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|| శ్ర ీనరస ింహనఖస్తు తిః || 

 

పమింత్వస్మాన్ పురుహూత్వ ైరిబలవన్ మాత్ింగ 

మాద్యద్ఘటా 

క ింభోచ్మాద్ర ివిపమటనాధర కపటు పతి్యయక వజ్రియిత్ాిః | 

శ్రమీత్కింఠీరవమస్య పతి్త్స్తనఖరా ద్మరిత్ారాతద్ూర  

పధి్వ స్ుధమవింత్శాింత్ పవిిత్త్మనస్మ భావిత్ా భూరిభాగ  ిః 

|| ౧ || 

 

లక్ష్మాకాింత్ స్మింత్త్ోఽప  కలయన్ న ైవేశి త్ుసత ు స్మిం 

పశాయమ్ యుత్ుమవస్తు  ద్ూరత్రత్ో ఆపమస్ుిం రస్ో 

యోఽష్ టమిః | 

యద్రి షోత్కర ద్క్షనేత్కి టిల పమిింత్ోతిత్ాగిి స్తురత్ 

ఖద్రయ త్ోపమ విష్ుులింగ భస త్ా బహి్మాశ శకరీత్కరాిః || ౨ 

|| 
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|| ఇత శ్రమీద్ ఆనింద్తీర ిభగవత్ పమద్కృత్ా శ్ర ీనరస ింహ 

నఖస్తు తిః స్ింపూరాా || 

 

మింగలాచరణ 

 

ఓమ్ || శ్రమీద్ విష్వాింఘ్రి నిషమా ఆతగుణ గురుత్మ 

శ్రమీద్మనింద్తీర ి 

తై్్ైలోకాయ చ్మరయ పమద్ర జ్్వలజ్ల జ్లస్త్  పమింత్ వోఽస్మాన్ 

పునింత్ు | 

వమచ్మిం యత్ ిపణిేతీి తిభువన మహ్రత్ా శారద్మ 

శారద్యింద్త  

జ్యయత్ానా భద్ిస ాత్శ్ర ీధ్వలత్కక భా పతిమ భారింబభార || 

౧ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧: ఈ స్లొ కా భాష్ణ మత్ుు  చింత్న యల ొ
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స్పష్ టత్్ నీడ త్ుద్్.] 

 

ఉత్కింఠా క ింఠకరలా హలజ్వవిద్రత్ా జ్స్ ిసతవమనతవృద్ధ  

పమిజ్ర్  త్ాజ్రానధ్ూత్ాిం ధ్త్మస్స్తమనో మౌలరత్ాివ 

లీనామ్| 

భక ు ు ద్యకిావగమడ పఘిటనస్ధ్టా త్ాకర స్ింఘృష్యమాణ 

పమిింత్ పమిింగమీ ుింఘ్రి  పీఠ్ తుిత్కనకరజ్ిః ప ింజ్రా 

రింజిత్ాశాిః ||౨|| 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨: ఈ స్ోొ కా ఒబబర ఆలోచన  పకిరయీిెయనతి 

స్తధమరిస్తత్ుద్.్] 

 

జ్నాాధర వమయధ్తయపమధర పతిహత విరహ పమిపకాణమిం 

గుణమనామ  

అగమీ ుణమమ్ మరపకాణమిం చరముద్రత్ చద్మనింద్ 
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స్ింద్రహద్మనామ్| 

ఏత్యషమ మేష్ ద్రష్ పమిుష త్ మనస్మిం ద్యవష ణమిం 

ద్ూష్కాణమిం 

ద్్ైత్ాయనామ్ ఆరిుమింధయ త్మస  విద్ధ్త్ాిం స్ింస్ువే నాస ా 

శకుిః || ౩ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩: ఈ స్లొ కా అడ్త్డ్గళు మత్ుు  ద్తిఃఖద్రింద్ 

స్మవత్ింత్ుివనతి నీడ త్ుద్]్ 

 

అస్మయ విష్కరుు కామిం కలమలకలుషత ఽస ాన్నే జ్రానమారగిం 

వింద్యిం చింద్యిింద్ ిరుద్ ిద్తయమణి ఫణివయో 

నాయకాద్్ైయరి హాద్య | 

మధమవఖయిం మింత్సి ద్ధిం కరముత్ కృత్వత్ో మారు 

త్స్మయవత్ారిం 

పమత్ారిం పమరమేష్ుాిం పద్మపవిపద్ిః పమిపుు రా 
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పనిపుింస్మమ్ || ౪ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౪: ఈ స్లొ కా మింత్గిళు మత్ుు  జ్రపగళ 

పఠణద్ల ొయశస్ననతి నీడ త్ుద్్.] 

 

ఉద్యద్రవద్తయత్ విపచిిండమిం నిజ్రుచనికర వమయపు 

లోకావకాశో 

బిభది్ భీమో భుజ్ేయో ఽభుయద్రత్ద్రనకరా భాింగద్మఢ్య 

పకిాిండయ | 

వీరయయ ద్మధ రాయిం గద్మగమీుమ యమిహ స్తమతిం 

వమయుద్యవో విద్ధ్యయ  

ఆద్ధమయత్ా జ్ర్ ననేత్ా యతవర మహ్రత్ో భూమి భూషమ 

మణిరేా || ౫ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౫: ఈ స్ోొ కావు క  గ ిండ యావుద్య క లస్ద్ల ొ
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ఒబబర పయిత్ిగళ స్మక్ష్ాత్ాకరవనతి నీడ త్ుద్్] 

 

స్ింస్మరయ త్ుా పనిత్ోయ పశమద్స్ద్య సతిహహా స్మింబుపూర  

పోిద్య ద్రవద్మయనవద్య ద్తయతమణ ికరరణ శరణీి 

స్ింపూరిత్ాశిః| 

శ్రవీత్ానిం కాధరవమస్ో చత్త్రస్రల శ్రమీద్ ఆనింద్తీర ి 

క్ష్మరాింభో ధరరివభింద్మయద్ భవద్నభమత్ిం భూరిమే 

భూతహ్మత్ుిః || ౬ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౬: ఈ స్లొ కావు ఫలపది్ సతిహవనతి నీడ త్ుద్్ 

మత్ుు  ద్తిఃఖగళనతి త్్గ ద్తహాక త్ుద్్.] 

 

మూలా వమయు 

 

మూరధనేయ షోఽంింజ్లరేా ద్ృఢ్త్ర మిహత్య బధ్యత్య బింధ్ 
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పమశ  

చ్యేత్య ిద్మత్య ిస్తఖానాిం భజ్త భువి భవిష్య ద్రవధమత్య ి

ద్తయభరేు ే| 

అత్యింత్ిం స్ింత్త్ింత్విం పది్రశ పద్యుగే హింత్ స్ింత్ాప 

భాజ్రమ్  

అస్మాకిం భకరుమేకాిం భగవత్ ఉత్త్య మాధ్వస్మయథ 

వమయోిః || ౭ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౭: ఈ స్ోొ కావు లౌకరక లగత్ుు గళింద్ మత్ుు  

భావన గళింద్ స్మవత్ింత్ుివనతి నీడ త్ుద్్ మత్ుు  ద్యహ 

మత్ుు  మనస్ననతి బలపడిస్తత్ుద్్] 

 

స్మభోిషమా భీశ్ర శ్రభ ిపభిమ భయనభో భూరి భూ భృద్రవ 

భూత 

భాిజిష్ుా రభూ ఋ భూణమిం భవనమప  విభో ఽభేద్ర బభే ి
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బభూవే | 

యేినభూి విభమిసత ు భమియత్ు స్తభృశిం బరూృ వద్తు ర్ 

భృత్ాశాన్ 

భాిింతర్ భేద్మవ భాస్స్ తవత భయమభ భూర్ భోక్షయత్ో 

మాయిభక్షూన్ || ౮ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౮: ఈ స్లొ కా అనగత్య ఉత్ానహద్రింద్ 

వయకరుయనతి శమనగ ళస్తత్ుద్్.] 

