|| శ్రీ నరసింహనఖస్తుతిః ||
పమింత్వస్మాన్ పురుహూత్వైరిబలవన్మాత్ింగమాద్యద్ ఘటాక ింభోచ్మాద్రవి
ి పమటన్మధరకపటుపిత్యయకవజ్రియిత్మిః |
శ్రీమత్కింఠీరవమస్యపిత్త్స్తనఖరమ ద్మరిత్మరమతద్ూరపిధ్వస్ుధమవింత్శమింత్పివిత్త్మనస్మ భావిత్మ భూరిభాగిః || ౧ ||
లక్ష్మాకమింత్ స్మింత్త్ోఽప కలయన్ న్ైవేశిత్ుసత ు స్మిం
పశమయమయయత్ుమవస్తు ద్ూరత్రత్ోఽపమస్ుిం రస్ో యోఽష్ మ
ట ిః |
యద్రిషోత్కరద్క్షన్ేత్క
ి టిలపమిింత్ోతిత్మగిిస్తురత్ఖద్రయత్ోపమవిష్ుులింగభసత్మ బిహ్మాశశకరీత్కరమిః || ౨ ||
|| ఇత శ్రీమద్మనింద్తీరిభగవత్మాద్కృత్మ శ్రీనరసింహనఖస్తుతిః
స్ింపూరమా ||
ి ష్షమితగయుగయరుత్మశ్రీమద్మనింద్తీరి ఓమ్ || శ్రీమద్రవష్వింఘ్రిన
ా
త్్ైై లోకమయచ్మరయపమద్రజ్్వలజ్లజ్లస్త్పమింస్వోఽస్మాన్ పునింత్ు |
వమచ్మిం యత్ి పిుేతీి తిభయవనమహ్నత్మ శమరద్మ శమరద్యింద్తజ్యయత్మనాభద్ిసాత్శ్రీధ్వలత్కక భా పతిమభారిం బభార || ౧ ||
ఉత్కింఠమక ింఠకరలాహలజ్వవిద్రత్మజ్స్ిసతవమనతవృద్ధపమిజ్రాత్ాజ్రానధ్ూత్మింధ్త్మస్స్తమన్ోమౌలరత్మివలీన్మమ్ |

భకు ుద్యక
ి మవగమడపిఘటనస్ధ్టాత్మకరస్ింఘృష్యమాుపమిింత్పమిింగమీుింఘ్రినిపీఠ్ ఓతిత్కనకరజ్ిఃపింజ్రమ రింజిత్మశమిః || ౨ ||
జ్న్మాధరవమయధ్తయపమధరపత
ి హతవిరహపమిపకముమిం గయుమన్మమగమీుుమమరాకముమిం చిరమయద్రత్చిద్మనింద్స్ింద్రహద్మన్మమ్ |
ఏత్యషమమేష్ ద్రష్పిమయషత్మనస్మిం ద్యవషుమిం ద్ూష్కముమిం
ద్్ైత్మయన్మమారిమ
ు ింధయ త్మస విద్ధ్త్మిం స్ింస్ువే న్మసా శకుిః || ౩ ||
అస్మయవిష్కరుుకమమిం కలమలకలుషతఽసాన్ జ్న్ే జ్రానమారగిం వింద్యిం
చింద్యింి ద్ిరుద్ిద్తయముిఫుివయోన్మయకమద్్ైయరిహాద్య |
మధమవఖయిం మింత్ిసద్ధిం కిమయత్ కృత్వత్ో మారుత్స్మయవత్మరిం
పమత్మరిం పమరమేష్ుిం
ి పద్మపవిపద్ిః పమిపుురమపనిపుింస్మమ్ || ౪ ||
ఉద్యద్రవద్తయత్్రచిండమిం ష్జ్రుచిష్కరవమయపులోకమవకమశో బిభద్
ి భీమో
భయజ్ే యోఽభయయద్రత్ద్రనకరమభాింగద్మఢ్యపికమిండయ |
వీరయయద్మధరమయిం గద్మగమీుమయమిహ స్తమతిం వమయయద్యవో విద్ధమయద్ధమయత్ాజ్రానన్ేత్మ యతవరమహ్నత్ో భూమిభూషమముిరేా || ౫ ||
స్ింస్మరయత్ముపష్త్ోయపశమద్స్ద్యసతిహహాస్మింబయపూరపోిద్యద్రవద్మయనవద్యద్తయతమ ుికిరుశరు
ీ ిస్ింపూరిత్మశిః|
