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|| ശ്രീ നരസ ിംഹനഖസ്തുത ിഃ || 
 
പാിംതവസ്മാന് പുരുഹൂതവൈര ബലൈന് 
മാതിംഗ മാദ്യദ്ഘടാ 
കുിംഭ ാച്ചാദ്ര  ൈ പാടനാധ  കപടു 
പ്രഭതയക ൈജ്രായ താിഃ | 
ശ്രീമത്കിംഠീരൈാസയ പ്രതതസുനഖരാ 
ദ്ാര താരാത ദ്ൂര  
പ്രധവ സ്തധവാിംതശാിംത പ്രൈ തതമനസാ 
 ാൈ താ  ൂര  ാവഗിഃ || ൧ || 
 
ലക്ഷ്മീകാിംത സമിംതഭതാഽപ  കലയന് 
വനഭൈശ  തുസ്ഭത സമിം 
പശയാമ് യുത്തമൈസ്തു ദ്ൂരതരഭതാ 
ആപാസ്തിം രഭസാ ഭയാഽഷ്ടമിഃ | 
യഭദ്രാ ഭ ാത്കര ദ്ക്ഷഭനത്രകുട ല 
പ്രാിംഭതാത്ഥ താഗ്ന  സ്ഫുരത് 
ഖഭദ്യാ ഭതാപമ ൈ ഷ്ഫുല ിംഗ  സ താ 
ബ്രഹ്ഭമശ ശഭരാത്കരാിഃ || ൨ || 
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|| ഇത  ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥ  ഗൈത് 
പാദ്കൃതാ ശ്രീ നരസ ിംഹ നഖസ്തുത ിഃ 
സിംപൂര്ണാ || 
 
മിംഗലാചരണ 
 
ഓമ് || ശ്രീമദ്് ൈ ഷ്ണ്വിംഘ്ര ന ഷ്ഠാ 
ആത ഗുണ ഗുരുതമ ശ്രീമദ്ാനിംദ്തീര്ഥ  
വത്രഭലാകയാ ചാരയ പാഭദ്ാ ജ്ജ്വലജല 
ജലസത്  പാിംത് ഭൈാഽസ്മാന് പുനിംതു | 
ൈാചാിം യത്ര പ്രഭണത്രീ ത്ര  ുൈന മഹ താ 
ശാരദ്ാ ശാരഭദ്ിംദ്ു  
ഭജയാത്നാ  ദ്രസ്മ തശ്രീ ധൈല തകകു ാ 
ഭപ്രമ  ാരിംബ ാര || ൧ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧: ഈ സ്്ലാകാ  ാ ണ 
മത്തു ച ിംത്നയല്ല  സ്പഷ്ട്ത 
നീഡുത്ത്ദ്.] 
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ഉത്കിംഠാ കുിംഠഭകാലാ ഹലജൈൈ ദ് താ 
ജസ്ര ഭസൈാനുൈൃദ്ധ  
പ്രാജ്ജ്ാ ത്മജ്ഞാനധൂതാിം 
ധതമസസുമഭനാ മൗല രത്നാൈ ലീനാമ്| 
 ക്ത്യു ഭദ്രകാൈഗാഡ പ്രഘടനസധടാ 
ത്കാര സിംഘൃ യമാണ പ്രാിംത 
പ്രാിംഗ്രയാിംഘ്ര  പീഠ് ത്ത്ഥ തകനകരജിഃ 
പ ിംജരാ രിംജ താശാിഃ ||൨|| 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨: ഈ സ്ഭലാകാ ഒബ്ബര 
ആഭലാച്ന പ്രര ്യയന്നു 
സുധാര സുത്ത്ദ്.] 
 
ജന്മാധ  ൈയാധയുപാധ  പ്രത ഹത  ൈ രഹ 
പ്രാപകാണാിം ഗുണാനാമ  
അഗ്രയാണാമ് മര്പകാണാിം ച രമുദ് ത 
ച ദ്ാനിംദ് സിംഭദ്ാഹദ്ാനാമ്| 
ഏഭത ാ ഭമ  ഭദ്ാ  പ്രമു  ത മനസാിം 
ഭദ്വ  ണാിം ദ്ൂ കാണാിം 
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വദ്തയാനാമ് ആര്ത മിംഭധ തമസ  
ൈ ദ്ധതാിം സിംസ്തഭൈ നാസ്മ  ശക്ത്ിഃ || ൩ 
|| 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩: ഈ സ്്ലാകാ 
അ്ഡത്ഡഗളു മത്തു ദ്ുിഃഖദ് ിംദ് 
സവാതിംത്രയൈന്നു നീഡുത്ത്ദ്] 
 
അസയാ ൈ ഷ്കര്തുകാമിം കല മലകലുഭ  
ഽസ്മ ന്ജഭന ജ്ഞാനമാര്ഗിം 
ൈിംദ്യിം ചിംഭദ്രിംദ്ര രുദ്ര ദ്യുമണ  
ഫണ ൈഭയാ നായകാവദ്യര  ഹാദ്യ | 
മധവാഖയിം മിംത്രസ ദ്ധിം ക മുത 
കൃതൈഭതാ മാരു തസയാൈതാരിം 
പാതാരിം പാരഭമഷ്ഠയിം പദ്മപൈ പദ്ിഃ 
പ്രാപ്തുരാ പന്നപുിംസാമ് || ൪ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൪: ഈ സ്്ലാകാ മിംത്രഗളു 
മത്തു ജാപഗള പഠണദ്ല്ല  യശസ്സന്നു 
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നീഡുത്ത്ദ്.] 
 
ഉദ്യദ്വ ദ്യുത് ൈ പ്രചിംഡാിം 
ന ജരുച ന കര ൈയാപ്ത ഭലാകാൈകാഭശാ 
ബ ഭ്രദ്്  ീഭമാ  ുഭജഭയാ ഽ യുദ് തദ് നകരാ 
 ാിംഗദ്ാഢ്യ പ്രകാിംഭഡ | 
ൈീഭരയാ ദ്ധാരയാിം ഗദ്ാഗ്രയാമ യമ ഹ 
സുമത ിം ൈായുഭദ്ഭൈാ ൈ ദ്ധയ്  
ആദ്ധയാത്മ ജ്ജ്ാനഭനതാ യത ൈര 
മഹ ഭതാ  ൂമ   ൂ ാ മണ ര്ഭമ || ൫ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൫: ഈ സ്ഭലാകാൈു 
വക്ഗാിംഡ യാൈുഭദ് ്കലസദ്ല്ല  
ഒബ്ബര പ്രയത്നഗള സാക്ഷാത്കാരൈന്നു 
നീഡുത്ത്ദ്] 
 
സിംസാഭരാ ത്താപന ഭതയാ പശമദ്സദ്യ 
സ്ഭനഹഹാ സാിംബുപൂര  
ഭപ്രാദ്യ ദ്വ ദ്യാനൈദ്യ ദ്യുത മണ  ക രണ 
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ഭശ്രണ  സിംപൂര താശിഃ| 
ശ്രീൈത്ാിം കാധ ൈാഭസാ ച തതരസരല 
ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥ  
ക്ഷീരാിംഭ ാ ധ രവ   ിംദ്യാദ്്  ൈദ്ന  മതിം 
 ൂര ഭമ  ൂത ഭഹതുിഃ || ൬ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൬: ഈ സ്്ലാകാൈു 
ഫലപ്രദ് സ്ഭനഹൈന്നു നീഡുത്ത്ദ് 
മത്തു ദ്ുിഃഖഗളന്നു 
്ത്ഗദ്ുഹാകുത്ത്ദ്.] 
 
മൂലാ ൈായു 
 
മൂര്ധഭനയ ഭ ാഽംിംജല ര്ഭമ ദ്ൃഢ്തര 
മ ഹഭത ബധയഭത ബിംധ പാശ  
ച്ഭേഭത്ര ദ്ാഭത്ര സുഖാനാിം  ജത   ുൈ  
 ൈ  യ ദ്വ ധാഭത്ര ദ്യു ര്ഭത്ര | 
അതയിംതിം സിംതതിംതവിം പ്രദ് ശ പദ്യുഭഗ 
ഹിംത സിംതാപ  ാജാമ്  
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അസ്മാകിം  ക്ത് ഭമകാിം  ഗൈത ഉതഭത 
മാധൈസയാഥ ൈാഭയാിഃ || ൭ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൭: ഈ സ്ഭലാകാൈു 
ലൗക ക ലഗത്തുഗള ിംദ് മത്തു 
 ാൈ്നഗള ിംദ് സവാതിംത്രയൈന്നു 
നീഡുത്ത്ദ് മത്തു ഭദ്ഹ മത്തു 
മനസ്സന്നു ബലപഡ സുത്ത്ദ്] 
 
സാഭഭ്രാഷ്ണ്ാ  ീശു ശുഭ്ര പ്ര മ  യനഭ ാ 
 ൂര   ൂ  ൃദ്വ   ൂത  
ഭ്രാജ ഷ്ണ്ു ര് ൂ ഋ  ൂണാിം  ൈനമപ  ൈ ഭ ാ 
ഽഭ ദ്  ബഭഭ്ര ബ ൂഭൈ | 
ഭയനഭ്രൂ ൈ ഭ്രമസ്ഭത ഭ്രമയതു സു ൃശിം 
ബര് ൃ ൈദ്ദുര്  ൃതാശാന് 
ഭ്രാിംത ര് ഭ ദ്ാൈ  ാസസ് തവ ത   യമ   
 ൂര് ഭ ാക്ഷയഭതാ മായ   ക്ഷൂന് || ൮ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൮: ഈ സ്്ലാകാ 
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അനഗതയ ഉത്ാഹദ് ിംദ് ൈയക്ത് യന്നു 
ശമന്ഗാള സുത്ത്ദ്.] 
 