 

యేిఽముిం భావిం భజ్ింత్య స్తరముఖ స్తజ్నా రాధరత్ిం త్య 

త్ృతీయిం 

భాస్ింత్య భాస్తర  సత ు స్హచరచలత్్ ైశాామర   శాారువేషమిః | 

వ ైక ింఠే కింఠలగి స రిశ్రచ విలస్త్ కాింత త్ారుణయలీలా  

లావణమయ పూరకాాింత్ా క చభరస్తలభా శరషొ్ స్మోాద్ 

స్మింద్మిిః || ౯ || 
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[ఫలశీ్రతిః ౯: ఈ స్లొ కా మహ్రళ యరిింద్ స్ౌకరయవనతి 

కిండ కొళళలు స్హాయ మాడ త్ుద్్] 

 

ఆనింద్మ నాింద్మింద్మ ద్ద్తహ్ర మరుత్ిః క ింద్ మింద్మర 

నింద్మయ  

వరుా ుమోద్మన్ ద్ధమనా మృద్పద్ముద్రత్ో ద్గగత్క  ిః 

స్తింద్రీణమమ్ | 

వృింద్్ై రావింద్యముకేుిం ద్వహ్ర మగుమద్ నాహ్ ింద్ ి

ద్యవేింద్సితవేయ 

మౌక ింద్య మింద్రేఽస ాన్ నవిరత్ముద్యన్ మోద్రనాిం 

ద్యవద్యవ || ౧౦ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧౦: ఈ స్ోొ కా మకకళు మత్ుు  స్మమానయ 

స్ింత్ోష్ద్రింద్ స్ింత్ోష్వనతి నీడ త్ుద్్.] 
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ఉత్ుపము  త్ుయత్కటతవట్  పకిటకటకట ధమవనస్ింఘటట 

నోద్యద్రవద్ 

యుద్వు ఊఢ్స్తులింగ పకిర వికరరణో త్ాకవథరత్య 

బాధరత్ాింగమన్ | 

ఉద్మగ ఢ్ిం పమత్యమానా త్మస  త్త్ ఇత్ిః కరింకర  ిః పింకరలేత్య 

పింకరురగాా వమాిం గరిమాా గొపయతహ్రభవ ద్యువష ణో విద్వద్మద్య 

|| ౧౧ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧౧: ఈ స్ోొ కా ఒబబర శత్ుిగళ మేలె గ లువనతి 

నీడ త్ుద్.్] 

 

అస ాని స్ాద్తగ రభణమిం హరిచరణ చరధమయన 

స్నాింగలానాిం 

యుషమాకిం పమర్వ భూమిిం ధ్ృత్రణరణిక స్వరిగసతవమయిం 
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పపినిిః | 

యస్ూు ద్మసత ుస్ ఆసత ు అధరభవమ స్తలభ కొేశ నిమోకమస్ు  

పమియానింద్ిం కథించ నివస్త స్త్త్ిం పించ కషత టఽత కషత ట 

|| ౧౨ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧౨: ఈ స్ోొ కావు స్ోమారిత్నవనతి 

త్్గ ద్తహాక త్ుద్్ మత్ుు  భకరు యనతి ద్యవర కడ్గ  

హద్గ ళస్లు స్హాయ మాడ త్ుద్్] 

 

క్షుత్ క్ష్ామాన్ రభక్షరక్ష్ో రద్ఖరనఖర క్షుణా విక్ష్ోభ త్ాక్ష్ాన్ 

ఆమగమి నింధ్కూపత క్షురముఖ ముఖర  ిః పక్ష్ిభ 

రివక్షత్ాింగమన్ | 

పూయా స్ృఙ్మాత్విిషమా కృమిక ల కలలే త్త్ క్షణ క్ష్ిప ుశకాు ు  

ద్యస్ు ైవమిత్ాద్రత్ాింస్ువ ద్రువష్ ఉపజిహత్య వజ్కిలాప జ్లూకాిః 

|| ౧౩ || 
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[ఫలశీ్రతిః ౧౩: ఈ స్లొ కా బడత్న మత్ుు  స్ోమారిత్నవనతి 

త్్గ ద్తహాక త్ుద్్ మత్ుు  శత్ుిగళనతి నాశమాడ త్ుద్్.] 

 

మాత్రేా మాత్రిశవన్ ప త్రత్ులగురయ భాిత్రిషమట ప ు బింధర 

స్మవమిన్ స్రావింత్రాత్ాన్ నజ్రజ్రయిత్ర్ జ్నా 

మృత్ాయమ్ అయానామ్ | 

గయవిింద్య ద్యహ్ర భకరుిం భవత చ భగవన్ి ఊరి్త్ాిం 

నిరిిమిత్ుా ిం 

నిరావుజ్రిం నిశాలాిం స్ద్తగ ణగణ బృహతీిం శాశవతీమ్ 

ఆశ్రద్యవ || ౧౪ | 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧౪: ఈ స్లొ కా హ్రరియరిగ  గౌరవ మత్ుు  

విధయయత్్ బెళ స్లు మత్ుు  స్మాజ్ద్లనొ జ్నరల ొ

గౌరవవనతి గళస్లు స్హాయ మాడ త్ుద్్] 
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విషోా రత్ుయత్ుమత్ావద్ అఖిలగుణగణ ై స్ుత్ ిభకరుిం 

గరిషమామ్  

ఆశిషొత ట శ్రధీ్రాభాయమ్ అముమథ పరివమరాత్ానా సతవకేష్ు | 

యిః స్ింధ్త్యు విరిించ్ ్శవస్నవిహగపమ నింత్రుద్యిింద్పిూరేవ  

షమవధమయయిం స్ము రత్మయిం స్తుటమవత స్ద్మ 

వమయురస్ాద్ గురుస్ుమ్ || ౧౫ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧౫: ఈ స్లొ కా ద్యవర అరివు మత్ుు  

మహత్ురత్్యనతి అభవృద్రధపడిస్లు స్హాయ 

మాడ త్ుద్.్] 

 

త్త్ువజ్రాన్ ముకరుభాజ్ిః స్తఖయస  హ్ర గురయ యోగయత్ా 

త్ారత్మాయద్  

ఆధ్త్యన మిశబీుద్గధిం స ుైద్రవనిరయభూ గయచరా నిిత్యబద్మధ న్ 
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| 

త్ామిస్మి ిం ధమద్రకాఖేయ త్మస  స్తబహులిం ద్తిఃఖ యస్యనయ 

థమజ్రాన్ 

విషోా రాజ్రా భరిత్ిిం శీ్రతశత్మిత హాస్మద్రచ్మఽ 

కరయాామిః || ౧౬ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧౬: ఈ స్లొ కా మోక్షవనతి పడ్ద్తకొళళలు 

స్హాయ మాడ త్ుద్్.] 

 

హనూమాన్ 

 

వింద్యఽహిం త్ిం హనూమాన్ ఇత మహ్రత్మహా పౌరుషో 

బాహుశాలీ 

ఖాయత్ సత ుఽగయీ ుఽవత్ారిః స్హ్రత్ ఇహ బహు బహిా చరాయద్ర 

ధ్ర  ాిః | 
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స్సతిహానాిం స్హస్మవన్ అహరహరహ్రత్ిం నిరుహన్ 

ద్యహభాజ్రమ్  

అింహో మోహాపహోయిః స్పృహయత మహతీిం 

భకరుమద్మయప  రామే || ౧౭ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧౭: ఈ స్లొ కా అస్మధ్యవమద్ కారయగళనతి 

నిరవహ్రస్లు స్హాయ మాడ త్ుద్్.] 

 

పమిక్ పించ్మ శత్నహసై్  ైరవువహ్రత్మమిత్ిం యోజ్న ైిః 

పరవత్ిం త్విం 

యావత్ స్ింజీవనా ద్యయష్ధ్ నిధర మధరక పమిణ 

లింకామన ైషీిః | 

అద్మిక్ష్మ ద్తత్పత్ింత్ిం త్త్ ఉత్ గిరిముత్ పమటయింత్ిం 

గృహ్ త్ావ 

యాింత్ిం ఖే రాఘవమింఘౌి పణిత్మప  త్ద్్ై కక్షణే త్ావిం 
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హ్ర లోకిః || ౧౮ || 

[ఫలశీ్రతిః ౧౮: ఈ స్లొ కా అనేక భీతగ ళస్తవ రయగగళగ  

విరుద్ధవమగి పతివిష్వమగి కారయనిరవహ్రస్తత్ుద్్.] 

