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നരസിംഹസ്തുതീ ശുകാചാർയപ്േരാക്ത

നരസിംഹപുരാേണ

{॥ നരസിംഹസ്തുതീ ശുകാചാർയപ്േരാക്ത നരസിംഹപുരാേണ ॥}

മാർകൺേഡയ ഉവാച

വാമേനന സ വിദ്ധാക്േഷാ ബഹുതീർേഥഷു ഭാർഗവഃ ।

ജാഹ്നവീസലിേല സ്ഥിത്വാ േദവമഭ്യർച്യ വാമനമ് ॥ ൧॥

ഊർധ്വബാഹുഃ സ േദേവശം ശംഖചകഗദാധരമ് ।

ഹൃദി സംചിൻത്യ തുഷ്ടാവ നരസിംഹം സനാതനമ് ॥ ൨॥

ശുക ഉവാച

നമാമി േദവം വിശ്േവശം വാമനം വിഷ്ണുരൂപിണമ് ।

ബലിദർപഹരം ശാൻതം ശാശ്വതം പുരുേഷാത്തമമ് ॥ ൩॥

ധീരം ശൂരം മഹാേദവം ശങ്ഖചകഗദാധരമ് ।

വിശുദ്ധം ജ്ഞാനസമ്പൻനം നമാമി ഹരിമച്യുതമ് ॥ ൪॥

സർവശക്തിമയം േദവം സർവഗം സർവഭാവനമ് ।

അനാദിമജരം നിത്യം നമാമി ഗരുഡധ്വജമ് ॥ ൫॥

സുരാസുൈരർഭക്തിമദ്ഭിഃ സ്തുേതാ നാരായണഃ സദാ ।

പൂജിതം ച ഹൃഷീേകശം തം നമാമി ജഗദ്ഗുരുമ് ॥ ൬॥

ഹൃദി സംകൽപ്യ യദൂപം ധ്യായൻതി യതയഃ സദാ ।

ജ്േയാതീരൂപമെനൗപമ്യം നരസിംഹം നമാമ്യഹമ് ॥ ൭॥

ന ജാനൻതി പരം രൂപം ബഹ്മാദ്യാ േദവതാഗണാഃ ।
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യസ്യാവതാരരൂപാണി സമർചൻതി നമാമി തമ് ॥ ൮॥

ഏതത്സമസ്തം േയനാെദൗ സൃഷ്ടം ദുഷ്ടവധാത്പുനഃ ।

താതം യത ജഗൽലീനം തം നമാമി ജനാർദനമ് ॥ ൯॥

ഭക്ൈതരഭ്യർചിേതാ യസ്തു നിത്യം ഭക്തപിേയാ ഹി യഃ ।

തം േദവമമലം ദിയം പണമാമി ജഗത്പതിമ് ॥ ൧൦॥

ദുർലഭം ചാപി ഭക്താനാം യഃ പയതി േതാഷിതഃ ।

തം സർവസാക്ഷിണം വിഷ്ണും പണമാമി സനാതനമ് ॥ ൧൧॥

നരസിംഹപുരാേണ അധ്യായ ൫൫ ശ്േലാക ൨-൧൨, അധ്യായ ശ്േലാക

സംഖ്യാ ൨൦

ശീനരസിംഹപുരാേണ ശുകവരപദാേനാ നാമ പഞ്ചപഞ്ചാേശാഽധ്യായഃ ॥

൫൫॥
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