श्री:

श्रीिते श्रीलक्ष्िीनमृ हं परब्रह्िणे नि:

नैमिषारण्यं – उत्तर प्रदे श

श्री लक्ष्मीनसृ िम्ह करावलम्बस्तोत्रस्य भावाराथाः
श्री गुरुभ्यो नमः

ம ொழிமெயர்ப்பு:
ஸ்ரீ தி நிர் லொ ஸுப்ர ணியன்

प्रथम श्लोकस्य भावाथथः

श्रीमत्पयोननधिननकेतन चक्रपाणे

भोगीनद्र भोगमणणऱ़ञ्जितपुयमयम्ते।

योगीश शाश्वत शरयमय भवाञ्धिपोत

लक्ष्मीनसृ िम्ह

श्रीमत ्-----மெல்வம் ெடைத்த, அழகொன,

मम दे हह करावलम्बम ् ।।

पयाः----ெொல்,

ननध ाः----கைல், (திருப்ெொற்கைடல), ननकेतन------

चक्रपाणे-----ெக்ரொயுதத்டத

இருப்ெிை ொகமகொண்ைவனன,

भोगीन्द्र-----

டகயில் தரித்தவனன!

,ெொம்ெின் தடலவன், ஆதினெஷன், भोगमणणाः----ஆதினெஷனின்

ெைத்தில் இருக்கும் ரத்தினங்கள்

(அதிலிருந்து), रञ्जित----- ிளிரும் கொந்தியொல் ப்ரகொெிக்கும் திருன னிடய உடையவனர!
योगीशाः------னயொகிகளுக்மகல்லொம் தடலவன்,

புண்யஸ்வரூெனன!
நிடலத்து

இருப்ெவர்,

ெக்தர்களின்

शरण्य-------ெக்தர்களுக்கு

அடைக்கலனன!

ஸொகரம், (அடத கைக்கும்),
னே,

லக்ஷ ீ

ந்ருஸிம்ேொ

भवाः------ெிறப்பு

पोताः----ெைகு, (னெொன்றவன்),
!

(நரஸிம்ேொ)!

திருப்ெொற்கைடல உடறவிை ொக

மகொண்ைவனன!

திருக்டகெிடிடய,

शाश्वताः----நித்ய ொனவர்,

அடைக்கலம்

இறப்பு

पुण्यमूत-े ---

அளிப்ெவனன

எனும், இந்த
लक्ष्मीनसृ ििंह-----

ஸம்ஸொரம்,

मम----எனக்கு,

(அல்லது)

अञ्् ाः-----

करावलम्बम ्------தங்களின்

दे हह----- மகொடுத்து அருள னவண்டுகினறன்.
ெக்ரொயுதத்டத

டககளில்

தொங்குெவனன!,

ெொம்புகளின் தடலவனொன ஆதினெஷனின் ெைத்தில் உள்ள ரத்தின கற்களிலிருந்து
கொந்தியொல்

ப்ரகொெ ொன

திருன னிடய

ெக்தர்களுக்கு

தஞ்ெ ளிப்ெவனன

உடையவனர!,

ிளிரும்

புண்ணியஸ்வரூெனன!

னயொகிகளுக்மகல்லொம் தடலவனன!, நித்ய ொனவனன, நிடலயொனவனன! தன்டன ெரணடையும்
(அல்லது)

தஞ்ெ டைய

உகந்தவனன!,

இந்த

ஸம்ஸொர

ஸொகரத்டத கைக்க ஓை ொக இருப்ெவனன! னே லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!, எனக்கு தங்களுடைய
டகெிடிடய அருளி ன னல எழுப்ெி உய்விக்க னவண்டுகிறன்.

द्ववतीय श्लोकस्य भावाथथः

ब्रह्मेन्द्द्ररुद्रमरुदकथककरीटकोहट िड्घहिताड्निकमलामलकाञ्न्द्तकान्द्त!
लक्ष्मी लित्कुच िरोरुहरािहम्ि लक्ष्मीनसृ िम्ह मम दे हह करावलम्बम ्!!
लक्ष्मीनसृ ििंह!-----னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ !, ब्रह्मा---इन्द्राः-- रुराः-मरुत ्-अकथाः

--- ப்ரம் ொ, இந்திரன், ருத்ரன்,

ருத்கணங்கள் (49 मरुत ् गणााः), ஸூர்யன், (முதலிய னதவர்களின்), ककरीटकोहट---
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கிரீைங்களின் முடனகள்,(இடவகளொல்) िड्घहित--(िड्घिनम ्- உரொயுதல், ன ொதுதல்)
உடரயப்ெட்ை, अमलकमला---அழுக்கற்ற தூய்ட யொன தொ டர னெொன்ற, काञ्न्द्त---ப்ரகொெிக்கும், अ़़़़ड्नि---ெரணங்கள் (ெரணங்கடள உடைய) कान्द्त---இனியவனன!, लक्ष्मी लित्कुच --ஸ்ரீ லக்ஷ் ீ யின்
िरोरुह--(-மெொய்டகயில்

அழகிய

ஹ்ருதய,

னெொன்று

ப்ரகொெிப்ெவனர!