 

క్ష్ిప ుిః పశాాత్నలీలిం శత్మత్ులమత్య యోజ్నానాిం స్ౌచా 

స్ము వద్రవ స్ము రవమింశాా పుయపలలవ ఇవ వయగీబుద్మధ ు 

త్వయాఽత్ిః | 

స్వస్వస్మి  నస తి్ాతస్ థరరశకలశిలా జ్రల స్ింశరషొ్నష్ ట  

చ్యేద్మింకిః పమిగివమభూత్ కప వరవపుష్ సత ునమిః కౌశలాయ 

|| ౧౯ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౧౯: ఈ స్లొ కా త్త్వగళ మేలె ఒబబర నిలువు 

స్మధరస్లు, నష్ టగళనతి మత్ుు  మనస నన అస్మరత్ి్యనతి 

నిరవహ్రస్లు స్హాయ మాడ త్ుద్్.] 
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ద్ృషమట వ ద్తషమట ధర పోరిః స్తుటిత్ కనకస్ ద్వరా 

ఘృషమట స కిూటిం 

నిష పష్ టిం హాటకాద్ర ిపకిట త్టత్టా కాతశింకర 

జ్నోఽభూత్ | 

యిేనాజ్ౌ రావణమరి ప ియనటనపటు రుాష టరిష్ టిం పది్యష్ుట ిం 

కరిం నేషత ట మేస్త్యఽషమట  పద్కటకత్టి త్ోకటిభా మృష్ టకాష్ిాః 

|| ౨౦ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౦: ఈ స్ోొ కా ఒబబర శత్ుిగళ మేలె గ లువనతి 

నీడ త్ుద్.్] 

 

ద్యవమయ ద్యశపణిీత ద్తిహ్రణ హరవరా వధ్యరక్ష్ో విఘాత్ాద్  

యాసతవో ద్యద్ుయారుాిః స్హభుజ్మకరయ ద్మిమనామా 

ముక ింద్ిః | 

ద్తషమరాపత పమరమేషతుా కరత్లమత్ులిం మూరిధా  వినయస్య 
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ధ్నయిం 

త్నవన్ భూయిః పభిూత్ పణియ వికస త్ా బే్క్షణ 

సత ువక్షమాణిః || ౨౧ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౧: ఈ స్ోొ కా ఒబబర ఆస్గళనతి 

పూర  స్తత్ుద్.్] 

 

భీమసతన 

 

జ్ఘ్ని నిఘ్నిన విఘ్ని బహుల బలబక ధ్వింస్నాద్యయన 

శోచద్రవ  

పమినతకరీశపమశ   రస్తవిధ్ృత స్తఖస్ైయక చకాీజ్నానామ్| 

త్సై్ా త్య ద్యవ క రాిః క రుక లపత్యిే కరాణమ చ 

పణిమమాన్ 

కరరీారిం ద్తరాతీనాిం పథిమమథ చ యో నరాణమ 
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నిరామాథ || ౨౨ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౨: ఈ స్లొ కా ఒబబర పగితయల ొ

అడ్త్డ్గళనతి నిరవహ్రస్లు స్హాయ మాడ త్ుద్్.] 

 

నిరాృద్ిన్ి అత్యయత్ిిం విజ్రవరజ్రా స్ింధ్కాయాస  ి

స్ింధగ  

నతయద్యధత్విం స్వధ్వరే వమ పశ్రమివ ద్మయన్ విష్ుాపక్షద్ 

విడమశమ్ | 

యావత్ పతి్యక్షభూత్ిం నిఖిల మఖభుజ్ిం త్రపయా 

మాస థమస్ౌ 

త్ావత్ాయ ఽఽయోజి త్ృపము ు కరము వద్ భగవన్ రాజ్స్ూ 

యాశవమేధయ || ౨౩ || 

[ఫలశీ్రతిః ౨౩: ఈ స్ోొ కా శత్ుిగళ మేల ె

విజ్యవనతిింటుమాడ త్ుద్్.] 
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క్ష్ేవలా క్ష్మణమటటహాస్ిం త్వరణమరి హన్ి ఉద్గద్ర 

ద్ము మబాహో  

రబహవక్ షౌహ్రణయనీక క్షపణ స్తనిపుణిం యస్య 

స్రయవత్ుమస్య | 

శ్రశీ్రషమరిిం చకర ిస్వయమయమథస్ిం వక ు మ్ 

ఆనింద్తీర-ి 

శ్రమీనాిమన్ స్మర ిస్ువమప  హ్ర యువయోిః పమద్పద్ాిం 

పపిద్యయ || ౨౪ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౪: ఈ స్లొ కా మేలధరకారిగళగ  నిష్యానతి 

పతిఫల నీడ త్ుద్్.] 

 

ద్తిహయింతీిం హృద్తు ు హిం మాిం ద్తిత్మనిలబలా 

ద్ము ు వయింతీమ విద్మయ 
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నిద్మిిం విద్మివయ స్ద్రయ రచనపటుమథమఽ పమద్య 

విద్మయస్ముద్ ి| 

వమగేువీ స్మస్తవిద్మయ ద్ివిణద్ విద్రత్ా ద్యిపద్గ రుద్పిత్ాిు  

ద్తయద్రకిాు  ద్మిగభద్మి ద్హియత్ు ద్యిత్ా పూరవ 

భీమాఽజ్ ాయాత్య || ౨౫ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౫: ఈ స్లొ కా భాష్ణద్ల ొస్పష్ టత్్ నీడ త్ుద్్ 

మత్ుు  అజ్రానవనతి నాశపడిస్తత్ుద్్.] 

 

యాభాయిం శ్రశీ్రష్ురాసీిః క రుక ల జ్ననే క్షత్ ివిపోి 

ద్రత్ాభాయిం 

బహిాభాయిం బృింహ్రత్ాభాయిం చతస్తఖ వపుషమ కృష్నాామా 

స్పద్మభాయమ్ | 

నిరేూద్మభాయిం విశరషమద్రువ వచన విష్యాభాయ ముభాభాయమ్ 

అమూభాయిం 
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త్ుభయిం చ క్ష్ేమద్యభయిః స్రస జ్ విలస్ లోొచనేభోయ నమోఽస్తు  

|| ౨౬ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౬: ఈ స్లొ కా గురు భకరు నీడ త్ుద్్.] 

 

గచాన్ స్ౌగింధరకారిిం పథరస్ హనతమత్ిః పుచే మచేస్య 

భీమిః 

పోిద్ధరుు ిం నాశకత్న త్వముమురు వపుషమ భీష్యా 

మాస్చ్యత | 

పూరజా్రానౌ జ్స్ోసత ు గురుత్మ వపుషోిః శ్రమీద్ ఆనింద్తీర ి

కరడీమమాత్ిిం త్ద్యత్త్ పమిద్ద్ స్తధరయాిం మోహక ద్యవష్ 

భాజ్రమ్ || ౨౭ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౭: ఈ స్లొ కా ఒబబర క లస్గళల ొయశస్ననతి 

నీడ త్ుద్.్] 



Page 23 of 59 

 

 

బహ్ విః కరటీరటీకిః క టిల కటుమతీ నతత్కటా 

టోపకరపమన్ 

ద్మిక్ చ త్విం స్త్వరత్ావ చేరణద్ గద్యా పోథయా 

మాస థమరీన్ | 

ఉనాథమయ త్థయమిథమయ త్వవచన వచనా నతత్పథ స్మి ింస్ుథమ  

ఽనాయనారాయచేిః స్వప ియాయిెై ప ియత్మ క స్తమిం పమిణ 

త్సై్ా నమసత ు || ౨౮ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౮: ఈ స్ోొ కా స్తళుళ మత్ుు  వించన య విరుద్ధ 

రక్ష్ిస్తత్ుద్.్] 

 

మధమవ 

 

ద్యహా ద్తత్క్రామి త్ానామ అధరపత రస్త్ామ అకమీాద్ 
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వకబీుద్రధిః 

క ీద్ధిః కరీధ్ైక వశయిః కృమిరివ మణిమాన్ ద్తష్కృతీ నిష రి 

యారమి్ | 

చకే ీభూచక ీమేత్య కకీచమివస్త్ాిం చ్యత్స్ిః కష్ ట శాస్ుిైం 

ద్తస్ురకిం చకపీమణ ేగుణగణ విరహిం జీవత్ాిం చ్మధరకృత్య 

|| ౨౯ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౨౯: ఈ స్ోొ కావు నిమానతి స్మాజ్క క హ్ెచతా 

జ్నప ియగ ళస్తత్ుద్్ మత్ుు  బెలెబాళువింత్్ మాడ త్ుద్్.] 

