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శ్రీ లక్ష్మీ అష్టో త్త ర శత్నామ స్టత త్రం
శ్రీదేవ్యువాచ
దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలజ్ఞ ! మహేశ్వర!
కరుణాకర దేవేశ్! భకాానుగ్రహకారక!!
అష్టో త్ా ర శ్త్ం లక్ష్మ్యాః శ్రరత్ుమిచ్ాామి త్త్ా వత్ాః!!
ఈశవర ఉవాచ
దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్ిదాయకమ్!
సర్వవశ్వరయకరం ప్ుణయం సరవపాప్ ప్ిణాశ్నమ్!!
సరవదారిద్రియ శ్మనం శ్ారవణాద్రుుకతా ముకతాద్రమ్!
రాజ్ావశ్యకరం దివయం గ్ుహాయద్-గ్ుహయత్మం ప్రమ్!!
ద్రురల భం సరవదేవానాం చత్ుష్ష ష్ో ట కళాసపద్రమ్!
ప్దా్దీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకమ్!!
సమసా దేవ సంసేవయమ్ అణిమాద్రయష్ో సటదద్ర
ిి మ్!
కతమత్ి బహునోకా న
ే దేవీ ప్ిత్యక్ష్యదాయకమ్!!
త్వ ప్రితాయద్రయ వక్ష్మయమి సమాహిత్మనాశ్శృణు!
అష్టో త్ా ర శ్త్సాయసయ మహాలక్ష్మ్సుా దేవతా!!
క్లం బీజ్ ప్ద్రమిత్ుయకా ం శ్కతాసా ు భువనేశ్వరీ!
అంగ్నాయసాః కరనాయసాః స ఇతాయది ప్ిక్రా త్
ి ాః!!
ధ్ాునం
వందే ప్ద్ర్కరాం ప్ిసనన వద్రనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదామ్,
హసాాభాయమభయప్ిదాం మణిగ్ణాః నానావిధాః భూష్టతామ్!

| 01 |

భకాాభీష్ో ఫలప్ిదాం హరిహర బిహా్ధిభిసేేవితామ్,
పారేశవ ప్ంకజ్ శ్ంఖప్ద్ర్ నిధిభిాః యుకాాం సదా శ్కతాభిాః!

| 02 |

సరసటజ్ నయనే సరోజ్హసేా ధవళ త్రాంశుక గ్ంధమాలయ శ్రభే,
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శ్రీ లక్ష్మీ అష్టో త్త ర శత్నామ స్టత త్రం
భగ్వత్ర హరివలల భే మనోజ్ఞ ే త్రిభువన భూత్రకరి ప్ిసరద్రమహయమ్!

| 03 |

ప్ికృత్రం వికృత్రం విదాయం సరవభూత్ హిత్ప్ిదామ్!
శ్రది ాం విభూత్రం సురభిం నమామి ప్రమాత్ర్కామ్!!

| 04 |

వాచం ప్దా్లయాం ప్దా్ం శుచం సావహాం సవధాం సుధామ్!
ధనాయం హిరణ్యాం లక్ష్్్ం నిత్యప్ుష్ాోం విభావరీమ్!!

| 05 |

అదిత్రం చ దిత్రం దీపా ాం వసుధాం వసుధారిణీమ్!
నమామి కమలాం కాంతాం కామాక్ష్్ం కరరధసంభవామ్!!

| 06 |

అనుగ్రహప్దాం బుదిి ం అనఘాం హరివలల భామ్!
అశ్రకా మమృతాం దీపా ాం లోకశ్రక వినాశినీమ్!!

| 07 |

నమామి ధర్నిలయాం కరుణాం లోకమాత్రమ్!
ప్ద్ర్ప్టయ
ి ాం ప్ద్ర్హసాాం ప్దా్క్ష్్ం ప్ద్ర్సుంద్రరీమ్!!

| 08 |

ప్దమ ్ద్రువాం ప్ద్ర్ముఖం ప్ద్ర్నాభప్టియాం రమామ్!
ప్ద్ర్మాలాధరాం దేవీం ప్ది్నీం ప్ద్ర్గ్ంధినీమ్!!

| 09 |

ప్ుణయగ్ంధాం సుప్ిసనానం ప్ిసదాభిముఖం ప్ిభామ్!
నమామి చంద్రివద్రనాం చందాిం చంద్రిసహో ద్రరీమ్!!

| 10 |

చత్ురుుజ్ాం చంద్రిరూపాం ఇందిరా మింద్రుశీత్లామ్!
ఆహాలద్ర జ్ననీం ప్ుష్రోం శివాం శివకరీం సతీమ్!!

| 11 |

విమలాం విశ్వజ్ననీం ప్ుష్టోం దారిద్రియ నాశినీమ్!
ప్రిత్ర ప్ుష్కరిణీం శ్ాంతాం శుకల మాలాయంబరాం శిరయమ్!!

| 12 |

భాసకరీం బిలవనిలయాం వరారోహాం యశ్సటవనీమ్!
వసుంధరా ముదారాంగాం హరిణీం హేమమాలినీమ్!!

| 13 |

ధనధానయకరీం సటదంిి స్ణ
ై సౌమాయం శుభప్ిదామ్!
నృప్వేశ్్ గ్తానందాం వరలక్ష్్్ం వసుప్ిదామ్!!

| 14 |

శుభాం హిరణయపాికారాం సముద్రిత్నయాం జ్యామ్!
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శ్రీ లక్ష్మీ అష్టో త్త ర శత్నామ స్టత త్రం
నమామి మంగ్ళాం దేవీం విష్ు
ు వక్ష్ాఃసథల సటథతామ్!!

| 15 |

విష్ు
ు ప్తీనం ప్ిసనానక్ష్్ం నారాయణ సమాశిరతామ్!
దారిద్రియ ధవంసటనీం దేవీం సరోవప్ద్రివ వారిణీమ్!!

| 16 |

నవద్రురాగం మహాకాళం బిహ్ విష్ు
ు శివాత్ర్కామ్!
త్రికాలజ్ాఞన సంప్నానం నమామి భువనేశ్వరీమ్!!

| 17 |

లక్ష్్్ క్ష్్రసముద్రిరాజ్ త్నయాం శీరరంగ్ధామేశ్వరీమ్!
దాసరభూత్ సమసా దేవ వనితాం లోక్వక దీపాంకురామ్!!

| 18 |

శీరమన్ంద్ర కటాక్ష్ లబి విభవద్-బిహే్ంద్రి గ్ంగాధరామ్!
తావం తల
ై ోకయ కుట ంబినీం సరసటజ్ాం వందే ముకుంద్రప్టియామ్!!

| 19 |

మాత్రనమామి! కమలే! కమలాయతాక్ష్మ! శీర విష్ు
ు హృత్-కమలవాసటని విశ్వమాత్ాః!
క్ష్్రోద్రజ్ే కమల కరమల గ్రుగౌరి! లక్ష్్్! ప్ిసరద్ర సత్త్ం సమతాం శ్రణయయ!!

| 20 |

త్రికాలం యో జ్ప్ేత్ విదావన్ ష్ణా్సం విజితేందియ
ి ాః!
దారిద్రియ ధవంసనం కృతావ సరవమాపట నత్ -యయత్నత్ాః!

| 21 |

దేవీనామ సహసేిష్ు ప్ుణయమష్టో త్ా రం శ్త్మ్!
యేన శిరయ మవాపట నత్ర కరటిజ్న్ ద్రరిద్రిత్ాః!

| 22 |

భృగ్ువారే శ్త్ం ధీమాన్ ప్ఠేత్ వత్ేరమాత్ికమ్,
అష్్ో శ్
ట వరయ మవాపట నత్ర కుబేర ఇవ భూత్లే!

| 23 |

దారిద్రియ మోచనం నామ సటా త్ిమంబాప్రం శ్త్మ్,
యేన శిరయ మవాపట నత్ర కరటిజ్న్ ద్రరిద్రిత్ాః!

| 24 |

భుకాావతే విప్ులాన్ భోగాన్ అసయ సాయుజ్యమాప్ునయాత్,
పాిత్ాఃకాలే ప్ఠేనినత్యం సరవ ద్రుాఃఖ ోప్ శ్ాంత్యే,
ప్ఠంత్ు చంత్యేదే వీం సరావభరణ భూష్టతామ్!
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శ్రీరామరక్ష్ా స్టత త్రం
ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః
ఓం అసయ శీరరామరక్ష్మయసటా త్ి మంత్ిసయ, బుధ కౌశిక ఋష్టాః,
శీర సరతా రామచందమి దేవతా, అనుష్ు
ో ప్ ఛంద్రాః, సరతా శ్కతాాః,
శీరమాన్ హనుమాన్ క్లకం శీరరామచంద్రి ప్రిత్యరేథ శీరరామరక్ష్మయసటా త్ి జ్ప్ే వినియోగ్ాః
ధ్ాునం
ధాయయే దాజ్ానుబాహుం ధృత్శ్రథనుష్ం బద్రి ప్దా్సనసథ ం!
ప్రత్ం వాసట వసానం, నవకమల ద్రలసపరిి నేత్ిం ప్ిసననం!!
వామాంకారూఢ సరతాముఖకమల మిలలోలచనం నీరదాభం!
నానాలంకార దీప్ాం ద్రధత్ మురుజ్ాటామండలం రామచంద్రిం!!
స్టత త్రం
చరిత్ం రఘునాథసయ శ్త్కరటి ప్ివిసా రం!
ఏక్వక మక్ష్రం ప్ుంసాం మహాపాత్క నాశ్నం!!

