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തീർഥസ്നാനഫലപദമ് ശീവിഷ്ണുസ്േതാതം

നരസിംഹപുരാേണ

{॥ തീർഥസ്നാനഫലപദമ് ശീവിഷ്ണുസ്േതാതം നരസിംഹപുരാേണ ॥}

വാഗുവാച

സ്േതാത്േരണാേനന വിപ്േരൻദ സ്തുഹി നാരായണം പഭുമ് ।

നാൻയഥാ സർവതീർഥാനാം ഫലം പാപ്സ്യസി സുവത ॥ ൧॥

മാർകൺേഡയ ഉവാച

തേദവാഖ്യാഹി ഭഗവൻ സ്േതാതം തീർഥഫലപദമ് ।

േയന ജപ്േതന സകലം തീർഥസ്നാനഫലം ലേഭത് ॥ ൨॥

വാഗുവാച

ജയ ജയ േദവേദവ ജയ മാധവ േകശവ ।

ജയ പദ്മപലാശാക്ഷ ജയ േഗാവിൻദ േഗാപേത ॥ ൩॥

ജയ ജയ പദ്മനാഭ ജയ ൈവകുൺഠ വാമന ।

ജയ പദ്മ ഹൃഷീേകശ ജയ ദാേമാദരാച്യുത ॥ ൪॥

ജയ പദ്േമശ്വരാനൻത ജയ േലാകഗുേരാ ജയ ।

ജയ ശങ്ഖഗദാപാേണ ജയ ഭൂധരസൂകര ॥ ൫॥

ജയ യജ്േഞശ വാരാഹ ജയ ഭൂധര ഭൂമിപ ।

ജയ േയാേഗശ േയാഗജ്ഞ ജയ േയാഗപവർത്തക ॥ ൬॥

ജയ േയാഗപവർതക ജയ ധർമപവർത്തക ।

കൃതപിയ ജയ ജയ യജ്േഞശ യജ്ഞാങ്ഗ ജയ ॥ ൭॥
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ജയ വൻദിതസദ്ദ്വിജ ജയ നാരദസിദ്ധിദ ।

ജയ പുൺയവതാം േഗഹ ജയ ൈവദികഭാജന ॥ ൮॥

ജയ ജയ ചതുർഭുജ ശീ ജയേദവ ജയ ൈദത്യഭയാവഹ ।

ജയ സർവജ്ഞ സർവാത്മൻ ജയ ശംകര ശാശ്വത ॥ ൯॥

ജയ വിഷ്േണാ മഹാേദവ ജയ നിത്യമേധാക്ഷജ ।

പസാദം കുരു േദേവശ ദർശയാദ്യ സ്വകാം തനുമ് ॥ ൧൦।

അധ്യായ ൧൦ ശ്േലാക ൧൯-൨൮, അധ്യായ ശ്േലാക സംഖ്യാ ൫൨

ശീനരസിംഹപുരാേണ മാർകൺേഡയചരിത്േര ദശേമാഽധ്യായഃ ॥ ൧൦॥
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