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.. dashAvatArastotram ..

॥ த³ஶாவதார ேதா ர ॥
நேமாऽஸ்து நாராயணம தி³ராய நேமாऽஸ்துஹாராயணக த⁴ராய ।
நேமாऽஸ்தும யாயலயா ³தி⁴கா³யநேமாऽஸ்து மாயபேயா ³தி⁴கா³ய
।
நேமா வராஹாய த⁴ராத⁴ராய நேமா ரு’ஸி ஹாய பரா பராய ॥ 2॥
நேமாऽஸ்துஶ ரா ரய-வாம யநேமாऽஸ்துவி ேரா ஸவ-பா⁴ க³வாய
।
நேமாऽஸ்துஸீதாஹித-ராக⁴வாய நேமாऽஸ்து பா த² துத-யாத³வாய ॥
3॥
நேமாऽஸ்துபு³ ³தா⁴யவிேமாஹகாயநேமாऽஸ்துேதக கி-பேயாதி³தாய
।
நேமாऽஸ்து மிதஸ ³கு³ யஸம த-நாதா²யஹயான ய ॥ 4॥
கர த²-ஶ ேகா² லஸ-த³ மாலா- ரேபா³த⁴-மு ³ராப⁴ய-பு தகாய ।
நேமாऽஸ்து வ ேரா ³கி³ர-தா³க³மாய நிர த ேஹயாய ஹயான ய ॥
5॥
ரமாஸமாகார-சது டேயன ரமா சது தி³ ு நிேஷவிதாய ।
நேமாऽஸ்துபா வ ³வயக³- ³வி ப ரியாபி⁴ஷி தாயஹயான ய॥
6॥
கிரீட-ப டா க³த³-ஹார-கா சீ-ஸுர னபீதா ப³ர- புரா ³ைய: ।
விராஜிதா கா³யநேமாऽஸ்துது ⁴ய ஸுைர:பரீதாயஹயான ய॥ 7॥
விேதா³ஷ-ேகாடீ து³-நிப⁴ ரபா⁴யவிேஶஷேதா ம ⁴வ-முனி- ரியாய।
விமு தவ ³யாய நேமாऽஸ்து வி வ ³வி ⁴த-வி ⁴ ய ஹயான ய
॥8॥
நேமாऽஸ்து ேட டத³வாதி³ராஜ ரு’தா டகாபி⁴ டுத-ேச டிதாய
।
த³ஸாவதாைர- ரித³ஸா த²தா³ய நிேஶஶ-பி³ ப³ த² ஹயான ய ॥
9॥
நேமாऽஸ்து பாராயணச சிதாய நேமாऽஸ்து நாராய ேதऽர்சிதாய ॥ 1॥
॥இதிவாதி³ராஜ யசரண-விரசித த³ஶாவதார ேதா ர ஸ ண
॥
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