ருதிசிதவசனாம் ஶ்ராவ 
காம்ஶ்பசாத்ய சும்சூன் | 
வ்யாக்யா முத்காத துஃகாம் 
சிரமுசித மஹாசார்ய சிம்தார 
தாம்ஸ்பத 
சித்ராம் ஸச்சாஸ்த்ர கர்த ஶ்சரண 
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பரிசராம் ச்ராவயா ஸ்மாம்ஶ்ச 
கிம்சித் || ௩௪ || 
 
உத்யன் மம்தஸ்மிதஶ்ரீ 
ம்றுதுமதுமதுரா லாபபீ யூ தாராப் 
ஊரா பஸபகாபஶாம்தா 
ஸுகஸுஜனமபனாபலாசனா 
பீயமானம்| 
ஸம்த்ரக்ஷ்பய ஸும்தரம்ஸம் 
துஹதிஹ மஹதானம்தம் 
ஆனம்ததீர்த 
ஶ்ரீமத் வக்த்பரம்துபிம்பம் துரித 
னுதுதிதம் னித்யதாஹம் கதானு || 
௩௩ || 
 
த்ரிஷ்வப்பய வாவதாபர 
ஷ்வரிபிரபக்றுணம் ஹிம்ஸிபதா 
னிர்விகாரஃ 
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ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வஶக்திஃ ஸகல 
குணகணா பூர்ணரூப ப்ரகல்பஃ | 
ஸ்வச்சஃ ஸ்வச்சம்த ம்றுத்யுஃ 
ஸுகயஸி ஸுஜனம் பதவ கிம் 
சித்ரமத்ர 
த்ராதா யஸ்ய த்ரிதாமா ஜகதுத 
வஶகம் கிம்கராஃ ஶம்கராத்யாஃ || 
௩௨ || 
 
ஆக்பராஶம்பதா னிறாஶா 
பயபரவி வஶஸ்வாஶயா 
ஶ்சின்னதர்பா 
வாஶம்பதா பதஶனாஶ ஸ்த்விதி 
பத குதியாம் னாஶமாஶா 
தஶா&ஶு | 
தாவம்பதா &ஶ்லீலஶீலா விதத 
ஶபத ஶாபாஶிவாஃ 
ஶாம்தலஶௌர்யா  
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ஸ்த்வத்வ்யாக்யா ஸிம்ஹனாபத 
ஸபதி தத்றுஶிபர மாயிபகா 
மாயவஸ்பத || ௩௧ || 
 
தத்துஷ்ப் பரக்ஷானுஸாரா 
த்கதிபயகுனவர ராத்றுபதா&ன்வய 
ர்விஸ்றுஷ்படா 
ப்ரஹ்மா&ஹம் னிர்குபணா&ஹம் 
விதத மிதமிதி ஹ்பய  பா ம்ட 
வாதஃ | 
தத்யுக்த்யா பாஸஜால 
ப்ரஸரவி தரூ த்தாஹதக்ஷ 
ப்ரமாண  
ஜ்வாலா மாலாதபரா&க்னிஃ பவன 
விஜயபத பத&வ தார ஸ்த்றுதீயஃ || 
௩0 || 
 
பதஹா துத்க்ராமி தானாம 
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அதிபதி ரஸதாம அக்ரமாத் 
வக்ரபுத்திஃ 
க்ருத்தஃ க்பராவதக வஶ்யஃ 
க்றுமிரிவ மணிமான் துஷ்க்றுதீ 
னிஷ்க்ரி யார்தம் | 
சக்பர பூசக்ர பமத்ய 
க்ரகசமிவஸதாம் பசதஸஃ கஷ்ட 
ஶாஸ்த்ரம் 
துஸ்தர்கம் சக்ரபாபணற் 
குணகண விரஹம் ஜீவதாம் 
சாதிக்றுத்ய || ௨௯ || 
 
