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.. shrIShri Vishnustotra by Mahadeva from Narasimhapurana ..

॥ ौीिवोऽं िशवूों नरिसहंपरुाण े ॥

माक डये उवाच
वाराहः किथतो वें ूाभा वो हरेव ।
सातं नारिसहंं त ु ूवािम िनबोध मे ॥ १॥
िदतःे पऽुो महानासीिरयकिशपःु परुा ।
तपपे े िनराहारो बवष सहॐकम ॥् २॥
तपत सतंुो ॄा तं ूाह दानवम ।्
वरं वरय दैे ये मनिस वत त े ॥ ३॥
इुो ॄणा दैो िहरयकिशपःु परुा ।
उवाच ना दवेशें ॄाणं िवनयाितः ॥ ४॥
िहरयकिशपुवाच
यिद ं वरदानाय ूवृो भगवम ।
यदवणृोहं ॄंे दातमुहिस ॥ ५॥
न शेुण न चािण न जलेन न विना ।
न काने न कीटेन पाषाणने न वायनुा ॥ ६॥
नायधुने न शलेून न शलेैन न मानषुःै ।
न सरुरैसरुवैा िप न गवन  रासःै ॥ ७॥
न िकंनरनै  यै ु िवाधरभजुगंमःै ।
न वानरमैृ गवैा िप नवै मातगृणरैिप ॥ ८॥
नारे न बा े त ु नामै रणहतेिुभः ।
न िदन े न च नं मे सादाद ्भवेिृतः ॥ ९॥
इित व ै दवेदवेशें वरं ो वणृोहम ।्
माक डये उवाच
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॥ ौीिवोऽं िशवूों नरिसहंपरुाण े ॥

इुो दैराजने ॄा तं ूाह पािथ व ॥ १०॥
तपसा तव तुोऽहं महता त ु वरािनमान ।्
लभानािप दैे ददािम परमातुान ॥् ११॥
अषेां नेशं दं न तिैरं तपः कृतम ।्
ािथ तं मया दं सव त े चा ु दैप ॥ १२॥
ग भु महाबाहो तपसामिूज तं फलम ।्
इवें दैराज िहरयकिशपोः परुा ॥ १३॥
दा वरान य्यौ ॄा ॄलोकमनुमम ।्
सोऽिप लवरो दैो बलवान ब्लदिप तः ॥ १४॥
दवेान ि्सहंान र्ण े िजा िदवः ूाावयद ्भिुव ।
िदिव रां यं चबे सव शिसमितम ॥् १५॥
दवेा अिप भया िावैष यो नपृ ।
िवचेरवनौ सव िबॅाणा मानषु तनमु ॥् १६॥
ूाऽलैोराोऽसौ िहरयकिशपःु ूजाः ।
आय सवा  राजे वां चदेमभाषत ॥ १७॥
न यं न होतं न दातं सरुान ्ू ित ।
युािभरहमवेा ऽलैोािधपितः ूजाः ॥ १८॥
ममवै पजूां कुत यदानािदकम णा ।
ता सवा था चबुदे भयापृ ॥ १९॥
यऽवैं िबयमाणषे ु ऽलैों सचराचरम ।्
अधमयंु सकलं बभवू नपृसम ॥ २०॥
धमलोपात स्वषां पाप े मितरजायत ।
गते काले त ु महित दवेाः सेा बहृितम ॥् २१॥
नीितं सव शां पूिवनयािताः ।
िहरयकिशपोर िवनाशं मिुनसम ॥ २२॥
ऽलैोहािरणः शीयं वधोपायं वद नः ।
बहृितवाच
णुं मम वाािन पदाूाय े सरुाः ॥ २३॥
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ूायो िहरयकिशपःु ीणभागो महासरुः ।
शोको नाशयित ूां शोको नाशयित ौतुम ॥् २४॥
शोको मितं नाशयित नाि शोकसमो िरपःु ।
सोढुं शोऽिसः शश दाणः ॥ २५॥
न त ु शोकभवं ःखं ससंोढुं नपृ शते ।
कालाििमा वयं लामयं सरुाः ॥ २६॥
बधुा सव सव ऽ िता वि िनशः ।
अिचरादवे ोऽसौ नँयवे पररम ॥् २७॥
दवेानां त ु परामिृं पदूािलणाम ।्
िहरयकिशपोना शं शकुनािन वदि मे ॥ २८॥
यत एवमतो दवेाः सव गत मािचरम ।्
ीरोदोरं तीरं ूसुो यऽ केशवः ॥ २९॥
युािभः संतुो दवेः ूसो भवित णात ।्
स िह ूसो दै वधोपायं विदित ॥ ३०॥
इुाने दवेाे साध ु सािथाॄवुन ।्
ूीा च परया युा ग ुं चबुरथोमम ॥् ३१॥
पुय े ितथौ शभु े ले पुयं ि च मलम ।्
कारिया मिुनवरःै ूिताे िदवौकसः ॥ ३२॥
नाशाय दै भू ैच नपृोतम ।्
त े शव मतः कृा ीराेरं तटम ॥् ३३॥
तऽ गा सरुाः सव िवुं िजुं जनाद नम ।्
अवुन ि्विवधःै ोऽःै पजूयः ूतिरे ॥ ३४॥
भवोऽिप भगवान भ्ा भगवं जनाद नम ।्
अवुामिभः पुयरैकेाममनसा हिरम ॥् ३५॥

