
  

॥ શ્રીિવ તાતે્રમ્ ૨ ॥
.. shrIviShNustotraM brahmoktaM

narasiMhapurANe 1 ..

sanskritdocuments.org

September 11, 2017



.. shrIviShNustotraM brahmoktaM narasiMhapurANe 1 ..

॥ શ્રીિવ તાતે્રમ્ ૨॥

Sanskrit Document Information

Text title : viShNustotrabrahmokta from narasimhapurANa

File name : viShNustotrabrahmoktanarasimhapurANa.itx

Category : vishhnu, stotra

Location : doc_vishhnu

Proofread by : Singanallur Ganesan singanallur at gmail.com

Translated by : https://archive.org/details/NarsimhaPuranGitapress

Description-comments : Narasimhapurana adhyAya 53

Latest update : June 6, 2013

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

September 11, 2017

sanskritdocuments.org



રા વેાચ –
વાક્પુ પેણ કથં બ્રહ્મન્ બ્રહ્મા ય ચતવાન્ હિરમ્ ।
તન્મે કથય િવપ્રે દ્ર બ્રહ્માેક્તં તાતે્રમુત્તમમ્॥
માકર્ ડયે ઉવાચ –

રાજન્ પ્રવક્ષ્યા મ તાતંે્ર બ્રહ્મમખુેિરતમ્ ।
સવર્પાપહરં પુ યં િવ તુ ષ્ટકરં પરમ્॥
તમારા ય જગન્નાથમૂ વર્બાહુઃ િપતામહઃ ।
ભૂ વૈકાગ્રમના રાજિન્નદં તાતે્રમુદ રયત્॥
બ્રહ્માવેાચ –
નમા મ દેવં નરનાથમચ્યુતં નારાયણં લાેકગુ ં સનાતનમ્ ।
અનાિદમવ્યક્તમ ચ ત્યમવ્યયં વેદા તવેદ્યં પુ ષાેત્તમં હિરમ્॥ ૧॥
આન દ પં પરમં પરા પરં ચદાત્મકં જ્ઞાનવતાં પરાં ગ તમ્ ।
સવાર્ત્મકં સવર્ગતૈક પં યેય વ પં પ્રણમા મ માધવમ્॥ ૨॥
ભક્ત પ્રયં કા તમતીવ િનમર્લં સરુાિધપં સિૂરજનૈર ભષુ્ટતમ્ ।
ચતુભુર્જં નીરજવણર્મીશ્વરં રથાઙ્ગપા ણ પ્રણતાેઽ મ કેશવમ્॥ ૩॥
ગદા સશઙ્ખા જકરં શ્રયઃ પ ત સદા શવં શાઙ્ર્ગધરં રિવપ્રભમ્ ।
પીતા બરં હારિવરા જતાેદરં નમા મ િવ ં સતતં િકર િટનમ્॥ ૪॥
ગ ડસ્થલાસક્તસરુક્તકુ ડલં સદુ િપતાશષેિદશં િનજ વષા ।
ગ ધવર્ સદ્ધૈ પગીત ગ્ વિન જનાદર્નં ભૂતપ ત નમા મ તમ્॥ ૫॥
હ વાસરુાન્ પા ત યુગે યુગે સરુાન્ વધમર્સસં્થાન્ ભુિવ સં સ્થતાે હિરઃ ।
કરાે ત ષ્ટ જગતઃ ક્ષયં ય તં વાસદેુવં પ્રણતાેઽ મ કેશવમ્॥ ૬॥
યાે મ સ્ય પેણ રસાતલ સ્થતાન્ વેદાન્ સમાહૃત્ય મમ પ્રદત્તવાન્ ।
િનહત્ય યુદ્ધે મધુકૈટભાવુભાૈ તં વેદવેદં્ય પ્રણતાેઽ યહં સદા॥ ૭॥
દેવાસરૈુઃ ક્ષીરસમુદ્રમ યતાે ય તાે ગિરયન તઃ પુરા મહાન્ ।
િહતાય કાૈમ વપુરા સ્થતાે ય તં િવ માદ્યં પ્રણતાેઽ મ ભાસ્કરમ્॥ ૮॥
હ વા િહર યાક્ષમતીવ દિપતં વરાહ પી ભગવાન્ સનાતનઃ ।
યાે ભૂ મમેતાં સકલાં સમુદ્ધરં તં વેદમૂ ત પ્રણમા મ સકૂરમ્॥ ૯॥
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॥ શ્રીિવ તાતે્રમ્ ૨॥

કૃ વા સહં વપુરાત્મનઃ પરં િહતાય લાેકસ્ય સનાતનાે હિરઃ
જઘાન ય તી ણનખૈિદતેઃ સતંુ તં નાર સહં પુ ષં નમા મ॥ ૧૦॥
યાે વામનાેઽસાૈ ભગવા જનાદર્નાે બ લ બબ ધ િત્ર ભ જતૈઃ પદૈઃ ।
જગત્રયં ક્ર ય દદાૈ પુરંદરે તદેવમાદ્યં પ્રણતાેઽ મ વામનમ્॥ ૧૧॥
યઃ કાતર્વીય િનજઘાન રાષેાત્ િત્ર સપ્તકૃ વઃ ક્ષ તપાત્મ નિપ ।
તં મદગ્ યં ક્ષ તભારનાશકં નતાેઽ મ િવ ં પુ ષાેત્તમં સદા॥ ૧૨॥
સતેું મહા તં જલધાૈ બબ ધ યઃ સ પ્રા ય લઙ્કાં સગણં દશાનનમ્ ।
જઘાન ત્યૈ જગતાં સનાતનં તં રામદેવં સતતં નતાેઽ મ॥ ૧૩॥
યથા તુ વારાહ સહ પૈઃ કૃતં વયા દેવ િહતં સરુાણામ્ ।
તથાદ્ય ભૂમેઃ કુ ભારહાિન પ્રસીદ િવ ણાે ભગવન્નમ તે॥ ૧૪॥
ઇ ત બ્રહ્માેક્તં િવ તાતે્રમ્ ।
શ્રીમાકર્ ડયે ઉવાચ –
ઇ ત તુતાે જગન્નાથઃ શ્રીધરઃ પદ્મયાેિનના ।
આિવબર્ભવૂ ભગવા શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥
ઉવાચ ચ હૃષીકેશઃ પદ્મયાેિન સરુાનિપ ।
તુત્યાનયાહં સતંુષ્ટઃ િપતામહ િદવાૈકસઃ॥
પઠતાં પાપનાશાય ણાં ભ ક્તમતામિપ ।
યતાેઽ મ પ્રકટ ભૂતાે દુલર્ભાેઽિપ હિરઃ સરુાઃ॥
સિઙ્ક્ષપ્તં અ યાયે શ્લાેક સખં્યા ૬૮
શ્રીનર સહપુરાણે કૃ ણાપ્રાદુભાર્વાે નામ િત્રપ ચાશાેઽ યાયઃ॥ ૫૩॥
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