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Shri Vishnu MahimnaH Stotram

શ્રીિવ મિહ તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
મિહ તે પારં િવિધહરફણી દ્રપ્ર તયાે
િવદુનાર્દ્ય યજ્ઞશ્ચલમ તરહાે નાથ નુ કથમ્ ।

િવ નીયામદ્ધા ન લનનયનાત્મીયવચસાે
િવશદ્ુ યૈ વક્ષ્યામીષદિપ તુ તથાિપ વમ તતઃ॥ ૧॥

યદાહુબ્રર્હ્મકેૈ પુ ષ મતરે કમર્ ચ
પરેઽપરે બુદં્ધ ચા યે શવમિપ ચ ધાતારમપરે ।

તથા શ ક્ત કે ચદ્ગણપ તમુતાક ચ
સિુધયાે મતીનાં વૈ ભેદા વમ સ તદશષંે મમ મ તઃ॥ ૨॥

શવઃ પાદા ભ તે શર સ તવાનાદરયુતં
તથા શ ક્તશ્ચાસાૈ તવ તનજુતે ેમયતનુઃ ।

િદનેશં ચવૈામું તવ નયનમૂચુ તુ િનયમા વદ યઃ
કાે યેયાે જગ ત િકલ દેવાે વદ િવભાે॥ ૩॥

ક્વ ચન્મ સ્યઃ કૂમર્ઃ ક્વ ચદિપ વરાહાે નરહિરઃ
ક્વ ચ ખવા રામાે દશરથસતુાે ન દતનયઃ ।

ક્વ ચદુ્બદ્ધઃ ક લ્કિવહર સ કુભારાપહૃતયે
વત ત્રાેઽ ે િનત્યાે િવભુરિપ તવાક્ર ડન મદમ્॥ ૪॥

હૃતા ાયનેાેક્તં તવનવરમાક યર્ િવિધના
દુ્રતં મા સ્યં વા વપુરજરશઙ્ખાસરુમથાે ।

ક્ષયં ની વા ત્યાેિનગમગણમુદૃ્ધત્ય જલધેરશષંે
સઙ્ગુપ્તં જગદિપ ચ વેદૈકશરણમ્॥ ૫॥

િનમ જ તં વાધા નગવરમપુાલાેક્ય
સહસા િહતાથ દેવાનાં કમઠવપષુાઽઽિવ ય ગહનમ્ ।

પયાેરા શ ષે્ઠ તમ જત સલીલં ઘ્ તવતાે
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શ્રીિવ મિહ તાતે્રમ્

જગદ્ધાતુ તેઽભૂ કમુ સલુભભારાય ગિરકઃ॥ ૬॥
િહર યાક્ષઃ ક્ષાેણીમિવશદસરુાે નક્રિનલયં
સમાદાયામત્યઃ કમલજુમખુૈર બરગતૈઃ ।

તુતનેાન તાત્મન્ન ચરમવભા ત મ
િવઘ્ તા વયા દંષ્ટ્ર ાગ્રેઽસાવવિનર ખલા ક દુક ઇવ॥ ૭॥

હિરઃ ક્વા તીત્યુક્તે દનજુપ તનાઽઽપૂયર્
િન ખલં જગન્નાદૈઃ ત ભાન્નરહિરશર રેણ કરજૈઃ ।

સમુ પત્યાશરૂાવસરુવરમાદાિરતવત તવાખ્યાતા
ભૂમ કમુ જગ ત નાે સવર્ગતતા॥ ૮॥

િવલાેક્યાજં દ્વાગ કપટલઘુકાયં સરુિરપુિન ષદ્ધાેઽિપ
પ્રાદાદસરુગુ ણાત્મીયમ ખલમ્ ।

પ્રસન્ન તદ્ભ યા ત્યજ સ િકલ નાદ્યાિપ
ભવનં બલેભર્ક્તાધી યં તવ િવિદતમવેામરપતે॥ ૯॥

સમાધાવાસક્તં પ તતનયવૈ ક્ષ્ય િપતરં હતં
બાણૈ રાષેાદુ્ગ તરમપુાદાય પરશમુ્ ।

િવના ક્ષતં્ર િવ ણાે ક્ષ તતલમશષંે કૃતવસાેઽસકૃ ક
ભૂભારાેદ્ધરણપટુતા તે ન િવિદતા॥ ૧૦॥

સમારા યાેમેશં િત્રભવુન મદં વાસવમખંુ વશે
ચકે્ર ચિક્રન્નગણયદિનશં જગિદદમ્ ।

ગતાેઽસાૈ લઙે્કશ વ ચરમથ તે બાણિવષયં
ન કેનાપ્તં વત્તઃ ફલમિવનયસ્યાસરુિરપાે॥ ૧૧॥

ક્વ ચિદ્દવ્યં શાૈય ક્વ ચદિપ રણે કાપુ ષતા
ક્વ ચદ્ગ તાજ્ઞાનં ક્વ ચદિપ પરસ્ત્રીિવહરણમ્ ।