 

త్ద్తు ష్పప రేక్ష్ానతస్మరా త్కతపయక నర   రాద్ృత్ోఽన ైయ 

రివస్ృషటో  

బహిాాఽహిం నిరుగ ణోఽహిం విత్థ మిద్మిత హ్మయష్ 

పమష్ిండ వమద్ిః | 

త్ద్తయకాు ు భాస్జ్రల పసి్రవిష్త్రభ ద్ము హద్క్ష పమిాణ  
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జ్రవలా మాలాధ్రయఽగిిిః పవన విజ్యత్య త్యఽవ త్ార 

స్ుృతీయిః || ౩౦ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౦: ఈ స్ోొ కావు చర ాగళల ొయశస్ననతి 

నీడ త్ుద్.్] 

 

ఆకరీశింత్ో నిఆశా భయభరవి వశస్మవశయా శిేనిద్రాప 

వమశింత్ో ద్యశనాశ స ువత బత్ క ధరయాిం నాశమాశా 

ద్శాఽశ్ర | 

ధమవింత్ో ఽశ్రొలశ్రలా విత్థ శపథ శాపమశివమిః శాింత్శౌరాయ  

స్ువద్మవుఖాయ స ింహనాద్య స్పద్ర ద్ద్ృశిరే మాయిగయ 

మాయవసత ు || ౩౧ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౧: ఈ స్లొ కా ఒబబర శత్ుిగళనతి 

స్ోలస్తత్ుద్.్] 
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తిష్వపతయ వమవత్ారే ష్వరిభరపఘృణిం హ్రింస త్ో నిరివకారిః 

స్రవజ్ిాః స్రవశకరుిః స్కల గుణగణమ పూరరాభప పగిలూిః | 

స్వచేిః స్వచేింద్ మృత్ుయిః స్తఖయస  స్తజ్నిం ద్యవ కరిం 

చత్మిత్ ి

త్ాిత్ా యస్య తిధమమా జ్గద్తత్ వశగిం కరింకరాిః 

శింకరాద్మయిః || ౩౨ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౨: ఈ స్లొ కా అకాలక మరణవనతి 

త్డ్యుత్ుద్ ్మత్ుు  ఖాయతయనతి స్మధరస్లు స్హాయ 

మాడ త్ుద్.్] 

 

ఉద్యన్ మింద్స ాత్శ్ర ీమృద్తమధ్తమధ్తరా లాపపీ 

యూష్ధమరాప్ 

ఊరా సతకరపశాింత్ా స్తఖస్తజ్నమనోలోచనా 
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పీయమానమ్| 

స్ింద్కి్ష్ేయ స్తింద్రింస్ిం ద్తహద్రహ మహద్మనింద్మ్ 

ఆనింద్తీర ి

శ్రమీద్ వకేు ేింద్తబిింబిం ద్తరిత్ నతద్తద్రత్ిం నిత్యద్మహిం 

కద్మనత || ౩౩ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౩: ఈ స్లొ కా పబిల మత్ుు  ఆకరషక 

వయకరుత్వవనతి అభవృద్రధపడిస్లు స్హాయ మాడ త్ుద్్.] 

 

పమిచీనా చీరపాుణోయ చాయచత్ురత్రా చ్మరత్శాారుచత్ుా   

నత్ుయచ్మాిం రయచయింతీిం శీ్రతచత్వచనాిం శాీవ కాింశోాద్య 

చతించూన్ | 

వమయఖాయ ముత్ాాత్ ద్తిఃఖాిం చరముచత్ మహాచ్మరయ 

చింత్ార త్ాింసత ు 

చత్ాిిం స్చ్మేస్ు ైకరు శారణ పరిచరాిం ఛ్మి వయా స్మాింశా 
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కరించత్ || ౩౪ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౪: ఈ స్ోొ కా ఒబబర ఆశయగళనతి 

పూర  స్తత్ుద్్ మత్ుు  ఆస్గళనతి పరిణమమకారియాగి 

తళస్తవ స్మమరుి నీడ త్ుద్.్] 

 

పీఠే రత్ోిపకొౄపత ు రుచర రుచమణి జ్యయతషమ స్నిిష్ణాిం 

బహిాాణిం భావినింత్ావిం జ్వలత నిజ్పద్య వ ైద్రకాద్మయహ్ర 

విద్మయిః | 

సతవింత్య మూరిుమత్యిః స్తచరిత్ చరిత్ిం భాత గింధ్రవ 

గీత్ిం 

పతి్యయకిం ద్యవ స్ింస్త్నవప  త్వ భగవన్ నరిుత్ ద్రయవధ్ూష్ు 

|| ౩౫ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౫: ఈ స్లొ కా హ్ెస్రు మత్ుు  ఖాయతయనతి 
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స్మధరస్లు స్హాయ మాడ త్ుద్్.] 

 

స్మనత కరీశ  రజ్స్ిిం జ్ని మృతనిరయా ద్ూయరిా 

మాలావిలేఽస ాన్ 

స్ింస్మరా బధధ నిమగమిిం ఛరణ మశరణమ నిచేత్ో వీక్షయ 

జ్ింత్ూన్ | 

యుషమాభిః పమిరితి్ిః స్ఞ్ జ్లనిధర శయనిః స్త్యవత్ాయిం 

మహరేష  

రవుకుశిా నాాత్మిూరిుర్ నఖలు భగవత్ిః పమికృత్ో జ్రత్ు 

ద్యహిః || ౩౬ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౬: ఈ స్లొ కావు లౌకరక లగత్ుు గళనతి 

బిడిస్తవుద్త మత్ుు  ఉత్ుమ మకకళనతి పడ్యువుద్క క 

స్హాయ మాడ త్ుద్్.] 
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అస్ువయస్ుిం స్మస్ు శీ్రతగత్ మధ్మ ై రత్ిపూగిం యథమింధ్ై  

రరిిం లోకరప కృత్్ైయ గుణగణ నిలయిః స్ూత్యిా మాస్ 

కృత్నామ్ | 

యోఽస్ౌ వమయస్మభధమన స్ుమహ మహరహర్ భకరుత్స్ుత్ 

పసి్మద్మత్ 

స్ద్రయవిద్రయ పలబె్ ధు గురుత్మ మగురుిం ద్యవద్యవిం 

నమామి || ౩౭ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౭: ఈ స్లొ కా నష్ టగళింద్ చ్యత్రిస కొళళలు 

స్హాయ మాడ త్ుద్్.] 