मम----

பூக்கும்)

எனக்கு,

रािहिं ि---ரொஜேம்ஸம்

தொ டர லருக்கு,

करावलम्बम ्---தங்களின்

दे हह----அருள

டகெிடிடய,

னவண்டுகினறன்.
னே

லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!, ப்ரம் ன், இந்திரன், ருத்ரன்,

னதவர்கள்

தங்களுடைய

கிரீைங்களின்
ெொதங்கடள

ெொதங்களில்

முடனகள்
உடைய

தடலவணங்கி

உடரயப்ெட்ை

நொதனன!

ருத்கணங்கள், ஸூர்யன், முதலொன
ெரணடையும்

தூய்ட யொன,

ஸ்ரீலக்ஷ் ீ தொயொரின்

தொ டர

அழகிய

னெொது,

அவர்களின்

னெொன்று

ப்ரகொெிக்கும்

ஹ்ருதய ொகிய

தொ டரக்கு

ரொஜேம்ஸ ொக இருப்ெவனர! எனக்கு தங்கள் திருக்கரங்களின் ெிடிடய அருளி ன னல தூக்கி
விை னவண்டும்.

तत
ृ ीय श्लोकस्य भावाथथः

िंिारदावदहनातुरभीकरोरु-ज्वालावलीसभरनतदग्ि-तन्रुहस्य।
त्वत्पादपद्म िरिीशरणागतस्य
लक्ष्मीनसृ ििंह!-----னே

लक्ष्मीनसृ िम्ह मम दे हह करावलम्बम ्।।
ििंिार----ஜனன ரண

லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!

வொழ்க்டகஎனும், दाव---(दावाञ््नाः)

கொட்டுத்தீயின், दहन--தேிப்ெில், आतुर--கஷ்ைெடுகிறவனொயும்,भीकर----ெயமுறுத்தும்,

उरु----ெரவிய,

ज्वालावलीसभाः----மகொழுந்துவிட்டு எரியும் தீயின் மதொைர் கூட்ைங்களொல், अनत द् --- ிகவும் கருகிய,
तनरु
ू हस्य--உைல் உனரொ த்டத
िरिी---िलाशयाः,

மெொய்டகடய, शरणागतस्य-

करावलम्बम ्--தங்களுடைய

னே

கஷ்ைப்ெடுகிறவனொயும்,
ெரண டைந்த

இந்த

வொழ்டக

அச்சுறுத்தும்

அடைந்தவனொயும்,
எனக்கு,

मम---எனக்கு,

தஞ்ெ டைந்து ெரணடைந்தவனொன,

டகெிடிடய, दे हह---மகொடுத்து அருளனவண்டுகினறன்.

லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!

உனரொ ங்கடள

அடைந்தவனொகவும், त्वत्पादपद्म---தங்களுடைய ெரணக லம் எனும்,

தங்களின்

என்னும், கொட்டுத்தீயின்

ெரவலொன

தீ

தங்களுடைய
திருக்கரத்டத

னவண்டுகினறன்.
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ஜ்வொடலயொலும்,
ெரணக லம னும்

மகொடுத்து

ன னல

தேிப்ெினொல்
ிக

கருகிப்னெொன

மெொய்டகடய
உயர்த்தி

உய்விக்க

चतथ
ु थ श्लोकस्य भावाथथः

िंिारिालपनततस्य िगञ्न्द्नवाि िवेञ्न्द्द्रयाथथबडिशाथथझषोपमस्य
प्रोत्खञ्यमितप्रचरु तालुकमस्तकस्य लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्।।
लक्ष्मीनसृ ििंह---னே

லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!

िगत ् ननवाि----ப்ரெஞ்ெத்தில் அங்கு

இங்கு

िम्िार---வொழ்டக (என்கின்ற)

எங்கும் வியொெித்து இருப்ெவனன!

बडिशारथ----(बडिशिं--a fish- hook),

வடலயில் விழுந்து ெிக்கியவனொன,

எனொதெடி

िालपनततस्य--தூண்டிலில் இருக்கும்

ெடும், झषोपम ्--- ீ டன னெொல, िवेतञ्न्द्रयारथ अस्य-----(object of the senses,

(மெொருள்), உணவுக்கு ஆடெ

color smell etc), புலன்களின் மெொருள்கள்) புலனைக்கம் இல்லொது மெொருளொடெயொல் கவரப்ெட்டு,
प्रोत्खञ्ण्ित---துண்டிக்கப்ெட்ை, प्रचुर--மெரிய விெொல ொன,
உடையவனொன,

मम--எனக்கு,

தூக்கிவிைனவண்டுகினறன்.
னேலக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!

तालुक----தொடைகளும், मस्तकस्य---தடலயும்

करावलम्बम ्---உந்தன்

திருக்கரப்

ெிடிடய,

दे हह--அளித்து

.
இந்த

ப்ரெஞ்ெத்தில்

ெரம்மெொருனள!

இறப்பு

ெிறப்பு

என்கின்ற

விழுந்தவனொன,

தூண்டிலொல் கவர்ந்து

எங்கும்

நீக்க ற

வொழ்க்டக

இழுக்கப்ெட்ை

ீ ன்

சுழல்

னெொல,

வியொெித்து

இருக்கும்

என்னும்

வடலயில்

புலன்கடள

அைக்கொது

இந்த்ரிய மெொருளொடெயொல் ஈர்க்கப்ெட்ைவனொன, ெிளக்கப்ெட்ை தொடைகடளயும், தடலடயயும்
உடையவனொன எனக்கு, தங்களின் டகெிடிடய அருளி உயனர தூக்கி விை னவண்டுகினறன்.

