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ശീവിഷ്ണുപഞ്ജരസ്േതാതമ്

{॥ ശീവിഷ്ണുപഞ്ജരസ്േതാതമ് ॥}

ഹരിരുവാച ।

പവക്ഷ്യാമ്യധുനാ ഹ്േയതദ്ൈവഷ്ണവം പഞ്ജരം ശുഭമ് ।

നേമാനമസ്േത േമാവിദം ചകം ഗൃഹ്യ സുദർശനമ് ॥ ൧॥

പാച്യാം രക്ഷസ്വ മാം വിഷ്േണാ ! ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ।

ഗദാം െകൗേമാദകീം ഗൃഹ്ണ പദ്മനാഭ നേമാഽസ്ത േത ॥ ൨॥

യാമ്യാം രക്ഷസ്വ മാം വിഷ്േണാ ! ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ।

ഹലമാദായ െസൗനൻേദ നമസ്േത പുരുേഷാത്തമ ॥ ൩॥

പതീച്യാം രക്ഷ മാം വിഷ്േണാ ! ത്വാമഹ ശരണം ഗതഃ ।

മുസലം ശാതനം ഗൃഹ്യ പുൺഡരീകാക്ഷ രക്ഷ മാമ് ॥ ൪॥

ഉത്തരസ്യാം ജഗൻനാഥ ! ഭവൻതം ശരണം ഗതഃ ।

ഖഡ്ഗമാദായ ചർമാഥ അസ്തശാസ്താദികം ഹേര ! ॥ ൫॥

നമസ്േത രക്ഷ രക്േഷാഘ്ന ! ഐശാൻയാം ശരണം ഗതഃ ।

പാഞ്ചജൻയം മഹാശങ്ഖമനുേഘാഷ്യം ച പങ്കജമ് ॥ ൬॥

പഗൃഹ്യ രക്ഷ മാം വിഷ്േണാ ആഗ്ൻേയാം രക്ഷ സൂകര ।

ചൻദസൂർയം സമാഗൃഹ്യ ഖഡ്ഗം ചാൻദമസം തഥാ ॥ ൭॥

ൈനരൃത്യാം മാം ച രക്ഷസ്വ ദിയമൂർേത നൃേകസരിൻ ।

ൈവജയൻതീം സ്മപഗൃഹ്യ ശീവത്സം കൺഠഭൂഷണമ് ॥ ൮॥
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വായയാം രക്ഷ മാം േദവ ഹയഗീവ നേമാഽസ്തു േത ।

ൈവനേതയം സമാരുഹ്യ ത്വൻതരിക്േഷ ജനാർദന ! ॥ ൯॥

മാം രക്ഷസ്വാജിത സദാ നമസ്േതഽസ്ത്വപരാജിത ।

വിശാലാക്ഷം സമാരുഹ്യ രക്ഷ മാം ത്വം രസാതേല ॥ ൧൦॥

അകൂപാര നമസ്തുഭ്യം മഹാമീന നേമാഽസ്തു പ്േത ।

കരശീർഷാദ്യങ്ഗുലീഷു സത്യ ത്വം ബാഹുപഞ്ജരമ് ॥ ൧൧॥

കൃത്വാ രക്ഷസ്വ മാം വിഷ്േണാ നമസ്േത പുരുേഷാത്തമ ।

ഏതദുക്തം ശങ്കരായ ൈവഷ്ണവം പഞ്ജരം മഹത് ॥ ൧൨॥

പുരാ രക്ഷാർഥമീശാൻയാഃ കാത്യായൻയാ വൃഷധ്വജ ।

നാശായാമാസ സാ േയന ചാമരാൻമഹിഷാസുരമ് ॥ ൧൩॥

ദാനവം രക്തബീജം ച അൻയാം സുരകൺടകാൻ ।

ഏതജ്ജപൻനേരാ ഭക്ത്യാ ശതൂൻവിജയേത സദാ ॥ ൧൪॥

ഇതി ശീഗാരുേഡ പൂർവഖൺേഡ പഥമാംശാഖ്േയ ആചാരകാൺേഡ

വിഷ്ണുപഞ്ജരസ്േതാതം നാമ തേയാദേശാഽധ്യായഃ

Garudapurana 1.13.1-14

Proofread by

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Vishnu Panjara Stotram ( From Garuda Puranam ) Lyrics in Malayalam PDF
% File name : viShNupanjaragaruDapurANa.itx
% Category : upaniShat
% Location : doc\_vishhnu
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Description-comments : Garudapurana 1.13.1-14
% Latest update : July 28, 2012
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% 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 for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