| 01 |

ధాయతావ నీలోత్పల శ్ాయమం రామం రాజీవలోచనం!
జ్ానక్ లక్ష్్ణోప్ేత్ం జ్టామకుట మండమత్ం!!

| 02 |

సాసటత్ూణ ధనురాాణ పాణిం నకా ంచరాంత్కం!
సవలీలయా జ్గ్తాాైత్ు మావిరూుత్ మజ్ం విభుం!!

| 03 |

రామరక్ష్మం ప్ఠేత్ పాిజ్ఞ ాః పాప్జ్ఞ ం సరవకామదాం!
శిరో మే రాఘవాః పాత్ు ఫాలం ద్రశ్రథాత్్జ్ాః!!

| 04 |

కౌసలేయయో ద్రృశ్ౌ పాత్ు విశ్ావమిత్ిాః ప్టయ
ి ాః కృతీ!
ఘాాణం పాత్ు మఖతాిత్ ముఖం సౌమిత్రి వత్ేలాః!!

| 05 |

జిహావం విదాయ నిధిాః పాత్ు కంఠం భరత్ వందిత్ాః!
సకంధౌ దివాయయుధాః పాత్ు భుజ్ౌ భగేనశ్ కారు్కాః!!

| 06 |

కరౌ సరతాప్త్రాః పాత్ు హృద్రయం జ్ామద్రగ్నయజిత్!
మధయం పాత్ు ఖరధవంసర నాభిం జ్ాంబవదాశ్రయాః!!
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శ్రీరామరక్ష్ా స్టత త్రం
సుగీరవేశ్ాః కటిం పాత్ు సకతథనీ హనుమత్్రభుాః!
ఊరూ రఘూత్ా మాః పాత్ు రక్ష్ాఃకుల వినాశ్కృత్!!

| 08 |

జ్ానునీ సేత్ుకృతాపత్ు జ్ంఘే ద్రశ్ముఖాంత్కాః!
పాదౌ విభీష్ణ శీరద్రాఃపాత్ు రామో ఖిలం వప్ుాః!!

| 09 |

ఏతాం రామబలోప్ేతాం రక్ష్మం యసుేకృతీ ప్ఠేత్!
స చరాయుసుేఖ ప్ుతీి విజ్యా వినయా భవేత్!!

| 10 |

పాతాళ భూత్ల వయయమ చ్ారిణశ్ాద్ర్ చ్ారిణాః!
న ద్రిష్ో ు మప్ట శ్కాాసేా రక్ష్మత్ం రామనామభిాః!!

| 11 |

రామేత్ర రామభదేిత్ర రామచందేిత్ర వా స్రన్!
నరో న లిప్యతే పాప్్రుుకతాం ముకతాం చ వింద్రత్ర!!

| 12 |

జ్గ్జ్్ై త
ట క
ై మంతేిణ రామనామానభి రక్ష్మత్ం!
యాఃకంఠే ధార యేత్ాసయ కరసాథాః సరవ సటద్రియాః!!

| 13 |

వజ్ిప్ంజ్ర నామేద్రం యో రామకవచం స్రేత్!
అవాయహతాజ్ఞ ాః సరవత్ి లభతే జ్యమంగ్ళం!!

| 14 |

ఆదిష్ోవాన్ యథా సవప్ేన రామ రక్ష్మమిమాం హరాః!
త్థా లిఖిత్వాన్ పాిత్ాః ప్ిబుదమి బుధకౌశికాః!!

| 15 |

ఆరామాః కలపవృక్ష్మణాం విరామసేకలాప్దాం!
అభిరామ సటా ల
ై ోకానాం రామాః శీర మానేనాః ప్ిభుాః!!

| 16 |

త్రుణౌ రూప్సంప్ననన సుకుమారౌ మహాబలౌ!
ప్ుండరీక విశ్ాలాక్ష్ౌ చీరకృష్ాుజినాంబరౌ!!

| 17 |

ఫలమూలాసటనన దాంతౌ తాప్సౌ బిహ్చ్ారిణౌ!
ప్ుతౌి ద్రశ్రథస్యతౌ భాిత్రౌ రామలక్ష్్ణౌ!!

| 18 |

శ్రణౌయ సరవసతావనాం శ్రష్
ర ౌ ౌ సరవ ధనుష్్తాం!
రక్ష్ాఃకుల నిహంతారౌ తాియేతాం నో రఘూత్ా మౌ!!
www.srianjaneya.org
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శ్రీరామరక్ష్ా స్టత త్రం
ఆత్ా సజ్యధనుష్ావిష్ుసపృశ్ావక్ష్యాశూగ్ నిష్ంగ్సంగినన!
రక్ష్ణాయ మమ రామలక్ష్్ణావగ్రత్ాః ప్థి సదవ గ్చాతాం!!

| 20 |

సననద్రి ాః కవచీ ఖడ్గ చ్ాప్బాణధరో యువా!
గ్చాన్ మనోరథాననశ్చ రామాః పాత్ు స లక్ష్్ణాః!!

| 21 |

రామో దాశ్రథిశూశరో లక్ష్్ణానుచరో బలీ!
కాకుత్థ సాః ప్ురుష్ాః ప్ూరుాః కౌశ్లేయయో రఘూత్ా మాః!!

| 22 |

నానారాక్ష్సవీరశూరనిధనేధీరం మహానాయకం!
కౌసలాయత్నయం ప్విత్ిచరిత్ం వందే బుద్రశ్ాయమలం!!

| 23 |

దతాయనాంనాశ్ానారిం కరధృత్ధనుష్ం శిష్ో రక్ష్మరథపాణిం!
యోగీనాం మానసేంద్రుంముఖ కమలద్రయా వీక్ష్ణం భకా బంద్రుం!!

| 24 |

వేదాంత్వేదమ య యజ్ేఞష్ాః ప్ురాణ ప్ురుష్ట త్ా మాః!
జ్ానక్ వలల భాః శీరమానప్ిమేయ ప్రాకరమాః!!

| 25 |

ఇతేయతాని జ్ప్ేనినత్యం మద్రుకా ాః శ్రద్రియానివత్ాః!
అశ్వమేథాధికం ప్ుణయం సంపాిపట నత్ర న సంశ్యాః!!

| 26 |

రామం ద్రూరావద్రళశ్ాయమం ప్దా్క్ష్ం ప్రత్వాససం!
సుావంత్ర నామభిరిివయరనతే
్
సంసారిణో నరాాః!!

| 27 |

రామం లక్ష్్ణప్ూరవజ్ం రఘువరం సరతాప్త్రం సుంద్రరం!
కాకుత్థ సం కరుణారువం గ్ుణనిధిం విప్ిప్టియం ధారి్కం!!

| 28 |

రాజ్ేంద్రిం సత్యసంధం ద్రశ్రథత్నయం శ్ాయమలం శ్ాంత్మూరిాం!
వందే లోకాభిరామం రఘుకుల త్రలకం రాఘవం రావణారిం!!

| 29 |

రామాయ రామభదాియ రామచందాియ వేథసే!
రఘునాథాయ నాథాయ సరతాయాాః ప్త్యే నమాః!!

| 30 |

శీరరామ రామ రఘునంద్రన రామ రామ! శీరరామ రామ భరతాగ్రజ్ రామ రామ!!

| 31 |

శీరరామ రామ రణకరకశ్ రామ రామ! శీరరామ రామ శ్రణం భవ రామ రామ!!

| 32 |
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శ్రీరామరక్ష్ా స్టత త్రం
శీరరామచంద్రి చరణౌ మనసా స్రామి! శీరరామచంద్రి చరణౌ వచసా గ్ృణామి!!

| 33 |

శీరరామచంద్రి చరణౌ శిరసా నమామి! శీరరామచంద్రి చరణౌ శ్రణం ప్ిప్దేయ!!

| 34 |

మాతా రామో మత్రపతా రామచంద్రిాః సావమీ రామో మత్ేఖా రామచంద్రిాః

| 35 |

సరవసవం మే రామచందమి ద్రయాళు - రాననయం జ్ానే న్వ జ్ానే న జ్ానే.

| 36 |

ద్రక్ష్మణయ లక్ష్్ణో యసయ వామే చ జ్నకాత్్జ్ా!
ప్ురతో మారుత్రరయసయ త్ం వందే రఘునంద్రనం!!

| 37 |

లోకాభిరామం రణరంగ్ధీరం! రాజీవనేత్ిం రఘువంశ్ నాథం!!

| 38 |

కారుణయరూప్ం కరుణాకరం త్ం! శీరరామచంద్రిం శ్రణం ప్ిప్దేయ!!

| 39 |

మనోజ్వం మారుత్ త్ులయ వేగ్ం జితేందియ
ి ం బుదిి మతాం వరిష్ోం!
వాతాత్్జ్ం వానర యూథ ముఖయం శీరరామద్రూత్ం శ్రణం ప్ిప్దేయ!!