पजचम श्लोकस्य भावाथथः

िंिारक्पमनतघोरमगािम्लं िंप्राप्य दःु खशतिपथिमाकुलस्य।
दीनस्य दे व कृपणा पदमागतस्य लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्।।
लक्ष्मीनसृ ििंह! னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!
ஆழ ொன, मूलम ्---பூ ிஅடித்தளத்டத

दे व!--மதய்வன !

\

अनतघोरम ्---அதிெயங்கர ொன, अगा ----அதி

உடைய, िम्िारम ्----ஸம்ஸொரம னும் (ஜனன ரண சுழல்),

कूपम ्---கிணற்டற, िम्प्राप्य----அடைந்து, दाःु ख----துக்கம னும், शतिपथ---நூற்றுக்கணக்கொன ெொம்புகளொல்,
िमाकुलस्य----நிரம்ெ அவஸ்டத ெடும்

(எனக்கு), दीनस्य----னவறுகதியற்ற, कृपणापदम ्----ெரிதொெ ொன

நிடலடய, आगतस्य---அடைந்தவனொன, मम----எனக்கு,

करावलम्बम ्----தங்களின் திருக்கரப்ெிடிடய

दे हह--- அளித்து ன னல எழுப்ெி உய்விக்க னவண்டுகினறன்.
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னே

லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!

அடித்தளத்டத மகொண்ை,
அடைந்து,

ெரம்மெொருனள!

அதிெயங்கர ொன,

ிக

ஆழ ொன

பூ ியின்

இந்த ஜனன ரண சுழற்ெியில், வொழ்டக எனும், கிணற்டற

நூற்றுக்கணக்கொன

ெொம்புகளுக்கு

நிகரொன

கஷ்ைங்களொல்

அல்லலுறும், னவறு

கதியில்லொது உதவியற்ற நிடலடய அடைந்த எனக்கு, உந்தன் திருகரப்ெிடிடய நீட்டி என்டன
ன னல உயர்த்த னவண்டுகினறன்.

षष्ठ श्लोकस्य भावाथथः

िंिारभीकरकरीन्द्द्रकरासभघात-ननञ्ष्पष्टममथवपुषःिकलानतथनाश।
प्राणप्रयाणभवभीनतिमाकुलस्य लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्।।
लक्ष्मीनसृ ििंह!-----னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!, िकलानतथनाश!----ஸகல இன்னல்கடளயும் அழிப்ெவனன!,
ििंिार---

வொழ்க்டக

என்னும்,

भीकर----ெயங்கர ொன,

करीन्द्र---யொடனயின்,

தும்ெிக்டகயொல் அடி ெட்ை, ननञ्पपपट----நசுக்கப்ெட்ை, ममथवपुषाः---உைலின்
மகொண்ைவனொன,

प्राण-प्रयाण--भव--உயிர் மூச்சும்

ெயத்தினொல்,, िमाकुलस्य---நிரம்ெ துன்ெப்ெடும்,

करासभ

घात----

உயிர்நிடல உறுப்புகடள

அது ெிரிந்து ெயணிக்கும் னநரத்திலும், भीनताः---

मम---எனக்கு, करावलम्बम ्----நின் திருக்டகப்ெிடிடய

அருளி ன னல தூக்கி விை दे हह----னவண்டுகினறன்.
னே லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!,

இன்னல்கள் அடனத்டதயும் னெொக்குெவனன! ,

வொழ்க்டகயொகிற ெயங்கர ொன
உயிர்

உருப்புகடள

இந்த ஜனன ரண

யொடனயின் துதிக்டகயொல் அடிக்கப்ெட்டு, நசுக்கப்ெட்ை நுண்

மகொண்ைவனொக, ெிறப்பு

இறப்பு

சுழற்ெியில்

உயிர்

நீங்கி

இறக்கும்

நிடலயில், ெயத்தினொல் அல்லலுறும் எனக்கு உந்தன் டகப்ெிடிடய மகொடுத்து ன னல எழுப்ெி
உய்விக்க னவண்டுகினறன்.

िप्तम श्लोकस्य भावाथथः

िंिारिपथघनवक्त्रभयोग्रतीव्र-दं ष्राकरालववषदग्िववनष्टम्तेः ।
नागाररवाहन िुिाञ्धिननवाि शौरे - लक्ष्मीनसृ िंह
लक्ष्मीनसृ ििंह!

னே

வொேன ொக

லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!

மகொண்ைவனன!

என்னும் வஸுனதவரின்

मम दे हह करावलम्बम ् ।।

नागाररवाहन!----நொகத்தின்

िु ाञ्् ननवाि----அ ிர்தகைலில்

கனொக அவதரித்தவனர!
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ெடகவடன
உடறெவனன!