ഭയഽമുിം  ാൈിം  ജിംഭത സുരമുഖ 
സുജനാ രാധ തിം ഭത തൃതീയിം 
 ാസിംഭത  ാസുവരസ്ഭത 
സഹചരചല വത ശ്ചാമവര 
ശ്ചാരുഭൈ ാിഃ | 
വൈകുിംഭഠ കിംഠലഗ്ന സ്ഥ രശുച  
ൈ ലസത് കാിംത  താരുണയലീലാ  
ലാൈണയാ പൂര്ണകാിംതാ കുച രസുല ാ 
ശ്ഭല  സമഭമാദ് സാിംദ്രാിഃ || ൯ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൯: ഈ സ്്ലാകാ 
മഹ ്ളയര ിംദ് സൗകരയൈന്നു 
കിംഡു്കാള്ളലു സഹായ മാഡുത്ത്ദ്] 
 
ആനിംദ്ാ ന്മിംദ്മിംദ്ാ ദ്ദ്ത ഹ  മരുതിഃ കുിംദ് 
മിംദ്ാര നിംദ്യാ  
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ൈര്തയാഭമാദ്ാന് ദ്ധാനാ മൃദ്പദ്മുദ് ഭതാ 
ദ്ഗീതവകിഃ സുിംദ്രീണാമ് | 
ൈൃിംവദ് രാൈിംദ്യമുകഭതിം ദ്വഹ  മഗുമദ് 
നാഹീിംദ്ര ഭദ്ഭൈിംദ്രഭസഭൈയ 
മൗകുിംഭദ് മിംദ്ഭരഽസ്മ ന് നൈ രതമുദ്യന് 
ഭമാദ് നാിം ഭദ്ൈഭദ്ൈ || ൧൦ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൦: ഈ സ്ഭലാകാ മക്കളു 
മത്തു സാമാനയ സിംഭതാ ദ് ിംദ് 
സിംഭതാ ൈന്നു നീഡുത്ത്ദ്.] 
 
ഉത്തപ്താ തയുത്കടതവ ട്  പ്രകടകടകട 
ധവാനസിംഘട്ട ഭനാദ്യദ്വ ദ്് 
യുദ്വയ് ഊഢ്സ്ഫുല ിംഗ പ്രകര 
ൈ ക രഭണാ ത്കവാഥ ഭത ബാധ താിംഗാന് 
| 
ഉദ്ഗാഢ്ിം പാതയമാനാ തമസ  തത ഇതിഃ 
ക ിംകവരിഃ പിംക ഭലഭത 
പിംക്ത് ര്ഗ്രാവണാിം ഗര മണാ 
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ഗ്ലപയത ഹ  ൈ ദ്ഭദ്വ  ഭണാ ൈ ദ്വദ്ാദ്യ 
|| ൧൧ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൧: ഈ സ്ഭലാകാ ഒബ്ബര 
ശത്രുഗള ഭമ്ല ്ഗലുൈന്നു 
നീഡുത്ത്ദ്.] 
 
അസ്മ ന്ന സ്മദ്ഗുരൂണാിം ഹര ചരണ 
ച രധയാന സന്മിംഗലാനാിം 
യുഷ്മാകിം പാര്ശവ  ൂമ ിം ധൃതരണരണ ക 
സവര്ഗ ഭസൈയാിം പ്രപന്നിഃ | 
യസ്തൂദ്ാസ്ഭതസ ആസ്ഭത അധ  ൈമ 
സുല  ഭേശ ന ഭമാകമസ്ത  
പ്രായാനിംദ്ിം കഥിംച  ന്നൈസത  സതതിം 
പിംച കഷ്ഭടഽത  കഷ്ഭട || ൧൨ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൨: ഈ സ്ഭലാകാൈു 
ഭസാമാര തനൈന്നു ്ത്ഗദ്ുഹാകുത്ത്ദ് 
മത്തു  ക്ത്  യന്നു ഭദ്ൈര ക്ഡ്ഗ 
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ഹദ്്ഗാള സലു സഹായ മാഡുത്ത്ദ്] 
 
ക്ഷുത് ക്ഷാമാന് രൂക്ഷരഭക്ഷാ രദ്ഖരനഖര 
ക്ഷുണ്ണ ൈ ഭക്ഷാ   താക്ഷാന് 
ആമഗ്നാ നിംധകൂഭപ ക്ഷുരമുഖ മുഖവരിഃ 
പക്ഷ    രവ ക്ഷതാിംഗാന് | 
പൂയാ സൃങ്മൂത്രൈ ഷ്ഠാ കൃമ കുല 
കല ഭല തത് ക്ഷണ ക്ഷ പ്തശക്ത്യാ  
ദ്യസ്തര വ്രാതാദ് താിംസ്തവ ദ്ദവ   
ഉപജ ഹഭത ൈജ്രകല്പാ ജലൂകാിഃ || ൧൩ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൩: ഈ സ്്ലാകാ 
ബഡതന മത്തു ഭസാമാര തനൈന്നു 
്ത്ഗദ്ുഹാകുത്ത്ദ് മത്തു ശത്രുഗളന്നു 
നാശമാഡുത്ത്ദ്.] 
 
മാതര്ഭമ മാതര ശവന് പ തരതുലഗുഭരാ 
ഭ്രാതര ഷ്ടാപ്ത ബിംഭധാ 
സവാമ ന് സരവാിംതരാത്മന് 
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നജരജരയ തര് ജന്മ മൃതയാമ് അയാനാമ് | 
ഭഗാൈ ിംഭദ് ഭദ്ഹ   ക്ത് ിം  ൈത  ച 
 ഗൈന്ന് ഊര്ജ താിം ന ര്ന മ ത്താിം 
ന രവയാജാിം ന ശ്ചലാിം സദ്ഗുണഗണ 
ബൃഹതീിം ശാശവതീമ് ആശുഭദ്ൈ || ൧൪ | 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൪: ഈ സ്്ലാകാ 
ഹ ര യര ്ഗ ഗൗരൈ മത്തു ൈ ഭധയ്ത 
്ബ്ളസലു മത്തു സമാജദ്ല്ല ന 
ജനരല്ല  ഗൗരൈൈന്നു ഗള സലു 
സഹായ മാഡുത്ത്ദ്] 
 
ൈ ഷ്ഭണാ രതയുത്തമതവാദ്് 
അഖ ലഗുണഗവണ സ്തത്ര  ക്ത് ിം 
ഗര ഷ്ഠാമ്  
ആശ്ല ഷ്ഭട ശ്രീധരാ യാമ് അമുമഥ 
പര ൈാരാത്മനാ ഭസൈഭക ു | 
യിഃ സിംധത്ഭത ൈ ര ിം്ച 
ശവസനൈ ഹഗപാ നിംതരുഭദ്രിംദ്രപൂഭരവ  
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 വാധയായിം സ്താരതമയിം സ്ഫുടമൈത  സദ്ാ 
ൈായുരസ്മദ്് ഗുരുസ്തമ് || ൧൫ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൫: ഈ സ്്ലാകാ ഭദ്ൈര 
അര ൈു മത്തു മഹത്തര്തയന്നു 
അ  ൈൃദ്ധ പഡ സലു സഹായ 
മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
തത്തവജ്ഞാന് മുക്ത്  ാജിഃ സുഖയസ  
ഹ  ഗുഭരാ ഭയാഗയതാ താരതമയാദ്്  
ആധത്ഭസ മ ശ്രബുദ്ധീിം 
സ്തര ദ് ൈന രയ ൂ ഭഗാചരാ 
ന്ന തയബദ്ധാന് | 
താമ സ്രാിം ധാദ് കാഭഖയ തമസ  
സുബഹുലിം ദ്ുിഃഖ യസയനയ ഥാജ്ഞാന് 
ൈ ഷ്ഭണാ രാജ്ഞാ   ര ത്ഥിം 
ശ്രുത ശതമ ത  ഹാസാദ് ചാഽ 
കര്ണയാമിഃ || ൧൬ || 
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[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൬: ഈ സ്്ലാകാ 
ഭമാക്ഷൈന്നു പ്ഡദ്ു്കാള്ളലു സഹായ 
മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
ഹനൂമാന് 
 
ൈിംഭദ്ഽഹിം തിം ഹനൂമാന് ഇത  
മഹ തമഹാ പൗരുഭ ാ ബാഹുശാലീ 
ഖയാത സ്ഭതഽഭഗ്രയാഽൈതാരിഃ സഹ ത 
ഇഹ ബഹു ബ്രഹ്മ ചരയാദ്  ധര്വമിഃ | 
സസ്ഭനഹാനാിം സഹസവാന് 
അഹരഹരഹ തിം ന ര്ദ്ഹന് ഭദ്ഹ ാജാമ്  
അിംഭഹാ ഭമാഹാപഭഹായിഃ സ്പൃഹയത  
മഹതീിം  ക്ത് മദ്യാപ  രാഭമ || ൧൭ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൭: ഈ സ്്ലാകാ 
അസാധയൈാദ് കാരയഗളന്നു 
ന രവഹ സലു സഹായ മാഡുത്ത്ദ്.] 
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പ്രാക് പിംചാ ശത്ഹവസ്ര 
രവയൈഹ തമമ തിം ഭയാജവനിഃ പരവതിം 
തവിം 
യാൈത് സിംജീൈനാ ദ്യൗ ധ ന ധ  
മധ ക പ്രാണ ലിംകാമവന ീിഃ | 
അദ്രാക്ഷീ ദ്ുത്പതിംതിം തത ഉത 
ഗ ര മുത് പാടയിംതിം ഗൃഹീതവാ 
യാിംതിം ഭഖ രാഘൈാിംഘ്രൗ പ്രണതമപ  
തവദ് കക്ഷഭണ തവാിം ഹ  ഭലാകിഃ || ൧൮ 
|| 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൮: ഈ സ്്ലാകാ 
അഭനക  ീത ്ഗാള സുൈ ഭരാഗഗള ്ഗ 
ൈ രുദ്ധൈാഗ  പ്രത ൈ  ൈാഗ  
കാരയന രവഹ സുത്ത്ദ്.] 
 