பீமபஸன 
 
பஹ்வீஃ பகாடீரடீகஃ குடில 
கடுமதீ னுத்கடா படாபபகாபான் 
த்ராக் ச த்வம் ஸத்வரத்வா 
ச்சரணத கதயா பபாதயா 
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மாஸிதாரீன் | 
உன்மத்யா தத்யமித்யா த்வவசன 
வசனா னுத்பத ஸ்தாம்ஸ்ததா  
&ன்யான்ப்ராயச்சஃ ஸ்வப்ரியாவய 
ப்ரியதம குஸுமம் ப்ராண தஸ்வம 
னமஸ்பத || ௨௮ || 
 
கச்சன் லஸௌகம்திகார்தம் பதிஸ 
ஹனுமதஃ புச்ச மச்சஸ்ய பீமஃ 
ப்பராத்தர்தும் னாஶகத்ஸ 
த்வமுமுரு வபு ா பீ யா 
மாஸபசதி | 
பூர்ணஜ்ஞாலனௌ ஜபஸாஸ்பத 
குருதம வபுப ாஃ ஶ்ரீமத் 
ஆனம்ததீர்த 
க்ரீடாமாத்ரம் தபததத் ப்ரமதத 
ஸுதியாம் பமாஹக த்பவ  
பாஜாம் || ௨௭ || 
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யாப்யாம் ஶுஶ்ரூஷுராஸீஃ 
குருகுல ஜனபன க்ஷத்ர விப்பரா 
திதாப்யாம் 
ப்ரஹ்மப்யாம் ப்றும்ஹிதாப்யாம் 
சிதிஸுக வபு ா க்றுஷ்ணனாமா 
ஸ்பதாப்யாம் | 
னிர்பபதாப்யாம் விபஶ ாத்த்வி 
வசன வி யாப்யா முபாப்யாம் 
அமூப்யாம் 
துப்யம் ச பக்ஷமபதப்யஃ ஸரஸிஜ 
விலஸ ல்பலாசபனப்பயா 
னபமா&ஸ்து || ௨௬ || 
 
த்ருஹ்யம்தீம் ஹ்றுத்த்ருஹம் மாம் 
த்ருதமனிலபலா த்த்ராவயம்தீம 
வித்யா 
னித்ராம் வித்ராவ்ய ஸத்பயா 
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ரசனபடுமதா& பாத்ய 
வித்யாஸமுத்ர | 
வாக்பதவீ ஸாஸுவித்யா 
த்ரவிணத விதிதா த்லரௌபதீ 
ருத்ரபத்ன்யா  
த்யுத்ரிக்தா த்ராகபத்ரா த்ரஹயது 
தயிதா பூர்வ பீமா&ஜ்ஞ யாபத || 
௨௫ || 
 
க்ஷ்பவலா க்ஷீணாட்டஹாஸம் 
தவரணமரி ஹன்ன் உத்கபதா 
த்தாமபாபஹா  
ர்பஹ்வக் ல ௌஹிண்யனீக 
க்ஷபண ஸுனிபுணம் யஸ்ய 
ஸர்பவாத்தமஸ்ய | 
ஶுஶ்ரூ ார்தம் சகர்த 
ஸ்வயமயமதஸம் வக்தும் 
ஆனம்ததீர்த- 
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ஶ்ரீமன்னாமன் ஸமர்த ஸ்த்வமபி 
ஹி யுவபயாஃ பாதபத்மம் 
ப்ரபத்பய || ௨௪ || 
 
னிர்ம்றுத்னன்ன் அத்யயத்னம் 
விஜரவரஜரா ஸம்தகாயாஸ்தி 
ஸம்தீ  
ன்யுத்பதத்வம் ஸ்வத்வபர வா 
பஶுமிவ தமயன் விஷ்ணுபக்ஷத் 
விடீஶம் | 
யாவத் ப்ரத்யக்ஷபூதம் னிகில 
மகபுஜம் தர்பயா மாஸிதாலஸௌ 
தாவத்யா &&பயாஜி த்றுப்த்யா கிமு 
வத பகவன் ராஜஸூ 
யாஶ்வபமபத || ௨௩ || 
 