| 40 |

కూజ్ంత్ం రామ రామేత్ర మధురం మధురాక్ష్రం!
ఆరుహయ కవితా శ్ాఖాం వందే వాలీ్కత కరకతలం!!

| 41 |

ఆప్దా మప్హరాారం దాతారం సరవసంప్దాం!
లోకాభిరామం శీరరామం భూయో భూయో నమామయహం!!

| 42 |

భరైనం భవబీజ్ానా మరైనం సుఖసంప్దాం!
త్రైనం యమద్రూతానాం రామరామేత్ర గ్రైనం!!

| 43 |

రామో రాజ్మణిసేదా విజ్యతే రామం రామేశ్ం భజ్ే!
రామేణాభిహతా నిశ్ాచర చమూ రామాయ త్స్్ నమాః!!

| 44 |

రామానానసటా ప్రాయణం ప్రత్రం రామసయ దాసట స్యహం!
రామే చత్ా లయ సేదా భవత్ు మే భో రామ మాముద్రి ర!!

| 45 |

శీరరామ రామ రామేత్ర రమే రామే మనోరమే!
సహసినామ త్త్ు
ా లయం రామనామ వరాననే!!
(తారక మంత్ిం మూడు సారుల ప్ఠించ్ాలి)
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శ్రీ హనుమాన్ చాలీస్ా
శీర గ్ురు చరణ సరోజ్ రజ్ నిజ్ మను ముకుర సుధారి!
వరణౌ రఘువర విమలయశ్ జ్ోదాయక ఫలచ్ారి!!
బుదిి హీన త్ను జ్ానిక్వ సుమిరౌ ప్వనకుమార్!
బల బుదిి విదాయ దేహు మోహి హరహు కలేశ్వికార్!!
జ్య హనుమాన జ్ాఞన గ్ుణ సాగ్ర! జ్య కప్రశ్ త్రహు లోక వుజ్ాగ్ర!!

| 01 |

రామధూత్ అత్ులిత్ బలధామ! అంజ్నిప్ుత్ి ప్వనసుత్ నామా!!

| 02 |

మహావీర వికరమ బజ్రంగీ! కుమత్రనివార సుమత్రకే సంగీ!!

| 03 |

కంచనవరన విరాజ్సువేశ్ా! కానన కుండల కుంచత్కేశ్ా!!

| 04 |

హాథ వజ్ి ఔ ధవజ్ా విరాజ్్! కాంథే మూంజ్ జ్నే వూసాజ్్!!

| 05 |

శ్ంకర సువన కేసరీ నంద్రన! తేజ్ ప్ితాప్ మహాజ్గ్ వంద్రన!!

| 06 |

విదాయవాన గ్ుణీ అత్ర చ్ాత్ుర! రామ కాజ్ కరివేకర ఆత్ుర!!

| 07 |

ప్ిభుచరిత్ి సునివేకర రసటయ! రామలఖనసరతా మన బసటయ!!

| 08 |

సూక్ష్్రూప్ధరి సటయహి దిఖావా! వికటరూప్ధరి లంక జ్రావా!!

| 09 |

భీమరూప్ధరి అసుర సంహారే! రామచంద్రికే కాజ్ సంవారే!!

| 10 |

లాయ సజీవన లఖన జియాయో! శీరరఘువీర హరష్ట వుర లాయే!!

| 11 |

రఘుప్త్ర క్నీీ బహుత్ బడాయ! త్ుమమమ ప్టియ భరత్హి సమ భాయా!!

| 12 |

సహసి వద్రన త్ుమా
ీ రో యశ్ గావ్! అసకహి శీరప్త్ర కంట లగావ్!!

| 13 |

సనకాదిక బిహా్ది మునీశ్ా! నారద్ర శ్ారద్ర సహిత్ అహీశ్ా!!

| 14 |

యమ కుబేర దిగ్పాల జ్హాతే! కవి కరవిద్ర కహి సకే కహాతే!!

| 15 |

త్ుమ ఉప్కార సుగీరవహీ క్నీ ా! రామ మిలాయ రాజ్ప్ద్ర దీనీ ా!!

| 16 |

త్ుమా
ీ రో మంత్ి విభీష్ణ మానా! లంకేశ్వర భయే సబ జ్గ్ జ్ానా!!

| 17 |

యుగ్ సహసి యోజ్న ప్రభానూ! లీలోయతాహి మధుర ఫల జ్ానూ!!

| 18 |

ప్ిభు ముదిికా మేలిముఖ మాహీ! జ్లధి లాంఘి గ్యే అచరజ్ నాహి!!

| 19 |
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శ్రీ హనుమాన్ చాలీస్ా
ద్రురగ మ కాజ్ జ్గ్త్ర కే జ్ేతే! సుగ్మ అనుగ్రహ త్ుమా
ీ రే తేత!ే !
రామద్రుఆరే త్ుమ రఖవారే! హో త్న ఆజ్ఞ బిను ప్్సారే!!

| 20 |
| 21 |

సబ సుఖ లహై త్ుమా
ీ రీ శ్రణా! త్ుమ రక్ష్క కాహూకర డరనా!!

| 22 |

ఆప్న తేజ్ సమా
ీ రో ఆప్్! తీనో లోక హంకతే కాంప్్!!

| 23 |

భూత్ ప్టశ్ాచ నికట నహి ఆవ్! మహావీర జ్బ నామ సునావ్!!

| 24 |

నాస్ రోగ్ హర్వ సబప్రర! జ్ప్త్ నిరంత్ర హనుమత్ వీరా!!

| 25 |

సంకటసే హనుమాన ఛుడావ్! మన కరమ వచన ధాయన జ్ోలావ్!!

| 26 |

సబప్ర రామ త్ప్సరవ రాజ్ా! త్రనకే కాజ్ సకల త్ుమ సాజ్ా!!

| 27 |

ఔర మనోరధ జ్ో కరయ లావ్! సట యా అమిత్ జీవన ఫల పావ్!!

| 28 |

చ్ారోయుగ్ ప్రితాప్ త్ుమా
ీ రా! హై ప్రసటది జ్గ్త్ర వుజియారా!!

| 29 |

సాధు సంత్కే త్ుమ రఖవారే! అసుర నికంద్రన రామ ద్రులారే!!

| 30 |

అష్ో సటదిి నవ నిధికే దాతా! అసవర దీనీ ా జ్ానక్ మాతా!!

| 31 |

రామరసాయన త్ుమా
ీ రే పాసా! సదా రహో త్ుమ రఘుప్త్రకే దాసా!!

| 32 |

త్ుమా
ీ రే భజ్న రామకర పావ్! జ్న్ జ్న్కే ద్రుాఃఖ బిసరావ్!!

| 33 |

అంత్ాః కాల రఘువర ప్ురజ్ాయా! జ్హ జ్న్ హరి భకా కహాయా!!

| 34 |

ఔరా దేవతా చత్ా నధరహీ! హనుమత్ సేయా సరవ సుఖ కరహీ!!

| 35 |

సంకట హట మిట సబ ప్రరా! జ్ో సుమిర్వ హనుమత్ బలవీరా!!

| 36 |

జ్్ జ్్ జ్్ హనుమాన గోసాయా! కృపా కరో గ్ురుదేవక్ నాహీ!!

| 37 |

యహ శ్త్వార పాటకర జ్ోయా! చూటహీ బంది మహసుఖ హో యా!!

| 38 |

జ్ో యహ ప్డ హనుమాన చ్ాలీసా! హో యా సటది సాఖ గౌరీసా!!

| 39 |

త్ులసర దాసా సదా హరి చ్ేరా! క్జ్్ నాధ హృద్రయ మహ డేరా!!

| 40 |

ప్వన త్నయా సంకట హరన మంగ్ళ మూరత్ర రూప్!
రామ లఖన సరతా సహిత్ హృద్రయ బసహు సురభూప్!!

www.srianjaneya.org

Page 11 of 30

శ్రీ ఆంజనేయ దండకము
శీర ఆంజ్నేయం ప్ిసనానంజ్నేయం ప్ిభాదివయకాయం ప్ిక్రా ప్
ి ిదాయం భజ్ే వాయుప్ుత్ిం భజ్ే
వాలగాత్ిం భజ్ే హం ప్విత్ిం భజ్ే సూరయమిత్ిం భజ్ే రుద్రిరూప్ం భజ్ే బిహ్తేజ్ం బటంచున్
ప్ిభాత్ంబు సాయంత్ిమీనామ సంక్రానల్ చ్ేసట నీ రూప్ు వరిుంచ, నీ మీద్ర నే ద్రండకంబొ కకటిన్
జ్ేయనూహించ, నీమూరిానిన్ గాంచ, నీసుంద్రరంబంచ, నీదాసదాసుండన్, రామభకుాండన్,
నినున నే గొలచచద్రన్, నీ కటాక్ష్ంబునన్ జూచతే, వేడుకల్ జ్ేసత
ట ,ే నా మొరాలించతే, ననున
రక్ష్మంచతే, అంజ్నాదేవిగ్రాునవయా దేవ, నిన్నంచ నేన్ంత్ వాడన్, ద్రయాశ్ాలివ్ జూచతే,
దాత్వ్ బరి చతే, ద్రగ్గ రం బిలిచతే, తొలిల సుగీవ
ర ునకు మంత్రివ,్ సావమికారయంబునంద్రుండమ,
శీరరామసౌమిత్ుిలన్