ക്ഷ പ്തിഃ പശ്ചാത്ലീലിം ശതമതുലമഭത 
ഭയാജനാനാിം സൗച്ച 
സ്താൈദ്വ  സ്താരൈാിംശ്ചാ പയുപലലൈ ഇൈ 
ൈയഗ്രബുദ്ധയാ തവയാഽതിഃ | 
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സവസവസ്ഥാ നസ്ഥ താത സ് 
ഥ രശകലശ ലാ ജാല സിംശ്ഭല നഷ്ട  
ച്ഭേദ്ാിംകിഃ പ്രാഗ ൈാ ൂത് 
കപ ൈരൈപു  സ്ഭതനമിഃ കൗശലായ || 
൧൯ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൧൯: ഈ സ്്ലാകാ 
തതവഗള ഭമ്ല ഒബ്ബര ന ലുൈു 
സാധ സലു, നഷ്ടഗളന്നു മത്തു മനസ്സ ന 
അസമര്ഥ്തയന്നു ന രവഹ സലു 
സഹായ മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
ദ്ൃഷ്ടവാ ദ്ുഷ്ടാധ  ഭപാരിഃ സ്ഫുട ത 
കനകസ ദ്വര്മ ഘൃഷ്ടാസ്ഥ കൂടിം 
ന ഷ്പ ഷ്ടിം ഹാടകാദ്ര  പ്രകട തടതടാ 
കാത ശിംഭകാ ജഭനാഽ ൂത് | 
ഭയനാജൗ രാൈണാര  പ്ര യനടനപടു 
ര്മുഷ്ട ര ഷ്ടിം പ്രഭദ്ഷ്ടുിം 
ക ിം ഭനഷ്ഭട ഭമസഭതഽഷ്ടാ പദ്കടകതട  
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ത്ഭകാട  ാ മൃഷ്ടകാഷ്ഠിഃ || ൨൦ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൦: ഈ സ്ഭലാകാ ഒബ്ബര 
ശത്രുഗള ഭമ്ല ്ഗലുൈന്നു 
നീഡുത്ത്ദ്.] 
 
ഭദ്ൈയാ ഭദ്ശപ്രണീത  ദ്രുഹ ണ ഹരൈരാ 
ൈധയരഭക്ഷാ ൈ ഘാതാദ്്  
യാഭസഭൈാ ദ്യദ്ദയാര്ദ്രിഃ സഹ ുജമകഭരാ 
ദ്രാമനാമാ മുകുിംദ്ിഃ | 
ദ്ുഷ്പരാഭപ പാരഭമഷ്ഭഠയ കരതലമതുലിം 
മൂര്ന  ൈ നയസയ ധനയിം 
തനവന്  ൂയിഃ പ്ര ൂത പ്രണയ ൈ കസ താ 
ബ്ഭജക്ഷണ സ്ഭതവക്ഷമാണിഃ || ൨൧ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൧: ഈ സ്ഭലാകാ ഒബ്ബര 
ആ്സഗളന്നു പൂവരസുത്ത്ദ്.] 
 
 ീമഭസന 
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ജഘ്ഭന ന ഘ്ഭനന ൈ ഘ്ഭനാ ബഹുല 
ബലബക ധവിംസനാഭദ്യന ഭശാചദ്വ   
പ്രാനുഭരാശപാവശ രസുൈ ധൃത  
സുഖവസയക ചരാജനാനാമ്| 
തസ്വമ ഭത ഭദ്ൈ കുര്മിഃ 
കുരുകുലപതഭയ കര്മണാ ച പ്രണാമാന് 
ക ര്മീരിം ദ്ുര്മതീനാിം പ്രഥമമഥ ച ഭയാ 
നര്മണാ ന ര്മമാഥ || ൨൨ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൨: ഈ സ്്ലാകാ ഒബ്ബര 
പ്രഗത യല്ല  അ്ഡത്ഡഗളന്നു 
ന രവഹ സലു സഹായ മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
ന ര്മൃദ്നന്ന് അതയയത്നിം ൈ ജരൈരജരാ 
സിംധകായാസ്ഥ  സിംധീ  
നയുദ്ഭധതവിം സവധവഭര ൈാ പശുമ ൈ 
ദ്മയന് ൈ ഷ്ണ്ുപക്ഷദ്് ൈ ഡീശമ് | 
യാൈത് പ്രതയക്ഷ ൂതിം ന ഖ ല മഖ ുജിം 
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തര്പയാ മാസ ഥാസൗ 
താൈതയാ ഽഽഭയാജ  തൃപ്തയാ ക മു ൈദ് 
 ഗൈന് രാജസൂ യാശവഭമഭധ || ൨൩ || 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൩: ഈ സ്ഭലാകാ 
ശത്രുഗള ഭമ്ല 
ൈ ജയൈന്നുിംടുമാഡുത്ത്ദ്.] 
 
ഭക്ഷവലാ ക്ഷീണാട്ടഹാസിം തൈരണമര  
ഹന്ന് ഉദ്ഗഭദ്ാ ദ്ദാമബാഭഹാ  
ര്ബഹവക്  ൗഹ ണയനീക ക്ഷപണ 
സുന പുണിം യസയ സഭരവാത്തമസയ | 
ശുശ്രൂ ാര്ഥിം ചകര്ഥ സവയമയമഥസിം 
ൈക്ത്ുമ് ആനിംദ്തീര്ഥ- 
ശ്രീമന്നാമന് സമര്ഥ സ്തവമപ  ഹ  
യുൈഭയാിഃ പാദ്പദ്മിം പ്രപഭദ്യ || ൨൪ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൪: ഈ സ്്ലാകാ 
ഭമലധ കാര ഗള ്ഗ ന ഷ്്ഠയന്നു 
പ്രത ഫല നീഡുത്ത്ദ്.] 
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ദ്രുഹയിംതീിം ഹൃദ്ദരുഹിം മാിം 
ദ്രുതമന ലബലാ ദ്ദരാൈയിംതീമ ൈ ദ്യാ 
ന ദ്രാിം ൈ ദ്രാൈയ സഭദ്യാ രചനപടുമഥാഽ 
പാദ്യ ൈ ദ്യാസമുദ്ര | 
ൈാഗ്ഭദ്ൈീ സാസുൈ ദ്യാ ദ്രൈ ണദ് 
ൈ ദ് താ ദ്രൗപദ്ീ രുദ്രപത്നയാ  
ദ്യുദ്ര ക്ത്ാ ദ്രാഗ ദ്രാ ദ്രഹയതു ദ്യ താ 
പൂരവ  ീമാഽജ്ഞ യാഭത || ൨൫ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൫: ഈ സ്്ലാകാ 
 ാ ണദ്ല്ല  സ്പഷ്ട്ത നീഡുത്ത്ദ് 
മത്തു അജ്ഞാനൈന്നു 
നാശപഡ സുത്ത്ദ്.] 
 
യാ യാിം ശുശ്രൂ ുരാസീിഃ കുരുകുല 
ജനഭന ക്ഷത്ര ൈ ഭപ്രാ ദ് താ യാിം 
ബ്രഹ്മ യാിം ബൃിംഹ താ യാിം ച ത സുഖ 
ൈപു ാ കൃഷ്ണ്നാമാ സ്പദ്ാ യാമ് | 
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ന ര്ഭ ദ്ാ യാിം ൈ ഭശ ാദ്ദവ  ൈചന 
ൈ  യാ യാ മു ാ യാമ് അമൂ യാിം 
തു യിം ച ഭക്ഷമഭദ് യിഃ സരസ ജ ൈ ലസ 
ല്ഭലാചഭനഭ യാ നഭമാഽസ്തു || ൨൬ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൬: ഈ സ്്ലാകാ ഗുരു 
 ക്ത്  നീഡുത്ത്ദ്.] 
 
ഗച്ചന് സൗഗിംധ കാര്ഥിം പഥ സ 
ഹനുമതിഃ പുച്ഛ മച്ഛസയ  ീമിഃ 
ഭപ്രാദ്ധര്തുിം നാശകത് തവമുമുരു 
ൈപു ാ  ീ യാ മാസഭചത  | 
പൂര്ണജ്ഞാനൗ ജഭസാസ്ഭത ഗുരുതമ 
ൈപുഭ ാിഃ ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥ 
രീഡാമാത്രിം തഭദ്തത് പ്രമദ്ദ് സുധ യാിം 
ഭമാഹക ഭദ്വ   ാജാമ് || ൨൭ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൭: ഈ സ്്ലാകാ ഒബ്ബര 
്കലസഗളല്ല  യശസ്സന്നു 
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നീഡുത്ത്ദ്.] 
 
ബഹവീിഃ ഭകാടീരടീകിഃ കുട ല കടുമതീ 
നുത്കടാ ഭടാപഭകാപാന് 
ദ്രാക് ച തവിം സതവരതവാ ച്ഛരണദ് ഗദ്യാ 
ഭപാഥയാ മാസ ഥാരീന് | 
ഉന്മഥയാ തഥയമ ഥയാ തവൈചന ൈചനാ 
നുത്പഥ സ്ഥാിംസ്തഥാ  
ഽനയാന്പ്രായച്ഛിഃ സവപ്ര യാവയ പ്ര യതമ 
കുസുമിം പ്രാണ തസ്വമ നമസ്ഭത || 
൨൮ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൮: ഈ സ്ഭലാകാ സുള്ളു 
മത്തു ൈിംച്നയ ൈ രുദ്ധ 
രക്ഷ സുത്ത്ദ്.] 
 