ஜக்பன னிக்பனன விக்பனா 
பஹுல பலபக த்வம்ஸனாத்பயன 
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பஶாசத்வி  
ப்ரானுக்பராஶபாவஶ ரஸுவித்றுதி 
ஸுகஸ்வயக சக்ராஜனானாம்| 
தஸ்வம பத பதவ குர்மஃ 
குருகுலபதபய கர்மணா ச 
ப்ரணாமான் 
கிர்மீரம் துர்மதீனாம் ப்ரதமமத ச 
பயா னர்மணா னிர்மமாத || ௨௨ || 
 
ஹனுமன் 
பதவ்யா பதஶப்ரணீதி த்ருஹிண 
ஹரவரா வத்யரபக்ஷா விகாதாத்  
யாபஸபவா த்யத்தயார்த்ரஃ 
ஸஹபுஜமகபரா த்ராமனாமா 
முகும்தஃ | 
துஷ்ப்ராபப பாரபமஷ்ட்பய 
கரதலமதுலம் மூர்த்னி வின்யஸ்ய 
தன்யம் 
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தன்வன் பூயஃ ப்ரபூத ப்ரணய 
விகஸிதா ப்பஜக்ஷண 
ஸ்த்பவக்ஷமாணஃ || ௨௧ || 
 
த்றுஷ்ட்வா துஷ்டாதி பபாரஃ 
ஸ்புடித கனகஸ த்வர்ம 
க்றுஷ்டாஸ்திகூடம் 
னிஷ்பிஷ்டம் ஹாடகாத்ரி ப்ரகட 
தடதடா காதிஶம்பகா 
ஜபனா&பூத் | 
பயனாலஜௌ ராவணாரி 
ப்ரியனடனபடு ர்முஷ்டிரிஷ்டம் 
ப்ரபதஷ்டும் 
கிம் பனஷ்பட பமஸபத&ஷ்டா 
பதகடகதடி த்பகாடிபா 
ம்றுஷ்டகாஷ்டஃ || ௨0 || 
 
க்ஷிப்தஃ பஶ்சாத்ஸலீலம் 
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ஶதமதுலமபத பயாஜனானாம் 
லஸௌச்ச 
ஸ்தாவத்வி ஸ்தாரவாம்ஶ்சா 
ப்யுபலலவ இவ வ்யக்ரபுத்த்யா 
த்வயா&தஃ | 
ஸ்வஸ்வஸ்தா னஸ்திதாதிஸ் 
திரஶகலஶிலா ஜால 
ஸம்ஶ்பல னஷ்ட  
ச்பசதாம்கஃ ப்ராகிவாபூத் 
கபிவரவபு  ஸ்பதனமஃ 
லகௌஶலாய || ௧௯ || 
 
ப்ராக் பம்சா ஶத்ஸஹஸ்வர 
ர்வ்யவஹிதமமிதம் பயாஜவனஃ 
பர்வதம் த்வம் 
யாவத் ஸம்ஜீவனா த்லயௌ த 
னிதி மதிக ப்ராண 
லம்காமவனஷீஃ | 
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அத்ராக்ஷீ துத்பதம்தம் தத உத 
கிரிமுத் பாடயம்தம் க்றுஹீத்வா 
யாம்தம் பக ராகவாம்க்லரௌ 
ப்ரணதமபி தவத கக்ஷபண த்வாம் 
ஹி பலாகஃ || ௧௮ || 
வம்பத&ஹம் தம் ஹனூமான் இதி 
மஹிதமஹா லபௌருப ா 
பாஹுஶாலீ 
க்யாத ஸ்பத&க்ர்பயா&வதாரஃ 
ஸஹித இஹ பஹு ப்ரஹ்ம 
சர்யாதி தர்வமஃ | 
ஸஸ்பனஹானாம் ஸஹஸ்வான் 
அஹரஹரஹிதம் னிர்தஹன் 
பதஹபாஜாம்  
அம்பஹா பமாஹாபபஹாயஃ 
ஸ்ப்றுஹயதி மஹதீம் 
பக்திமத்யாபி ராபம || ௧௭ || 
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மூலா வாயு 
தத்த்வஜ்ஞான் முக்திபாஜஃ 
ஸுகயஸி ஹி குபரா பயாக்யதா 
தாரதம்யாத்  
ஆதத்பஸ மிஶ்ரபுத்தீம் 
ஸ்த்ரிதிவனிரயபூ பகாசரா 
ன்னித்யபத்தான் | 
தாமிஸ்ராம் தாதிகாக்பய தமஸி 
ஸுபஹுலம் துஃக யஸ்யன்ய 
தாஜ்ஞான் 
விஷ்பணா ராஜ்ஞா பிரித்தம் 
ஶ்ருதிஶதமிதி ஹாஸாதிசா& 
கர்ணயாமஃ || ௧௬ || 
 
