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Shri Vishnu MahimnaH Stotram

விShiΝமmhநshேதாthரmh

 க³ேணஶாய நம: ।
மmhநshேத பாரmh விதி⁴ஹரப²ணீnhth³ரphரph◌⁴’தேயா

வி³rhநாth³யphயjhஞசலமதிரேஹா நாத² iν கத²mh ।
விஜாநீயாமth³தா⁴ நநநயநாthயவசேஸா

விஶுth³th◌⁴ைய வயாஷத³பி  ததா²பி shவமதித: ॥ 1॥
யதா³ஹுrhph³ரைமேக ஷதேர கrhம ச

பேரऽபேர ³th³த⁴mh சாnhேய ஶிவமபி ச தா⁴தாரமபேர ।
ததா² ஶkhதிmh ேகசிth³க³ணபதிiµதாrhகmh ச

ஸுதி⁴ேயா மதீநாmh ைவ ேப⁴தா³ththவம தத³ேஶஷmh மம மதி: ॥ 2॥
ஶிவ: பாதா³mhப⁴shேத ஶிர th◌⁴’தவாநாத³ரதmh

ததா² ஶkhதிசாெஸௗ தவ தiνஜேதேஜாமயதiν: ।
தி³ேநஶmh ைசவாiµmh தவ நயநsh நியமாshthவத³nhய:
ேகா th◌⁴ேயேயா ஜக³தி கில ேத³ேவா வத³ விேபா⁴ ॥ 3॥

khவசிnhமthshய:rhம: khவசித³பி வராேஹா நரஹ:
khவசிthக²rhேவா ராேமா த³ஶரத²ஸுேதா நnhத³தநய: ।

khவசிth³³th³த: ◌⁴ கlhகிrhவிஹர பா⁴ராப’தேய
shவதnhthேராऽேஜா நிthேயா வி⁴ரபி தவாkhட³நத³mh ॥ 4॥

’தாmhநாேயேநாkhதmh shதவநவரமாகrhNhய விதி⁴நா
th³தmh மாthshயmh th◌⁴’thவா வரஜரஶŋhகா²ஸுரமேதா² ।

யmh நீthவா mh’thேயாrhநிக³மக³ணiµth³th◌⁴’thய ஜலேத⁴ரேஶஷmh
ஸŋh³phதmh ஜக³த³பி ச ேவைத³கஶரணmh ॥ 5॥

நிமjhஜnhதmh வாrhெதௗ⁴ நக³வரiµபாேலாkhய
ஸஹஸா தாrhத²mh ேத³வாநாmh கமட²வஷாऽऽவிய க³ஹநmh ।

பேயாராஶிmh ph’Shேட² தமத ஸலmh kh◌⁴’தவேதா
ஜக³th³தா⁴shேதऽ⁴thகிiµ ஸுலப⁴பா⁴ராய கி³க: ॥ 6॥
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ரNhயா: ோணீமவிஶத³ஸுேரா நkhரநிலயmh
ஸமாதா³யாமrhthைய: கமலஜுiµைக²ரmhப³ரக³ைத: ।

shேதநாநnhதாthமnhநசிரமவபா⁴தி shம
விkh◌⁴’தா thவயா த³mhShThராkh³ேரऽஸாவவநிரகி²லா கnh³க இவ ॥ 7॥

ஹ: khவாshதீthkhேத த³iνஜபதிநாऽऽrhய
நிகி²லmh ஜக³nhநாைத:³shதmhபா⁴nhநரஹஶேரண கரைஜ: ।

ஸiµthபthயாஶூராவஸுரவரமாதா³தவதshதவாkh²யாதா
⁴மnhகிiµ ஜக³தி ேநா ஸrhவக³ததா ॥ 8॥

விேலாkhயாஜmh th³வாrhக³mh கபடல⁴காயmh ஸுரrhநிth³ேதா⁴ऽபி
phராதா³த³ஸுர³thயமகி²லmh ।

phரஸnhநshதth³ப⁴khthயா thயஜ கில நாth³யாபி
ப⁴வநmh ப³ேலrhப⁴khதாதீ⁴nhயmh தவ விதி³தேமவாமரபேத ॥ 9॥