(கருைடன)
शौरे !---ஸூரன்

ििंिार----இந்த உலக வொழ்க்டக ( என்னும்),

िपथ--घन--वक्त्त्र------ெொம்ெின்--விரிந்து ெிளந்த--வொயினுள் இருக்கும்,

भय--திகில் (மகொடுக்கும்), उग्र---

तीव्र----கூரொன, दम्परा---ெற்கள் (னகொடரெற்களில் உள்ள)----कराल--மகொடிய ववष---

னகொெம் (தரும்)

விஷத்தினொல், द् ---மெொசுக்கப்ெட்ை, ववनपटमूतेाः---உருடவஇழந்தவனொன, मम---எனக்கு, करावलम्बम ्--திருக்டகெிடிடய , दे हह--- அருளி ன ல்எழுப்ெி கடரனெர்க்க னவண்டுகினறன்.

உங்களுடைய

னே லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!, அரவத்தின் அரியொன கருைடன வொகன ொக உடையவனன!

அ ிர்த

கைலில் வொெம் மெய்ெவனன! வஸுனதவரின் புதல்வனொக அவதரித்தவனன! ஸம்ஸொரம னும்
அரவத்தின்

வொயினில்

உள்ள,

திகிடல

உண்ைொக்கும்,

உஷ்ண ொன,

கூரொன

னகொடரெற்களிலுள்ள, மகொடிய விஷத்தினொல், மெொசுக்கப்ெட்ை உருவிழந்தவனொன எனக்கு, உந்தன்
திருக்கரத்டத அருளி ன னல தூக்கி கடரனெர்க்க மகஞ்சுகினறன்.

अष्टम श्लोकस्य भावाथथः

िंिारवक्ष
ृ मघभीिमनन्द्तकमथ-शाखाशतं करणपरमनड्गपष्ु पम ्।
आरुह्य दःु खफसलनं पततो दयालो- लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्।।
लक्ष्मीनसृ ििंह!---னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!

दयालो----தடயபுரிெவனன,

விடதகளொகவும், अनन्द्त-कमथ----எண்ணிலைங்கொகிடளகளொகவும், करण----இந்திரியங்கடள,
லரொகவும், दाःु खिं--துன்ெங்கடள,
(என்னும்),

वक्ष
ृ म ्---- ரத்தில்,

லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!

கர் ங்கடள

अनड्गाः---கொ டன,

என்னும்

पपु पम ्----

ििंिार----இவ்வுலகவொழ்க்டக
करावलम्बम ्--

ன னல உயர்த்திவிடு ொறு, दे हह-- னவண்டுகினறன்.

கருடணகைனல!

துன்ெங்கனள

இவ்வுலகவொழ்க்டக

पत्रम ्----இடலகளொகவும்,

आरुह्य----ஏறி, पतताः---விழுகின்றவனொன, मम----எனக்கு,

நூற்றுக்கணக்கொன

லர்களொகவும்,

शतम ्--நூற்றுக்கணக்கொன, शाखा---

விடனகடள,

फसलनम ्---- ெழங்களொகவும், (உடைய),

----உந்தன் டகெிடிடய மகொடுத்து

னே

अघिं---ெொவங்கடள, भीिम ्----

ெொெங்கடள

கிடளகளொகவும்,
கனிகளொகவும்
ரத்தில்

ஏறி,

புலன்கடள
மகொண்ை

இந்த

விழுந்தவனொன

டகெிடிடய அருளி ன னல உயர்த்தி விை னவண்டுகினறன்.
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விடதகளொகவும்,
இடலகளொகவும்,
ெிறப்பு

அளவிலொ
கொ டன

இறப்பு சுழலுடை

எனக்கு,

தங்களுடைய

नवम श्लोकस्य भावाथथः

िंिार िागर ववशाल करालकाल-नक्रग्रह ग्रिन ननग्रहववग्रहस्य ।
व्यग्रस्य रागननचयोसमथननपीडितस्य लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ।।
लक्ष्मीनसृ ििंह! --னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!
---விெொல ொன, िागर---ஸமுத்திரத்தில்,
ग्रह---கவ்வப்ெட்டு,

இடவகளொல்),

ििंिार---ெிறவிச்சுழலில் ெிக்கிய இந்த வொழ்க்டக ( எனும்), ववशाल-

कराल---அச்ெத்டத அளிக்கும், काल---கொலம்( எனும்),

ग्रिन----விழுங்கப்ெட்ை,

ननग्रह----னெதப்ெடுத்திய,

உடையவனொயும், व्यग्रस्य----பலவிதமாக கலக்கமடையச்செய்யும், रागाः--ஆடெகள்
குவியல்களாலும்,

मम-- எனக்கு, करावलम्बम--्

ननपीडितस्य---பீடிக்கப்பட்ைவனான,

नक्राः---முதடல (
ववग्रहस्य---உைடல

( எனும்), ननचयो ----தங்களின் டகப்பிடிடய

அளித்து அருளவவண்டும்.
வே லக்ஷ்மீ நரஸிம்ோ!

பிறவிச்சுழலில் உழலும் வாழ்க்டக எனும் பரந்த கைலில், அச்சுறுத்தும்

காலசமனும் முதடலகளால்

கவ்வப்பட்டு விழுங்கப்பட்ை,

வெதமடைந்த உைடல உடையவனாயும்,

கலக்கமடையச்செய்யும் ஆடெ எனும் குவியல்களால், துன்பமுறும்

எனக்கு, நின் தன் டகபிடிடய

சகாடுத்து வமவல உயர்த்தி விை வவண்டுகிவறன்.