ौीमहादवे उवाच
िविुज िुव भदुवो यशेो यपालकः ।
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ूभिवमु िसु लोकाा लोकपालकः ॥ ३६॥
केशवः केिशहा कः सवकारणकारणम ।्
कम कृद वामनाधीशो वासदुवेः पुतुः ॥ ३७॥
आिदकता  वराह माधवो मधसुदूनः ।
नारायणो नरो हंसो िवसुनेो ताशनः ॥ ३८॥
ोितान ्िुतमान ौ्ीमानायुान प्ुषोमः ।
वकुैठः पुडरीकाः कृः सयू ः सरुािच तः ॥ ३९॥
नरिसहंो महाभीमो वळदंो नखायधुः ।
आिददवेो जगता  योगशेो गडजः ॥ ४०॥
गोिवो गोपितगा भपूितभ ुवनेरः ।
पनाभो हषीकेशो िवभदुा मोदरो हिरः ॥ ४१॥
िऽिवबमिलोकेशो ॄशेः ूीितवध नः ।
वामनो दमनो गोिवो गोपवभः ॥ ४२॥
भििूयोऽतुः सः सकीित ी ुवः शिुचः ।
कायः कणो ासः पापहा शािवध नः ॥ ४३॥
संासी शातो मारिगिरकेतनः ।
बदरीिनलयः शाततपी वैतुूभः ॥ ४४॥ var शातो
भतूावासो गहुावासः ौीिनवासः िौयः पितः ।
तपोवासो दमो वासः सवासः सनातनः ॥ ४५॥
पुषः पुलः पुयः पुराो महेरः ।
पणू ः पिूत ः परुाणः पुयः पुयवनः ॥ ४६॥
शी चबी गदी शा लाली मशुली हली ।
िकरीटी कुडली हारी मखेली कवची जी ॥ ४७॥
िजजुता महावीरः शऽुः शऽतुापनः ।
शाः शािकरः शाा शरः शतंनुतुः ॥ ४८॥
सारिथः सािकः ामी सामवदेिूयः समः ।
सावनः साहसी सः सणूाशः समिृमान ॥् ४९॥
गदः कामदः ौीदः कीित दः कीित नाशनः ।
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मोदः पुडरीकाः ीरािकृतकेतनः ॥ ५०॥
तुः सरुासरुरैीश ूरेकः पापनाशनः ।
ं यं वषारमकारमयः ॥ ५१॥
ं ाहा ं धा दवे ं सधुा पुषोम ।
नमो दवेािददवेाय िववे शाताय च ॥ ५२॥

अनायाूमयेाय नमे गडज ।
माक डये उवाच
इतेनैा मिभिदःै संतुो मधसुदूनः ॥ ५३॥
उवाच ूकटीभूा दवेान स्वा िनदं वचः ।
ौीभगवानवुाच
युािभः संतुो दवेा नामिभः केवलःै शभुःै ॥ ५४॥
अत एव ूसोऽि िकमथ करवािण वः ।
दवेा ऊचःु
दवेदवे षीकेश पुडरीका माधव ॥ ५५॥
मवे जानािस हरे िकं तात प्िरपृिस ।
ौीभगवानवुाच
युदागमनं सव जानासरुसदूनाः ॥ ५६॥
िहरयकिवनाशाथ तुोऽहं शरणे त ु ।
पुयनामशतनेवै संतुोऽहं भवने च ॥ ५७॥
एतने यु मां िनं योेन महामत े ।
तनेाहं पिूजतो िनं भवामीह या यथा ॥ ५८॥
ूीतोऽहं ग दवे ं कैलासिशखरं शभुम ।्
या तुो हिनािम िहरयकिशप ुं भव ॥ ५९॥
गमधनुा दवेाः कालं कंिचत ्ू तीताम ।्
यदा तनयो धीमान ्ू ादो नाम वैवः ॥ ६०॥
त िोहं यदा दैः किरित सरुांदा ।
हिनािम वरगै ुमजयें दवेदानवःै ।
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॥ ौीिवोऽं िशवूों नरिसहंपरुाण े ॥

इुा िवनुा दवेा ना िवुं ययनुृ प ॥ ६१॥
इित ौीनरिसहंपरुाण े िवोना मोऽं नाम चािरंशोऽायः ॥४०॥

Narasimhapurana adhyAya 40. The stotra is from 36-52.
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