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ौीमहादवे उवाच –
िविुज िुव भदुवो यशेो यपालकः ।
ूभिवमु िसु लोकाा लोकपालकः ॥ १॥
केशवः केिशहा कः सवकारणकारणम ।्
कम कृद वामनाधीशो वासदुवेः पुतुः ॥ २॥
आिदकता  वराह माधवो मधसुदूनः ।
नारायणो नरो हंसो िवसुनेो ताशनः ॥ ३॥
ोितान ्िुतमान ौ्ीमान आ्युान प्ुषोमः ।
वकुैठः पुडरीकाः कृः सयू ः सरुािच तः ॥ ४॥
नरिसहंो महाभीमो वळदंो नखायधुः ।
आिददवेो जगता  योगशेो गडजः ॥ ५॥
गोिवो गोपितगा भपूितभ ुवनेरः ।
पनाभो षीकेशो िवभदुा मोदरो हिरः ॥ ६॥
िऽिवबमिलोकेशो ॄशेः ूीितवध नः ।
वामनो दमनो गोिवो गोपवभः ॥ ७॥
भििूयोऽतुः सः सकीित ी ुवः शिुचः ।
कायः कणो ासः पापहा शािवध नः ॥ ८॥
संासी शातो मारिगिरकेतनः ।
बदरीिनलयः शापी वैतुूभः ॥ ९॥
भतूावासो गहुावासः ौीिनवासः िौयः पितः ।
तपोवासो दमो वासः सवासः सनातनः ॥ १०॥
पुषः पुलः पुयः पुराो महेरः ।
पणू ः पिूत ः परुाणः पुयः पुयवनः ॥ ११॥
शी चबी गदी शा लाली मशुली हली ।
िकरीटी कुडली हारी मखेली कवची जी ॥ १२॥
िजजुता महावीरः शऽुः शऽतुापनः ।
शाः शािकरः शाा शरः शतंनुतुः ॥ १३॥
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सारिथः सािकः ामी सामवदेिूयः समः ।
सावनः साहसी सः सणूाशः समिृमान ॥् १४॥
गदः कामदः ौीदः कीित दः कीित नाशनः ।
मोदः पुडरीकाः ीरािकृतकेतनः ॥ १५॥
तुः सरुासरुरैीश ूरेकः पापनाशनः ।
ं यं वषारमकारमयः ॥ १६॥
ं ाहा ं धा दवे ं सधुा पुषोम ।
नमो दवेािददवेाय िववे शाताय च ॥ १७॥
अनायाूमयेाय नमे गडज ।
माक डये उवाच
इतेनैा मिभिदःै संतुो मधसुदूनः ॥ १८॥
उवाच ूकटीभूा दवेान स्वा िनदं वचः ।
इित ।
नरिसहंपरुाण अाय ४० ोऽसंा ६१
ौीनरिसहंपरुाण े िवोना मोऽं नाम चािरंशोऽायः ॥ ४०॥
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