മധവാ 
 
ഭദ്ഹാ ദ്ുത്രാമ  താനാമ അധ പത  
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രസതാമ അരമാദ്് ൈരബുദ്ധ ിഃ 
രുദ്ധിഃ ഭരാവധക ൈശയിഃ കൃമ ര ൈ 
മണ മാന് ദ്ുഷ്കൃതീ ന ഷ്കര  യാര്ഥമ് | 
ചഭര  ൂചര ഭമതയ രകചമ ൈസതാിം 
ഭചതസിഃ കഷ്ട ശാസ്തരിം 
ദ്ുസ്തര്കിം ചരപാഭണ ഗുണഗണ 
ൈ രഹിം ജീൈതാിം ചാധ കൃതയ || ൨൯ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൨൯: ഈ സ്ഭലാകാൈു 
ന മ്മന്നു സമാജക്ക ്ഹച്ചു 
ജനപ്ര യ്ഗാള സുത്ത്ദ് മത്തു 
്ബ്ലബാളുൈിം്ത മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
തദ്ദുഷ്പ് ഭരക്ഷാനുസാരാ 
ത്കത പയകുനവര രാദ്ൃഭതാഽവനയ 
രവ സൃഷ്ഭടാ 
ബ്രഹ്മാഽഹിം ന ര്ഗുഭണാഽഹിം ൈ തഥ 
മ ദ്മ ത  ഭഹയ  പാ ിംഡ ൈാദ്ിഃ | 
തദ്യുക്ത്യാ  ാസജാല പ്രസരൈ  തരൂ 
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ദ്ദാഹദ്ക്ഷ പ്രമാണ  
ജവാലാ മാലാധഭരാഽഗ്ന ിഃ പൈന ൈ ജയഭത 
ഭതഽൈ താര സ്തൃതീയിഃ || ൩൦ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൦: ഈ സ്ഭലാകാൈു 
ചര്്ചഗളല്ല  യശസ്സന്നു നീഡുത്ത്ദ്.] 
 
ആഭരാശിംഭതാ ന ആശാ  യ രൈ  
ൈശസവാശയാ ശ്ഛ ന്നദ്ര്പാ 
ൈാശിംഭതാ ഭദ്ശനാശ സ്തവ ത  ബത 
കുധ യാിം നാശമാശാ ദ്ശാഽശു | 
ധാൈിംഭതാ ഽശ്ലീലശീലാ ൈ തഥ ശപഥ 
ശാപാശ ൈാിഃ ശാിംതശൗരയാ  
സ്തവദ്വയാഖയാ സ ിംഹനാഭദ് സപദ്  
ദ്ദ്ൃശ ഭര മായ ഭഗാ മായൈസ്ഭത || ൩൧ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൧: ഈ സ്്ലാകാ ഒബ്ബര 
ശത്രുഗളന്നു ഭസാല സുത്ത്ദ്.] 
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ത്ര  വഭപയ ൈാൈതാഭര  വര   രപഘൃണിം 
ഹ ിംസ ഭതാ ന രവ കാരിഃ 
സരവജ്ഞിഃ സരവശക്ത് ിഃ സകല 
ഗുണഗണാ പൂര്ണരൂപ പ്രഗല് ിഃ | 
സവച്ഛിഃ സവച്ഛിംദ് മൃതയുിഃ സുഖയസ  
സുജനിം ഭദ്ൈ ക ിം ച ത്രമത്ര 
ത്രാതാ യസയ ത്ര ധാമാ ജഗദ്ുത ൈശഗിം 
ക ിംകരാിഃ ശിംകരാദ്യാിഃ || ൩൨ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൨: ഈ സ്്ലാകാ 
അകാല ക മരണൈന്നു ത്ഡയുത്ത്ദ് 
മത്തു ഖയാത യന്നു സാധ സലു 
സഹായ മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
ഉദ്യന് മിംദ്സ്മ തശ്രീ മൃദ്ുമധുമധുരാ 
ലാപപീ യൂ ധാരാപ് 
ഊരാ ഭസഭകാപശാിംതാ 
സുഖസുജനമഭനാഭലാചനാ പീയമാനമ്| 
സിംദ്രഭക്ഷയ സുിംദ്രിംസിം ദ്ുഹദ് ഹ 
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മഹദ്ാനിംദ്മ് ആനിംദ്തീര്ഥ 
ശ്രീമദ്് ൈകഭത്രിംദ്ുബ ിംബിം ദ്ുര ത 
നുദ്ുദ് തിം ന തയദ്ാഹിം കദ്ാനു || ൩൩ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൩: ഈ സ്്ലാകാ പ്രബല 
മത്തു ആകര് ക ൈയക്ത് തവൈന്നു 
അ  ൈൃദ്ധ പഡ സലു സഹായ 
മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
പ്രാചീനാ ചീര്ണപുഭണയാ ച്ചയചതുരതരാ 
ചാരതശ്ചാരുച ത്താ  
നതയുച്ചാിം ഭരാചയിംതീിം 
ശ്രുത ച തൈചനാിം ശ്രാൈ കാിംശ്ഭചാദ്യ 
ചുിംചൂന് | 
ൈയാഖയാ മുത്ഖാത ദ്ുിഃഖാിം ച രമുച ത 
മഹാചാരയ ച ിംതാര താിംസ്ഭത 
ച ത്രാിം സച്ഛാസ്തര കര്ത ശ്ചരണ 
പര ചരാിം ഛ്രാൈയാ സ്മാിംശ്ച ക ിംച ത് || 
൩൪ || 
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[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൪: ഈ സ്ഭലാകാ ഒബ്ബര 
ആശയഗളന്നു പൂവരസുത്ത്ദ് മത്തു 
ആ്സഗളന്നു പര ണാമകാര യാഗ  
ത ള സുൈ സാമര്ഥയ നീഡുത്ത്ദ്.] 
 
പീഭഠ രത്ഭനാപേൠപ്ഭത രുച ര 
രുച മണ  ഭജയാത  ാ സന്ന  ണ്ണിം 
ബ്രഹ്മാണിം  ാൈ നിംതവാിം ജവലത  
ന ജപഭദ് വൈദ് കാദ്യാഹ  ൈ ദ്യാിഃ | 
ഭസൈിംഭത മൂര്ത മതയിഃ സുചര ത ചര തിം 
 ാത  ഗിംധരവ ഗീതിം 
പ്രഭതയകിം ഭദ്ൈ സിംസത്വപ  തൈ 
 ഗൈന് നര്ത ത ഭദ്യാൈധൂ ു || ൩൫ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൫: ഈ സ്്ലാകാ 
്ഹസരു മത്തു ഖയാത യന്നു 
സാധ സലു സഹായ മാഡുത്ത്ദ്.] 
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സാനു ഭരാവശരജസ്രിം ജന  
മൃത ന രയാ ദ്യൂര്മ  മാലാൈ ഭലഽസ്മ ന് 
സിംസാരാ ബ്ധൗന മഗ്നാിം േരണ 
മശരണാ ന ച്ഛഭതാ ൈീക്ഷയ ജിംതൂന് | 
യുഷ്മാ  ിഃ പ്രാര്ഥ തിഃ സഞ് ജലന ധ  
ശയനിഃ സതയൈതയാിം മഹര്ഭ   
രവയക്ത്ശ്ച  ന്മാത്രമൂര്ത ര് നഖലു  ഗൈതിഃ 
പ്രാകൃഭതാ ജാതു ഭദ്ഹിഃ || ൩൬ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൬: ഈ സ്്ലാകാൈു 
ലൗക ക ലഗത്തുഗളന്നു ബ ഡ സുൈുദ്ു 
മത്തു ഉത്തമ മക്കളന്നു 
പ്ഡയുൈുദ്ക്ക സഹായ 
മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
അസ്തൈയസ്തിം സമസ്ത ശ്രുത ഗത മധവമ 
രത്നപൂഗിം യഥാിംവധ  
രര്ഥിം ഭലാഭകാപ കൃവതയ ഗുണഗണ 
ന ലയിഃ സൂത്രയാ മാസ കൃത്നമ് | 
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ഭയാഽസൗ ൈയാസാ  ധാന സ്തമഹ 
മഹരഹര്  ക്ത് തസ്തത് പ്രസാദ്ാത് 
സഭദ്യാൈ ഭദ്യാ പലബ്വധയ ഗുരുതമ 
മഗുരുിം ഭദ്ൈഭദ്ൈിം നമാമ  || ൩൭ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൭: ഈ സ്്ലാകാ 
നഷ്ടഗള ിംദ് ഭചതര സ ്കാള്ളലു 
സഹായ മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
ആജ്ഞാമന് അവനയരധാരയാിം ശ രസ  
പര സര ദ്രശ്മ  ഭകാടീര ഭകാടൗ 
കൃഷ്ണ്സയാ േ ഷ്ടകര്മാ ദ്ധദ്നു സരണാ 
ദ്ര്ഥ ഭതാ ഭദ്ൈസിംവഘിഃ | 
 ൂമാൈാഗതയ  ൂമന്ന് അസുകര മകഭരാ 
ര്ബ്രഹ്മസൂത്രസയ  ാ യിം 
ദ്ുര് ാ യിം ൈയസയദ്ഭസയാ ര്മണ മത 
ഉദ് തിം ഭൈദ് സദ്യുക്ത്    സ്തവമ് || ൩൮ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൮: ഈ സ്്ലാകാ 
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ഹണൈന്നു ഗള സലു സഹായ 
മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
 ൂതവാ ഭക്ഷഭത്ര ൈ ശുദ്ഭധ ദ്വ ജഗണ 
ന ലഭയ രൂപയപീ ഠാ  ധാഭന 
തത്രാപ  ബ്രഹ്മജാത  സ്തര  ുൈനൈ ശഭദ് 
മധയ ഭഗഹാഖയഭഗഭഹ | 
പാര  വ്രാജയാധ രാജിഃ പുനരപ  ബദ്രീിം 
പ്രാപയ കൃഷ്ണ്ിം ചനതവാ 
കൃതവാ  ാ യാണ  സമയഗ് ൈയതനുതച 
 ൈാന്  ാരതാര്ഥ പ്രകാശമ് || ൩൯ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൩൯: ഈ സ്്ലാകാൈു 
മക്കള ിംദ് ലാ  പ്ഡയലു അനകൂല 
മാഡുത്ത്ദ്.] 
 