ஸமாதா⁴வாஸkhதmh nh’பதிதநையrhவீய பிதரmh ஹதmh
பா³ண ேராஷாth³³தரiµபாதா³ய பரஶுmh ।

விநா thரmh விShேதிதலமேஶஷmh kh’தவேஸாऽஸkh’thகிmh
⁴பா⁴ேராth³த⁴ரணபதா ேத ந விதி³தா ॥ 10॥

ஸமாராth◌⁴ேயாேமஶmh th⁴வநத³mh வாஸவiµக²mh வேஶ
சkhேர சkhnhநக³ணயத³நிஶmh ஜக³தி³த³mh ।

க³ேதாऽெஸௗ லŋhேகஶshthவசிரமத² ேத பா³ணவிஷயmh
ந ேகநாphதmh thவthத: ப²லமவிநயshயாஸுரேபா ॥ 11॥

khவசிth³தி³vhயmh ெஶௗrhயmh khவசித³பி ரேண காஷதா
khவசிth³கீ³தாjhஞாநmh khவசித³பி பரshthவிஹரணmh ।

khவசிnhmh’thshநாஶிthவmh khவசித³பி ச ைவNhட²விப⁴வசthரmh
ேத நmh ஶரணத³ விேமாஹாய தி⁴யாmh ॥ 12॥

ந mhshயாதி³thேயth³kh◌⁴வமவிதத²mh வாkhயம³ைத⁴ரதா²kh³நீேஷாயmh
பஶுதி  விphைரrhநிக³தி³தmh ।

தைவதnhநாshதா²ேநऽஸுரக³ணவிேமாஹாய க³த³த:ஸmh’th³தி⁴rhநீசாநாmh
நயகர  :³கா²ய ஜக³த: ॥ 13॥

விபா⁴ேக³ வrhநாmh நிக³மநிசேய சாவநிதேல
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விphேத ஸஜாேதா th³விஜவரkh³’ேஹ ஶmhப⁴லேர ।
ஸமாயாவmh shவmh லஸத³கேரா

mhேலchச²நிகராnhநிஹnhதாऽshnhமthதாnhகில ககா³nhேத க³பேத ॥ 14॥
க³பீ⁴ேர காஸாேர ஜலசரவராkh’Shடசரே ரேணऽஶkhேதா

மjhஜnhநப⁴யத³ ஜேலऽசிnhதயத³ெஸௗ ।
யதா³ நாேக³nhth³ரshthவாmh ஸபதி³ பத³பாஶாத³பக³ேதா க³த:
shவrhக³mh shதா²நmh ப⁴வதி விபதா³mh ேத கிiµ ஜந: ॥ 15॥

ஸுைத: ph’Shேடா ேவதா: ◌⁴ phரதிவசநதா³ேநऽphர⁴ரஸாவதா²thமnhயாthமாநmh
ஶரணமக³மththவாmh thஜக³தாmh ।

ததshேதऽshதாதŋhகா யரத²iµத³mh ஹmhஸவஷா
thவயா ேத ஸாrhவjhஞmh phரதி²தமமேரேஶஹ கிiµ ேநா ॥ 16॥