दशम श्लोकस्य भावाथथः

िंिार िागर ननमज्िनमुह्यमानम- दीनं ववलोकय ववभो करुणाननिे माम ् ।
प्रह्लादखेदपररहारकृतावतार - लक्ष्मीनसृ िंह

मम

लक्ष्मीनसृ ििंह!--னே

ववभो-- ிக

லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!

दे हह करावलम्बम ्।।
ேத்வமுடையவனன!

கருடணயின் இருப்ெிைன !, प्रह्लाद -खेद--ப்ரஹ்லொதனின்
कृतावतार---அவதொரம் மெய்தவனன!
மூழ்கி

யங்குகின்ற,

ெொர்க்கனவண்டும்,

माम ्--என்டன, दीनिं---

ிக

துன்ெங்கடள , पररहार--துடைக்க,

ििंिार-िागर---ெிறவிஎன்னும் மெருங்கைலில், ननमज्िनमुह्यमानिं-இந்த எளியவடன, ववलोकय--- (கடைக்கண்ணொல்)

मम--எனக்கு, करावलम्बम ्---டகப்ெிடிடய

னே லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!

करुणानन े---

दे हह--மகொடுத்து அருள னவண்டுகினறன்.

ேத்வமுடையவனன! கருடணயின் இருப்ெிைன !

ெிரஹ்லொதனின் இன்னல்கடள துடைக்க அவதரித்தவனன!
யங்குகின்ற என்டன இந்த ஏடழடய கடைக்கண்ணொல்

ெிறவிப் மெருங்கைலில் மூழ்கி

ெொர்க்கனவண்டும். எனக்கு உந்தனின்

திருக்கரத்தின் ெிடிடய மகொடுத்து ன னல உயர்த்தி உய்விக்க னவண்டுகினறன்.
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एकादश श्लोकस्य भावाथथः

िंिारघोरगहने चरतो मुरारे - मारोग्र भीकर

मग
ृ प्रवराहदथ तस्य।

आतथस्य मत्िरननदाघननपीडितस्य- लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्
लक्ष्मीनसृ ििंह!

मरु ारे !---முரொனர!

னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!

ििंिार---வொழ்டக

அரக்கடன மகொன்றவனன),

(என்னும்), घोर—னகொர ொன

அைர்ந்த கொட்டில், चरताः-----திரிெவனொன (என்டன),
அச்சுறுத்தும்

ெிங்கம்

(அவனுடைய)

मत्िर----மெொறொட

(

अहदथ तस्य---- ெிடியில் ெிக்கியவனொக,
ननदाघ---

னகொடையினொல்,

(முரன் எனும்

(உட்புகமுடியொத)

ிக உயர்ந்த மகொடிய

उग्र--உக்கிர ொன,

आतथस्य---- ிகவும்

करावलम्बम ्-----தங்களுடைய திருக்டகெிடிடய

எனக்கு,

गहऩे

मग
ृ प्रवराः--- ிருகங்களில்

भीकर---ெயங்கர ொன,

னெொன்று),

(எனும்)

முரனின் ெடகவனன

माराः--கொ ன்

துக்க டைந்தவனொன,

ननपीडितस्य---ெீ
டிக்கப்ெட்ைவனொன,
़़
दे हह----அளித்து ன னல

मम---

உயர்த்த

னவண்டுகினறன்.
திரு களொன

ேொலக்ஷ் ியுைன் கூடிய நரஸிம்ேொ!

உட்புகமுடியொத, அைர்ந்த
அச்சுறுத்தும்,

ெிங்கம்

கொட்டில்,

னெொன்ற,

திரிெவனொன

ெயங்கர,

வொழ்டக எனும் னகொர ொன,

ிருகங்களில் உயர்ந்த, மகொடிய,

உக்ர ொன, கொ னுடைய

ிகவும் துன்ெத்டத அடைந்தவனொன, மெொறொட

எனக்கு உந்தன் திருகரப்

முரொனர!

என்டன,

ெிடியில்

ெிக்கியவனொக,

எனும் னகொடையினொல் ெீடிக்கப்ெட்ைவனொன

ெிடிடய அளித்து ன னல உயர்த்த னவண்டுகினறன்.

द्वादश श्लोकस्य भावाथथः

बद्धवा गले यमभटा बहु तिथयन्द्तः-कषथञ्न्द्त यर भवपाशशतैयत
ुथ ं माम ्।
एकाककऩम ् परवशं चककतम ् दयालो-लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्।।
लक्ष्मीनसृ ििंह!---

னே

லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!,

னலொகவொழ்க்டகயில், पाशशताः

நூற்றுக்கணக்கொன

இடணக்கப்ெட்டு கட்டுண்ை, माम ्---என்டன,

दयालो!---கருணொமூர்த்தினய!
உலகெந்தங்கள்

எனும்

भवाः---இந்த

ெொெங்களொல்,

युतिं--

यमभटााः--ய னின் ஆட்கள், (ய தூதர்கள்) बहु तिथयन्द्ताः-

-- ிகவும் திட்டி அதட்டுகின்றனர், गले---கழுத்தில், बद्धवा--(ெொெக்கயிற்றொல்) கட்டி, यत्र----எங்னகொ,
कषथञ्न्द्त----இழுத்து
வெத்தில்

மெல்கின்றனர்,

உள்ளவடன,

एकाककनम ्--தன்னந்தனியொக

चककतिं--ெயந்து

நடுங்குெவனொன,

தனிஆளொக,

मम--

எனக்கு,

திருக்கரப்ெிடிடய, दे हह---அளித்து ன னல உயர்த்தி கடரனெர்க்க னவண்டுகினறன்.
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परवशम ्---ெிறரின்
करावलम्बम ्-----நின்

னே லக்ஷ் ீ நரஸிம்ேொ!
எனும் ெொெங்களொல்
அதட்டு கின்றனர்,

தயொளனன!