ൈിംഭദ് തിം തവാ സുപൂര്ണ പ്രമത  
മനുദ് നാ ഭസൈ തിം ഭദ്ൈൈൃിംവദ്  
രവിംഭദ് ൈിംദ്ാരുമീഭശ ശ്ര യ ഉത ന യതിം 
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ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥമ് | 
ൈിംഭദ് മിംദ്ാക നീ സത് സര ദ് മലജലാ 
ഭസകസാധ കയ സിംഗിം 
ൈിംഭദ്ഽഹിം ഭദ്ൈ  ക്ത്യാ  ൈ യ ദ്ഹനിം 
സജ്ജ്നാന് ഭമാദ്യിംതമ് || ൪൦ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൪൦: ഈ സ്്ലാകാൈു 
ഗ്രഹഗള ്കട്ട പര ണാമഗളന്നു 
പര ഹര സുത്ത്ദ്.] 
 
ഫലശ്രുത ിഃ 
 
സുബ്രഹ്മണയാഖയ സൂഭരിഃ സുത ഇത  
സു ൃശിം ഭകശൈാ നിംദ് തീര്ഥ- 
ശ്രീമത് പാദ്ാബ്ജ ക്ത്ിഃ സ്തുത  മകൃത 
ഹഭരര് ൈായുഭദ്ൈസയ ചാസയ | 
തത്പാദ്ാര് ചാദ്ഭരണ ഗ്രഥ തപദ്ല 
സന്മാലയാ ഭതവതയാ ഭയ 
സിംരാധയാ മൂനമിംത  പ്രതത മത ഗുണാ 
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മുക്ത് ഭമഭത വ്രജിംത  || ൪൧ || 
|| ഇത  കൈ കുലത ലക ശ്രീമത് 
ത്ര ൈ രമപിംഡ താചാരയ കൃതാ 
ൈായുസ്തുത ിഃ സിംപൂര്ണാ || 
 
[ഫലശ്രുത ിഃ ൪൧: ഈ സ്്ലാകാൈു 
ലൗക ക ലഗത്തുഗള ിംദ് 
ബ ഡുഗ്ഡ്ഗാള്ളുത്ത്ദ്.] 
 
|| ശ്രീ നരസ ിംഹനഖസ്തുത ിഃ || 
 
പാിംതവസ്മാന് പുരുഹൂതവൈര ബലൈന് 
മാതിംഗ മാദ്യദ്ഘടാ 
കുിംഭ ാച്ചാദ്ര  ൈ പാടനാധ  കപടു 
പ്രഭതയക ൈജ്രായ താിഃ | 
ശ്രീമത്കിംഠീരൈാസയ പ്രതതസുനഖരാ 
ദ്ാര താരാത ദ്ൂര  
പ്രധവ സ്തധവാിംതശാിംത പ്രൈ തതമനസാ 
 ാൈ താ  ൂര  ാവഗിഃ || ൧ || 
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ലക്ഷ്മീകാിംത സമിംതഭതാഽപ  കലയന് 
വനഭൈശ  തുസ്ഭത സമിം 
പശയാമ് യുത്തമൈസ്തു ദ്ൂരതരഭതാ 
ആപാസ്തിം രഭസാ ഭയാഽഷ്ടമിഃ | 
യഭദ്രാ ഭ ാത്കര ദ്ക്ഷഭനത്രകുട ല 
പ്രാിംഭതാത്ഥ താഗ്ന  സ്ഫുരത് 
ഖഭദ്യാ ഭതാപമ ൈ ഷ്ഫുല ിംഗ  സ താ 
ബ്രഹ്ഭമശ ശഭരാത്കരാിഃ || ൨ || 
 
പുരസ്ചരണ 
 
 
|| ശ്രീ നരസ ിംഹനഖസ്തുത ിഃ || 
 
പാിംതവസ്മാന് പുരുഹൂതവൈര ബലൈന് 
മാതിംഗ മാദ്യദ്ഘടാ 
കുിംഭ ാച്ചാദ്ര  ൈ പാടനാധ  കപടു 
പ്രഭതയക ൈജ്രായ താിഃ | 
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ശ്രീമത്കിംഠീരൈാസയ പ്രതതസുനഖരാ 
ദ്ാര താരാത ദ്ൂര  
പ്രധവ സ്തധവാിംതശാിംത പ്രൈ തതമനസാ 
 ാൈ താ  ൂര  ാവഗിഃ || ൧ || 
ലക്ഷ്മീകാിംത സമിംതഭതാഽപ  കലയന് 
വനഭൈശ  തുസ്ഭത സമിം 
പശയാമ് യുത്തമൈസ്തു ദ്ൂരതരഭതാ 
ആപാസ്തിം രഭസാ ഭയാഽഷ്ടമിഃ | 
യഭദ്രാ ഭ ാത്കര ദ്ക്ഷഭനത്രകുട ല 
പ്രാിംഭതാത്ഥ താഗ്ന  സ്ഫുരത് 
ഖഭദ്യാ ഭതാപമ ൈ ഷ്ഫുല ിംഗ  സ താ 
ബ്രഹ്ഭമശ ശഭരാത്കരാിഃ || ൨ || 
|| ഇത  ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥ  ഗൈത് 
പാദ്കൃതാ ശ്രീ നരസ ിംഹ നഖസ്തുത ിഃ 
സിംപൂര്ണാ || 
ഫലശ്രുത ിഃ 
 
സുബ്രഹ്മണയാഖയ സൂഭരിഃ സുത ഇത  
സു ൃശിം ഭകശൈാ നിംദ് തീര്ഥ- 
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ശ്രീമത് പാദ്ാബ്ജ ക്ത്ിഃ സ്തുത  മകൃത 
ഹഭരര് ൈായുഭദ്ൈസയ ചാസയ | 
തത്പാദ്ാര് ചാദ്ഭരണ ഗ്രഥ തപദ്ല 
സന്മാലയാ ഭതവതയാ ഭയ 
സിംരാധയാ മൂനമിംത  പ്രതത മത ഗുണാ 
മുക്ത് ഭമഭത വ്രജിംത  || ൪൧ || 
|| ഇത  കൈ കുലത ലക ശ്രീമത് 
ത്ര ൈ രമപിംഡ താചാരയ കൃതാ 
ൈായുസ്തുത ിഃ സിംപൂര്ണാ || 
 
മധവാ 
ൈിംഭദ് തിം തവാ സുപൂര്ണ പ്രമത  
മനുദ് നാ ഭസൈ തിം ഭദ്ൈൈൃിംവദ്  
രവിംഭദ് ൈിംദ്ാരുമീഭശ ശ്ര യ ഉത ന യതിം 
ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥമ് | 
ൈിംഭദ് മിംദ്ാക നീ സത് സര ദ് മലജലാ 
ഭസകസാധ കയ സിംഗിം 
ൈിംഭദ്ഽഹിം ഭദ്ൈ  ക്ത്യാ  ൈ യ ദ്ഹനിം 
സജ്ജ്നാന് ഭമാദ്യിംതമ് || ൪൦ || 
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 ൂതവാ ഭക്ഷഭത്ര ൈ ശുദ്ഭധ ദ്വ ജഗണ 
ന ലഭയ രൂപയപീ ഠാ  ധാഭന 
തത്രാപ  ബ്രഹ്മജാത  സ്തര  ുൈനൈ ശഭദ് 
മധയ ഭഗഹാഖയഭഗഭഹ | 
പാര  വ്രാജയാധ രാജിഃ പുനരപ  ബദ്രീിം 
പ്രാപയ കൃഷ്ണ്ിം ചനതവാ 
കൃതവാ  ാ യാണ  സമയഗ് ൈയതനുതച 
 ൈാന്  ാരതാര്ഥ പ്രകാശമ് || ൩൯ || 
 
ആജ്ഞാമന് അവനയരധാരയാിം ശ രസ  
പര സര ദ്രശ്മ  ഭകാടീര ഭകാടൗ 
കൃഷ്ണ്സയാ േ ഷ്ടകര്മാ ദ്ധദ്നു സരണാ 
ദ്ര്ഥ ഭതാ ഭദ്ൈസിംവഘിഃ | 
 ൂമാൈാഗതയ  ൂമന്ന് അസുകര മകഭരാ 
ര്ബ്രഹ്മസൂത്രസയ  ാ യിം 
ദ്ുര് ാ യിം ൈയസയദ്ഭസയാ ര്മണ മത 
ഉദ് തിം ഭൈദ് സദ്യുക്ത്    സ്തവമ് || ൩൮ || 
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അസ്തൈയസ്തിം സമസ്ത ശ്രുത ഗത മധവമ 
രത്നപൂഗിം യഥാിംവധ  
രര്ഥിം ഭലാഭകാപ കൃവതയ ഗുണഗണ 
ന ലയിഃ സൂത്രയാ മാസ കൃത്നമ് | 
ഭയാഽസൗ ൈയാസാ  ധാന സ്തമഹ 
മഹരഹര്  ക്ത് തസ്തത് പ്രസാദ്ാത് 
സഭദ്യാൈ ഭദ്യാ പലബ്വധയ ഗുരുതമ 
മഗുരുിം ഭദ്ൈഭദ്ൈിം നമാമ  || ൩൭ || 
 
