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viShNukRitaM shivastotram

િવ કૃતં શવ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
શ્રીભગવાનવુાચ ।
ૐ નમાે ભગવતે મહાપુ ષાય સવર્ગુણસઙ્ખ્યાનાયાન તાયાવ્યક્તાય નમ ઇ ત॥ ૧॥
ભજે ભવા યા રણપાદપઙ્કજં ભગસ્ય કૃ નસ્ય પરં પરાયણમ્ ।
ભક્તે વલં ભાિવતભૂતભાવનં ભવાપહં વા ભવભાવમીશ્વરમ્॥ ૨॥
ન યસ્ય માયાગુણ ચત્ત ત્ત ભિનર ક્ષતાે હ્ય વિપ દૃ ષ્ટરજ્યતે ।
ઈશે યથા નાેઽ જતમ યુરંહસાં ક તં ન મ યેત જગીષુરાત્મનઃ॥ ૩॥
અસદ્દશૃાે યઃ પ્ર તભા ત માયયા ક્ષીબેવ મ વાસવતામ્રલાેચનઃ ।
ન નાગવ યાેઽહર્ણ ઈ શરે િહ્રયા ય પાદયાેઃ પશર્નધ ષતે દ્રયાઃ॥ ૪॥
યમાહુરસ્ય સ્થ તજન્મસયંમં િત્ર ભિવહીનં યમન ત ષ્ટયઃ ।
ન વેદ સદ્ધાથર્ મવ ક્વ ચિ સ્થતં ભૂમ ડલં મૂધર્સહસ્રધામસુ॥ ૫॥
યસ્યાદ્યઆસીદુ્ગણિવગ્રહાે મહા વજ્ઞાનિધ યાે ભગવાનજઃ િકલ ।
ય સ ભવાેઽહં િત્ર તા વતજેસા વૈકાિરકં તામસમૈ દ્રયં જે॥ ૬॥
અેતે વયં યસ્ય વશે મહાત્મનઃ સ્થતાઃ શકુ તા ઇવ સતૂ્રયિ ત્રતાઃ ।
મહાનહં વૈકૃતતામસે દ્રયાઃ મ સવ યદનુગ્રહાિદદમ્॥ ૭॥
યિન્ન મતાં કહ્યર્િપ કમર્પવર્ણી ં માયાં જનાેઽયં ગુણસગર્માેિહતઃ ।
ન વેદ િન તારણયાેગમ જસા ત મૈ નમ તે િવલયાેદયાત્મને॥ ૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતા તવર્ ત િવ કૃતં શવ તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
અેવં ચ શ્રીમદ્ભાગવતા તગર્તે પ ચમસ્ક ધે સપ્તદશાેઽ યાયઃ ૧૭-૩૪
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