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Nrisinhastotram from Garuda Purana

સહ તાતે્રમ્ ગ ડપુરાણા તગર્તમ્

સતૂ ઉવાચ ।
નાર સહ તુ ત વકે્ષ્ય શવાેક્તં શાનૈકાધનુા ।
પવૂ મા ગણાઃ સવ શઙ્કરં વાક્યમબ્રવુન્॥ ૧॥
ભગવ ભક્ષિય યામઃ સદેવાસરુમાનષુમ્ ।
વ પ્રસાદા જગ સવ તદનુજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૨॥
શઙ્કરાવૈાચ ।
ભવતી ભઃ પ્ર ઃ સવાર્ રક્ષણીયા ન સશંયઃ ।
ત માડ્વાેરતરપ્રાયં મનઃ શીઘં્ર િનવત્યર્તામ્॥ ૩॥
ઇત્યેવં શઙ્કરેણાેક્તમનાદતૃ્ય તુ તદ્વચઃ ।
ભક્ષયામાસરુવ્યગ્રાસૈ્ત્રલાેક્યં સચરાચરમ્॥ ૪॥
ત્રૈલાેક્યે ભક્ષ્યમાણે તુ તદા મા ગણને વૈ ।
સહ િપણં દેવં પ્રદ યાૈ ભગવા છવઃ॥ ૫॥

અનાિદિનધનં દેવં સવર્ભૂતભવાેદ્ભવમ્ ।
િવદ્યુ જહં્વ મહાદંષ્ટ્રં સુ્ફર કેસરમા લનમ્॥ ૬॥
રત્નાઙ્ગદં સમુકુટં હેમકેસરભૂ ષતમ્ ।
ખાે ણસતૂ્રેણ મહતા કા ચનને િવરા જતમ્॥ ૭॥
નીલાે પલદલ યામં રત્નનપૂુરભૂ ષતમ્ ।
તજેસાક્રા તસકલબ્રહ્મા ડાેદરમ ડપમ્॥ ૮॥
આવતર્સદશૃાકારૈઃ સયંુક્તં દેહરાેમ ભઃ ।
સવર્પુ પૈયા જતા ચ ધારયંશ્ચ મહાસ્ત્રજમ્॥ ૯॥
સ યાતમાત્રાે ભગવા પ્રદદાૈ તસ્ય દશર્નમ્ ।
યાદશૃને પેણ યાતાે દ્રૈ તુ ભ ક્તતઃ॥ ૧૦॥
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તાદશૃનેવૈ પેણ દુિનર કે્ષ્યણ દૈવતૈઃ ।
પ્ર ણપત્ય તુ દેવેશં તદા તુષ્ટાવ શઙ્કરઃ॥ ૧૧॥
શઙ્કર ઉવાચ ।
નમ તેઽ ત જગન્નાથ નર સહવપુધર્ર ।
દૈત્યેશ્વરે દ્રસહંાિરનખશુ ક્તિવરા જત॥ ૧૨॥
નખમ ડલસ ભન્નહેમિપઙ્ગલિવગ્રહ ।
નમાેઽ તુ પદ્મનાભાય શાેભનાય જગદુ્ગરાે ।
ક પા તા ભાેદિનઘાષ સયૂર્કાેિટસમપ્રભ॥ ૧૩॥
સહસ્રયમસતં્રાસ સહસ્રે દ્રપરાક્રમ ।
હસસ્ત્રધનદસ્ફ ત સહસ્રચરણાત્મક॥ ૧૪॥
સહસ્રચ દપ્ર તમ ! સહસ્રાંશહુિરક્રમ ।
સહસ્ર દ્રતજેસ્ક સહસ્રબ્રહ્મસં તુત॥ ૧૫॥
સહસ્ર દ્રસજંપ્ત સહસ્રાક્ષિનર ક્ષણ ।
સહસ્રજન્મમથન સહસ્રબ ધનમાેચન॥ ૧૬॥
સહસ્રવાયવુેગાક્ષ સહસ્રાજ્ઞકૃપાકર ।
તુ વવૈં દેવદેવેશં સહવપષંુ હિરમ્ ।
િવજ્ઞાપયામાસ પનુિવનયાવનતઃ શવઃ॥ ૧૭॥
અ ધકસ્ય િવનાશાય યા ષ્ટા માતરાે મયા ।
અનાદતૃ્ય તુ મદ્વાક્યં ભક્ષ્ય વદ્ભુતાઃ પ્ર ઃ॥ ૧૮॥
ટ્વા તાશ્ચ ન શક્તાેઽહં સહંતુર્મપરા જતઃ ।

પવૂ કૃ વા કથં તાસાં િવનાશમ ભરાેચયે॥ ૧૯॥
અેવમુક્તઃ સ દ્રણે નર સહવપુહર્િરઃ ।
સહસ્રહેવી જહ્વાગ્રાત્તદા વાગીશ્વરાે હિરઃ॥ ૨૦॥
તથા સરુગણા સવાર્ન્રાૈદ્રાન્મા ગણા વભુઃ ।
સહૃંત્ય જગતઃ શમર્ કૃ વા ચા તદર્ધે હિરઃ॥ ૨૧॥
નાર સહ મદં તાતંે્ર યઃ પઠેિન્નયતે દ્રયઃ ।
મનાેરથપ્રદ તસ્ય દ્રસ્યવે ન સશંયઃ॥ ૨૨॥
યાયે સહં ત ણાકર્નતંે્ર સતા બુ તં વ લતા ગ્ વ ક્રમ્ ।
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અનાિદમ યા તમજં પુરાણં પરાવરેશં જગતાં િનધાનમ્॥ ૨૩॥ (પરાપરેશ)ં

જપેિદદં સ તતદુઃખ લં જહા ત નીહાર મવાંશમુાલી ।
સમા વગર્સ્ય કરાે ત મૂ ત યદા તદા તષ્ઠ ત ત સમીપે॥ ૨૪॥
દેવેશ્વરસ્યાિપ સહમૂતઃ પૂ ં િવધાતું િત્રપુરા તકાર ।
પ્રસાદ્ય તં દેવવરં સ લ વા અવ્યા જગન્મા ગણે ય અેવ ચ॥ ૨૫॥
ઇ ત શ્રીગા ડે મહાપુરાણે પવૂર્ખ ડે પ્રથમાંશાખ્યે આચારકા ડે
સહ તાતંે્ર નામૈકિત્રશદુત્તર દ્વશતતમાેઽ યાયઃ ।
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