സാനു ഭരാവശരജസ്രിം ജന  
മൃത ന രയാ ദ്യൂര്മ  മാലാൈ ഭലഽസ്മ ന് 
സിംസാരാ ബ്ധൗന മഗ്നാിം േരണ 
മശരണാ ന ച്ഛഭതാ ൈീക്ഷയ ജിംതൂന് | 
യുഷ്മാ  ിഃ പ്രാര്ഥ തിഃ സഞ് ജലന ധ  
ശയനിഃ സതയൈതയാിം മഹര്ഭ   
രവയക്ത്ശ്ച  ന്മാത്രമൂര്ത ര് നഖലു  ഗൈതിഃ 
പ്രാകൃഭതാ ജാതു ഭദ്ഹിഃ || ൩൬ || 
 
പീഭഠ രത്ഭനാപേൠപ്ഭത രുച ര 
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രുച മണ  ഭജയാത  ാ സന്ന  ണ്ണിം 
ബ്രഹ്മാണിം  ാൈ നിംതവാിം ജവലത  
ന ജപഭദ് വൈദ് കാദ്യാഹ  ൈ ദ്യാിഃ | 
ഭസൈിംഭത മൂര്ത മതയിഃ സുചര ത ചര തിം 
 ാത  ഗിംധരവ ഗീതിം 
പ്രഭതയകിം ഭദ്ൈ സിംസത്വപ  തൈ 
 ഗൈന് നര്ത ത ഭദ്യാൈധൂ ു || ൩൫ || 
 
പ്രാചീനാ ചീര്ണപുഭണയാ ച്ചയചതുരതരാ 
ചാരതശ്ചാരുച ത്താ  
നതയുച്ചാിം ഭരാചയിംതീിം 
ശ്രുത ച തൈചനാിം ശ്രാൈ കാിംശ്ഭചാദ്യ 
ചുിംചൂന് | 
ൈയാഖയാ മുത്ഖാത ദ്ുിഃഖാിം ച രമുച ത 
മഹാചാരയ ച ിംതാര താിംസ്ഭത 
ച ത്രാിം സച്ഛാസ്തര കര്ത ശ്ചരണ 
പര ചരാിം ഛ്രാൈയാ സ്മാിംശ്ച ക ിംച ത് || 
൩൪ || 
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ഉദ്യന് മിംദ്സ്മ തശ്രീ മൃദ്ുമധുമധുരാ 
ലാപപീ യൂ ധാരാപ് 
ഊരാ ഭസഭകാപശാിംതാ 
സുഖസുജനമഭനാഭലാചനാ പീയമാനമ്| 
സിംദ്രഭക്ഷയ സുിംദ്രിംസിം ദ്ുഹദ് ഹ 
മഹദ്ാനിംദ്മ് ആനിംദ്തീര്ഥ 
ശ്രീമദ്് ൈകഭത്രിംദ്ുബ ിംബിം ദ്ുര ത 
നുദ്ുദ് തിം ന തയദ്ാഹിം കദ്ാനു || ൩൩ || 
 
ത്ര  വഭപയ ൈാൈതാഭര  വര   രപഘൃണിം 
ഹ ിംസ ഭതാ ന രവ കാരിഃ 
സരവജ്ഞിഃ സരവശക്ത് ിഃ സകല 
ഗുണഗണാ പൂര്ണരൂപ പ്രഗല് ിഃ | 
സവച്ഛിഃ സവച്ഛിംദ് മൃതയുിഃ സുഖയസ  
സുജനിം ഭദ്ൈ ക ിം ച ത്രമത്ര 
ത്രാതാ യസയ ത്ര ധാമാ ജഗദ്ുത ൈശഗിം 
ക ിംകരാിഃ ശിംകരാദ്യാിഃ || ൩൨ || 
 
ആഭരാശിംഭതാ ന ആശാ  യ രൈ  



Page 40 of 56 

 

ൈശസവാശയാ ശ്ഛ ന്നദ്ര്പാ 
ൈാശിംഭതാ ഭദ്ശനാശ സ്തവ ത  ബത 
കുധ യാിം നാശമാശാ ദ്ശാഽശു | 
ധാൈിംഭതാ ഽശ്ലീലശീലാ ൈ തഥ ശപഥ 
ശാപാശ ൈാിഃ ശാിംതശൗരയാ  
സ്തവദ്വയാഖയാ സ ിംഹനാഭദ് സപദ്  
ദ്ദ്ൃശ ഭര മായ ഭഗാ മായൈസ്ഭത || ൩൧ || 
 
തദ്ദുഷ്പ് ഭരക്ഷാനുസാരാ 
ത്കത പയകുനവര രാദ്ൃഭതാഽവനയ 
രവ സൃഷ്ഭടാ 
ബ്രഹ്മാഽഹിം ന ര്ഗുഭണാഽഹിം ൈ തഥ 
മ ദ്മ ത  ഭഹയ  പാ ിംഡ ൈാദ്ിഃ | 
തദ്യുക്ത്യാ  ാസജാല പ്രസരൈ  തരൂ 
ദ്ദാഹദ്ക്ഷ പ്രമാണ  
ജവാലാ മാലാധഭരാഽഗ്ന ിഃ പൈന ൈ ജയഭത 
ഭതഽൈ താര സ്തൃതീയിഃ || ൩൦ || 
 
ഭദ്ഹാ ദ്ുത്രാമ  താനാമ അധ പത  
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രസതാമ അരമാദ്് ൈരബുദ്ധ ിഃ 
രുദ്ധിഃ ഭരാവധക ൈശയിഃ കൃമ ര ൈ 
മണ മാന് ദ്ുഷ്കൃതീ ന ഷ്കര  യാര്ഥമ് | 
ചഭര  ൂചര ഭമതയ രകചമ ൈസതാിം 
ഭചതസിഃ കഷ്ട ശാസ്തരിം 
ദ്ുസ്തര്കിം ചരപാഭണ ഗുണഗണ 
ൈ രഹിം ജീൈതാിം ചാധ കൃതയ || ൨൯ || 
 
 ീമഭസന 
 
ബഹവീിഃ ഭകാടീരടീകിഃ കുട ല കടുമതീ 
നുത്കടാ ഭടാപഭകാപാന് 
ദ്രാക് ച തവിം സതവരതവാ ച്ഛരണദ് ഗദ്യാ 
ഭപാഥയാ മാസ ഥാരീന് | 
ഉന്മഥയാ തഥയമ ഥയാ തവൈചന ൈചനാ 
നുത്പഥ സ്ഥാിംസ്തഥാ  
ഽനയാന്പ്രായച്ഛിഃ സവപ്ര യാവയ പ്ര യതമ 
കുസുമിം പ്രാണ തസ്വമ നമസ്ഭത || 
൨൮ || 
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ഗച്ചന് സൗഗിംധ കാര്ഥിം പഥ സ 
ഹനുമതിഃ പുച്ഛ മച്ഛസയ  ീമിഃ 
ഭപ്രാദ്ധര്തുിം നാശകത് തവമുമുരു 
ൈപു ാ  ീ യാ മാസഭചത  | 
പൂര്ണജ്ഞാനൗ ജഭസാസ്ഭത ഗുരുതമ 
ൈപുഭ ാിഃ ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥ 
രീഡാമാത്രിം തഭദ്തത് പ്രമദ്ദ് സുധ യാിം 
ഭമാഹക ഭദ്വ   ാജാമ് || ൨൭ || 
 
യാ യാിം ശുശ്രൂ ുരാസീിഃ കുരുകുല 
ജനഭന ക്ഷത്ര ൈ ഭപ്രാ ദ് താ യാിം 
ബ്രഹ്മ യാിം ബൃിംഹ താ യാിം ച ത സുഖ 
ൈപു ാ കൃഷ്ണ്നാമാ സ്പദ്ാ യാമ് | 
ന ര്ഭ ദ്ാ യാിം ൈ ഭശ ാദ്ദവ  ൈചന 
ൈ  യാ യാ മു ാ യാമ് അമൂ യാിം 
തു യിം ച ഭക്ഷമഭദ് യിഃ സരസ ജ ൈ ലസ 
ല്ഭലാചഭനഭ യാ നഭമാഽസ്തു || ൨൬ || 
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ദ്രുഹയിംതീിം ഹൃദ്ദരുഹിം മാിം 
ദ്രുതമന ലബലാ ദ്ദരാൈയിംതീമ ൈ ദ്യാ 
ന ദ്രാിം ൈ ദ്രാൈയ സഭദ്യാ രചനപടുമഥാഽ 
പാദ്യ ൈ ദ്യാസമുദ്ര | 
ൈാഗ്ഭദ്ൈീ സാസുൈ ദ്യാ ദ്രൈ ണദ് 
ൈ ദ് താ ദ്രൗപദ്ീ രുദ്രപത്നയാ  
ദ്യുദ്ര ക്ത്ാ ദ്രാഗ ദ്രാ ദ്രഹയതു ദ്യ താ 
പൂരവ  ീമാഽജ്ഞ യാഭത || ൨൫ || 
 
ഭക്ഷവലാ ക്ഷീണാട്ടഹാസിം തൈരണമര  
ഹന്ന് ഉദ്ഗഭദ്ാ ദ്ദാമബാഭഹാ  
ര്ബഹവക്  ൗഹ ണയനീക ക്ഷപണ 
സുന പുണിം യസയ സഭരവാത്തമസയ | 
ശുശ്രൂ ാര്ഥിം ചകര്ഥ സവയമയമഥസിം 
ൈക്ത്ുമ് ആനിംദ്തീര്ഥ- 
ശ്രീമന്നാമന് സമര്ഥ സ്തവമപ  ഹ  
യുൈഭയാിഃ പാദ്പദ്മിം പ്രപഭദ്യ || ൨൪ || 
 