வொழ்க்டகயில் நூற்றுக்கணக்கொன

கட்ைப்ெட்ை என்டன
கழுத்தில்

தன்னந்தனியொகவும்,

ெொெக்கயிற்றொல்

ெிறரின்

உங்களின் திருகரப்ெிடிடய

ய னின்

வெத்திலும்

தூதர்கள்

கட்டி

ெயந்து

உலகெந்தம்

ிகவும் வடெ ொரி மெொழிந்து

எங்னகொ

அடழத்து

மெல்

கின்றனர்,

நடுங்கிக்மகொணடிருப்ெவனொன

எனக்கு,

அருளி உயனர உயர்த்தி ரக்ஷிக்க ப்ரொர்த்திக்கினறன்.

रयोदश श्लोकस्य भावाथथः

लक्ष्मीपते कमलनाभ िुरेश ववष्णो-वैकुयमठ कृष्ण मिि
ु ्दन पुष्कराक्ष।
ब्रह्मयमय केशव िनादथ न वािुदेव- दे वेश दे हह कृपणस्य करावलम्बम ्।।
लक्ष्मीपते!--- லக்ஷ் ியின் நொதனன (லக்ஷ் ியின் கொந்தனன) !
இதழ்களுடைய

லர்ந்த

ववपणुाः--அடனத்துள்ளும்
ெரம்மெொருனள!
முழுதும்

िुरेश!----னதவர்களின்

தொ டரடய உடையவனன!
அங்கு

இங்கு

எனொதெடி

कमलनाभ!---தனது உந்தியில், எட்டு

எங்கும்

நீக்க ற

அருள் டழ மெொழிதல், ஆடணகடள மெலுத்துதல் ஆகிய

ெரவி

वकुण्ठ!

இருப்ெவனன!

னெர்த்துக்மகொண்ை

டவகுந்த

அரக்கடன அழித்தவனன!

कृपण!--னே

நொதனன!,

னக்கினலெங்கடள

விட்டு

க்ருஷ்ணொ!,

ெக்தியொல் உலகம்

म ुिूदन!---

தம் ிைம்
து

எனும்

தொ டரகண்கடள

ब्रह्मण्य---ெித்துக்களும், அெித்துக்களும், இருப்ெதற்னக

ெரப்ரஹ் ன !
னெொக்குெவனன!

நிடறந்திருக்கும்

விலகொ ல்

पुपकराक्ष!--தன் அருளொனல அடியொர்கடள னெணும்

உடையவனன! -- முழுமுதற் கைவுனள!
கொரண ொனவனன!

--ெக்தர்கடள

முதல்வனன!

केशव!---அழகிய

ப்ரம் ொ

திருக்குழடல

ருத்ரொதிகளுக்கும்

ஈெனொக

உடையவனன!,
வை துடரயிலும்,

िनादथ न!---எதிரிகடள அழித்து தன் ெக்தர்கடள

வொரொணஸியிலும் உடறெவனன!

கொக்கும் னதஜஸ்வ,ீ ஜனங்களின் இன்னல்கடள கடளந்து ரக்ஷிப்ெவனன!

वािद
ु े व!--வஸுனதவரின்

ட ந்தனன!, எல்லொ மெொருள்களிலும் உயிர்களிலும் உடறெவனன! दे वेश--ப்ரம் ொதி னதவர்களின்
தடலவனன!

कृपणस्य----இந்த எளியவனுக்கு, करावलम्बम ्---உ து திருக்கரப்ெிடிடய

மகொடுத்து

என்டன உயர்த்தி ஆட்மகொள னவண்டுகினறன்.
னே, திரு கள் நொதனன! -- உந்தியில் எட்டு இதழ்கடளக்மகொண்ை
டவத்து இருப்ெவனன,

-- ப்ரும் ொதி

நிடறந்திருக்கும் ெரப்ரஹ் ன
உலகளொவியனன,--

ெக்தர்கடள

நொதனன, --னே க்ருஷ்ணனன, --

னதவர்களின்

லர்ந்த தொ டரடய

முதல்வனன,-- அடனத்துள்ளும்

நீக்க ற

! --, அருள் டழ மெொழிதல், ஆடணயிடுதல் ஆகிய ெக்திகளொல்
விட்டு

விலகொ ல்,

தம் ிைம் னெர்த்துக்மகொண்ை

து என்ற அரக்கடன அழித்தவனன,-- தன் அருளொனல
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டவகுந்த

அடியொர்கடள

ரக்ஷிக்கும்

மெொருள்கள்

இருப்ெதற்னக

னக்க்னலெங்கடள

க லக்கண்ணனன,

--

மூலகொரணனன,

(துக்கங்கடள)

முழுமுதற் கைவுனள,
அழகிய

னெொக்குெவனன,

னெதன

--

திருக்குழடல

அனெதன

உடையவனன,

ப்ரம் -ருத்ரொதிகளுக்கும்

ஈெனொக

வை துடரயிலும் கொெினக்ஷத்திரத்திலும் உடறெவனன, --- எதிரிகடள அழித்து தன் ெக்தர்கடள
ரக்ஷிப்ெவனன, -- வஸுனதவரின் ட ந்தனன,-- ப்ரும் ொதி னதவர்களின் தடலவனன,

-- இந்த

எளியவனுக்கு நினது டகப்ெிடியிடன அளித்து ன னல தூக்கி உய்விக்க னவண்டுகினறன்.

