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శీ్ర విష్ణు  సహసరనామ స్తో త్రం  
 
ఓం 

 

శుక్లా ంబరధరం విష్ణు ం శశివరుం చత్ణరభుజం  
పరసననవదనం ధ్ాాయతే్ సరవవిఘ్ననపశలంత్య ే  
వ్లాసం వసషి్ఠ  నప్లో రం శక్తోః ప్ౌత్రమకల్మష్ం   
పరలశరలత్మజం వందే శుకతాత్ం త్ప్త నిధ్ిం   
వ్లాస్లయ విష్ణు రూప్లయ వ్లాసరూప్లయ విష్ువ్ే   
నమో వ్ ై బరహమనిధయ ేవ్లసిష్లఠ య నమో నమః   
అవిక్లరలయ శుదాా య నితాాయ పరమాత్మన ే  
సద ైకరూపరూప్లయ విష్ువ్ే సరవజిష్ువ్ ే  
యసా సమరణ మాతేరణ జనమసంస్లరబంధనాత్  
విముచాత ేనమసోస్ైమ విష్ువ్ే పరభవిష్ువ్ే  

ఓం నమో విష్ువ్ ేపరభవిష్ువ్ ే  
  
శీ్ర వ్ శైంప్లయన ఉవ్లచ  
శీుతావ ధరలమనషేశేణ ప్లవనాని చ సరవశః  
యుదషిిఠ రః శలంత్నవం పునరతవ్లభాభాష్త్  
  
యుదషిిఠ రః ఉవ్లచ  
కి్మేకం ద ైవత్ం ల్ోక్త కి్ం వ్లప్ేా కం పరలయణం  
సతో వంత్ః కం కమరచంత్ః ప్లర పునయురలమనవ్లః శుభం  
క్ో ధరమః సరవధరలమణాం భవత్ః పరమో మత్ః  
కి్ం జపనతమచాత ేజంత్ణరజనమ సంస్లరబంధనాత్  
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శీ్ర భీష్మ ఉవ్లచ  
జగత్్రభుం దేవదేవమనంత్ం పురభష్త తో్మం  
సతో వనానమసహసేరణ పురభష్ః సత్తోతిిత్ః  
త్మేవ చారచయనినత్ాం భక్లో ా పురభష్మవాయం  
ధ్ాాయన్ సతో వననమసాంశచ యాజమానసోమేవ చ  
అనాద ినిధనం విష్ణు ం సరవల్ోక మహేశవరం  
ల్ోక్లధాక్షం సతో వనినత్ాం సరవదతఃఖాతిగో భవ్తే్  
బరహమణాం సరవధరమజఞం ల్ోక్లనాం క్ీరతోవరానం   
ల్ోకనాథం మహదభుత్ం సరవభూత్భవ్ోదువం   
ఏష్ మే సరవధరలమణాం ధరోమధ్ికత్మో మత్ః   
యదుక్లో ా పుండరీక్లక్షం సోవ్ ైరరతచననరః సదా   
పరమం యో మహతేోజః పరమం యో మహతో్పః  
పరమం యో మహద్రహమ పరమం యః పరలయణం   
పవితరా ణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళం   
ద ైవత్ం దవేతానాం చ భూతానాం యో వాయః ప్తిా   
యత్ః సరలవణి భూతాని భవంతాాదయిుగలగమే   
యసిమంశచ పరళయం యాంతి పునరతవ యుగక్షయ ే  
త్సా ల్ోకపరధ్ానసా జగనానథసా భూపత ే  
విష్తు రలనమసహసరం మ ేశృణు ప్లపభయాపహం   
యాని నామాని గౌణాని విఖాాతాని మాహాత్మనః   
ఋషిభిః పరతగీతాని తాని వక్ష్యామి భూత్యే  
ఋషిరలనమానం సహసరసా వ్ేదవ్లాస్త  మహామునిః  
ఛందో  నతష్ణు ప్ త్థా దవే్ో భగవ్లన్ దవేక్ీసతత్ః   
అమృతాంశూదువ్ో బీజం శకోి్రతేవకి్నందనః   
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తిరస్లమా హృదయం త్సా శలంత్ారతిా వినియుజాతే   
విష్ణు ం జిష్ణు ం మహావిష్ణు ం పరభవిష్ణు ం మహేశవరం   
అనేకరూపద తైాాంత్ం నమామి పురభష్త తో్మం  
అసా శీ్రవిష్తు రతేవాసహసరనామస్తో త్రమహామంత్రసా| శీ్రవ్ేదవ్లాస్త  భగవ్లన్ ఋషిః| అనతష్ణు ప్ 
ఛందః| శీ్ర మహావిష్ణు ః పరమాతామ శీ్రమనానరలయణో దేవతా| అమృతాంశూదువ్ో భానతరతతి 
బీజం| దేవకీ్నందనః సరషేుతి శకోి్ః| ఉదువః క్ష్ోభణో దేవ ఇతి పరమో మంత్రః| శంఖభృననందకీ్ 
చక్ీీతి కీ్ల్కం| శలర్గధనావ గదాధర ఇత్ాసోరం| రథాంగ ప్లణ ిరక్ష్ోభా ఇతి నేత్రం| తిరస్లమా 
స్లమగః స్లమేతి కవచం| ఆనందం పరబరహేమతి యోనిః| ఋత్ణః సతదరశనః క్లల్ ఇతి 
దిగబంధః| శీ్ర విశవరూప ఇతి ధ్ాానం| శీ్ర మహావిష్ణు ప్రరత్ారతి సహసరనామ జప్ ేవినియోగః| 