 

ఆజ్రామన్ అన ైయరధమరాయిం శిరస  పరిస్ర ద్శిిా కరటీర కరటౌ 

కృష్సా్మయ కరొష్ టకరాా ద్ధ్ద్నత స్రణమ ద్రితి్ో ద్యవస్ింఘ్ ైిః | 

భూమావమగత్య భూమన్ి అస్తకర మకరయ ర్రహాస్ూత్సి్య 

భాష్యిం 
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ద్తరాూష్యిం వయస్యద్స్ోయ రాణిమత్ ఉద్రత్ిం వేద్ స్ద్తయకరు 

భస్ువమ్ || ౩౮ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౮: ఈ స్లొ కా హణవనతి గళస్లు స్హాయ 

మాడ త్ుద్.్] 

 

భూత్ావ క్ష్ేత్య ివిశ్రద్యధ ద్రవజ్గణ నిలయిే రభపయపీ ఠాభధమనే 

త్త్ాిప  బహిాజ్రత స ుైభువనవిశద్య మధ్య గేహాఖయగేహ్మ | 

పమర ివమిజ్రయధరరాజ్ిః పునరప  బద్రీిం పమిపయ కృష్ిాం చనత్ావ 

కృత్ావ భాషమయణి స్మయగ్ వయత్నతత్చ భవమన్ భారత్ార ి

పకిాశమ్ || ౩౯ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౩౯: ఈ స్లొ కావు మకకళింద్ లాభ పడ్యలు 

అనకూల మాడ త్ుద్్.] 
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వింద్య త్ిం త్ావ స్తపూర ాపమిత మనతద్రనా సతవిత్ిం 

ద్యవవృింద్్ై  

రవింద్య వింద్మరుమీశర శియీ ఉత్ నియత్ిం శ్రమీద్ 

ఆనింద్తీరమి్ | 

వింద్య మింద్మకరనీ స్త్ స్రిద్ మలజ్లా సతకస్మధరకయ స్ింగిం 

వింద్యఽహిం ద్యవ భకాు ు భవభయ ద్హనిం స్జ్్నాన్ 

మోద్యింత్మ్ || ౪౦ || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౪౦: ఈ స్లొ కావు గీహగళ క టట 

పరిణమమగళనతి పరిహరిస్తత్ుద్్.] 

 

ఫలశీ్రతిః 

 

స్తబహిాణమయఖయ స్ూరేిః స్తత్ ఇత స్తభృశిం కేశవమ నింద్ 

తీర-ి 
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శ్రమీత్ పమద్మబ్భకుిః స్తు త మకృత్ హరేర్ వమయుద్యవస్య 

చ్మస్య | 

త్త్ాపద్మర్ చ్మద్రేణ గీథరత్పద్ల స్నాాలయా త్యవత్యా 

యేి 

స్ింరాధమయ మూనమింత పతి్త్ మతగుణమ ముకరుమేత్య 

వజి్ింత || ౪౧ || 

|| ఇత కవిక లతలక శ్రమీత్ తివికమీపిండిత్ాచ్మరయ కృత్ా 

వమయుస్తు తిః స్ింపూరాా || 

 

[ఫలశీ్రతిః ౪౧: ఈ స్లొ కావు లౌకరక లగత్ుు గళింద్ 

బిడ గడ్గ ళుళత్ుద్్.] 

 

|| శ్ర ీనరస ింహనఖస్తు తిః || 

 

పమింత్వస్మాన్ పురుహూత్వ ైరిబలవన్ మాత్ింగ 
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మాద్యద్ఘటా 

క ింభోచ్మాద్ర ివిపమటనాధర కపటు పతి్యయక వజ్రియిత్ాిః | 

శ్రమీత్కింఠీరవమస్య పతి్త్స్తనఖరా ద్మరిత్ారాతద్ూర  

పధి్వ స్ుధమవింత్శాింత్ పవిిత్త్మనస్మ భావిత్ా భూరిభాగ  ిః 

|| ౧ || 

 

లక్ష్మాకాింత్ స్మింత్త్ోఽప  కలయన్ న ైవేశి త్ుసత ు స్మిం 

పశాయమ్ యుత్ుమవస్తు  ద్ూరత్రత్ో ఆపమస్ుిం రస్ో 

యోఽష్ టమిః | 

యద్రి షోత్కర ద్క్షనేత్కి టిల పమిింత్ోతిత్ాగిి స్తురత్ 

ఖద్రయ త్ోపమ విష్ుులింగ భస త్ా బహి్మాశ శకరీత్కరాిః || ౨ 

|| 

 

పురస్ారణ 
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|| శ్ర ీనరస ింహనఖస్తు తిః || 

 

పమింత్వస్మాన్ పురుహూత్వ ైరిబలవన్ మాత్ింగ 

మాద్యద్ఘటా 

క ింభోచ్మాద్ర ివిపమటనాధర కపటు పతి్యయక వజ్రియిత్ాిః | 

శ్రమీత్కింఠీరవమస్య పతి్త్స్తనఖరా ద్మరిత్ారాతద్ూర  

పధి్వ స్ుధమవింత్శాింత్ పవిిత్త్మనస్మ భావిత్ా భూరిభాగ  ిః 

|| ౧ || 

లక్ష్మాకాింత్ స్మింత్త్ోఽప  కలయన్ న ైవేశి త్ుసత ు స్మిం 

పశాయమ్ యుత్ుమవస్తు  ద్ూరత్రత్ో ఆపమస్ుిం రస్ో 

యోఽష్ టమిః | 

యద్రి షోత్కర ద్క్షనేత్కి టిల పమిింత్ోతిత్ాగిి స్తురత్ 

ఖద్రయ త్ోపమ విష్ుులింగ భస త్ా బహి్మాశ శకరీత్కరాిః || ౨ 

|| 
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|| ఇత శ్రమీద్ ఆనింద్తీర ిభగవత్ పమద్కృత్ా శ్ర ీనరస ింహ 

నఖస్తు తిః స్ింపూరాా || 

ఫలశీ్రతిః 

 

స్తబహిాణమయఖయ స్ూరేిః స్తత్ ఇత స్తభృశిం కేశవమ నింద్ 

తీర-ి 

శ్రమీత్ పమద్మబ్భకుిః స్తు త మకృత్ హరేర్ వమయుద్యవస్య 

చ్మస్య | 

త్త్ాపద్మర్ చ్మద్రేణ గీథరత్పద్ల స్నాాలయా త్యవత్యా 

యేి 

స్ింరాధమయ మూనమింత పతి్త్ మతగుణమ ముకరుమేత్య 

వజి్ింత || ౪౧ || 

|| ఇత కవిక లతలక శ్రమీత్ తివికమీపిండిత్ాచ్మరయ కృత్ా 

వమయుస్తు తిః స్ింపూరాా || 
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మధమవ 

వింద్య త్ిం త్ావ స్తపూర ాపమిత మనతద్రనా సతవిత్ిం 

ద్యవవృింద్్ై  

రవింద్య వింద్మరుమీశర శియీ ఉత్ నియత్ిం శ్రమీద్ 

ఆనింద్తీరమి్ | 

వింద్య మింద్మకరనీ స్త్ స్రిద్ మలజ్లా సతకస్మధరకయ స్ింగిం 

వింద్యఽహిం ద్యవ భకాు ు భవభయ ద్హనిం స్జ్్నాన్ 

మోద్యింత్మ్ || ౪౦ || 

 

భూత్ావ క్ష్ేత్య ివిశ్రద్యధ ద్రవజ్గణ నిలయిే రభపయపీ ఠాభధమనే 

త్త్ాిప  బహిాజ్రత స ుైభువనవిశద్య మధ్య గేహాఖయగేహ్మ | 

పమర ివమిజ్రయధరరాజ్ిః పునరప  బద్రీిం పమిపయ కృష్ిాం చనత్ావ 

కృత్ావ భాషమయణి స్మయగ్ వయత్నతత్చ భవమన్ భారత్ార ి

పకిాశమ్ || ౩౯ || 
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ఆజ్రామన్ అన ైయరధమరాయిం శిరస  పరిస్ర ద్శిిా కరటీర కరటౌ 

కృష్సా్మయ కరొష్ టకరాా ద్ధ్ద్నత స్రణమ ద్రితి్ో ద్యవస్ింఘ్ ైిః | 

భూమావమగత్య భూమన్ి అస్తకర మకరయ ర్రహాస్ూత్సి్య 

భాష్యిం 

ద్తరాూష్యిం వయస్యద్స్ోయ రాణిమత్ ఉద్రత్ిం వేద్ స్ద్తయకరు 

భస్ువమ్ || ౩౮ || 

 