चतद
ु थ श श्लोकस्य भावाथथः

एकेन चक्रमपरे ण करे ण शड्खम ्--अन्द्येन सिन्द्ित
ु नयामवलम्धय नतष्ठन ्।
वामेतरे ण वरदाभयपद्मधचह्नम ्--लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्।।
एकेन (करे ण)----ஓர் (கரத்தினொல்),
शड्खम ्---ெங்கத்டதயும்,
ஸமுத்திரம்,

चक्रम ्---ெக்ரொயுதத்டதயும், अपरे ण---

अन्द्येन

(करे ण)-

ற்றும்

तनयािं----புத்ரிடய,

(திருப்ெொற்க்கைலின்),

ேொலக்ஷ் ிடய), अवलम््य---அடணத்துக்மகொணடு,
--வலப்ெக்க, इतरे ण (करे ण)--- ற்மறொரு கரத்தினொல்,
கொத்தருளுதல், ெத்
மகொணடிருக்கும்,

முத்திடர

(திருப்ெொற்க்கைலில்

றுகரத்தில்

அவதரித்த

ஸ்ரீ

नतपठन ् ---எழுந்தருளி கொட்ெிஅளிப்ெவனர, वामवरद--अभय--पद्म—धचह्नम ् ---- வரம் அருளுதல்,

लक्ष्मीनसृ ििंह! ---னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!,

கரத்தில் ெக்ரொயுதமும்,

सिन्द् ु (क्षीराञ्् ाः)--

கரத்தினொல்,

இடவகடள குறிக்கும் ெின்னத்துைன்

திருக்கரப்ெிடிடய, दे हह---அளித்து ன னல உயர்த்தி
ஓர்

னவமறொரு

करे ण----கரத்தினொல்,

ற்னறொர்,

கொட்ெி அளித்துக்

मम--எனக்கு,

करावलम्बम ्----நினது

அெய ளிக்க னவண்டுகினறன்.

ெங்கமும்,

ற்றும்

னவனறொர்

கரத்தினொல்

ஸ்ரீ

ேொலக்ஷ் ீ ஜகன் ொதொடவ அடணத்துக்மகொண்டு வலது ெக்க னவறு கரத்தினொல் (உயர்ந்த)

வர ருளுதல், கொத்தருளுதல்,
திருக்னகொலத்துைன்

ெத்

முத்திடர

இடவகடள குறிக்கும்

கொட்ெி அளிக்கும் ஸ்ரீ ேொலக்ஷ் ீ

உைனுடற

ஸ்ரீ

ெின்னத்துைன்

நரஸிம்ேொ!

அடினயனுக்கு நின்தன் திருக்டகப்ெிடிடய அருளி ன னல உயர்த்த னவண்டுகினறன்.

கூடிய
இந்த

पजचदश श्लोकस्य भावाथथः

अन्द्िस्य मे हृतवववेकमहािनस्य - चोरै ः प्रभो बसलसभररञ्न्द्द्रयनामिेयैः।
मोहान्द्िक्पकुहरे ववननपानततस्य-लक्षमीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्।।
लक्ष्मीनसृ िंह!---- னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!

प्रभो--- ேொ ப்ரனெொ, इञ्न्द्द्रय नामिेयैः---புலன்கள் எனும்
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மெயடர உடைய, बसलसभः---- ிக வலிட
-என்னுடைய, वववेक---ெகுத்தறிவு
அறிதல்), எனும்,
मम-எனக்கு,

(நித்யம், அநித்யம், நன்ட , தீட

महा नस्य— மெரும் மெல்வத்டத,

எனும், अन्द् --இருண்ை

அறியொட

உடைய, चोरै ः---கள்வர்களொல், अन्द्िस्य--குருைனொன, मे--

करावलम्बम ्--உந்தன்

னெொன்றடவகடள ெகுத்து

हृत--மகொள்டளயடிக்கப்ெட்டு,

मोह---

कूपकुहरे --கிணற்று ெள்ளத்தில், ववननपानततस्य--தள்ளப்ெட்ைவனொன,
திருக்டகப்ெிடிடய,

दे हह--அருளி

ன னல

தூக்கி

உய்விக்க

னவண்டுகினறன்.
னே

ேொலக்ஷ் ீ உைனுடற நரஸிம்ேொ!,

மெயருடைய
மெரும்

ிக வலிட

மெல்வத்டத

ெள்ளத்தில்,

ேொ ப்ரனெொ, மெரு ொனள! இந்திரியங்கள் எனும்

வொய்ந்த திருைர்களொல், கண்ணிழந்த என்னுடைய ெகுத்தறிவு எனும்,

மகொள்டளயடிக்கப்ெட்டு,

அறியொட

தள்ளப்ெட்ைவனொன, அடினயனுக்கு,

உந்தன்

எனும்,

இருண்ை

திருக்டகப்ெிடிடய,

கிணற்று

மகொடுத்தருளி

ன னல தூக்கி உய்விக்க னவண்டுகினறன்.