జూచ,

వారిన్

విచ్ారించ,

సరేవశు

ప్ూజించ,

యబాానుజున్

బంట గావించ, యవావలినిన్ జ్ంప్ట, కాకుత్థ సత్రలకున్, ద్రయాద్రృష్టో వీక్ష్మంచ, కతష్టకంధ కేతంచ,
శీరరామకారాయరథమై, లంకకేతంచయున్, లంకతణిన్ జ్ంప్టయున్, లంకయున్ గాలిచయున్,
భూమిజ్న్

జూచ,

యానంద్రముప్ పంగ్,

యాఉంగ్రంబిచచ,

యారత్నమున్

దచచ,

శీరరాముకునిచచ, సంతోష్ునున్ జ్ేస,ట సుగీరవుడున్ అంగ్ద్రున్ జ్ాంబవంతాది నీలాద్రులన్
గ్ూడమ, యాసేత్ువున్ దాటి, వానరుల్ మూకలచ, దత్ుయలన్ ద్రుించగా, రావణుండంత్ కాలాగిన
యుగ్ురండుడ, కరరి, బిహా్ండమైనటిో , యా శ్కతానిన్ వేస,ట యా లక్ష్్ణున్ మూరాన ందింప్గా,
నప్ుపడేపట య సంజీవినిన్ దచచ, సౌమిత్రికతనినచచ, పాిణంబు రక్ష్మంప్గా, కుంభకరాుది
వీరాయుతో పట రాడమ, చండాడమ, శీరరామ బాణాగిన వారంద్రరిన్ రావణున్ జ్ంప్గానంత్
లోకంబులానంద్రమయ
ై ుండ

నవేవళనున్,

నవివభీష్ణున్

వేడుకన్

దమ డుకన్

వచచ,

ప్టాోభిష్ేకంబుజ్ేయంచ, సరతామహాదేవినిన్ దచచ, శీరరామకున్ ఇచచ, నయోధయకున్ వచచ,
ప్టాోభిష్ేకంబు

సంరంభమైయునన

నీకనననాక్వవరున్

గ్ూరి్లేరంచు

మనినంచనన్,

రామభకతా ప్ిశ్సా ంబుగా నినున నీనామ సంక్రానల్ జ్ేసటతే పాప్ముల్ బాయునే భయములున్
దీరునే, భాగ్యముల్ గ్లు
గ నే సకల సామాాజ్యముల్ సకల సంప్త్ు
ా లున్ గ్లు
గ నే వానరాకారా!
యోభకా మంధారా! యోప్ుణయసంచ్ారా! యోవీర! యోశూర! నీవే సమసా ంబు నీవే ఫలంబుగా
వలసట ఆతారకబిహ్ మంత్ింబు ప్టియంచచున్ సటథరముగా వజ్ిదేహంబునున్ దాలిచ, శీరరామ
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శ్రీ ఆంజనేయ దండకము
శీరరామ యంచున్ మనాఃప్ూత్మై యెప్ుపడున్ త్ప్పకన్ త్లప్ు నాజిహవయంద్రుండమ
నీదీరఘదేహంబు తల
ై ోకయసంచ్ారివ్ రామనామాంకతత్ధాయనివ్ బిహ్వ్ తేజ్ంబునన్ రౌదిిణీ జ్ావల
కలోలల ఆవీర హనుమంత్! ఓంకార హీంకార శ్బే ంబులన్, భూత్ప్ేత్
ి ప్టశ్ాచంబులన్,
గాలిద్రయయంబులన్,

నీద్రువాలంబునన్

జుటిో

నేలంబడంగొటిో

నీముష్టోఘాత్ంబులన్

బాహుద్రండంబులన్ రోమఖండంబులన్ ద్రుించ, కాలాగినరుద్రుిండవ్ బిహ్ప్ిభాభాసటత్ంబన
నీదివయతేజ్ంబునున్ జూచ, రారా నా ముద్రుేనరసటంహయంచున్, ద్రయాద్రృష్టో వీక్ష్మంచ, ననేనలు
నాసావమీ! నమసేా సదా బిహ్చ్ారీ! నమసేా వాయుప్ుత్ి నమసేా !
నమసేా నమసేా నమసేా నమసేా నమసేా నమాః

www.srianjaneya.org

Page 13 of 30

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
ఓం
శుకాలంబరధరం విష్ు
ు ం శ్శివరుం చత్ురుుజ్ం
ప్ిసననవద్రనం ధాయయేత్ సరవవిఘ్ననప్శ్ాంత్యే
వాయసం వసటష్ౌ నపాారం శ్కేాాః పౌత్ిమకల్ష్ం
ప్రాశ్రాత్్జ్ం వందే శుకతాత్ం త్పట నిధిం
వాయసాయ విష్ు
ు రూపాయ వాయసరూపాయ విష్ు వే
నమో వ్ బిహ్నిధయే వాసటష్ౌ ాయ నమో నమాః
అవికారాయ శుదాియ నితాయయ ప్రమాత్్నే
సదకరూప్రూపాయ విష్ు వే సరవజిష్ు వే
యసయ స్రణ మాతేిణ జ్న్సంసారబంధనాత్
విముచయతే నమసా స్్ విష్ు వే ప్ిభవిష్ు వే
ఓం నమో విష్ు వే ప్ిభవిష్ు వే
శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ
శురతావ ధరా్నష్ేశ్రణ పావనాని చ సరవశ్ాః
యుదిష్టౌరాః శ్ాంత్నవం ప్ునరేవాభయభాష్త్
యుదిష్ి రః
ఠ ఉవాచ
కతమేకం దవత్ం లోకే కతం వాప్ేయకం ప్రాయణం
సుావంత్ాః కం కమరచంత్ాః పాిప్ునయురా్నవాాః శుభం
కర ధర్ాః సరవధరా్ణాం భవత్ాః ప్రమో మత్ాః
కతం జ్ప్ను్చయతే జ్ంత్ురైన్ సంసారబంధనాత్