శ్రీవత్మనింకమధరవమస్ోచిత్త్రస్రలశ్రీమద్మనింద్తీరిక్ష్మరమింభోధరరివభింద్మయద్ీవద్నభమత్ిం భూరి మే భూతహ్మత్ుిః || ౬ ||
మూరధన్ేయషోఽంింజ్లరేా ద్ృఢ్త్రమిహ త్య బధ్యత్య బింధ్పమశ- చ్యేత్య ి

ద్మత్య ి స్తఖాన్మిం భజ్త భయవి భవిష్యద్రవధమత్య ి ద్తయభరేేు |
అత్యింత్ిం స్ింత్త్ిం త్విం పిద్రశ పద్యయగే హింత్ స్ింత్మపభాజ్రమస్మాకిం భకిుమేకమిం భగవత్ ఉత్ త్య మాధ్వస్మయథ వమయోిః || ౭ ||
స్మభోిషమాభీశుశుభప
ి మభయ నభో భూరి భూభృద్రవభూతి భ
భాిజిష్ుారభీఋభూుమిం భవనమప విభోఽభేద్ర బభే ి బభూవే |
యిేన భూ
ి విభమ
ి సత ు భమ
ి యత్ు స్తభృశిం బరీృవద్తురీృత్మశమన్
భాిింతరేీద్మవభాస్స ువత భయమభభూరయీక్షయత్ో మాయిభక్షూన్ || ౮ ||
యిేఽమయిం భావిం భజ్ింత్య స్తరమయఖస్తజ్న్మరమధరత్ిం త్య త్ృతీయిం
భాస్ింత్య భాస్తరసత ు స్హచరచలత్్శ
ై మామరశమారువేషమిః |
వైక ింఠే కింఠలగిస ిరశుచివిలస్త్మకింతత్మరుుయలీలాల్ఆవుమయపూరాకమింత్మక చభరస్తలభాశర ే ష్స్మోాద్స్మింద్మిిః || ౯ ||
ఆనింద్మనాింద్మింద్మ ద్ద్త హ్న మరుత్ిః క ింద్మింద్మరనింద్మయవరముుమోద్మన్ ద్ధమన్మ మృద్పద్మయద్రత్ోద్భగత్కిః స్తింద్రీుమమ్ |
వృింద్్ైరమవింద్యమయకేుింద్వహ్నమగయమద్న్మహ్ింద్ిద్యవేింద్ిసతవేయ మౌక ింద్య
మింద్రేఽసానివిరత్మయద్యన్ోాద్రన్మిం ద్యవద్యవ || ౧౦ ||
ఉత్ుపముత్ుయత్కటతవట్పికటకటకటధమవనస్ింఘటటన్ోద్యద్రవద్తయద్ూవుఢ్స్తులింగపికరవికిరుోత్మకవథరత్య బాధరత్మింగమన్ |
ఉద్మగ ఢ్ిం పమత్యమాన్మ త్మస త్త్ ఇత్ిః కిింకరిః పింకిలే త్య పింకిురా మగ వమాిం
గరిమాా గేపయత హ్న భవద్యవు షుో విద్వద్మద్య || ౧౧ ||

అసానిస్ాద్తగ రభుమిం హరిచరుచిరధమయనస్నాింగలాన్మిం యయషమాకిం
పమర్వభూమిిం ధ్ృత్రురుికస్వరిగసతవమయిం పిపనిిః |
యస్ూ
ు ద్మసత ు స్ ఆసత ుఽధరభవమస్తలభకేేశష్మోకమస్ు- పమియానింద్ిం
కథించిని వస్త స్త్త్ిం పించకషత ఽ
ట తకషత ట || ౧౨ ||
క్షుత్క్ష్ామాన్ రభక్షరక్ష్ోరద్ఖరనఖరక్షుుా విక్ష్ోభత్మక్ష్ాన్మమగమినింధ్కూపత క్షురమయఖమయఖరిః పక్ష్ిభరివక్షత్మింగమన్ |
పూయాస్ృఙ్మాత్ివిషమికృమిక లకలలే త్త్క్షుక్ష్ిపశ
ు కముుద్యస్ుైవమిత్మద్రత్మింస్ువద్రవు ష్ ఉపజిహత్య వజ్ికలాా జ్లూకమిః || ౧౩ ||