అస్ువయస్ుిం స్మస్ు శీ్రతగత్ మధ్మ ై రత్ిపూగిం యథమింధ్ై  

రరిిం లోకరప కృత్్ైయ గుణగణ నిలయిః స్ూత్యిా మాస్ 

కృత్నామ్ | 

యోఽస్ౌ వమయస్మభధమన స్ుమహ మహరహర్ భకరుత్స్ుత్ 

పసి్మద్మత్ 

స్ద్రయవిద్రయ పలబె్ ధు గురుత్మ మగురుిం ద్యవద్యవిం 

నమామి || ౩౭ || 
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స్మనత కరీశ  రజ్స్ిిం జ్ని మృతనిరయా ద్ూయరిా 

మాలావిలేఽస ాన్ 

స్ింస్మరా బధధ నిమగమిిం ఛరణ మశరణమ నిచేత్ో వీక్షయ 

జ్ింత్ూన్ | 

యుషమాభిః పమిరితి్ిః స్ఞ్ జ్లనిధర శయనిః స్త్యవత్ాయిం 

మహరేష  

రవుకుశిా నాాత్మిూరిుర్ నఖలు భగవత్ిః పమికృత్ో జ్రత్ు 

ద్యహిః || ౩౬ || 

 

పీఠే రత్ోిపకొౄపత ు రుచర రుచమణి జ్యయతషమ స్నిిష్ణాిం 

బహిాాణిం భావినింత్ావిం జ్వలత నిజ్పద్య వ ైద్రకాద్మయహ్ర 

విద్మయిః | 

సతవింత్య మూరిుమత్యిః స్తచరిత్ చరిత్ిం భాత గింధ్రవ 

గీత్ిం 

పతి్యయకిం ద్యవ స్ింస్త్నవప  త్వ భగవన్ నరిుత్ ద్రయవధ్ూష్ు 
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|| ౩౫ || 

 

పమిచీనా చీరపాుణోయ చాయచత్ురత్రా చ్మరత్శాారుచత్ుా   

నత్ుయచ్మాిం రయచయింతీిం శీ్రతచత్వచనాిం శాీవ కాింశోాద్య 

చతించూన్ | 

వమయఖాయ ముత్ాాత్ ద్తిఃఖాిం చరముచత్ మహాచ్మరయ 

చింత్ార త్ాింసత ు 

చత్ాిిం స్చ్మేస్ు ైకరు శారణ పరిచరాిం ఛ్మి వయా స్మాింశా 

కరించత్ || ౩౪ || 

 

ఉద్యన్ మింద్స ాత్శ్ర ీమృద్తమధ్తమధ్తరా లాపపీ 

యూష్ధమరాప్ 

ఊరా సతకరపశాింత్ా స్తఖస్తజ్నమనోలోచనా 

పీయమానమ్| 

స్ింద్కి్ష్ేయ స్తింద్రింస్ిం ద్తహద్రహ మహద్మనింద్మ్ 
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ఆనింద్తీర ి

శ్రమీద్ వకేు ేింద్తబిింబిం ద్తరిత్ నతద్తద్రత్ిం నిత్యద్మహిం 

కద్మనత || ౩౩ || 

 

తిష్వపతయ వమవత్ారే ష్వరిభరపఘృణిం హ్రింస త్ో నిరివకారిః 

స్రవజ్ిాః స్రవశకరుిః స్కల గుణగణమ పూరరాభప పగిలూిః | 

స్వచేిః స్వచేింద్ మృత్ుయిః స్తఖయస  స్తజ్నిం ద్యవ కరిం 

చత్మిత్ ి

త్ాిత్ా యస్య తిధమమా జ్గద్తత్ వశగిం కరింకరాిః 

శింకరాద్మయిః || ౩౨ || 

 

ఆకరీశింత్ో నిఆశా భయభరవి వశస్మవశయా శిేనిద్రాప 

వమశింత్ో ద్యశనాశ స ువత బత్ క ధరయాిం నాశమాశా 

ద్శాఽశ్ర | 

ధమవింత్ో ఽశ్రొలశ్రలా విత్థ శపథ శాపమశివమిః శాింత్శౌరాయ  
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స్ువద్మవుఖాయ స ింహనాద్య స్పద్ర ద్ద్ృశిరే మాయిగయ 

మాయవసత ు || ౩౧ || 

 

త్ద్తు ష్పప రేక్ష్ానతస్మరా త్కతపయక నర   రాద్ృత్ోఽన ైయ 

రివస్ృషటో  

బహిాాఽహిం నిరుగ ణోఽహిం విత్థ మిద్మిత హ్మయష్ 

పమష్ిండ వమద్ిః | 

త్ద్తయకాు ు భాస్జ్రల పసి్రవిష్త్రభ ద్ము హద్క్ష పమిాణ  

జ్రవలా మాలాధ్రయఽగిిిః పవన విజ్యత్య త్యఽవ త్ార 

స్ుృతీయిః || ౩౦ || 

 

ద్యహా ద్తత్క్రామి త్ానామ అధరపత రస్త్ామ అకమీాద్ 

వకబీుద్రధిః 

క ీద్ధిః కరీధ్ైక వశయిః కృమిరివ మణిమాన్ ద్తష్కృతీ నిష రి 

యారమి్ | 
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చకే ీభూచక ీమేత్య కకీచమివస్త్ాిం చ్యత్స్ిః కష్ ట శాస్ుిైం 

ద్తస్ురకిం చకపీమణ ేగుణగణ విరహిం జీవత్ాిం చ్మధరకృత్య 

|| ౨౯ || 

 

భీమసతన 

 

బహ్ విః కరటీరటీకిః క టిల కటుమతీ నతత్కటా 

టోపకరపమన్ 

ద్మిక్ చ త్విం స్త్వరత్ావ చేరణద్ గద్యా పోథయా 

మాస థమరీన్ | 

ఉనాథమయ త్థయమిథమయ త్వవచన వచనా నతత్పథ స్మి ింస్ుథమ  

ఽనాయనారాయచేిః స్వప ియాయిెై ప ియత్మ క స్తమిం పమిణ 

త్సై్ా నమసత ు || ౨౮ || 

 

గచాన్ స్ౌగింధరకారిిం పథరస్ హనతమత్ిః పుచే మచేస్య 
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భీమిః 

పోిద్ధరుు ిం నాశకత్న త్వముమురు వపుషమ భీష్యా 

మాస్చ్యత | 

పూరజా్రానౌ జ్స్ోసత ు గురుత్మ వపుషోిః శ్రమీద్ ఆనింద్తీర ి

కరడీమమాత్ిిం త్ద్యత్త్ పమిద్ద్ స్తధరయాిం మోహక ద్యవష్ 

భాజ్రమ్ || ౨౭ || 

 

యాభాయిం శ్రశీ్రష్ురాసీిః క రుక ల జ్ననే క్షత్ ివిపోి 

ద్రత్ాభాయిం 

బహిాభాయిం బృింహ్రత్ాభాయిం చతస్తఖ వపుషమ కృష్నాామా 

స్పద్మభాయమ్ | 

నిరేూద్మభాయిం విశరషమద్రువ వచన విష్యాభాయ ముభాభాయమ్ 

అమూభాయిం 

త్ుభయిం చ క్ష్ేమద్యభయిః స్రస జ్ విలస్ లోొచనేభోయ నమోఽస్తు  

|| ౨౬ || 
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ద్తిహయింతీిం హృద్తు ు హిం మాిం ద్తిత్మనిలబలా 

ద్ము ు వయింతీమ విద్మయ 

నిద్మిిం విద్మివయ స్ద్రయ రచనపటుమథమఽ పమద్య 

విద్మయస్ముద్ ి| 

వమగేువీ స్మస్తవిద్మయ ద్ివిణద్ విద్రత్ా ద్యిపద్గ రుద్పిత్ాిు  

ద్తయద్రకిాు  ద్మిగభద్మి ద్హియత్ు ద్యిత్ా పూరవ 

భీమాఽజ్ ాయాత్య || ౨౫ || 

 