www.srianjaneya.org

Page 14 of 30

శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
శ్రీ భీష్ీ ఉవాచ
జ్గ్త్్రభుం దేవదేవమనంత్ం ప్ురుష్ట త్ా మం
సుావనానమసహసేణ
ి ప్ురుష్ాః సత్తోత్రథ త్ాః
త్మేవ చ్ారచయనినత్యం భకాాయ ప్ురుష్మవయయం
ధాయయన్ సుావననమసయంశ్చ యజ్మానసా మేవ చ
అనాది నిధనం విష్ు
ు ం సరవలోక మహేశ్వరం
లోకాధయక్ష్ం సుావనినత్యం సరవద్రుాఃఖాత్రగో భవేత్
బిహ్ణయం సరవధర్జ్ఞ ం లోకానాం క్రా వ
ి రినం
లోకనాథం మహద్రూుత్ం సరవభూత్భవయద్రువం
ఏష్ మే సరవధరా్ణాం ధరో్ధికత్మో మత్ాః
యద్రుకాాయ ప్ుండరీకాక్ష్ం సా వ్రరేచననరాః సదా
ప్రమం యో మహతేా జ్ాః ప్రమం యో మహత్ా ప్ాః
ప్రమం యో మహద్ర్రహ్ ప్రమం యాః ప్రాయణం
ప్వితాిణాం ప్విత్ిం యో మంగ్ళానాం చ మంగ్ళం
దవత్ం దేవతానాం చ భూతానాం యో వయయాః ప్టతా
యత్ాః సరావణి భూతాని భవంతాయదియుగాగ్మే
యసట్ంశ్చ ప్ిళయం యాంత్ర ప్ునరేవ యుగ్క్ష్యే
త్సయ లోకప్ిధానసయ జ్గ్నానథసయ భూప్తే
విష్టు రానమసహసిం మే శ్ృణు పాప్భయాప్హం
యాని నామాని గౌణాని విఖాయతాని మాహాత్్నాః
ఋష్టభిాః ప్రిగీతాని తాని వక్ష్మయమి భూత్యే
ఋష్టరానమానం సహసిసయ వేద్రవాయసట మహామునిాః
ఛందమ నుష్ు
ో ప్ త్థా దేవయ భగ్వాన్ దేవక్సుత్ాః
అమృతాంశూద్రువయ బీజ్ం శ్కతారేవకతనంద్రనాః
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
త్రిసామా హృద్రయం త్సయ శ్ాంత్యరేథయ వినియుజ్యతే
విష్ు
ు ం జిష్ు
ు ం మహావిష్ు
ు ం ప్ిభవిష్ు
ు ం మహేశ్వరం
అనేకరూప్దతాయంత్ం నమామి ప్ురుష్ట త్ా మం
అసయ శీరవిష్టు రిేవయసహసినామసటా త్ిమహామంత్ిసయ| శీరవేద్రవాయసట భగ్వాన్ ఋష్టాః| అనుష్ు
ో ప్
ఛంద్రాః| శీర మహావిష్ు
ు ాః ప్రమాతా్ శీరమనానరాయణో దేవతా| అమృతాంశూద్రువయ భానురిత్ర
బీజ్ం| దేవక్నంద్రనాః సిష్ో ేత్ర శ్కతాాః| ఉద్రువాః క్ష్ోభణో దేవ ఇత్ర ప్రమో మంత్ిాః| శ్ంఖభృననంద్రక్
చక్రత్ర క్లకం| శ్ార్గధనావ గ్దాధర ఇత్యసా ంై | రథాంగ్ పాణి రక్ష్ోభయ ఇత్ర నేత్ిం| త్రిసామా
సామగ్ాః సామేత్ర కవచం| ఆనంద్రం ప్రబిహే్త్ర యోనిాః| ఋత్ుాః సుద్రరశనాః కాల ఇత్ర
దిగ్ాంధాః| శీర విశ్వరూప్ ఇత్ర ధాయనం| శీర మహావిష్ు
ు ప్రత్
ి యరేథ సహసినామ జ్ప్ే వినియోగ్ాః|
ధ్ాునం
క్ష్్రోద్రనవత్ ప్ిదేశ్ర శుచమణి విలసత్ స్కతే మౌకతాకానాం
మాలాకులపాాసనసథ ాః సఫటికమణి నిభరౌ్కతాక్వర్ండమతాంగ్ాః
శుభర
ై భర
ై ద్రభై రుప్రి విరచతరు్కా ప్రయూష్వర్షాః్
ఆనందీ నాః ప్ునీయాద్రరినలినగ్దా శ్ంఖపాణిరు్కుంద్రాః
భూాః పాదౌ యసయ నాభిరివయద్రసుర నిలశ్చంద్రి సూరౌయచనేతేి
కరాువాశ్ాాః శిరోదౌయరు్ఖమప్ట ద్రహనో యసయ వాసేా యమబిి ాః
అంత్సథ ం యసయ విశ్వం సుర నరఖగ్గో భోగి గ్ంధరవదతయాః
చత్ిం రంరమయతే త్ం త్రిభువనవప్ుష్ం విష్ు
ు మీశ్ంనమామి
ఓం నమో భగ్వతే వాసుదేవాయ
శ్ాంతాకారం భుజ్గ్శ్యనం ప్ద్ర్నాభం సురేశ్ం
విశ్ావధారం గ్గ్నసద్రృశ్ం మేఘవరుం శుభాంగ్ం
లక్ష్్్కాంత్ం కమలనయనం యోగిహృదాియనగ్మయం
వందే విష్ు
ు ం భవభయహరం సరవలోక్వకనాథం
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
మేఘశ్ాయమం ప్రత్కౌశ్రయవాసం శీరవతాేంకం కౌసుాభోదాుసటతాంగ్ం
ప్ుణోయప్ేత్ం ప్ుండరీకాయతాక్ష్ం విష్ు
ు ం వందే సరవలోక్వకనాథం
నమాః సమసా భూతానాం ఆది భూతాయ భూభృతే
అనేక రూప్ రూపాయ విష్ు వే ప్ిభవిష్ు వే
సశ్ంఖచకరం సకతరీటకుండలం సప్రత్వసా ంై సరసరరుహేక్ష్ణం
సహార వక్ష్ాఃసథల శ్రభి కౌసుాభం నమామి విష్ు
ు ం శిరసా చత్ురుుజ్ం
ఛాయాయాం పారిజ్ాత్సయ హేమ సటంహాసనోప్రి
ఆసరనమంబుద్రశ్ాయమ మాయతాక్ష్ మలంకృత్ం
చందాిననం చత్ురాుహుం శీరవతాేంకతత్ వక్ష్సం
రుకత్ణీ సత్యభామాభాయం సహిత్ం కృష్ు మాశ్రయే

ఓం
విశ్వం విష్ు
ు రవష్టాకరో భూత్భవయ భవత్ ప్ిభుాః
భూత్కృద్ భూత్భృదాువయ భూతాతా్ భూత్భావనాః

| 01 |

ప్ూతాతా్ ప్రమాతా్ చ ముకాానాం ప్రమా గ్త్రాః
అవయయాః ప్ురుష్ాః సాక్ష్్ క్ష్ేత్ిజ్ఞ ోక్ష్ర ఏవ చ

| 02 |

యోగో యోగ్విదాం నేతా ప్ిధాన ప్ురుష్ేశ్వరాః
నారసటంహవప్ుాః శీరమాన్ కేశ్వాః ప్ురుష్ట త్ా మాః

| 03 |

సరవాః శ్రవాః శివాః సాథణురూుతాదిరినధి రవయయాః
సంభవయ భావనో భరాా ప్ిభవాః ప్ిభురీశ్వరాః

| 04 |

సవయంభూాః శ్ంభురాదిత్యాః ప్ుష్కరాక్ష్ో మహాసవనాః
అనాదినిధనో ధాతా విధాతా ధాత్ురుత్ా మాః

| 05 |

అప్ిమేయో హృష్రకేశ్ాః ప్ద్ర్నాభో అమరప్ిభుాః
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
విశ్వకరా్ మనుసా వష్ాో సథ విష్ౌ ాః సథ విరో ధుివాః

| 06 |

అగారహయాః శ్ాశ్వత్ాః కృష్టు లోహితాక్ష్ాః ప్ిత్రేనాః
ప్ిభూత్ాః సటా క
ై కుధ్ాిమ ప్విత్ిం మంగ్ళం ప్రం

| 07 |

ఈశ్ానాః పాిణద్రాః పాిణో జ్ేయష్ౌ ాః శ్రష్
ర ౌ ాః ప్ిజ్ాప్త్రాః
హిరణయగ్రోు భూగ్రోు మాధవయ మధుసూద్రనాః

| 08 |

ఈశ్వరో వికరమీ ధనీవ మేధావీ వికరమాః కరమాః
అనుత్ా మో ద్రురాధరషాః కృత్జ్ఞ ాః కృత్రరాత్్వాన్

| 09 |

సురేశ్ాః శ్రణం శ్ర్ విశ్వరేతాాః ప్ిజ్ాభవాః
అహాః సంవత్ేరో వాయళాః ప్ిత్యయాః సరవద్రరశనాః

| 10 |

అజ్ాః సరేవశ్వరాః సటద్రిాః సటది ాః సరావదిరచుయత్ాః
వృష్ాకప్టరమేయాతా్ సరవయోగ్ వినిసేృత్ాః

| 11 |

వసురవసుమనాాః సత్యాః సమాత్్ సమి్త్ాః సమాః
అమోఘాః ప్ుండరీకాక్ష్ో వృష్కరా్ వృష్ాకృత్రాః

| 12 |

రుదమి బహుశిరా బభుిరివశ్వయోనిాః శుచశ్రవాాః
అమృత్ాః శ్ాశ్వత్ాః సాథణురవరారోహో మహాత్పాాః

| 13 |

సరవగ్ాః సరవవిదాునుాః విష్వకేేనో జ్నారేనాః
వేదమ వేద్రవిద్రవయంగో వేదాంగో వేద్రవిత్కవిాః

| 14 |

లోకాధయక్ష్ాః సురాధయక్ష్ో ధరా్ధయక్ష్ాః కృతాకృత్ాః
చత్ురాతా్ చత్ురూవయహాః చత్ురేంష్ో ాఃర చత్ురుుజ్ాః

| 15 |

భాిజిష్ు
ు రోుజ్నం భోకాా సహిష్ు ురైగ్దాదిజ్ాః
అనఘ్న విజ్యో జ్ేతా విశ్వయోనిాః ప్ునరవసుాః

| 16 |

ఉప్ేందమి వామనాః పాింశుాః అమోఘాః శుచరూరిైత్ాః
అతీంద్రిాః సంగ్రహాః సరోగ ధృతాతా్ నియమో యమాః

| 17 |

వేదమ య వ్ద్రయాః సదాయోగీ వీరహా మాధవయ మధుాః
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
అతీందిియో మహామాయో మహో తాేహో మహాబలాః

| 18 |

మహాబుదిి ర్హావీరోయ మహాశ్కతార్హాద్రుయత్రాః
అనిరేేశ్యవప్ుాః శీరమాన్ అమేయాతా్ మహాదిిధృత్

| 19 |

మహేష్ావసట మహీభరాా శీరనివాసాః సతాంగ్త్రాః
అనిరుద్రి ాః సురానందమ గోవిందమ గోవిదాం ప్త్రాః

| 20 |

మరీచరేమనో హంసాః సుప్రోు భుజ్గోత్ా మాః
హిరణయనాభాః సుత్పాాః ప్ద్ర్నాభాః ప్ిజ్ాప్త్రాః

| 21 |

అమృత్ుయాః సరవద్రృకతేంహాః సంధాత్ాః సంధిమాన్ సటథరాః
అజ్ో ద్రుర్రశణాః శ్ాసాా విశురతాతా్ సురారిహా

| 22 |

గ్ురురుగరుత్మో ధామ సత్యాః సత్యప్రాకరమాః
నిమిష్ట నిమిష్ాః సిగీవ వాచసపత్ర రుదారధీాః

| 23 |

అగ్రణీరగ ాామణీాః శీరమాన్ నాయయోనేతా సమీరణాః
సహసిమూరాి విశ్ావతా్ సహసాిక్ష్ాః సహసిపాత్