మాత్రేా మాత్రిశవన్ పత్రత్ులగయరయ భాిత్రిషమట పుబింధర స్మవమిన్
స్రమవింత్రమత్ానిజ్ర జ్రయిత్ర్నామృత్మయమయాన్మమ్ |
గయవిింద్య ద్యహ్న భకిుిం భవత చ భగవనూిరి్త్మిం ష్రిిమిత్ముిం ష్రమవుజ్రిం
ష్శాలాిం స్ద్తగ ుగుబృహతీిం శమశవతీమాశు ద్యవ || ౧౪ ||
విషోారత్ుయత్ుమత్మవద్ఖిలగయుగుైస్త్
ు ి భకిుిం గరిషమి- మాశిేషత ట
శ్రీధ్రమభాయమమయమథ పరివమరమత్ాన్మ సతవకేష్ు |
యిః స్ింధ్త్య ు విరిించశవస్నవిహగపమనింత్రుద్యింి ద్ిపూరేవషమవధమయయింస్మురత్మయిం స్తుటమవత స్ద్మ వమయయరస్ాద్తగ రుస్ుమ్ ||
౧౫ ||
త్త్ువజ్రాన్ మయకిుభాజ్ిః స్తఖయస హ్న గయరయ యోగయత్మత్మరత్మాయద్మధ్త్యన మిశీబయద్భింధ స ైద్ర
ు వష్రయభూగయచరమష్ిత్యబద్మధన్ |

త్మమిస్మిింధమద్రకమఖేయ త్మస స్తబహులిం ద్తిఃఖయస్యనయథమజ్రాన్
విషోారమజ్రాభరిత్ింి శుీ తశత్మితహాస్మద్ర చ్మఽకరాయామిః || ౧౬ ||
వింద్యఽహిం త్ిం హనూమాష్త మహ్నత్మహాపౌరుషో బాహుశమలీ
ఖాయత్సత ుఽగయీుఽవత్మరిః స్హ్నత్ ఇహ బహుబిహాచరమయద్రధ్రాిః |
స్సతిహాన్మిం స్హస్మవనహరహరహ్నత్ిం ష్రుహన్ ద్యహభాజ్రమింహోమోహాపహో యిః స్ాృహయత మహతీిం భకిుమద్మయప రమమే ||
౧౭ ||
పమిక్ పించ్మశత్నహస్ై ైరవువహ్నత్మమిత్ిం యోజ్న్ైిః పరవత్ిం త్విం
యావత్నింజీవన్మద్యయష్ధ్ష్ధరమధరకపమిు లింకమమన్ైషీిః |
అద్మిక్ష్మద్తత్ాత్ింత్ిం త్త్ ఉత్ గిరిమయత్మాటయింత్ిం గృహ్త్మవ
యాింత్ిం ఖే రమఘవమింఘౌి పిుత్మప త్ద్్ైకక్షుే త్మవిం హ్న లోకిః || ౧౮
||
క్ష్ిపిఃు పశమాత్నలీలిం శత్మత్ులమత్య యోజ్న్మన్మిం స్ ఉచాస్మువద్రవస్మురవమింశమాపుయపలలవ ఇవ వయగీబయద్మధు త్వయాఽత్ిః |
స్వస్వస్మినస ిత్మతస ిరశకలశిలాజ్రలస్ింశరష్
ే నష్ ట చ్యేద్మింకిః పమిగివమభూత్
కపవరవపుష్సత ు నమిః కౌశలాయ || ౧౯ ||
ద్ృషమట వ ద్తషమట ధరపోరిః స్తుటిత్కనకస్ద్వరా ఘృషమట స ికూటిం ష్షాష్ ింట
హాటకమద్రప
ి కి టత్టత్టాకమతశింకర జ్న్ోఽభూత్ |
యిేన్మజ్ౌ రమవుమరిపియనటనపటురుాష ర
ట ిష్ ింట పిద్యష్ుట ిం కిిం న్ేషత ట మే స్

త్యఽషమట పద్కటకత్టిత్ోకటిభామృష్ కట మష్ిఃి || ౨౦ ||
ద్యవమయద్యశపిుీతద్తిహ్నుహరవరమవధ్యరక్ష్ోవిఘాత్మద్మయసతవోద్యద్ుయారుాిః స్హభయజ్మకరయద్మిమన్మమా మయక ింద్ిః |
ద్తషమ్ాపత పమరమేషత ిు కరత్లమత్ులిం మూరిాధ వినయస్య ధ్నయిం త్నవన్