క్ష్ేవలా క్ష్మణమటటహాస్ిం త్వరణమరి హన్ి ఉద్గద్ర 

ద్ము మబాహో  

రబహవక్ షౌహ్రణయనీక క్షపణ స్తనిపుణిం యస్య 

స్రయవత్ుమస్య | 

శ్రశీ్రషమరిిం చకర ిస్వయమయమథస్ిం వక ు మ్ 

ఆనింద్తీర-ి 
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శ్రమీనాిమన్ స్మర ిస్ువమప  హ్ర యువయోిః పమద్పద్ాిం 

పపిద్యయ || ౨౪ || 

 

నిరాృద్ిన్ి అత్యయత్ిిం విజ్రవరజ్రా స్ింధ్కాయాస  ి

స్ింధగ  

నతయద్యధత్విం స్వధ్వరే వమ పశ్రమివ ద్మయన్ విష్ుాపక్షద్ 

విడమశమ్ | 

యావత్ పతి్యక్షభూత్ిం నిఖిల మఖభుజ్ిం త్రపయా 

మాస థమస్ౌ 

త్ావత్ాయ ఽఽయోజి త్ృపము ు కరము వద్ భగవన్ రాజ్స్ూ 

యాశవమేధయ || ౨౩ || 

 

జ్ఘ్ని నిఘ్నిన విఘ్ని బహుల బలబక ధ్వింస్నాద్యయన 

శోచద్రవ  

పమినతకరీశపమశ   రస్తవిధ్ృత స్తఖస్ైయక చకాీజ్నానామ్| 
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త్సై్ా త్య ద్యవ క రాిః క రుక లపత్యిే కరాణమ చ 

పణిమమాన్ 

కరరీారిం ద్తరాతీనాిం పథిమమథ చ యో నరాణమ 

నిరామాథ || ౨౨ || 

 

హనతమన్ 

ద్యవమయ ద్యశపణిీత ద్తిహ్రణ హరవరా వధ్యరక్ష్ో విఘాత్ాద్  

యాసతవో ద్యద్ుయారుాిః స్హభుజ్మకరయ ద్మిమనామా 

ముక ింద్ిః | 

ద్తషమరాపత పమరమేషతుా కరత్లమత్ులిం మూరిధా  వినయస్య 

ధ్నయిం 

త్నవన్ భూయిః పభిూత్ పణియ వికస త్ా బే్క్షణ 

సత ువక్షమాణిః || ౨౧ || 

 

ద్ృషమట వ ద్తషమట ధర పోరిః స్తుటిత్ కనకస్ ద్వరా 
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ఘృషమట స కిూటిం 

నిష పష్ టిం హాటకాద్ర ిపకిట త్టత్టా కాతశింకర 

జ్నోఽభూత్ | 

యిేనాజ్ౌ రావణమరి ప ియనటనపటు రుాష టరిష్ టిం పది్యష్ుట ిం 

కరిం నేషత ట మేస్త్యఽషమట  పద్కటకత్టి త్ోకటిభా మృష్ టకాష్ిాః 

|| ౨౦ || 

 

క్ష్ిప ుిః పశాాత్నలీలిం శత్మత్ులమత్య యోజ్నానాిం స్ౌచా 

స్ము వద్రవ స్ము రవమింశాా పుయపలలవ ఇవ వయగీబుద్మధ ు 

త్వయాఽత్ిః | 

స్వస్వస్మి  నస తి్ాతస్ థరరశకలశిలా జ్రల స్ింశరషొ్నష్ ట  

చ్యేద్మింకిః పమిగివమభూత్ కప వరవపుష్ సత ునమిః కౌశలాయ 

|| ౧౯ || 

 

పమిక్ పించ్మ శత్నహసై్  ైరవువహ్రత్మమిత్ిం యోజ్న ైిః 
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పరవత్ిం త్విం 

యావత్ స్ింజీవనా ద్యయష్ధ్ నిధర మధరక పమిణ 

లింకామన ైషీిః | 

అద్మిక్ష్మ ద్తత్పత్ింత్ిం త్త్ ఉత్ గిరిముత్ పమటయింత్ిం 

గృహ్ త్ావ 

యాింత్ిం ఖే రాఘవమింఘౌి పణిత్మప  త్ద్్ై కక్షణే త్ావిం 

హ్ర లోకిః || ౧౮ || 

వింద్యఽహిం త్ిం హనూమాన్ ఇత మహ్రత్మహా పౌరుషో 

బాహుశాలీ 

ఖాయత్ సత ుఽగయీ ుఽవత్ారిః స్హ్రత్ ఇహ బహు బహిా చరాయద్ర 

ధ్ర  ాిః | 

స్సతిహానాిం స్హస్మవన్ అహరహరహ్రత్ిం నిరుహన్ 

ద్యహభాజ్రమ్  

అింహో మోహాపహోయిః స్పృహయత మహతీిం 

భకరుమద్మయప  రామే || ౧౭ || 



Page 50 of 59 

 

 

మూలా వమయు 

త్త్ువజ్రాన్ ముకరుభాజ్ిః స్తఖయస  హ్ర గురయ యోగయత్ా 

త్ారత్మాయద్  

ఆధ్త్యన మిశబీుద్గధిం స ుైద్రవనిరయభూ గయచరా నిిత్యబద్మధ న్ 

| 

త్ామిస్మి ిం ధమద్రకాఖేయ త్మస  స్తబహులిం ద్తిఃఖ యస్యనయ 

థమజ్రాన్ 

విషోా రాజ్రా భరిత్ిిం శీ్రతశత్మిత హాస్మద్రచ్మఽ 

కరయాామిః || ౧౬ || 

 

విషోా రత్ుయత్ుమత్ావద్ అఖిలగుణగణ ై స్ుత్ ిభకరుిం 

గరిషమామ్  

ఆశిషొత ట శ్రధీ్రాభాయమ్ అముమథ పరివమరాత్ానా సతవకేష్ు | 

యిః స్ింధ్త్యు విరిించ్ ్శవస్నవిహగపమ నింత్రుద్యిింద్పిూరేవ  
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షమవధమయయిం స్ము రత్మయిం స్తుటమవత స్ద్మ 

వమయురస్ాద్ గురుస్ుమ్ || ౧౫ || 

 

మాత్రేా మాత్రిశవన్ ప త్రత్ులగురయ భాిత్రిషమట ప ు బింధర 

స్మవమిన్ స్రావింత్రాత్ాన్ నజ్రజ్రయిత్ర్ జ్నా 

మృత్ాయమ్ అయానామ్ | 

గయవిింద్య ద్యహ్ర భకరుిం భవత చ భగవన్ి ఊరి్త్ాిం 

నిరిిమిత్ుా ిం 

నిరావుజ్రిం నిశాలాిం స్ద్తగ ణగణ బృహతీిం శాశవతీమ్ 

ఆశ్రద్యవ || ౧౪ | 

 

క్షుత్ క్ష్ామాన్ రభక్షరక్ష్ో రద్ఖరనఖర క్షుణా విక్ష్ోభ త్ాక్ష్ాన్ 

ఆమగమి నింధ్కూపత క్షురముఖ ముఖర  ిః పక్ష్ిభ 

రివక్షత్ాింగమన్ | 

పూయా స్ృఙ్మాత్విిషమా కృమిక ల కలలే త్త్ క్షణ క్ష్ిప ుశకాు ు  
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ద్యస్ు ైవమిత్ాద్రత్ాింస్ువ ద్రువష్ ఉపజిహత్య వజ్కిలాప జ్లూకాిః 

|| ౧౩ || 

 

అస ాని స్ాద్తగ రభణమిం హరిచరణ చరధమయన 

స్నాింగలానాిం 

యుషమాకిం పమర్వ భూమిిం ధ్ృత్రణరణిక స్వరిగసతవమయిం 

పపినిిః | 

యస్ూు ద్మసత ుస్ ఆసత ు అధరభవమ స్తలభ కొేశ నిమోకమస్ు  

పమియానింద్ిం కథించ నివస్త స్త్త్ిం పించ కషత టఽత కషత ట 

|| ౧౨ || 

 