| 24 |

ఆవరా నో నివృతాాతా్ సంవృత్ాః సంప్ిమరేనాః
అహసేంవరా కర వహినరనిలో ధరణీధరాః

| 25 |

సుప్ిసాద్రాః ప్ిసనానతా్ విశ్వద్రృగివశ్వభుగివభుాః
సత్కరాా సత్కృత్ాః సాధురైహునరానరాయణోనరాః

| 26 |

అసంఖేయయో అప్ిమేయాతా్ విశిష్ో ాః శిష్ో కురచుాచాః
సటది ారథాః సటద్రిసంకలపాః సటదిిద్రాః సటదస
ిి ాధనాః

| 27 |

వృష్ాహీ వృష్భో విష్ు
ు ాః వృష్ప్రావ వృష్ట ద్రరాః
వరినో వరిమానశ్చ వివికా ాః శురత్రసాగ్రాః

| 28 |

సుభుజ్ో ద్రురిరో వాగీ్ మహేందమి వసుదమ వసుాః
న్కరూపట బృహద్రూ
ి ప్ శిప్టవిష్ో ాః ప్ికాశ్నాః

| 29 |

ఓజ్సేా జ్ో ద్రుయత్రధరాః ప్ికాశ్ాతా్ ప్ితాప్నాః
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
ఋద్రి ాః సపష్ాోక్ష్రో మంత్ిాః చందాింశురాుసకరద్రుయత్రాః

| 30 |

అమృతాంశూద్రువయ భానుాః శ్శ్బింద్రుాః సురేశ్వరాః
ఔష్ద్రం జ్గ్త్ాః సేత్ుాః సత్యధర్ ప్రాకరమాః

| 31 |

భూత్భవయ భవానానథాః ప్వనాః పావనో నలాః
కామహా కామకృతాకంత్ాః కామాః కామప్ిద్రాః ప్ిభుాః

| 32 |

యుగాది కృద్రుయగావరోా న్కమాయో మహాశ్నాః
అద్రృశ్రయ వయకా రూప్శ్చ సహసిజిద్రనంద్రజిత్

| 33 |

ఇష్టో విశిష్ో ాః శిష్ేోష్ోాః శిఖండ్ నహుష్ట వృష్ాః
కరరధహా కరరధకృత్కరాా విశ్వబాహుర్హీధరాః

| 34 |

అచుయత్ాః ప్ిథత్
ి ాః పాిణాః పాిణదమ వాసవానుజ్ాః
అపాం నిధిరధిష్ౌ ాన మప్ిమత్ా ాః ప్ిత్రష్టౌ త్ాః

| 35 |

సకంద్రాః సకంద్రధరో ధురోయ వరదమ వాయువాహనాః
వాసుదేవయ బృహదాునుాః ఆదిదేవాః ప్ురంధరాః

| 36 |

అశ్రకసాారణ సాారాః శూరాః శ్ౌరీరైనేశ్వరాః
అనుకూలాః శ్తావరా ాః ప్దీ్ ప్ద్ర్నిభేక్ష్ణాః

| 37 |

ప్ద్ర్నాభో అరవిందాక్ష్ాః ప్ద్ర్గ్రుాః శ్రీరభృత్
మహారిథరృదమి వృదాితా్ మహాక్ష్ో గ్రుడధవజ్ాః

| 38 |

అత్ులాః శ్రభో భీమాః సమయజ్ోఞ హవిరీరిాః
సరవలక్ష్ణ లక్ష్యణోయ లక్ష్్్వాన్ సమిత్రంజ్యాః

| 39 |

విక్ష్రో రోహితో మారోగ హేత్ురాేమోద్రరాః సహాః
మహీధరో మహాభాగో వేగ్వానమితాశ్నాః

| 40 |

ఉద్రువాః క్ష్ోభణో దేవాః శీరగ్రుాః ప్రమేశ్వరాః
కరణం కారణం కరాా వికరాా గ్హనో గ్ుహాః

| 41 |

వయవసాయో వయవసాథనాః సంసాథనాః సాథనదమ ధుివాః
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
ప్రరిథాః ప్రమసపష్ో ాః త్ుష్ో ాః ప్ుష్ో ాః శుభేక్ష్ణాః

| 42 |

రామో విరామో విరతో మారోగనేయో నయో నయాః
వీరాః శ్కతామతాం శ్రష్
ర టౌ ధరో్ ధర్విద్రుత్ా మాః

| 43 |

వ్కుంఠాః ప్ురుష్ాః పాిణాః పాిణద్రాః ప్ిణవాః ప్ృథుాః
హిరణయగ్రుాః శ్త్ుిఘ్నన వాయపటా వాయురధమ క్ష్జ్ాః

| 44 |

ఋత్ుాః సుద్రరశనాః కాలాః ప్రమేష్రౌ ప్రిగ్రహాః
ఉగ్రాః సంవత్ేరో ద్రక్ష్ో విశ్ారమో విశ్వద్రక్ష్మణాః

| 45 |

విసాారాః సాథవరాః సాథణుాః ప్ిమాణం బీజ్మవయయం
అరోథ నరోథ మహాకరశ్ర మహాభోగో మహాధనాః

| 46 |

అనిరివణు ాః సథ విష్టౌ భూరిర్యూపట మహామఖాః
నక్ష్త్ినేమిరనక్ష్తీి క్ష్మాః క్ష్మమాః సమీహనాః

| 47 |

యజ్ఞ ఇజ్ోయ మహేజ్యశ్చ కరత్ుాః సత్ిం సతాంగ్త్రాః
సరవద్రరీశ విముకాాతా్ సరవజ్ోఞ జ్ాఞనముత్ా మం

| 48 |

సువిత్ాః సుముఖాః సూక్ష్్ాః సుఘ్నష్ాః సుఖద్రాః సుహృత్
మనోహరో జిత్కరరధమ వీరబాహురివదారణాః

| 49 |

సావప్నాః సవవశ్ర వాయప్ర న్కాతా్ న్కకర్కృత్
వత్ేరో వత్ేలో వతీే రత్నగ్రోు ధనేశ్వరాః

| 50 |

ధర్గ్ుబి ర్కృద్రి రీ్ సద్రసత్ క్ష్రమక్ష్రం
అవిజ్ాఞతా సహసాింశురివధాతా కృత్లక్ష్ణాః

| 51 |

గ్భసటా నేమీాః సత్ా వసథ ాః సటంహో భూత్మహేశ్వరాః
ఆదిదేవయ మహాదేవయ దేవశ్
ే ర దేవభృద్రు
గ రుాః

| 52 |

ఉత్ా రో గోప్త్రరోగపాా జ్ాఞనగ్మయాః ప్ురాత్నాః
శ్రీరభూత్భృత్ భోకాా కప్రందమి భూరిద్రక్ష్మణాః

| 53 |

సట మపట మృత్ప్ాః సట మాః ప్ురుజిత్ ప్ురుసత్ా మాః
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
వినయో జ్యాః సత్యసంధమ దాశ్ారీాః సాత్వతాం ప్త్రాః

| 54 |

జీవయ వినయతా సాక్ష్్ ముకుందమ మిత్వికరమాః
అంభోనిధిరనంతాతా్ మహో ద్రధిశ్యోనా కాః

| 55 |

అజ్ో మహారీాః సావభావయయ జితామిత్ిాః ప్ిమోద్రనాః
ఆనందమ నంద్రనోనంద్రాః సత్యధరా్ త్రివికరమాః

| 56 |

మహరిషాః కప్టలాచ్ారయాః కృత్జ్ోఞ మేదినీప్త్రాః
త్రిప్ద్రసటా ద్ర
ై శ్ాధయక్ష్ో మహాశ్ృంగ్ాః కృతాంత్కృత్

| 57 |

మహావరాహో గోవింద్రాః సుష్ేణాః కనకాంగ్దీ
గ్ుహో య గ్భీరో గ్హనో గ్ుప్ా శ్చకరగాదాధరాః

| 58 |

వేధాాః సావంగో జిత్ాః కృష్టు ద్రృఢాః సంకరషణోచుయత్ాః
వరుణో వారుణో వృక్ష్ాః ప్ుష్కరాక్ష్ో మహామనాాః

| 59 |

భగ్వాన్ భగ్హానందీ వనమాలీ హలాయుధాః
ఆదితోయ జ్ోయత్రరాదిత్యాః సహిష్ు ురగ త్రసత్ా మాః

| 60 |

సుధనావ ఖండప్రుశురాేరుణో ద్రివిణప్ిద్రాః
దివసపృక్ సరవద్రృగ్ వాయసట వాచసపత్రరయోనిజ్ాః

| 61 |

త్రిసామా సామగ్ాః సామ నిరావణం భేష్జ్ం భిష్క్
సనానయసకృచామాః శ్ాంతో నిష్ాౌ శ్ాంత్రాః ప్రాయణం

| 62 |

శుభాంగ్ాః శ్ాంత్రద్రాః సిష్ో ా కుముద్రాః కువలేశ్యాః
గోహితో గోప్త్రరోగపాా వృష్భాక్ష్ో వృష్ప్టయ
ి ాః

| 63 |

అనివరీా నివృతాాతా్ సంక్ష్ేపా ా క్ష్ేమకృచావాః
శీరవత్ేవక్ష్మాః శీరవాసాః శీరప్త్రాః శీరమతాం వరాః