భూయిః పిభూత్పిుయవికసత్మబే ్క్షుసత ువక్షమాుిః || ౨౧ ||
జ్ఘ్రిని ష్ఘ్రినిన విఘ్ని బహులబలబకధ్వింస్న్మద్యయన శోచద్రవపమినతకరీశపమశరస్తవిధ్ృతస్తఖస్ైయకచకమీజ్న్మన్మమ్ |
త్స్ైా త్య ద్యవ క రాిః క రుక లపత్యిే కరాుమ చ పిుమమాన్ కిరీారిం
ద్తరాతీన్మిం పిథమమథ చ యో నరాుమ ష్రామాథ || ౨౨ ||
ష్రాృద్ినిత్యయత్ిిం విజ్రవర జ్రమస్ింధ్కమయాస ిస్ింధభ- నతయద్యధ త్విం
స్వధ్వరే వమ పశుమివ ద్మయన్ విష్ుాపక్షద్రవడమశమ్ |
యావత్ పిత్యక్షభూత్ిం ష్ఖిలమఖభయజ్ిం త్రాయామాసథమస్ౌ
త్మవత్మయఽఽయోజి త్ృపముు కిమయ వద్ భగవన్ రమజ్స్ూయాశవమేధయ ||
౨౩ ||
క్ష్ేవలాక్ష్ముమటటహాస్ిం త్వ రుమరిహనతిద్గద్రద్ముమబాహోరబహవక్ష్ౌహ్నుయనీకక్షపుస్తష్పుుిం యస్య స్రయవత్ుమస్య |
శుశ్రీషమరిిం చకరి స్వయమయమథ స్ింవకు మానింద్తీరిశ్రీమన్మిమన్ స్మరిస్వు మప హ్న యయవయోిః పమద్పద్ాిం పిపద్యయ || ౨౪ ||
ద్తిహయింతీిం హృద్తుహిం మాిం ద్తిత్మష్లబలాద్మువయింతీమవిద్మయ-

ష్ద్మిిం విద్మివయ స్ద్రయ రచనపటుమథమఽపమద్య విద్మయస్మయద్ి |
వమగేువీ స్మ స్తవిద్మయద్ివిుద్ విద్రత్మ ద్యిపద్భ రుద్ిపత్మిుద్తయద్రక
ి ు మద్మిగభద్మిద్ిహయత్ు ద్యిత్మ పూరవభీమాఽజ్య
ా ా త్య || ౨౫ ||
యాభాయిం శుశ్రీష్ురమసీిః క రుక లజ్నన్ే క్షత్ివిపోిద్రత్మభాయిం బిహాభాయిం
బృింహ్నత్మభాయిం చితస్తఖవపుషమ కృష్న్మమాస్ాద్మభాయమ్
|
ా
ష్రేీద్మభాయిం విశరషమద్రవు వచనవిష్యాభాయమయభాభాయమమూభాయిం
త్ుభయిం చ క్ష్ేమద్యభయిః స్రసజ్విలస్లోేచన్ేభోయ నమోఽస్తు || ౨౬ ||
గచాన్ స్ౌగింధరకమరిిం పథర స్ హనతమత్ిః పుచేమచేస్య భీమిః
పోిద్ధరుుిం న్మశకత్న త్వమయమయరువపుషమ భీష్యామాస్ చ్యత |
పూరాజ్రాన్ౌజ్స్ోసత ు గయరుత్మ వపుషోిః శ్రీమద్మనింద్తీరి కరడ
ీ మమాత్ిిం
త్ద్యత్త్ పిమద్ద్ స్తధరయాిం మోహక ద్యవష్భాజ్రమ్ || ౨౭ ||
బహ్విః కరటీరటీకిః క టిలకటుమతీనతత్కటాటోపకరపమన్ ద్మిక్ చ త్విం
స్త్వరత్మవచేరుద్ గద్యా పోథయామాసథమరీన్ |
ఉనాథమయత్థయమిథమయత్వవచనవచన్మనతత్ాథస్మిింస్ుథమఽన్మయన్మ్ాయచేిః స్వపయ
ి ాయిై పియత్మక స్తమిం పమిు త్స్ైా నమసత ు || ౨౮
||
ద్యహాద్తత్క్రమమిత్మన్మమధరపతరస్త్మమకీమాద్వకీబయద్రిఃధ క ీ ద్ధిః కరీధ్ైకవశయిః
