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ശീവിഷ്ണുസ്തവനം മാർകൺേഡയപ്േരാക്തം

നരസിംഹപുരാേണ

{॥ ശീവിഷ്ണുസ്തവനം മാർകൺേഡയപ്േരാക്തം നരസിംഹപുരാേണ ॥}

മാർകൺേഡയ ഉവാച --

നരം നൃസിംഹം നരനാഥമച്യുതം പലമ്ബബാഹും കമലായേതക്ഷണമ് ।

ക്ഷിതീശ്വൈരരർചിതപാദപങ്കജം നമാമി വിഷ്ണും പുരുഷം പുരാതനമ് ॥ ൧॥

ജഗത്പതിം ക്ഷീരസമുദമൻദിരം തം ശാർങ്ഗപാണിം മുനിവൃൻദവൻദിതമ് ।

ശിയഃ പതിം ശീധരമീശമീശ്വരം നമാമി േഗാവിൻദമനൻതവർചസമ് ॥ ൨॥

അജം വേരൺയം ജനദുഃഖനാശനം ഗുരും പുരാണം പുരുേഷാത്തമം പഭുമ് ।

സഹസസൂർയദ്യുതിമൻതമച്യുതം നമാമി ഭക്ത്യാ ഹരിമാദ്യമാധവമ് ॥ ൩॥

പുരസ്കൃതം പുൺയവതാം പരാം ഗതിം ക്ഷിതീശ്വരം േലാകപതിം പജാപതിമ് ।

പരം പരാണാമപി കാരണം ഹരിം നമാമി േലാകതയകർമസാക്ഷിണമ് ॥ ൪॥

േഭാേഗ ത്വനൻതസ്യ പേയാദെധൗ സുരഃ പുരാ ഹി േശേത ഭഗവാനനാദികൃത് ।

ക്ഷീേരാദവീചീകണികാമ്ബുേനാക്ഷിതം തം ശീനിവാസം പണേതാഽസ്മി

േകശവമ് ॥ ൫॥

േയാ നാരസിംഹം വപുരാസ്ഥിേതാ മഹാൻ സുേരാ

മുരാരിർമധുൈകടഭാൻതകൃത് ।

സമസ്തേലാകാർതിഹരം ഹിരൺയകം നമാമി വിഷ്ണും സതതം നമാമി തമ് ॥ ൬॥

അനൻതമയക്തമതീൻദിയം വിഭും സ്േവ സ്േവ ഹി രൂേപ സ്വയേമവ

സംസ്ഥിതമ് ।

േയാേഗശ്വൈരേരവ സദാ നമസ്കൃതം നമാമി ഭക്ത്യാ സതതം ജനാർദനമ് ॥ ൭॥
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ആനൻദേമകം വിരജം വിദാത്മകം വൃൻദാലയം േയാഗിഭിേരവ പൂജിതമ് ।

അേണാരണീയാംസമവൃദ്ധിമക്ഷയം നമാമി ഭക്തപിയമീശ്വരം ഹരിമ് ॥ ൮॥

ഇതി ।

അധ്യായ ൧൦ ശ്േലാക ൮-൧൫, അധ്യായ ശ്േലാക സംഖ്യാ ൫൨

ശീനരസിംഹപുരാേണ മാർകൺേഡയചരിത്േര ദശേമാഽധ്യായഃ ॥ ൧൦॥

From Narasimhapurana adhyAya 10. Selected verses.
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