ന ര്മൃദ്നന്ന് അതയയത്നിം ൈ ജരൈരജരാ 
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സിംധകായാസ്ഥ  സിംധീ  
നയുദ്ഭധതവിം സവധവഭര ൈാ പശുമ ൈ 
ദ്മയന് ൈ ഷ്ണ്ുപക്ഷദ്് ൈ ഡീശമ് | 
യാൈത് പ്രതയക്ഷ ൂതിം ന ഖ ല മഖ ുജിം 
തര്പയാ മാസ ഥാസൗ 
താൈതയാ ഽഽഭയാജ  തൃപ്തയാ ക മു ൈദ് 
 ഗൈന് രാജസൂ യാശവഭമഭധ || ൨൩ || 
 
ജഘ്ഭന ന ഘ്ഭനന ൈ ഘ്ഭനാ ബഹുല 
ബലബക ധവിംസനാഭദ്യന ഭശാചദ്വ   
പ്രാനുഭരാശപാവശ രസുൈ ധൃത  
സുഖവസയക ചരാജനാനാമ്| 
തസ്വമ ഭത ഭദ്ൈ കുര്മിഃ 
കുരുകുലപതഭയ കര്മണാ ച പ്രണാമാന് 
ക ര്മീരിം ദ്ുര്മതീനാിം പ്രഥമമഥ ച ഭയാ 
നര്മണാ ന ര്മമാഥ || ൨൨ || 
 
ഹനുമന് 
ഭദ്ൈയാ ഭദ്ശപ്രണീത  ദ്രുഹ ണ ഹരൈരാ 
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ൈധയരഭക്ഷാ ൈ ഘാതാദ്്  
യാഭസഭൈാ ദ്യദ്ദയാര്ദ്രിഃ സഹ ുജമകഭരാ 
ദ്രാമനാമാ മുകുിംദ്ിഃ | 
ദ്ുഷ്പരാഭപ പാരഭമഷ്ഭഠയ കരതലമതുലിം 
മൂര്ന  ൈ നയസയ ധനയിം 
തനവന്  ൂയിഃ പ്ര ൂത പ്രണയ ൈ കസ താ 
ബ്ഭജക്ഷണ സ്ഭതവക്ഷമാണിഃ || ൨൧ || 
 
ദ്ൃഷ്ടവാ ദ്ുഷ്ടാധ  ഭപാരിഃ സ്ഫുട ത 
കനകസ ദ്വര്മ ഘൃഷ്ടാസ്ഥ കൂടിം 
ന ഷ്പ ഷ്ടിം ഹാടകാദ്ര  പ്രകട തടതടാ 
കാത ശിംഭകാ ജഭനാഽ ൂത് | 
ഭയനാജൗ രാൈണാര  പ്ര യനടനപടു 
ര്മുഷ്ട ര ഷ്ടിം പ്രഭദ്ഷ്ടുിം 
ക ിം ഭനഷ്ഭട ഭമസഭതഽഷ്ടാ പദ്കടകതട  
ത്ഭകാട  ാ മൃഷ്ടകാഷ്ഠിഃ || ൨൦ || 
 
ക്ഷ പ്തിഃ പശ്ചാത്ലീലിം ശതമതുലമഭത 
ഭയാജനാനാിം സൗച്ച 
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സ്താൈദ്വ  സ്താരൈാിംശ്ചാ പയുപലലൈ ഇൈ 
ൈയഗ്രബുദ്ധയാ തവയാഽതിഃ | 
സവസവസ്ഥാ നസ്ഥ താത സ് 
ഥ രശകലശ ലാ ജാല സിംശ്ഭല നഷ്ട  
ച്ഭേദ്ാിംകിഃ പ്രാഗ ൈാ ൂത് 
കപ ൈരൈപു  സ്ഭതനമിഃ കൗശലായ || 
൧൯ || 
 
പ്രാക് പിംചാ ശത്ഹവസ്ര 
രവയൈഹ തമമ തിം ഭയാജവനിഃ പരവതിം 
തവിം 
യാൈത് സിംജീൈനാ ദ്യൗ ധ ന ധ  
മധ ക പ്രാണ ലിംകാമവന ീിഃ | 
അദ്രാക്ഷീ ദ്ുത്പതിംതിം തത ഉത 
ഗ ര മുത് പാടയിംതിം ഗൃഹീതവാ 
യാിംതിം ഭഖ രാഘൈാിംഘ്രൗ പ്രണതമപ  
തവദ് കക്ഷഭണ തവാിം ഹ  ഭലാകിഃ || ൧൮ 
|| 
ൈിംഭദ്ഽഹിം തിം ഹനൂമാന് ഇത  
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മഹ തമഹാ പൗരുഭ ാ ബാഹുശാലീ 
ഖയാത സ്ഭതഽഭഗ്രയാഽൈതാരിഃ സഹ ത 
ഇഹ ബഹു ബ്രഹ്മ ചരയാദ്  ധര്വമിഃ | 
സസ്ഭനഹാനാിം സഹസവാന് 
അഹരഹരഹ തിം ന ര്ദ്ഹന് ഭദ്ഹ ാജാമ്  
അിംഭഹാ ഭമാഹാപഭഹായിഃ സ്പൃഹയത  
മഹതീിം  ക്ത് മദ്യാപ  രാഭമ || ൧൭ || 
 
മൂലാ ൈായു 
തത്തവജ്ഞാന് മുക്ത്  ാജിഃ സുഖയസ  
ഹ  ഗുഭരാ ഭയാഗയതാ താരതമയാദ്്  
ആധത്ഭസ മ ശ്രബുദ്ധീിം 
സ്തര ദ് ൈന രയ ൂ ഭഗാചരാ 
ന്ന തയബദ്ധാന് | 
താമ സ്രാിം ധാദ് കാഭഖയ തമസ  
സുബഹുലിം ദ്ുിഃഖ യസയനയ ഥാജ്ഞാന് 
ൈ ഷ്ഭണാ രാജ്ഞാ   ര ത്ഥിം 
ശ്രുത ശതമ ത  ഹാസാദ് ചാഽ 
കര്ണയാമിഃ || ൧൬ || 
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ൈ ഷ്ഭണാ രതയുത്തമതവാദ്് 
അഖ ലഗുണഗവണ സ്തത്ര  ക്ത് ിം 
ഗര ഷ്ഠാമ്  
ആശ്ല ഷ്ഭട ശ്രീധരാ യാമ് അമുമഥ 
പര ൈാരാത്മനാ ഭസൈഭക ു | 
യിഃ സിംധത്ഭത ൈ ര ിം്ച 
ശവസനൈ ഹഗപാ നിംതരുഭദ്രിംദ്രപൂഭരവ  
 വാധയായിം സ്താരതമയിം സ്ഫുടമൈത  സദ്ാ 
ൈായുരസ്മദ്് ഗുരുസ്തമ് || ൧൫ || 
 
മാതര്ഭമ മാതര ശവന് പ തരതുലഗുഭരാ 
ഭ്രാതര ഷ്ടാപ്ത ബിംഭധാ 
സവാമ ന് സരവാിംതരാത്മന് 
നജരജരയ തര് ജന്മ മൃതയാമ് അയാനാമ് | 
ഭഗാൈ ിംഭദ് ഭദ്ഹ   ക്ത് ിം  ൈത  ച 
 ഗൈന്ന് ഊര്ജ താിം ന ര്ന മ ത്താിം 
ന രവയാജാിം ന ശ്ചലാിം സദ്ഗുണഗണ 
ബൃഹതീിം ശാശവതീമ് ആശുഭദ്ൈ || ൧൪ | 
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ക്ഷുത് ക്ഷാമാന് രൂക്ഷരഭക്ഷാ രദ്ഖരനഖര 
ക്ഷുണ്ണ ൈ ഭക്ഷാ   താക്ഷാന് 
ആമഗ്നാ നിംധകൂഭപ ക്ഷുരമുഖ മുഖവരിഃ 
പക്ഷ    രവ ക്ഷതാിംഗാന് | 
പൂയാ സൃങ്മൂത്രൈ ഷ്ഠാ കൃമ കുല 
കല ഭല തത് ക്ഷണ ക്ഷ പ്തശക്ത്യാ  
ദ്യസ്തര വ്രാതാദ് താിംസ്തവ ദ്ദവ   
ഉപജ ഹഭത ൈജ്രകല്പാ ജലൂകാിഃ || ൧൩ || 
 