| 64 |

శీరద్రాః శీరశ్ాః శీరనివాసాః శీరనిధిాః శీరవిభావనాః
శీరధరాః శీరకరాః శ్రయ
ర ాః శీరమాన్ లోకత్ియాశ్రయాః

| 65 |

సవక్ష్ాః సవంగ్ాః శ్తానందమ నందిరైోయత్రరగ ణయశ్వరాః
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
విజితాతా్ విధేయాతా్ సతీకరిాశిాననసంశ్యాః

| 66 |

ఉదీరుాః సరవత్శ్చక్షు రనీశ్ాః శ్ాశ్వత్సటథరాః
భూశ్యో భూష్ణో భూత్రరివశ్రకాః శ్రకనాశ్నాః

| 67 |

అరిచష్ా్నరిచత్ాః కుంభో విశుదాితా్ విశ్రధనాః
అనిరుదమి ప్ిత్రరథాః ప్ిద్రుయమోన మిత్వికరమాః

| 68 |

కాలనేమినిహా వీరాః శ్ౌరీ శూరజ్నేశ్వరాః
త్రిలోకాతా్ త్రిలోకేశ్ాః కేశ్వాః కేశిహా హరిాః

| 69 |

కామదేవాః కామపాలాః కామీకాంత్ాః కృతాగ్మాః
అనిరేేశ్యవప్ురివష్ు
ు ాః వీరో నంతో ధనంజ్యాః

| 70 |

బిహ్ణోయ బిహ్కృత్ బిహా్ బిహ్ బిహ్వివరినాః
బిహ్విత్ బాిహ్ణో బిహీ్ బిహ్జ్ోఞ బాిహ్ణప్టియాః

| 71 |

మహాకరమో మహాకరా్ మహాతేజ్ా మహో రగ్ాః
మహాకరత్ుర్హాయజ్ావ మహాయజ్ోఞ మహాహవిాః

| 72 |

సా వయాః సా వప్టయ
ి ాః సటా త్ిం సుాత్రాః సటా తా రణప్టయ
ి ాః
ప్ూరుాః ప్ూరయతా ప్ుణయాః ప్ుణయక్రా ర
ి నామయాః

| 73 |

మనోజ్వసరా రథకరో వసురేతా వసుప్ిద్రాః
వసుప్ిదమ వాసుదేవయ వసురవసుమనా హవిాః

| 74 |

సద్రగత్రాః సేత్కృత్రాః సతాా సద్రూుత్రాః సత్పరాయణాః
శూరసేనో యద్రుశ్రష్
ర ౌ సనినవాసాః సుయామునాః

| 75 |

భూతావాసట వాసుదేవాః సరావసునిలయో నలాః
ద్రరపహా ద్రరపదమ ద్రృపటా ద్రురిరో థాప్రాజిత్ాః

| 76 |

విశ్వమూరిార్హామురిార్ దీప్ామూరిారమూరిామాన్
అనేకమూరిారవయకా ాః శ్త్మూరిాాః శ్తాననాః

| 77 |

ఏకర న్కాః సవాః కాః కతం యత్ా త్పద్రమనుత్ా మం
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
లోకబంధురోలకనాథమ మాధవయ భకా వత్ేలాః

| 78 |

సువరువరోు హేమాంగో వరాంగ్శ్చంద్రనాంగ్దీ
వీరహా విష్మాః శూనోయ ఘృతాశీ రచలశ్చలాః

| 79 |

అమానీ మానదమ మానోయ లోకసావమీ త్రిలోకధృత్
సుమేధా మేధజ్ో ధనయాః సత్యమేధా ధరాధరాః

| 80 |

తేజ్ో వృష్ట ద్రుయత్రధరాః సరవశ్సా ై భృతాంవరాః
ప్ిగ్రహో నిగ్రహో వయగోర న్కశ్ృంగో గ్దాగ్రజ్ాః

| 81 |

చత్ురూ్రిాాః శ్చత్ురాుహుాః శ్చత్ురూవయహాః శ్చత్ురగ త్రాః
చత్ురాతా్ చత్ురాువాః శ్చత్ురేవద్రవిదేకపాత్

| 82 |

సమావరోా నివృతాాతా్ ద్రురైయో ద్రురత్రకరమాః
ద్రురల భో ద్రురగ మో ద్రురోగ ద్రురావాసట ద్రురారిహా

| 83 |

శుభాంగో లోకసారంగ్ాః సుత్ంత్ుసా ంత్ువరినాః
ఇంద్రికరా్ మహాకరా్ కృత్కరా్కృతాగ్మాః

| 84 |

ఉద్రువాః సుంద్రరాః సుందమ రత్ననాభాః సులోచనాః
అరోకవాజ్సనాః శ్ృంగీ జ్యంత్ాః సరవవిజ్ై యా

| 85 |

సువరుబింద్రు రక్ష్ోభయాః సరవవాగీశ్వరేశ్వరాః
మహాహర దమ మహాగ్రోా మహాభూతో మహానిధిాః

| 86 |

కుముద్రాః కుంద్రరాః కుంద్రాః ప్రైనయాః పావనో నిలాః
అమృతాశ్ర మృత్వప్ుాః సరవజ్ఞ ాః సరవతోముఖాః

| 87 |

సులభాః సువిత్ాః సటద్రిాః శ్త్ుిజిచాత్ుితాప్నాః
నయగోరధమ ద్రుంబరో శ్వత్థ శ్ాాణూరాంధి నిష్ూద్రనాః

| 88 |

సహసాిరిచాః సప్ా జిహవాః సప్్ా ధాాః
త సప్ా వాహనాః
అమూరిారనఘ్న చంతోయ భయకృద్రుయనాశ్నాః

| 89 |

అణురాృహత్ కృశ్ాః సూ
థ లో గ్ుణభృనినరుగణో మహాన్
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శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ స్టత త్రం
అధృత్ాః సవధృత్ సావసయాః పాిగ్వంశ్ర వంశ్వరినాః

| 90 |

భారభృత్కథితో యోగీ యోగీశ్ాః సరవకామద్రాః
ఆశ్రమాః శ్రమణాః క్ష్మమాః సుప్రోు వాయువాహనాః

| 91 |

ధనురిరో ధనురేవదమ ద్రండమ ద్రమయతా ద్రమాః
అప్రాజిత్ాః సరవసహో నియంతా నియమో యమాః

| 92 |

సత్ా వవాన్ సాత్రా వకాః సత్యాః సత్యధర్ప్రాయణాః
అభిపాియాః ప్టియారోీరీాః ప్టియకృతీ్ీత్రవరినాః

| 93 |

విహాయసగ్త్రరోైత్రాః సురుచాః హుత్భుగివభుాః
రవిరివరోచనాః సూరయాః సవితా రవిలోచనాః

| 94 |

అనంతో హుత్భుగ్ భోకాా సుఖదమ న్కజ్ోగ్రజ్ాః
అనిరివణు ాః సదామరీష లోకాదిష్ౌ ాన మద్రుుత్ాః

| 95 |

సనాత్ేనాత్నత్మాః కప్టలాః కప్టరవయయాః
సవసటా ద్రాః సవసటా కృత్ సవసటా సవసటా భుక్ సవసటా ద్రక్ష్మణాః

| 96 |

అరౌదౌిాః కుండలీ చక్ర వికరమూయరిైత్శ్ాసనాః
శ్బాేత్రగ్ాః శ్బే సహాః శిశిరాః శ్రవరీకరాః

| 97 |

అకూ
ర రాః ప్ేశ్లో ద్రక్ష్ో ద్రక్ష్మణాః క్ష్మిణాం వరాః
విద్రవత్ా మో వీత్భయాః ప్ుణయశ్రవణక్రానాః

| 98 |

ఉతాారణో ద్రుష్కృత్రహా ప్ుణోయ ద్రుసేవప్ననాశ్ానాః
వీరహాః రక్ష్ణాః సంతో జీవనాః ప్రయవసటథత్ాః

| 99 |

అనంత్రూపట నంత్ శీర రిైత్మనుయరుయాప్హాః
చత్ురశ్రర గ్భీరాతా్ విదిశ్ర వాయదిశ్ర దిశ్ాః

| 100 |

అనాదిరూురుువయ లక్ష్్్ాః సువీరో రుచరాంగ్ద్రాః
జ్ననో జ్నజ్నా్దిరీుమో భీమప్రాకరమాః

| 101 |

ఆధారనిలయో ధాతా ప్ుష్పహాసాః ప్ిజ్ాగ్రాః
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ు సహసరనామ స్టత త్రం
ఊరివగ్ాః సత్పథాచ్ారాః పాిణద్రాః ప్ిణవాః ప్ణాః

| 102 |

ప్ిమాణం పాిణనిలయాః పాిణభృత్ పాిణజీవనాః
త్త్ా వం త్త్ా వవిదేకాతా్ జ్న్మృత్ుయజ్రాత్రగ్ాః

| 103 |

భూరుువాః సవసా రుసాారాః సవితా ప్ిప్టతామహాః
యజ్ోఞ యజ్ఞ ప్త్రరయజ్ావ యజ్ాఞంగో యజ్ఞ వాహనాః

| 104 |

యజ్ఞ భృత్ యజ్ఞ కృత్ యజీఞ యజ్ఞ భుగ్ యజ్ఞ సాద్రనాః
యజ్ాఞనా కృత్ యజ్ఞ గ్ుహయ మననమనానద్ర ఏవ చ

| 105 |

ఆత్్యోనిాః సవయంజ్ాతో వ్ఖానాః సామగాయనాః
దేవక్నంద్రనాః సిష్ో ా క్ష్మతీశ్ాః పాప్నాశ్నాః

| 106 |

శ్ంఖభృననంద్రక్ చక్ర శ్ార్గధనావ గ్దాధరాః
రథాంగ్పాణి రక్ష్ోభయ సరవప్ిహరణాయుధాః

| 107 |

సరవప్ిహరణాయుధ ఓం నమ ఇత్ర
వనమాలీ గ్దీ శ్ారీ్గ శ్ంఖ చక్ర చ నంద్రక్
శీరమానానరాయణో విష్ు
ు రావసుదేవయ భిరక్ష్త్ుాః

| 108 |

(108వ శ్రలకం మూడు సారుల ప్ఠించ్ాలి)