விஷ்பணா ரத்யுத்தமத்வாத் 
அகிலகுணகவண ஸ்தத்ர பக்திம் 
கரிஷ்டாம்  
ஆஶ்லிஷ்பட ஶ்ரீதராப்யாம் 
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அமுமத பரிவாராத்மனா 
பஸவபகஷு | 
யஃ ஸம்தத்பத விரிம்லச 
ஶ்வஸனவிஹகபா 
னம்தருத்பரம்த்ரபூர்பவ  
ஷ்வாத்யாயம் ஸ்தாரதம்யம் 
ஸ்புடமவதி ஸதா வாயுரஸ்மத் 
குருஸ்தம் || ௧௫ || 
 
மாதர்பம மாதரிஶ்வன் 
பிதரதுலகுபரா ப்ராதரிஷ்டாப்த 
பம்பதா 
ஸ்வாமின் ஸர்வாம்தராத்மன் 
னஜரஜரயிதர் ஜன்ம ம்றுத்யாம் 
அயானாம் | 
பகாவிம்பத பதஹி பக்திம் பவதி 
ச பகவன்ன் ஊர்ஜிதாம் 
னிர்னிமித்தாம் 
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னிர்வ்யாஜாம் னிஶ்சலாம் 
ஸத்குணகண ப்றுஹதீம் 
ஶாஶ்வதீம் ஆஶுபதவ || ௧௪ | 
 
க்ஷுத் க்ஷாமான் ரூக்ஷரபக்ஷா 
ரதகரனகர க்ஷுண்ண விபக்ஷாபி 
தாக்ஷான் 
ஆமக்னா னம்தகூபப க்ஷுரமுக 
முகவரஃ பக்ஷிபி ர்விக்ஷதாம்கான் | 
பூயா ஸ்றுங்மூத்ரவிஷ்டா 
க்றுமிகுல கலிபல தத் க்ஷண 
க்ஷிப்தஶக்த்யா  
த்யஸ்த்ர வ்ராதாற்திதாம்ஸ்த்வ 
த்த்வி  உபஜிஹபத வஜ்ரகல்பா 
ஜலூகாஃ || ௧௩ || 
 
அஸ்மின்ன ஸ்மத்குரூணாம் 
ஹரிசரண சிரத்யான 
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ஸன்மம்கலானாம் 
யுஷ்மாகம் பார்ஶ்வ பூமிம் 
த்றுதரணரணிக ஸ்வர்கிபஸவ்யாம் 
ப்ரபன்னஃ | 
யஸ்தூதாஸ்பதஸ ஆஸ்பத 
அதிபவம ஸுலப க்பலஶ 
னிற்பமாகமஸ்த  
ப்ராயானம்தம் கதம்சி ன்னவஸதி 
ஸததம் பம்ச கஷ்பட&தி கஷ்பட || 
௧௨ || 
 