ક્વ ચ ના શ વં ક્વ ચદિપ ચ વૈકુ ઠિવભવશ્ચિરત્રં
તે નનંૂ શરણદ િવમાેહાય કુિધયામ્॥ ૧૨॥

ન િહસ્યાિદત્યેદ્ઘુ્રવમિવતથં વાક્યમબુધૈરથાગ્ ીષાેમીયં
પશુ મ ત તુ િવપ્રૈિનગિદતમ્ ।

તવૈતન્નાસ્થાનેઽસરુગણિવમાેહાય ગદતઃ સ દ્ધન ચાનાં
નયકર િહ દુઃખાય જગતઃ॥ ૧૩॥
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િવભાગે વણાર્નાં િનગમિનચયે ચાવિનતલે
િવલુપ્તે સ તાે દ્વજવરગ્ હે શ ભલપુરે ।

સમા હ્યાશં્વ વં લસદ સકરાે
લે ચ્છિનકરાિન્નહ તાઽસ્યનુ્મત્તા કલ ક લયુગા તે યુગપતે॥ ૧૪॥

ગભીરે કાસારે જલચરવરાકૃષ્ટચરણાે રણેઽશક્તાે
મ જન્નભયદ જલેઽ ચ તયદસાૈ ।

યદા નાગે દ્ર વાં સપિદ પદપાશાદપગતાે ગતઃ
વગ સ્થાનં ભવ ત િવપદાં તે િકમુ જનઃ॥ ૧૫॥

સતુૈઃ ષ્ટાે વેધાઃ પ્ર તવચનદાનેઽપ્રભુરસાવથાત્મ યાત્માનં
શરણમગમ વાં િત્રજગતામ્ ।

તત તેઽ તાતઙ્કા યયુરથ મુદં હંસવપષુા
વયા તે સાવર્જ્ઞં પ્ર થતમમરેશહે િકમુ નાે॥ ૧૬॥

સમાિવદ્ધાે માતવુર્ચનિવ શખૈરાશુ િવિપનં તપશ્ચકે્ર
ગ વા તવ પરમતાષેાય પરમમ્ ।

ધ્રવુાે લેભે િદવ્યં પદમચલમ પેઽિપ વય સ
િકમ ત્ય મ લાેકે વિય વરદ તુષ્ટે દુરિધગમ્॥ ૧૭॥

કાદ્ભીત તૂણ વજનભય ભ વાં
પશપુ તભ્રર્મઁ લાેકા સવાર્ન્ શરણભપુયાતાેઽથ દનજુઃ ।

વયં ભ મીભૂત તવ વચનભઙ્ગાેદ્ગતમતી
રમેશાહાે માયા તવ દુરનુમેયાઽ ખલજનૈઃ ।૧૮॥

હૃતં દૈત્યૈદ્દર્ ટ્વાઽ તઘટમજ યૈ તુ નયતઃ કટાક્ષૈઃ
સમંાેહં યવુ તવરવષેેણ િદ ત ન્ ।

સમગં્ર પીયષૂં સભુગ સરુપૂગાય દદતઃ સમસ્યાિપ
પ્રાય તવ ખલુ િહ ત્યે વ ભર તઃ॥ ૧૯॥

સમાકૃષ્ટા દુષ્ટૈદુર્પદતનયાઽલ ધશરણા સભાયાં
સવાર્ત્મં તવ શરણમુચ્ચૈ પગતા ।

સમકં્ષ સવષામભવદ ચરં ચીરિનચયઃ તે તે
સાફલ્યં નયનિવષયં નાે િકમુ સતામ્॥ ૨૦॥

વદ ત્યેકે સ્થાનં તવ વરદ વૈકુ ઠમપરે
ગવાં લાેકં લાેકં ફ ણિનલયપાતાલ મતરે ।
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તથા યે ક્ષીરાેદં હૃદયન લનં ચાિપ તુ સતાં ન મ યે
ત સ્થાનં વહ મહ ચ યત્રા સ ન િવભાે॥ ૨૧॥

શવાેઽહં દ્રાણામહમમરરા ે િદિવષદાં મનુીનાં
વ્યાસાેઽહં સરુવર સમુદ્રાેઽ મ સરસામ્ ।

કુબેરાે યક્ષાણા મ ત તવ વચાે મ દમતયે ન
ને ત તં જગ ત નનુ યન્ના સ ભગવન્॥ ૨૨॥

શરાે નાકાે નતે્રે શ શિદનકરાવ બરમુરાે િદશઃ
શ્રાેતે વાણી િનગમિનકર તે કિટિરલા ।

અકૂપારાે બ તશ્ચરણમિપ પાતાલ મ ત
વૈ વ પં તેઽજ્ઞા વા તનુમવ ન ત કુિધયઃ॥ ૨૩॥

શર રં વૈકુ ઠં હૃદયન લનં વાસસદનં મનાે ત્ત તાક્ષ્યા
મ તિરયમથાે સાગરસતુા ।

િવહાર તેઽવસ્થાિત્રતયમસવઃ પાષર્દગણાે ન પ યત્યજ્ઞા
વા મહ બિહરહાે યા ત જનતા॥ ૨૪॥

સઘુાેરં કા તારં િવશ ત ચ તડાગં સગુહનં
તથાેત્તુઙ્ગં શ ◌ૃઙ્ગં સપિદ ચ સમારાેહ ત ગરેઃ ।