ஸமாவிth³ேதா⁴ மாrhவசநவிஶிைக²ராஶு விபிநmh தபசkhேர
க³thவா தவ பரமேதாஷாய பரமmh ।

th◌⁴ேவா ேலேப⁴ தி³vhயmh பத³மசலமlhேபऽபி வய
கிமshthயsh◌ँlhேலாேக thவயி வரத³ Shேட ³ரதி⁴க³mh ॥ 17॥

vh’காth³பீ⁴தshrhணmh shவஜநப⁴யபி⁴ththவாmh
பஶுபதிrhph◌⁴ரம◌ँlhேலாகாnhஸrhவாnh ஶரண⁴பயாேதாऽத² த³iνஜ: ।

shவயmh ப⁴sh⁴தshதவ வசநப⁴ŋhேகா³th³க³தமதீ
ரேமஶாேஹா மாயா தவ ³ரiνேமயாऽகி²லஜைந: ।18॥

’தmh ைத³thையrhth³த³ShThவாऽnh’தக⁴டமஜyhையsh நயத: கடாை:

ஸmhேமாஹmh வதிவரேவேஷண தி³திஜாnh ।
ஸமkh³ரmh பீஷmh ஸுப⁴க³ஸுரகா³ய த³த³த:ஸமshயாபி

phராயshதவ க²  ph◌⁴’thேயShவபி⁴ரதி: ॥ 19॥
ஸமாkh’Shடா ³Shைடrh³பத³தநயாऽலph³த⁴ஶர ஸபா⁴யாmh

ஸrhவாthமmhshதவ ஶரணiµchைசபக³தா ।
ஸமmh ஸrhேவஷாமப⁴வத³சிரmh சீரநிசய:shmh’ேதshேத

ஸாப²lhயmh நயநவிஷயmh ேநா கிiµ ஸதாmh ॥ 20॥
வத³nhthேயேக shதா²நmh தவ வரத³ைவNhட²மபேர

க³வாmh ேலாகmh ேலாகmh ப²ணிநிலயபாதாலதேர ।
ததா²nhேய ேராத³mh ’த³யநநmh சாபி  ஸதாmh ந மnhேய
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தthshதா²நmh thவஹஹ ச யthரா ந விேபா⁴ ॥ 21॥
ஶிேவாऽஹmh th³ராமஹமமரராேஜா தி³விஷதா³mh iµநீநாmh

vhயாேஸாऽஹmh ஸுரவர ஸiµth³ேராऽsh ஸரஸாmh ।
ேப³ேரா யாதி தவ வேசா மnhத³மதேய ந

ஜாேந தjhஜாதmh ஜக³தி நiν யnhநா ப⁴க³வnh ॥ 22॥
ஶிேரா நாேகா ேநthேர ஶஶிதி³நகராவmhப³ரiµேரா தி³ஶ:

ேராேத வாணீ நிக³மநிகரshேத கலா ।
அபாேரா ப³shதிசரணமபி பாதாலதி

ைவ shவபmh ேதऽjhஞாthவா nh’தiνமவஜாநnhதி தி⁴ய: ॥ 23॥
ஶரmh ைவNhட²mh ’த³யநநmh வாஸஸத³நmh மேநாvh’thதிshதாrhேயா

மதியமேதா²ஸாக³ரஸுதா ।
விஹாரshேதऽவshதா²thதயமஸவ: பாrhஷத³க³ே ந பயthயjhஞா

thவாஹ ப³ரேஹா யாதி ஜநதா ॥ 24॥
ஸுேகா⁴ரmh காnhதாரmh விஶதி ச தடா³க³mh ஸுக³ஹநmh

தேதா²thŋhக³mh ஶ ◌்’ŋhக³mh ஸபதி³ ச ஸமாேராஹதி கி³ேர: ।
phரஸூநாrhத²mh ேசேதாmh³ஜமமலேமகmh thவயி விேபா⁴

ஸமrhphயாjhஞshrhணmh வத ந ச ஸுக²mh விnhத³தி ஜந: ॥ 25॥
kh’ைதகாnhதாவாஸா விக³தநிகி²லாஶா: ஶமபரா

