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ദശാവതരവർണനം

{॥ ദശാവതരവർണനം ॥}

മാർകൺേഡയ ഉവാച

അവതാരാനഹം വക്ഷ്േയ േദവേദവസ്യ ചകിണഃ ।

താഞ്ശൃണുഷ്വ മഹീപാല പവിതാൻ പാപനാശനാൻ ॥ ൧॥

യഥാ മത്സ്േയന രൂേപണ ദത്താ േവദാഃ സ്വയമ്ഭുേവ ।

മധുൈകടെഭൗ ച നിധനം പാപിെതൗ ച മഹാത്മനാ ॥ ൨॥

യഥാ െകൗർേമണ രൂേപണ വിഷ്ണുനാ മൻദേരാ ധൃതഃ ।

തഥാ പൃഥ്വീ ധൃതാ രാജൻ വാരാേഹണ മഹാത്മനാ ॥ ൩॥

േതൈനവ നിധനം പാപ്േതാ യഥാ രാജൻ മഹാബലഃ ।

ഹിരൺയാക്േഷാ മഹാവീർേയാ ദിതിപുത്േരാ മഹാതനുഃ ॥ ൪॥

യഥാ ഹിരൺയകശിപുസ്തിദശാനാമരിഃ പുരാ ।

നരസിംേഹന േദേവന പാപിേതാ നിധനം നൃപ ॥ ൫॥

യഥാ ബദ്േധാ ബലിഃ പൂർവം വാമേനന മഹാത്മനാ ।

ഇൻദസ്തിഭുവനാധ്യക്ഷഃ കൃതസ്േതന നൃപാത്മജ ॥ ൬॥

രാേമണ ഭൂത്വാ ച യഥാ വിഷ്ണുനാ രാവേണാ ഹതഃ ।

സഗണാദഭുതാ രാജൻ രാക്ഷസാ േദവകൺടകാഃ ॥ ൭॥

യഥാ പരശുരാേമണ ക്ഷതമുത്സാദിതം പുരാ ।

ബലഭദ്േരണ രാേമണ യഥാ ൈദത്യഃ പുരാ ഹതഃ ॥ ൮॥
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യഥാ കൃഷ്േണന കംസാദ്യാ ഹതാ ൈദത്യാഃ സുരദ്വിഷഃ ।

കെലൗ പാപ്േത യഥാ ബുദ്േധാ ഭേവൻനാരായണഃ പഭുഃ ॥ ൯॥

കൽകിരൂപം സമാസ്ഥായ യഥാ മ്േലാ നിപാതിതാഃ ।

സമാപ്േത തു കെലൗ ഭൂയസ്തഥാ േത കഥയാമ്യഹമ് ॥ ൧൦॥

ഹേരരനൻതസ്യ പരാകമം യഃ ശൃേണാതി ഭൂപാല സമാഹിതാത്മാ ।

മേയാച്യമാനം സ വിമുച്യ പാപം പയാതി വിഷ്േണാഃ പദമത്യുദാരമ് ॥ ൧൧॥

ഇതി ।

നരസിംഹപുരാണ അധ്യായ ൩൬ ശ്േലാകസംഖ്യാ ൧൧

ശീനരസിംഹപുരാേണ ഹേരഃ പാദുർഭാവാനുകമേണ ഷടതിംേശാഽധ്യായഃ ॥

൩൬॥
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