પ્રસનૂાથ ચેતાે બુજમમલમેકં વિય િવભાે
સમ યાર્જ્ઞ તૂણ વત ન ચ સખંુ િવ દ ત જનઃ॥ ૨૫॥

કૃતૈકા તાવાસા િવગતિન ખલાશાઃ શમપરા
જતશ્વાસાેચ્છ્વાસાસુ્ત્રિટતભવપાશાઃ સયુ મનઃ ।

પરં જ્યાે તઃ પ ય ત્યનઘ યિદ પ ય તુ મમ તુ
શ્રયા શ્લષં્ટ ભૂયાન્નયનિવષયં તે િકલ વપુઃ॥ ૨૬॥

કદા ગઙ્ગાેત્તુઙ્ગામલતરતરઙ્ગાચ્છપુ લને
વસન્નાશાપાશાદ ખલખલદાશાદ્ અપગતઃ ।

અયે લ મીકા તા બુજનયન તાતામરપતે
પ્રસીદેત્યાજ પન્નમરવર ને યા મ સમયમ્॥ ૨૭॥

કદા શ ◌ૃઙ્ગૈઃ સ્ફ તે મુિનગણપર તે િહમનગે દુ્રમાવીતે
શીતે સરુમધુરગીતે પ્ર તવસન્ ।

ક્વ ચદ્ યાનાસક્તાે િવષયસિુવરક્તાે ભવહરં
મરઁ તે પાદા જં જિનહર સમે યા મ િવલયમ્॥ ૨૮॥
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સધુાપાનં જ્ઞાનં ન ચ િવપુલદાનં ન િનગમાે
ન યાગાે નાે યાેગાે ન ચ િન ખલભાેગાપેરમણમ્ ।

જપાે નાે નાે તીથ વ્રત મહ ન ચાેગ્રં વિય
તપાે િવના ભ ક્ત તેઽલં ભવભયિવનાશાય મધુહન્॥ ૨૯॥

નમઃ સવષ્ટાય શ્રુ ત શખરદષૃ્ટાય ચ નમાે
નમાેઽસં શ્લષ્ટાય િત્રભવુનિનિવષ્ટાય ચ નમઃ ।

નમાેિવ પષ્ટાય પ્રણવપિર ષ્ટાય ચ નમાે
નમ તે સવાર્ત્મ પનુરિપ પનુ તે મમ નમઃ॥ ૩૦॥

કણા ક શ્ચદ્વષૃ્ટેગર્ણનિનપુણ તૂણર્મવને તથા-
શષેા પાંસનૂ મત કલયેચ્ચાિપ તુ જનઃ ।

નભઃ િપ ડીકુયાર્દ શરમિપ ચેચ્ચમર્વિદદં
તથાપીશાસાૈ તે કલિયતુમલં ના ખલગુણાન્॥ ૩૧॥

ક્વ માહા યં સીમાે જ્ઝતમિવષયં વેદવચસાં િવભાે
તે મે ચેતઃ ક્વ ચ િવિવધતાપાહત મદમ્ ।

મયેદં ય ક ચદ્ગિદતમથ બાલ્યને તુ ગુરાે
ગ્ હાણૈતચ્છુદ્ધાિપત મહ ન હેયં િહ મહતામ્॥ ૩૨॥

ઇ ત હિર તવનં સમુનાેહરં પરમહંસજનને સમીિરતમ્ ।
સગુમસુ દરસારપદા પદં તિદદમ તુ હરેરિનશં મુદે॥ ૩૩॥

ગદારથાઙ્ગા બુજક બુધાિરણાે રમાસમા શ્લષ્ટતનાે તનાેતુ નઃ ।
બલેશયાધીશશર રશાિયનઃ શવં તવાેઽસ્રમયં પરં હરેઃ॥ ૩૪॥
પઠેિદમં ય તુ નરઃ પરં તવં સમાિહતાેઘાૈઘઘનપ્રભ જનમ્ ।
સ િવ દતેઽત્રા ખલભાેગસ પદાે મહીયતે િવ પદે તતાે ધ્રવુમ્॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસ વા મબ્રહ્માન દિવર ચતં
શ્રીિવ મિહ ઃ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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