உத்தப்தா 
த்யுத்கடத்விட்  ப்ரகடகடகட 
த்வானஸம்கட்ட பனாத்யத்வித் 
யுத்வ்ய் ஊடஸ்புலிம்க ப்ரகர 
விகிரபணா த்க்வாதிபத 
பாதிதாம்கான் | 
உத்காடம் பாத்யமானா தமஸி தத 
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இதஃ கிம்கவரஃ பம்கிபலபத 
பம்க்திர்க்ராவ்ணாம் கரிம்ணா 
க்லபயதிஹிபவ த்த்பவஷிபணா 
வித்வதாத்ய || ௧௧ || 
ஆனம்தா ன்மம்தமம்தா தததிஹி 
மருதஃ கும்த மம்தார னம்த்யா  
வர்த்யாபமாதான் ததானா 
ம்றுதபதமுதிபதா த்கீதவகஃ 
ஸும்தரீணாம் | 
வ்றும்வத ராவம்த்யமுக்பதம் 
த்வஹி மகுமத னாஹீம்த்ர 
பதபவம்த்ரபஸவ்பய 
லமௌகும்பத மம்தபர&ஸ்மின் 
னவிரதமுதயன் பமாதினாம் 
பதவபதவ || ௧0 || 
 
பய&மும் பாவம் பஜம்பத ஸுரமுக 
ஸுஜனா ராதிதம் பத த்றுதீயம் 
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பாஸம்பத பாஸுவரஸ்பத 
ஸஹசரசலிவத ஶ்சாமவர 
ஶ்சாருபவ ாஃ | 
வவகும்பட கம்டலக்ன 
ஸ்திரஶுசி விலஸத் காம்தி 
தாருண்யலீலா  
லாவண்யா பூர்ணகாம்தா 
குசபரஸுலபா ஶ்பல  ஸம்பமாத 
ஸாம்த்ராஃ || ௯ || 
 
ஸாப்பராஷ்ணா பீஶு ஶுப்ர ப்ரபம 
பயனபபா பூரி பூ ப்றுத்வி பூதி 
ப்ராஜிஷ்ணு ர்பூற் று பூணாம் 
பவனமபி விபபா &பபதி பப்பர 
பபூபவ | 
பயனப்ரூ விப்ரமஸ்பத ப்ரமயது 
ஸுப்றுஶம் பர்ப்று வத்துர் 
ப்றுதாஶான் 
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ப்ராம்திர் பபதாவ பாஸஸ் த்விதி 
பயமபி பூர் பபாக்ஷ்யபதா 
மாயிபிக்ஷூன் || ௮ || 
 
மூர்தன்பய ப ா&ம்ஜலிர்பம 
த்றுடதர மிஹபத பத்யபத பம்த 
பாஶ  
ச்பசத்பர தாத்பர ஸுகானாம் 
பஜதி புவி பவிஷ்ய த்விதாத்பர 
த்யுபர்த்பர | 
அத்யம்தம் ஸம்ததம்த்வம் ப்ரதிஶ 
பதயுபக ஹம்த ஸம்தாப பாஜாம்  
அஸ்மாகம் பக்திபமகாம் பகவத 
உதபத மாதவஸ்யாத வாபயாஃ || ௭ 
|| 
 
மம்கலாசரண 
ஸம்ஸாபரா த்தாபனித்பயா 
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பஶமதஸதய ஸ்பனஹஹா 
ஸாம்புபூர  
ப்பராத்ய த்வித்யானவத்ய 
த்யுதிமணி கிரண ஶ்பரணி 
ஸம்பூரிதாஶஃ| 
ஶ்ரீவத்ஸாம் காதிவாபஸா 
சிததரஸரல ஶ்ரீமத் ஆனம்ததீர்த  
க்ஷீராம்பபா திர்விபிம்த்யாத் 
பவதனபிமதம் பூரிபம 
பூதிபஹதுஃ || ௬ || 
 
உத்யத்வித்யுத் விப்ரசம்டாம் 
னிஜருசினிகர வ்யாப்த 
பலாகாவகாபஶா 
பிப்ரத் பீபமா புபஜபயா 
&ப்யுதிததினகரா பாம்கதாட்ய 
ப்ரகாம்பட | 
வீர்பயா த்தார்யாம் கதாக்ர்யாம 
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யமிஹ ஸுமதிம் வாயுபதபவா 
விதத்ய்  
ஆதத்யாத்ம ஜ்ஜானபனதா யதிவர 
மஹிபதா பூமி பூ ா மணிர்பம || 
௫ || 
 