தவாேஸாchch²வாஸாshthதப⁴வபாஶா:ஸுயந: ।
பரmh jhேயாதி: பயnhthயநக⁴ யதி³ பயnh மம 

யாShடmh ⁴யாnhநயநவிஷயmh ேத கில வ: ॥ 26॥
கதா³ க³ŋhேகா³thŋhகா³மலதரதரŋhகா³chச²ேந

வஸnhநாஶாபாஶாத³கி²லக²லதா³ஶாth³அபக³த: ।
அேய லகாnhதாmh³ஜநயந தாதாமரபேத

phரேத³thயாஜlhபnhநமரவர ேநShயா ஸமயmh ॥ 27॥
கதா³ ஶ ◌்’ŋhைக:³shபீ²ேத iµநிக³ணபேத மநேக³ th³மாவீேத

ஶீேத ஸுரம⁴ரகீ³ேத phரதிவஸnh ।
khவசிth³th◌⁴யாநாஸkhேதா விஷயஸுவிரkhேதா ப⁴வஹரmh

shமர◌ँshேத பாதா³ph³ஜmh ஜநிஹர ஸேமShயா விலயmh ॥ 28॥
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ஸுதா⁴பாநmh jhஞாநmh ந ச விலதா³நmh ந நிக³ேமா
ந யாேகா³ ேநா ேயாேகா³ ந ச நிகி²லேபா⁴ேகா³பரமணmh ।

ஜேபா ேநா ேநா தீrhத²mh vhரதஹ ந ேசாkh³ரmh thவயி
தேபா விநா ப⁴khதிmh ேதऽலmh ப⁴வப⁴யவிநாஶாய ம⁴ஹnh ॥ 29॥

நம:ஸrhேவShடாய திஶிக²ரth³’Shடாய ச நேமா
நேமாऽஸmhShடாய th⁴வநநிவிShடாய ச நம: ।

நேமாவிshபShடாய phரணவபmh’Shடாய ச நேமா
நமshேத ஸrhவாthமnhநரபி நshேத மம நம: ॥ 30॥

கnhகசிth³vh’Shேடrhக³ணநநிணshrhணமவேநshததா²-
ேஶஷாnhபாmhஸூநத கலேயchசாபி  ஜந: ।

நப:◌⁴ பிNh³rhயாத³ஶிரமபி ேசchசrhமவதி³த³mh
ததா²பீஶாெஸௗ ேத கலயிமலmh நாகி²ல³nh ॥ 31॥

khவ மாஹாthmhயmh ேமாjh²தமவிஷயmh ேவத³வசஸாmh விேபா⁴
ேத ேம ேசத: khவ ச விவித⁴தாபாஹதத³mh ।

மேயத³mh யthகிசிth³க³தி³தமத² பா³lhேயந  ³ேரா
kh³’ஹாணதch²th³தா⁴rhபிதஹ ந ேஹயmh  மஹதாmh ॥ 32॥

இதி ஹshதவநmh ஸுமேநாஹரmh பரமஹmhஸஜேநந ஸதmh ।
ஸுக³மஸுnhத³ரஸாரபதா³shபத³mh ததி³த³மsh ஹேரரநிஶmh iµேத³ ॥ 33॥

க³தா³ரதா²ŋhகா³mh³ஜகmh³தா⁴ே ரமாஸமாShடதேநாshதேநா ந: ।
பி³ேலஶயாதீ⁴ஶஶரஶாயிந: ஶிவmh shதேவாऽshரமயmh பரmh ஹேர: ॥ 34॥
பேட²தி³மmh யsh நர: பரmh shதவmh ஸமாேதாெகௗ⁴க⁴க⁴நphரப⁴ஜநmh ।
ஸ விnhத³ேதऽthராகி²லேபா⁴க³ஸmhபேதா³ மயேத விShiΝபேத³ தேதா th◌⁴வmh ॥
35॥
இதி மthபரமஹmhஸshவாph³ரமாநnhத³விரசிதmh
விShiΝமmhந:shேதாthரmh ஸmhrhணmh ।
Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekarhotmail.com
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