षोिश श्लोकस्य भावाथथः

प्रह्लादनारदपराशरपुयमिरीक-व्यािाहदभागवतपुड्गवहृञ्न्द्नवाि।
भक्त्तानुरक्त्तपररपालनपाररिात-लक्ष्मीनसृ िंह मम दे हह करावलम्बम ्।।

लक्ष्मीनसृ ििंह!---னே லக்ஷ் ீ ந்ருஸிம்ேொ!,
ெரொெரர்-

புண்ைரீகர்,

வியொஸர்

ஹ்ருதயத்தில் வொஸம்
पाररिात---ெொரிஜொத

प्रह्लाद-नारद-पराशर-पुण्िरीक-व्यािाहद----

முதலொன,

भागवत- पुड्गव-----ெக்த

ப்ரஹ்லொதன்- நொரதர்-

ெினரொ ணிகளின்,

हृञ्न्द्नवाि--

भक्त्तानुरक्त्त-- ெக்தர்கடள அன்புைனும், ெரிவுைனும்,

மெய்கின்றவனர!,

ரம் (னெொல), पररपालन--ெொதுகொப்ெவனன!,

मम----- எனக்கு, करावलम्बम ् -- நின்தன்

திருக்டகெிடிடய மகொடுத்து ன னல உயர்த்தி என்டன உய்விக்க ப்ரொர்த்திக்கினறன்.
னே

லக்ஷ் ீ உைனுடற

முதலொன
ர ொன

நரஸிம்ேொ!,

ெக்த ெினரஷ்ைர்களின்
கற்ெகவிருக்ஷம்

ெக்தர்கடள

ெரிவுைனும்,

ப்ரஹ்லொதன், நொரதர்

இதயத்தில்

எனப்ெடும்

குடிமகொண்டிருப்ெவனன!,

ெொரிஜொத

ெொெத்துைனும்,

ெரொெரர், புண்ைரீகன், வ்யொஸர்

புஷ்ெ

ரத்டத

ெரிெொலிப்ெவனன!,

ஸ்வர்கத்தில்

ெொதுகொப்ெது

அடினயனுக்கு

திருக்கரப்ெிடிடய அருளி ன னல தூக்கி என்டன உய்விக்க னவண்டுகினறன்.
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னெொல்

உள்ள
தனது

தங்களின்

िप्तदश श्लोकस्य भावाथथः

लक्ष्मीनसृ िंहचरणाधिमिव्र
ु तेन- स्तोरं कृतं शुभकरं भुवव शड्करे ण।

ये तत्पठञ्न्द्त मनुिा हररभञ्क्त्तयुक्त्ताः ते याञ्न्द्त तत्पदिरोिमखयमिरूपम ्।।
लक्ष्मीनसृ ििंह--ஸ்ரீ ேொலக்ஷ் ியுைன் உடறயும் ந்ருஸிம்ே மெரு ொளின் चरणा्ि— ெொத க லங்களில்
(ம ொய்க்கும்), म ुव्रतेन--னதனி னெொன்று,
शुभकरम ्-- ங்களத்டத

शड्करे ण---- ெங்கரெகவத் ெொதரொல், भुवव- இவ்வுலகில்,

அளிக்கும், , स्तोत्रम ् --

துதி

कृतम ् --

மெய்யப்ெட்ைது.

ये-எவர்கள், मनुिा--

னிதர்கள், हररभञ्क्त्तयुक्त्तााः-- ேரியிைத்தில் ெக்தியுடையவர்களொக, तत्पठञ्न्द्त--இடதெடிக்கிறொர்கனளொ,
तेஅவர்கள் अखण्िरूपम அந்த, நிடறவொன, ெொஸ்வத ொன तत्पदिरोिम ् நரேரியின் ெரணக லங்கடள,
याञ्न्द्त –அடைகிறொர்கள்.

ஸ்ரீ ேொலக்ஷ் ிதொயொருைன்
னெொன்ற

ஸ்ரீெரணங்களில்

உடறந்திருக்கும்
து

உண்ண ம ொய்க்கும்

ஸ்ரீெங்கரரொல் ெடைக்கப்ெட்ை, இவ்வுலகுக்கு
னிதர்கள் திரு ொலிைம்

ஸ்ரீநரஸிம்ே

ெக்தியுைன்

மெரு ொளின்

னதன ீ னெொன்று

லர்ந்த

அெஞ்ெலொ

தொ டர

ெக்தியுைன்

ங்களமும் நன்ட யும் ெயக்கும், இத்துதிடய எந்த

ெடிக்கிறொர்கனளொ அவர்கள்

அத்திரு ொலின்

ெொஸ்வத ொன, ஸச்ெிதொனந்த ொன ஸ்ரீெொதங்கடள மென்றடைகின்றனர்.

ஆெொரியர் ஸ்ரீ ெங்கரெகவத்ெொதர் திருவடிகனள ெரணம்
ம ொழிமெயர்ப்பு:

श्रीमनत ननमथला िुब्रह्मणणयन ्
ஸ்ரீ தி நிர் லொ ஸுப்ர ணியன்

शुभम ्
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நிடறவொன,