ఇతీద్రం క్రానీయసయ కేశ్వసయ మహాత్్నాః
నామానం సహసిం దివాయనాం అశ్రష్ేణ ప్ిక్రా త్
ి ం
య ఇద్రం శ్ృణుయానినత్యం యశ్ాచప్ట ప్రిక్రాయేత్
నాశుభం పాిప్ునయాత్ కతంచత్ సట ముతేిహ చ మానవాః
వేదాంత్గో బాిహ్ణాః సాయత్ క్ష్త్రియో విజ్యా భవేత్
వ్శ్రయ ధనసమృద్రి ాః సాయత్ శూద్రిాః సుఖమవాప్ునయాత్
ధరా్రీథ పాిప్ునయాద్రి ర్ మరాథరీథ చ్ారథ మాప్ునయాత్
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ు సహసరనామ స్టత త్రం
కామనవాప్ునయాత్ కామీ ప్ిజ్ారీథ చ్ాప్ునయాత్ ప్ిజ్ాం
భకతామాన్ యాః సదమ తథ ాయ శుచాః సా ద్రగత్మానసాః
సహసిం వాసుదేవసయ నామానమేత్త్ ప్ిక్రాయేత్
యశ్ాః పాిపట నత్ర విప్ులం యాత్ర పాిధానయమేవ చ
అచలాం శిరయమాపట నత్ర శ్రయ
ర ాః పాిపట నత్యనుత్ా మం
న భయం కవచదాపట నత్ర వీరయం తేజ్శ్చ వింద్రత్ర
భవత్యరోగో ద్రుయత్రమాన్ బలరూప్ గ్ుణానివత్ాః
రోగారోా ముచయతే రోగాద్రాదమి ముచ్ేయత్ బంధనాత్
భయాను్చ్ేయత్ భీత్సుా ముచ్ేయతాప్నన ఆప్ద్రాః
ద్రురాగణయత్రత్రతాయశు ప్ురుష్ాః ప్ురుష్ట త్ా మం
సుావనానమ సహసేిణ నిత్యం భకతా సమనివత్ాః
వాసుదేవాశ్రయో మరోాయ వాసుదేవ ప్రాయణాః
సరవపాప్ విశుదాిత్్ యాత్ర బిహ్సనాత్నం
న వాసుదేవభాకాాన మశుభం విద్రయతే కవచత్
జ్న్మృత్ుయ జ్రావాయధి భయం న్వయప్ జ్ాయతే
ఇమం సా వ మధీయానాః శ్రది ాభకతా సమనివత్ాః
యుజ్ేై యతాతా్ సుఖక్ష్మంత్ర శీరధృత్ర స్ృత్రక్రా భి
ి ాః
నకరరధమ న చ మాత్ేరయం న లోభో నాశుభామత్రాః
భవంత్ర కృత్ప్ుణాయనాం భకాానాం ప్ురుష్ట త్ా మే
దౌయాః సచందాిరక నక్ష్తాి ఖం దిశ్ర భూర్హో ద్రదిాః
వాసుదేవసయ వీరేయణ విధృతాని మహాత్్నాః
ససురాసుర గ్ంధరవం సయక్ష్ోరగ్ రాక్ష్సం
జ్గ్ద్రవశ్ర వరా తేద్రం కృష్ు సయ సచరాచరం
ఇందిియాణి మనో బుదిి ాః సత్వం తేజ్ో బలం ధృత్రాః
www.srianjaneya.org

Page 27 of 30
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ు సహసరనామ స్టత త్రం
వాసుదేవాత్్ కానాయహుాః క్ష్ేత్ిం క్ష్ేత్ిజ్ఞ ఏవ చ
సరావగ్మానామాచ్ారాః ప్ిథమం ప్రికలపతే
ఆచ్ార ప్ిభవయ ధరో్ ధర్సయ ప్ిభురచుయత్ాః
ఋష్యాః ప్టత్రో దేవా మహాభూతాని ధాత్వాః
జ్ంగామాజ్ంగ్మం చ్ేద్రం జ్గ్నానరాయణోద్రువం
యోగో జ్ాఞనం త్థా సాంఖయం విదాయాః శిలాపదికర్ చ
వేదాాః శ్ాసాారణి విజ్ాఞనమేత్త్ేరవం జ్నారేనాత్
ఏకర విష్ు
ు ర్హద్రూుత్ం ప్ృథగ్ూుతానయనేకశ్ాః
తీిన్ లోకాన్ వాయప్య భూతాతా్ భుంకేా విశ్వభుగ్వయయాః
ఇమం సా వం భగ్వతో విష్టు రావయసేన క్రా త్
ి ం
ప్ఠేద్రయ ఇచ్ేాత్ ప్ురుష్ాః శ్రయ
ర ాః పాిప్ుాం సుఖాని చ
విశ్రవశ్వరమజ్ం దేవం జ్గ్త్ాః ప్ిభుమవయయం
భజ్ంత్ర యే ప్ుష్కరాక్ష్ం న తే యాంత్ర ప్రాభవం
న తే యాంత్ర ప్రాభవం ఓం నమ ఇత్ర
అరజున ఉవాచ
ప్ద్ర్ప్త్ి విశ్ాలాక్ష్ ప్ద్ర్నాభ సురోత్ా మ
భకాానామనురకాానాం తాితా భవ జ్నారిన
శ్రీభగవానువాచ
యో మాం నామసహసేణ
ి సటా త్ుమిచాత్ర పాండవ
సట హమేకేన శ్రలకేన సుాత్ ఏవ న సంశ్యాః
సుాత్ ఏవ న సంశ్య ఓం నమ ఇత్ర
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ు సహసరనామ స్టత త్రం
వాుస ఉవాచ
వాసనాదావసుదేవసయ వాసటత్ం భువనత్ియం
సరవభూత్ నివాసట సట వాసుదేవ నమోసుాతే
వాసుదేవ నమోసుాత్ ఓం నమ ఇత్ర
పారవత్ణువాచ
కేనోపాయేన లఘునా విష్టు రానమసహసికం
ప్ఠయతే ప్ండమతరినత్యం శ్రరత్ు మిచ్ాామయహం ప్ిభో
ఈశవర ఉవాచ
శీరరామ రామ రామేత్ర రమే రామే మనోరమే
సహసినామ త్త్ు
ా లయం రామనామ వరాననే
రామనామ వరానన ఓం నమ ఇత్ర
(తారక మంత్ిం మూడు సారుల ప్ఠించ్ాలి)
బ్రహమ ీవాచ
నమోసా వనంతాయ సహసిమూరా యే సహసి పాదాక్ష్మ శిరోరు బాహవే
సహసినామేన ప్ురుష్ాయ శ్ాశ్వతే సహసికరటియుగ్ధారిణయ నమాః
సహసికరటియుగ్ధారిణయ నమ ఓం నమ ఇత్ర
సంజయ ఉవాచ
యత్ి యోగేశ్వరాః కృష్టు యత్ిపారోథ ధనురిరాః
త్త్ి శీరరివజ్యో భూత్రరుిావా నీత్రర్త్రర్మ
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ు సహసరనామ స్టత త్రం
శ్రీభగవానువాచ
అననాయశిచంత్యంతో మా యే జ్నాాః ప్రుయపాసతే
తేష్ాం నితాయభియుకాానాం యోగ్క్ష్ేమం వహామయహం
ప్రితాిణాయ సాధూనాం వినాశ్ాయ చ ద్రుష్కృతాం
ధర్సంసాథప్నారాథయ సంభవామి యుగే యుగే
ఆరాా విష్ణాుాః శిథిలాశ్చ భీతాాః ఘ్నరేష్ు చ వాయధిష్ు వరా మానాాః
సంక్రాయ నారాయణ శ్బే మాత్ిం విముకా ద్రుాఃఖాాః సుఖినో భవంత్ు
కాయేన వాచ్ా మనసేందిియెైరావ బుదాియత్్నా వా ప్ికృతేాః సవభావాత్
కరోమి యద్రయత్ సకలం ప్రస్్ నారాయణాయేత్ర సమరపయామి
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