కృమిరివ ముిమాన్ ద్తష్కృతీ ష్షరరయారిమ్ |
చకే ీ భూచకీమేత్య కీకచమివ స్త్మిం చ్యత్స్ిః కష్ శట మస్ుైిం ద్తస్ురకిం

చకీపముేగయుగువిరహిం జీవత్మిం చ్మధరకృత్య || ౨౯ ||
త్ద్తుషత్రక్ష్ానతస్మరమత్కతపయక నరరమద్ృత్ోఽన్ైయరివస్ృషోట బిహాాఽహిం
ష్రుగ ుోఽహిం విత్థమిద్మిత హ్మయష్ పమష్ిండవమద్ిః |
త్ద్తయకముుభాస్జ్రలపిస్రవిష్త్రభద్ముహద్క్షపిమాుజ్రవలామాలాధ్రయఽగిిిః పవన విజ్యత్య త్యఽవత్మరస్ుృతీయిః || ౩౦ ||
ఆకరీశింత్ో ష్ఆశమ భయభరవివశస్మవశయాశిేనిద్రమా వమశింత్ో
ద్యశన్మశస ువత బత్ క ధరయాిం న్మశమాశమ ద్శమఽశు |
ధమవింత్ోఽశ్రేలశ్రలా విత్థశపథశమపమశివమిః శమింత్శౌరమయస్ువద్మవుఖాయసింహన్మద్య స్పద్ర ద్ద్ృశిరే మాయిగయమాయవసత ు || ౩౧ ||
తిష్వపతయవమవత్మరేష్వరిభరపఘృుిం హ్నింసత్ో ష్రివకమరిః స్రవజ్ిఃా
స్రవశకిుిః స్కలగయుగుమపూరారభపపిగలీిః |
స్వచేిః స్వచేింద్మృత్ుయిః స్తఖయస స్తజ్నిం ద్యవ కిిం చిత్ిమత్ి త్మిత్మ
యస్య తిధమమా జ్గద్తత్ వశగిం కిింకరమిః శింకరమద్మయిః || ౩౨ ||
ఉద్యనాింద్సాత్శ్రీమృద్తమధ్తమధ్తరమలాపపీయూష్ధమరమపూరమసతకరపశమింత్మస్తఖస్తజ్నమన్ోలోచన్మపీయమానమ్ |
స్ింద్ిక్ష్ేయ స్తింద్రిం స్ింద్తహద్రహ మహద్మనింద్మానింద్తీరి
శ్రీమద్వకేుేింద్తబిింబిం ద్తరిత్నతద్తద్రత్ిం ష్త్యద్మహిం కద్మ నత || ౩౩ ||
పమిచీన్మచీరాపుుోయచాయచత్ురత్రమచ్మరత్శమారుచిత్ము- నత్ుయచ్మాిం
రయచయింతీిం శుీ తచిత్వచన్మిం శమీవకమింశోాద్యచతించూన్ |

వమయఖాయమయత్మా త్ద్తిఃఖాిం చిరమయచిత్మహాచ్మరయ చిింత్మరత్మింసత ు చిత్మిిం
స్చ్మేస్ుైకరుశారుపరిచరమింఛ్మివయాస్మాింశా కిించిత్ || ౩౪ ||
పీఠే రత్ోిపకేౄపత ు రుచిరరుచిముిజ్యయతషమ స్ష్ిష్ుా ిం బిహాాుిం
భావినిం త్మవిం జ్వలత ష్జ్పద్య వైద్రకమద్మయ హ్న విద్మయిః |
సతవింత్య మూరిమ
ు త్యిః స్తచరిత్ చరిత్ిం భాత గింధ్రవగీత్ిం పిత్యయకిం
ద్యవస్ింస్త్నవప త్వ భగవనిరిత్
ు ద్రయవధ్ూష్ు || ౩౫ ||
స్మనతకరీశరజ్స్ిిం జ్ష్మృతష్రయాద్ూయరిామాలావిలేఽసాన్
స్ింస్మరమబధధ ష్మగమిింఛరుమశరుమష్చేత్ో వీక్షయ జ్ింత్ూన్ |
యయషమాభిః పమిరిత్
ి ిః స్ఞ్్లష్ధరశయనిః స్త్యవత్మయిం మహరేే
రవుకుశిాన్మాత్ిమూరిర
ు ి ఖలు భగవత్ిః పమికృత్ో జ్రత్ు ద్యహిః || ౩౬ ||
