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Shri Vishnu Panjara Stotram

શ્રીિવ પ જર તાતે્રમ્

હિર વાચ ।
પ્રવક્ષ્યા યધનુા હ્યેતદ્વૈ ણવં પ જરં શભુમ્ ।
નમાનેમ તે ગાેિવ દ ચકં્ર ગ્ હ્ય સદુશર્નમ્ ।
પ્રાચ્યાં રક્ષ વ માં િવ ણાે ! વામહં શરણં ગતઃ॥ ૧॥
ગદાં કાૈમાેદક ં ગ્ હ્ણ પદ્મનાભ નમાેઽ તુ તે ।
યા યાં રક્ષ વ માં િવ ણાે ! વામહં શરણં ગતઃ॥ ૨॥
હલમાદાય સાનૈ દં નમ તે પુ ષાેત્તમ ।
પ્રતીચ્યાં રક્ષ માં િવ ણાે ! વામહં શરણં ગતઃ॥ ૩॥
મુસલં શાતનં ગ્ હ્ય પુ ડર કાક્ષ રક્ષ મામ્ ।
ઉત્તરસ્યાં જગન્નાથ ! ભવ તં શરણં ગતઃ॥ ૪॥
ખડ્ગમાદાય ચમાર્થ અસ્ત્રશસ્ત્રાિદકં હરે ! ।
નમ તે રક્ષ રક્ષાેઘ્ન ! અૈશા યાં શરણં ગતઃ॥ ૫॥
પા ચજ યં મહાશઙ્ખમનુઘાે યં ચ પઙ્કજમ્ ।
પ્રગ્ હ્ય રક્ષ માં િવ ણાે આગ્ યે યાં રક્ષ શકૂર॥ ૬॥
ચ દ્રસયૂ સમાગ્ હ્ય ખડ્ગં ચા દ્રમસં તથા ।
નૈરતૃ્યાં માં ચ રક્ષ વ િદવ્યમૂત કેસિરન્॥ ૭॥
વજૈય તી ં સ પ્રગ્ હ્ય શ્રીવ સં ક ઠભષૂણમ્ ।
વાયવ્યાં રક્ષ માં દેવ હયગ્રીવ નમાેઽ તુ તે॥ ૮॥
વનૈતેયં સમા હ્ય વ તિરક્ષે જનાદર્ન ! ।
માં રક્ષ વા જત સદા નમ તેઽ વપરા જત॥ ૯॥
િવશાલાક્ષં સમા હ્ય રક્ષ માં વં રસાતલે ।
અકૂપાર નમ તુ યં મહામીન નમાેઽ તુ તે॥ ૧૦॥
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કરશીષાર્દ્યઙ્ગુલીષુ સત્ય વં બાહુપ જરમ્ ।
કૃ વા રક્ષ વ માં િવ ણાે નમ તે પુ ષાેત્તમ॥ ૧૧॥
અેતદુક્તં શઙ્કરાય વૈ ણવં પ જરં મહત્ ।
પુરા રક્ષાથર્મીશા યાઃ કાત્યાય યા ષ વજ॥ ૧૨॥
નાશાયામાસ સા યને ચામરં મિહષાસરુમ્ ।
દાનવં રક્તબીજ ચ અ યાઁશ્ચ સરુક ટકાન્ ।
અેત જપન્નરાે ભ યા શત્રૂ વજયતે સદા॥ ૧૩॥
ઇ ત શ્રીગા ડે પવૂર્ખ ડે પ્રથમાંશાખ્યે આચારકા ડે
િવ પ જર તાતંે્ર નામ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ ।
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