അസ്മ ന്ന സ്മദ്ഗുരൂണാിം ഹര ചരണ 
ച രധയാന സന്മിംഗലാനാിം 
യുഷ്മാകിം പാര്ശവ  ൂമ ിം ധൃതരണരണ ക 
സവര്ഗ ഭസൈയാിം പ്രപന്നിഃ | 
യസ്തൂദ്ാസ്ഭതസ ആസ്ഭത അധ  ൈമ 
സുല  ഭേശ ന ഭമാകമസ്ത  
പ്രായാനിംദ്ിം കഥിംച  ന്നൈസത  സതതിം 
പിംച കഷ്ഭടഽത  കഷ്ഭട || ൧൨ || 
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ഉത്തപ്താ തയുത്കടതവ ട്  പ്രകടകടകട 
ധവാനസിംഘട്ട ഭനാദ്യദ്വ ദ്് 
യുദ്വയ് ഊഢ്സ്ഫുല ിംഗ പ്രകര 
ൈ ക രഭണാ ത്കവാഥ ഭത ബാധ താിംഗാന് 
| 
ഉദ്ഗാഢ്ിം പാതയമാനാ തമസ  തത ഇതിഃ 
ക ിംകവരിഃ പിംക ഭലഭത 
പിംക്ത് ര്ഗ്രാവണാിം ഗര മണാ 
ഗ്ലപയത ഹ  ൈ ദ്ഭദ്വ  ഭണാ ൈ ദ്വദ്ാദ്യ 
|| ൧൧ || 
ആനിംദ്ാ ന്മിംദ്മിംദ്ാ ദ്ദ്ത ഹ  മരുതിഃ കുിംദ് 
മിംദ്ാര നിംദ്യാ  
ൈര്തയാഭമാദ്ാന് ദ്ധാനാ മൃദ്പദ്മുദ് ഭതാ 
ദ്ഗീതവകിഃ സുിംദ്രീണാമ് | 
ൈൃിംവദ് രാൈിംദ്യമുകഭതിം ദ്വഹ  മഗുമദ് 
നാഹീിംദ്ര ഭദ്ഭൈിംദ്രഭസഭൈയ 
മൗകുിംഭദ് മിംദ്ഭരഽസ്മ ന് നൈ രതമുദ്യന് 
ഭമാദ് നാിം ഭദ്ൈഭദ്ൈ || ൧൦ || 
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ഭയഽമുിം  ാൈിം  ജിംഭത സുരമുഖ 
സുജനാ രാധ തിം ഭത തൃതീയിം 
 ാസിംഭത  ാസുവരസ്ഭത 
സഹചരചല വത ശ്ചാമവര 
ശ്ചാരുഭൈ ാിഃ | 
വൈകുിംഭഠ കിംഠലഗ്ന സ്ഥ രശുച  
ൈ ലസത് കാിംത  താരുണയലീലാ  
ലാൈണയാ പൂര്ണകാിംതാ കുച രസുല ാ 
ശ്ഭല  സമഭമാദ് സാിംദ്രാിഃ || ൯ || 
 
സാഭഭ്രാഷ്ണ്ാ  ീശു ശുഭ്ര പ്ര മ  യനഭ ാ 
 ൂര   ൂ  ൃദ്വ   ൂത  
ഭ്രാജ ഷ്ണ്ു ര് ൂ ഋ  ൂണാിം  ൈനമപ  ൈ ഭ ാ 
ഽഭ ദ്  ബഭഭ്ര ബ ൂഭൈ | 
ഭയനഭ്രൂ ൈ ഭ്രമസ്ഭത ഭ്രമയതു സു ൃശിം 
ബര് ൃ ൈദ്ദുര്  ൃതാശാന് 
ഭ്രാിംത ര് ഭ ദ്ാൈ  ാസസ് തവ ത   യമ   
 ൂര് ഭ ാക്ഷയഭതാ മായ   ക്ഷൂന് || ൮ || 
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മൂര്ധഭനയ ഭ ാഽംിംജല ര്ഭമ ദ്ൃഢ്തര 
മ ഹഭത ബധയഭത ബിംധ പാശ  
ച്ഭേഭത്ര ദ്ാഭത്ര സുഖാനാിം  ജത   ുൈ  
 ൈ  യ ദ്വ ധാഭത്ര ദ്യു ര്ഭത്ര | 
അതയിംതിം സിംതതിംതവിം പ്രദ് ശ പദ്യുഭഗ 
ഹിംത സിംതാപ  ാജാമ്  
അസ്മാകിം  ക്ത് ഭമകാിം  ഗൈത ഉതഭത 
മാധൈസയാഥ ൈാഭയാിഃ || ൭ || 
 
മിംഗലാചരണ 
സിംസാഭരാ ത്താപന ഭതയാ പശമദ്സദ്യ 
സ്ഭനഹഹാ സാിംബുപൂര  
ഭപ്രാദ്യ ദ്വ ദ്യാനൈദ്യ ദ്യുത മണ  ക രണ 
ഭശ്രണ  സിംപൂര താശിഃ| 
ശ്രീൈത്ാിം കാധ ൈാഭസാ ച തതരസരല 
ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥ  
ക്ഷീരാിംഭ ാ ധ രവ   ിംദ്യാദ്്  ൈദ്ന  മതിം 
 ൂര ഭമ  ൂത ഭഹതുിഃ || ൬ || 
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ഉദ്യദ്വ ദ്യുത് ൈ പ്രചിംഡാിം 
ന ജരുച ന കര ൈയാപ്ത ഭലാകാൈകാഭശാ 
ബ ഭ്രദ്്  ീഭമാ  ുഭജഭയാ ഽ യുദ് തദ് നകരാ 
 ാിംഗദ്ാഢ്യ പ്രകാിംഭഡ | 
ൈീഭരയാ ദ്ധാരയാിം ഗദ്ാഗ്രയാമ യമ ഹ 
സുമത ിം ൈായുഭദ്ഭൈാ ൈ ദ്ധയ്  
ആദ്ധയാത്മ ജ്ജ്ാനഭനതാ യത ൈര 
മഹ ഭതാ  ൂമ   ൂ ാ മണ ര്ഭമ || ൫ || 
 
അസയാ ൈ ഷ്കര്തുകാമിം കല മലകലുഭ  
ഽസ്മ ന്ജഭന ജ്ഞാനമാര്ഗിം 
ൈിംദ്യിം ചിംഭദ്രിംദ്ര രുദ്ര ദ്യുമണ  
ഫണ ൈഭയാ നായകാവദ്യര  ഹാദ്യ | 
മധവാഖയിം മിംത്രസ ദ്ധിം ക മുത 
കൃതൈഭതാ മാരു തസയാൈതാരിം 
പാതാരിം പാരഭമഷ്ഠയിം പദ്മപൈ പദ്ിഃ 
പ്രാപ്തുരാ പന്നപുിംസാമ് || ൪ || 
ജന്മാധ  ൈയാധയുപാധ  പ്രത ഹത  ൈ രഹ 
പ്രാപകാണാിം ഗുണാനാമ  
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അഗ്രയാണാമ് മര്പകാണാിം ച രമുദ് ത 
ച ദ്ാനിംദ് സിംഭദ്ാഹദ്ാനാമ്| 
ഏഭത ാ ഭമ  ഭദ്ാ  പ്രമു  ത മനസാിം 
ഭദ്വ  ണാിം ദ്ൂ കാണാിം 
വദ്തയാനാമ് ആര്ത മിംഭധ തമസ  
ൈ ദ്ധതാിം സിംസ്തഭൈ നാസ്മ  ശക്ത്ിഃ || ൩ 
|| 
 
ഉത്കിംഠാ കുിംഠഭകാലാ ഹലജൈൈ ദ് താ 
ജസ്ര ഭസൈാനുൈൃദ്ധ  
പ്രാജ്ജ്ാ ത്മജ്ഞാനധൂതാിം 
ധതമസസുമഭനാ മൗല രത്നാൈ ലീനാമ്| 
 ക്ത്യു ഭദ്രകാൈഗാഡ പ്രഘടനസധടാ 
ത്കാര സിംഘൃ യമാണ പ്രാിംത 
പ്രാിംഗ്രയാിംഘ്ര  പീഠ് ത്ത്ഥ തകനകരജിഃ 
പ ിംജരാ രിംജ താശാിഃ ||൨|| 
 
ഓമ് || ശ്രീമദ്് ൈ ഷ്ണ്വിംഘ്ര ന ഷ്ഠാ 
ആത ഗുണ ഗുരുതമ ശ്രീമദ്ാനിംദ്തീര്ഥ  
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വത്രഭലാകയാ ചാരയ പാഭദ്ാ ജ്ജ്വലജല 
ജലസത്  പാിംത് ഭൈാഽസ്മാന് പുനിംതു | 
ൈാചാിം യത്ര പ്രഭണത്രീ ത്ര  ുൈന മഹ താ 
ശാരദ്ാ ശാരഭദ്ിംദ്ു  
ഭജയാത്നാ  ദ്രസ്മ തശ്രീ ധൈല തകകു ാ 
ഭപ്രമ  ാരിംബ ാര || ൧ || 
 
|| ശ്രീ നരസ ിംഹനഖസ്തുത ിഃ || 
 
പാിംതവസ്മാന് പുരുഹൂതവൈര ബലൈന് 
മാതിംഗ മാദ്യദ്ഘടാ 
കുിംഭ ാച്ചാദ്ര  ൈ പാടനാധ  കപടു 
പ്രഭതയക ൈജ്രായ താിഃ | 
ശ്രീമത്കിംഠീരൈാസയ പ്രതതസുനഖരാ 
ദ്ാര താരാത ദ്ൂര  
പ്രധവ സ്തധവാിംതശാിംത പ്രൈ തതമനസാ 
 ാൈ താ  ൂര  ാവഗിഃ || ൧ || 
 
ലക്ഷ്മീകാിംത സമിംതഭതാഽപ  കലയന് 
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വനഭൈശ  തുസ്ഭത സമിം 
പശയാമ് യുത്തമൈസ്തു ദ്ൂരതരഭതാ 
ആപാസ്തിം രഭസാ ഭയാഽഷ്ടമിഃ | 
യഭദ്രാ ഭ ാത്കര ദ്ക്ഷഭനത്രകുട ല 
പ്രാിംഭതാത്ഥ താഗ്ന  സ്ഫുരത് 
ഖഭദ്യാ ഭതാപമ ൈ ഷ്ഫുല ിംഗ  സ താ 
ബ്രഹ്ഭമശ ശഭരാത്കരാിഃ || ൨ || 
 
|| ഇത  ശ്രീമദ്് ആനിംദ്തീര്ഥ  ഗൈത് 
പാദ്കൃതാ ശ്രീ നരസ ിംഹ നഖസ്തുത ിഃ 
സിംപൂര്ണാ || 