అస్ువయస్ుిం స్మస్ుశుీతగత్మధ్మై రత్ిపూగిం యథమింధ్ై రరిిం
లోకరపకృత్్యై గయుగుష్లయిః స్ూత్ియామాస్ కృత్నామ్ |
యోఽస్ౌ వమయస్మభధమనస్ుమహమహరహరీకిుత్స్ుత్్రస్మద్మ- త్నద్రయ
విద్రయపలబధు్ ధ గయరుత్మమగయరుిం ద్యవద్యవిం నమామి || ౩౭ ||
ఆజ్రామన్ైయరధమరమయిం శిరస పరిస్రద్ిశిాకరటీరకరటౌ కృష్స్మయకి
ే ష్ కట రమా
ా
ద్ధ్ద్నతస్రుమద్రిత్
ి ో ద్యవస్ింఘ్రిైిః |
భూమావమగత్య భూమనిస్తకరమకరయర్రహాస్ూత్ిస్య భాష్యిం
ద్తరమీష్యిం వయస్య ద్స్ోయరాుిమత్ ఉద్రత్ిం వేద్స్ద్తయకిుభస్ువమ్ || ౩౮ ||
భూత్మవ క్ష్ేత్య ి విశుద్యధ ద్రవజ్గుష్లయిే రభపయపీఠమభధమన్ే త్త్మిప

బిహాజ్రతస ైభయవనవిశద్య
మధ్యగేహాఖయగేహ్మ |
ు
పమరివమిజ్రయధరరమజ్ిః పునరప బద్రీిం పమిపయ కృష్ింా చ నత్మవ కృత్మవ
భాషమయుి స్మయగ్ వయత్నతత్ చ భవమన్ భారత్మరిపకి మశమ్ || ౩౯ ||
వింద్య త్ిం త్మవ స్తపూరాపమ
ి తమనతద్రన్మసతవిత్ిం ద్యవవృింద్్ై రవింద్య
వింద్మరుమీశర శిీయ ఉత్ ష్యత్ిం శ్రీమద్మనింద్తీరిమ్ |
వింద్య మింద్మకినీస్త్నరిద్మలజ్లాసతకస్మధరకయస్ింగిం వింద్యఽహిం ద్యవ
భకముు భవభయద్హనిం స్జ్్న్మన్ోాద్యింత్మ్ || ౪౦ ||
స్తబిహాుమయఖయస్ూరేిః స్తత్ ఇత స్తభృశిం కేశవమనింద్తీరిశ్రీమత్మాద్మబ్భకుిః స్తుతమకృత్ హరేరమవయయద్యవస్య చ్మస్య |
త్త్మాద్మరమాద్రేు గీథరత్పద్లస్న్మాలయా త్యవత్యా యిే
స్ింరమధమయమూ నమింత పిత్త్మతగయుమ మయకిుమేత్య విజ్ింత || ౪౧ ||
|| ఇత కవిక లతలకశ్రీమతుువికీమపిండిత్మచ్మరయకృత్మ వమయయస్తుతిః
స్ింపూరమా ||
|| శ్రీ నరసింహనఖస్తుతిః ||
పమింత్వస్మాన్ పురుహూత్వైరిబలవన్మాత్ింగమాద్యద్ ఘటాక ింభోచ్మాద్రవి
ి పమటన్మధరకపటుపిత్యయకవజ్రియిత్మిః |
శ్రీమత్కింఠీరవమస్యపిత్త్స్తనఖరమ ద్మరిత్మరమతద్ూరపిధ్వస్ుధమవింత్శమింత్పివిత్త్మనస్మ భావిత్మ భూరిభాగిః || ౧ ||

లక్ష్మాకమింత్ స్మింత్త్ోఽప కలయన్ న్ైవేశిత్ుసత ు స్మిం
పశమయమయయత్ుమవస్తు ద్ూరత్రత్ోఽపమస్ుిం రస్ో యోఽష్ మ
ట ిః |
యద్రిషోత్కరద్క్షన్ేత్క
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|| ఇత శ్రీమద్మనింద్తీరిభగవత్మాద్కృత్మ శ్రీనరసింహనఖస్తుతిః
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