ఉత్ుపము  త్ుయత్కటతవట్  పకిటకటకట ధమవనస్ింఘటట 

నోద్యద్రవద్ 

యుద్వు ఊఢ్స్తులింగ పకిర వికరరణో త్ాకవథరత్య 

బాధరత్ాింగమన్ | 
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ఉద్మగ ఢ్ిం పమత్యమానా త్మస  త్త్ ఇత్ిః కరింకర  ిః పింకరలేత్య 

పింకరురగాా వమాిం గరిమాా గొపయతహ్రభవ ద్యువష ణో విద్వద్మద్య 

|| ౧౧ || 

ఆనింద్మ నాింద్మింద్మ ద్ద్తహ్ర మరుత్ిః క ింద్ మింద్మర 

నింద్మయ  

వరుా ుమోద్మన్ ద్ధమనా మృద్పద్ముద్రత్ో ద్గగత్క  ిః 

స్తింద్రీణమమ్ | 

వృింద్్ై రావింద్యముకేుిం ద్వహ్ర మగుమద్ నాహ్ ింద్ ి

ద్యవేింద్సితవేయ 

మౌక ింద్య మింద్రేఽస ాన్ నవిరత్ముద్యన్ మోద్రనాిం 

ద్యవద్యవ || ౧౦ || 

 

యేిఽముిం భావిం భజ్ింత్య స్తరముఖ స్తజ్నా రాధరత్ిం త్య 

త్ృతీయిం 

భాస్ింత్య భాస్తర  సత ు స్హచరచలత్్ై శాామర   శాారువేషమిః | 
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వ ైక ింఠే కింఠలగి స రిశ్రచ విలస్త్ కాింత త్ారుణయలీలా  

లావణమయ పూరకాాింత్ా క చభరస్తలభా శరషొ్ స్మోాద్ 

స్మింద్మిిః || ౯ || 

 

స్మభోిషమా భీశ్ర శ్రభ ిపభిమ భయనభో భూరి భూ భృద్రవ 

భూత 

భాిజిష్ుా రభూ ఋ భూణమిం భవనమప  విభో ఽభేద్ర బభే ి

బభూవే | 

యేినభూి విభమిసత ు భమియత్ు స్తభృశిం బరూృ వద్తు ర్ 

భృత్ాశాన్ 

భాిింతర్ భేద్మవ భాస్స్ తవత భయమభ భూర్ భోక్షయత్ో 

మాయిభక్షూన్ || ౮ || 

 

మూరధనేయ షోఽంింజ్లరేా ద్ృఢ్త్ర మిహత్య బధ్యత్య బింధ్ 

పమశ  
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చ్యేత్య ిద్మత్య ిస్తఖానాిం భజ్త భువి భవిష్య ద్రవధమత్య ి

ద్తయభరేు ే| 

అత్యింత్ిం స్ింత్త్ింత్విం పది్రశ పద్యుగే హింత్ స్ింత్ాప 

భాజ్రమ్  

అస్మాకిం భకరుమేకాిం భగవత్ ఉత్త్య మాధ్వస్మయథ 

వమయోిః || ౭ || 

 

మింగలాచరణ 

స్ింస్మరయ త్ుా పనిత్ోయ పశమద్స్ద్య సతిహహా స్మింబుపూర  

పోిద్య ద్రవద్మయనవద్య ద్తయతమణ ికరరణ శరణీి 

స్ింపూరిత్ాశిః| 

శ్రవీత్ానిం కాధరవమస్ో చత్త్రస్రల శ్రమీద్ ఆనింద్తీర ి 

క్ష్మరాింభో ధరరివభింద్మయద్ భవద్నభమత్ిం భూరిమే 

భూతహ్మత్ుిః || ౬ || 
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ఉద్యద్రవద్తయత్ విపచిిండమిం నిజ్రుచనికర వమయపు 

లోకావకాశో 

బిభది్ భీమో భుజ్ేయో ఽభుయద్రత్ద్రనకరా భాింగద్మఢ్య 

పకిాిండయ | 

వీరయయ ద్మధ రాయిం గద్మగమీుమ యమిహ స్తమతిం 

వమయుద్యవో విద్ధ్యయ  

ఆద్ధమయత్ా జ్ర్ ననేత్ా యతవర మహ్రత్ో భూమి భూషమ 

మణిరేా || ౫ || 

 

అస్మయ విష్కరుు కామిం కలమలకలుషత ఽస ాన్నే జ్రానమారగిం 

వింద్యిం చింద్యిింద్ ిరుద్ ిద్తయమణి ఫణివయో 

నాయకాద్్ైయరి హాద్య | 

మధమవఖయిం మింత్సి ద్ధిం కరముత్ కృత్వత్ో మారు 

త్స్మయవత్ారిం 

పమత్ారిం పమరమేష్ుాిం పద్మపవిపద్ిః పమిపుు రా 



Page 57 of 59 

 

పనిపుింస్మమ్ || ౪ || 

జ్నాాధర వమయధ్తయపమధర పతిహత విరహ పమిపకాణమిం 

గుణమనామ  

అగమీ ుణమమ్ మరపకాణమిం చరముద్రత్ చద్మనింద్ 

స్ింద్రహద్మనామ్| 

ఏత్యషమ మేష్ ద్రష్ పమిుష త్ మనస్మిం ద్యవష ణమిం 

ద్ూష్కాణమిం 

ద్్ైత్ాయనామ్ ఆరిుమింధయ త్మస  విద్ధ్త్ాిం స్ింస్ువే నాస ా 

శకుిః || ౩ || 

 

ఉత్కింఠా క ింఠకరలా హలజ్వవిద్రత్ా జ్స్ ిసతవమనతవృద్ధ  

పమిజ్ర్  త్ాజ్రానధ్ూత్ాిం ధ్త్మస్స్తమనో మౌలరత్ాివ 

లీనామ్| 

భక ు ు ద్యకిావగమడ పఘిటనస్ధ్టా త్ాకర స్ింఘృష్యమాణ 

పమిింత్ పమిింగమీ ుింఘ్రి  పీఠ్ తుిత్కనకరజ్ిః ప ింజ్రా 
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రింజిత్ాశాిః ||౨|| 

 

ఓమ్ || శ్రమీద్ విష్వాింఘ్రి నిషమా ఆతగుణ గురుత్మ 

శ్రమీద్మనింద్తీర ి 

తై్్ైలోకాయ చ్మరయ పమద్ర జ్్వలజ్ల జ్లస్త్  పమింత్ వోఽస్మాన్ 

పునింత్ు | 

వమచ్మిం యత్ ిపణిేతీి తిభువన మహ్రత్ా శారద్మ 

శారద్యింద్త  

జ్యయత్ానా భద్ిస ాత్శ్ర ీధ్వలత్కక భా పతిమ భారింబభార || 

౧ || 

 

|| శ్ర ీనరస ింహనఖస్తు తిః || 

 

పమింత్వస్మాన్ పురుహూత్వ ైరిబలవన్ మాత్ింగ 

మాద్యద్ఘటా 
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క ింభోచ్మాద్ర ివిపమటనాధర కపటు పతి్యయక వజ్రియిత్ాిః | 

శ్రమీత్కింఠీరవమస్య పతి్త్స్తనఖరా ద్మరిత్ారాతద్ూర  

పధి్వ స్ుధమవింత్శాింత్ పవిిత్త్మనస్మ భావిత్ా భూరిభాగ  ిః 

|| ౧ || 

 

లక్ష్మాకాింత్ స్మింత్త్ోఽప  కలయన్ న ైవేశి త్ుసత ు స్మిం 

పశాయమ్ యుత్ుమవస్తు  ద్ూరత్రత్ో ఆపమస్ుిం రస్ో 

యోఽష్ టమిః | 

యద్రి షోత్కర ద్క్షనేత్కి టిల పమిింత్ోతిత్ాగిి స్తురత్ 

ఖద్రయ త్ోపమ విష్ుులింగ భస త్ా బహి్మాశ శకరీత్కరాిః || ౨ 

|| 

 

|| ఇత శ్రమీద్ ఆనింద్తీర ిభగవత్ పమద్కృత్ా శ్ర ీనరస ింహ 

నఖస్తు తిః స్ింపూరాా || 