அஸ்யா விஷ்கர்துகாமம் 
கலிமலகலுப  &ஸ்மின்ஜபன 
ஜ்ஞானமார்கம் 
வம்த்யம் சம்த்பரம்த்ர ருத்ர 
த்யுமணி பணிவபயா 
னாயகாத்வயரி ஹாத்ய | 
மத்வாக்யம் மம்த்ரஸித்தம் கிமுத 
க்றுதவபதா மாரு தஸ்யாவதாரம் 
பாதாரம் பாரபமஷ்ட்யம் 
பதமபவிபதஃ ப்ராப்துரா 
பன்னபும்ஸாம் || ௪ || 
ஜன்மாதி வ்யாத்யுபாதி ப்ரதிஹதி 
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விரஹ ப்ராபகாணாம் குணானாம  
அக்ர்யாணாம் மர்பகாணாம் 
சிரமுதித சிதானம்த 
ஸம்பதாஹதானாம்| 
ஏபத ா பம  பதா  ப்ரமுஷித 
மனஸாம் த்பவஷிணாம் 
தூ காணாம் 
வதத்யானாம் ஆர்திமம்பத தமஸி 
விதததாம் ஸம்ஸ்தபவ னாஸ்மி 
ஶக்தஃ || ௩ || 
 
உத்கம்டா கும்டபகாலா 
ஹலஜவவிதிதா ஜஸ்ர 
பஸவானுவ்றுத்த  
ப்ராஜ்ஜா த்மஜ்ஞானதூதாம் 
ததமஸஸுமபனா லமௌலிரத்னாவ 
லீனாம்| 
பக்த்யு த்பரகாவகாட 
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ப்ரகடனஸதடா த்கார 
ஸம்க்றுஷ்யமாண ப்ராம்த 
ப்ராம்க்ர்யாம்க்ரி பீட் 
த்த்திதகனகரஜஃ பிம்ஜரா 
ரம்ஜிதாஶாஃ ||௨|| 
 
ஓம் || ஶ்ரீமத் 
விஷ்ண்வம்க்ரினிஷ்டா ஆதிகுண 
குருதம ஶ்ரீமதானம்ததீர்த  
த்வரபலாக்யா சார்ய பாபதா 
ஜ்ஜ்வலஜல ஜலஸத்  பாம்த் 
பவா&ஸ்மான் புனம்து | 
வாசாம் யத்ர ப்ரபணத்ரீ த்ரிபுவன 
மஹிதா ஶாரதா ஶாரபதம்து  
ஜ்பயாத்ஸ்னா பத்ரஸ்மிதஶ்ரீ 
தவலிதககுபா ப்பரம பாரம்பபார || 
௧ || 
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|| ஶ்ரீ னரஸிம்ஹனகஸ்துதிஃ || 
 
பாம்த்வஸ்மான் 
புருஹூதவவரிபலவன் மாதம்க 
மாத்யத்கடா 
கும்பபாச்சாத்ரி விபாடனாதி கபடு 
ப்ரத்பயக வஜ்ராயிதாஃ | 
ஶ்ரீமத்கம்டீரவாஸ்ய 
ப்ரததஸுனகரா தாரிதாராதிதூர  
ப்ரத்வ ஸ்தத்வாம்தஶாம்த 
ப்ரவிததமனஸா பாவிதா 
பூரிபாவகஃ || ௧ || 
 
லக்ஷ்மீகாம்த ஸமம்தபதா&பி 
கலயன் வனபவஶி துஸ்பத ஸமம் 
பஶ்யாம் யுத்தமவஸ்து தூரதரபதா 
ஆபாஸ்தம் ரபஸா பயா&ஷ்டமஃ | 
யத்பரா ப ாத்கர 
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தக்ஷபனத்ரகுடில 
ப்ராம்பதாத்திதாக்னி ஸ்புரத் 
கத்பயா பதாபம விஷ்புலிம்க 
பஸிதா ப்ரஹ்பமஶ 
ஶக்பராத்கராஃ || ௨ || 
 
|| இதி ஶ்ரீமத் ஆனம்ததீர்த பகவத் 
பாதக்றுதா ஶ்ரீ னரஸிம்ஹ 
னகஸ்துதிஃ ஸம்பூர்ணா || 