ధ్ాానం 
క్ష్ీరోదనవత్ పరదేశే శుచిమణ ివిల్సత్ స్ైకతే మౌకోి్క్లనాం 
మాల్ాకలా ప్లో సనసిః సఫటకిమణి నిభ ైరౌమకోి్క్ ైరమండితాంగః 
శుభ ైరరభ ైరరదభ ైర రభపరత విరచిత ైరభమకో ప్రయూష్వర షైః 
ఆనంద ీనః పునీయాదరతనలినగదా శంఖప్లణిరభమకలందః 
భూః ప్లదౌ యసా నాభిరతవయదసతర నిల్శచందర సభరౌాచనతేేర 
కరలు వ్లశలః శిరోదౌారభమఖమప్ ిదహనో యసా వ్లసేోయమబా్ధః 
అంత్సిం యసా విశవం సతర నరఖగగో భోగత గంధరవద ైత ైాః 
చిత్రం రంరమాత ేత్ం తిరభువనవపుష్ం విష్ణు మీశంనమామి 

ఓం నమో భగవత ేవ్లసతదేవ్లయ 
శలంతాక్లరం భుజగశయనం పదమనాభం సతరతశం  
విశలవధ్ారం గగనసదృశం మేఘవరుం శుభాంగం 
ల్క్ష్ీమక్లంత్ం కమల్నయనం యోగతహృదాా ానగమాం  
వంద ేవిష్ణు ం భవభయహరం సరవల్ోక్ ైకనాథం 
మేఘశలామం ప్రత్క్ౌశేయవ్లసం శీ్రవతాాంకం క్ౌసతో భోదాుసితాంగం 
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పుణోాప్ేత్ం పుండరీక్లయతాక్షం విష్ణు ం వంద ేసరవల్ోక్ ైకనాథం 
నమః సమసో భూతానాం ఆది భూతాయ భూభృతే 
అనేక రూప రూప్లయ విష్ువ్ ేపరభవిష్ువ్ ే
సశంఖచకీం సక్ిరీటకలండల్ం సప్రత్వసోరం సరసరరభహేక్షణం 
సహార వక్షఃసిల్ శోభి క్ౌసతో భం నమామి విష్ణు ం శిరస్ల చత్ణరభుజం 
ఛాయాయాం ప్లరతజాత్సా హేమ సింహాసనోపరత 
ఆసరనమంబుదశలామ మాయతాక్ష మల్ంకృత్ం 
చందరా ననం చత్ణరలుహుం శీ్రవతాాంకి్త్ వక్షసం 
రభకి్మణీ సత్ాభామాభాాం సహిత్ం కృష్ుమాశయీ ే

ఓం  

విశవం విష్ణు రవష్టాారో భూత్భవా భవత్ పరభుః  

భూత్కృద్ భూత్భృదాువ్ో భూతాతామ భూత్భావనః | 01 | 

పూతాతామ పరమాతామ చ ముక్లో నాం పరమా గతిః  

అవాయః పురభష్ః స్లక్ష్ీ క్ష్తత్రజఞఞ క్షర ఏవ చ | 02 | 

యోగో యోగవిదాం నేతా పరధ్ాన పురభషేశవరః  

నారసింహవపుః శీ్రమాన్ క్తశవః పురభష్త తో్మః | 03 | 

సరవః శరవః శివః స్లి ణురూుతాదిరతనధ్ ిరవాయః  

సంభవ్ో భావనో భరలో  పరభవః పరభురీశవరః | 04 | 

సవయంభూః శంభురలదిత్ాః పుష్ారలక్ష్ో మహాసవనః  

అనాదినిధనో ధ్ాతా విధ్ాతా ధ్ాత్ణరభతో్మః | 05 | 

అపరమేయో హృషరక్తశః పదమనాభో అమరపరభుః  

విశవకరలమ మనతసోవష్లు  సివిష్ఠ ః సివిరో ధతర వః | 06 | 

అగలీ హాః శలశవత్ః కృష్తు  ల్ోహితాక్షః పరత్రేనః  

పరభూత్ః సిో రకకలధ్ాా మ పవిత్రం మంగళం పరం | 07 | 
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ఈశలనః ప్లర ణదః ప్లర ణో జతా ష్ఠ ః శేషీ్ఠ ః పరజాపతిః  

హిరణాగరోు భూగరోు మాధవ్ో మధతసభదనః | 08 | 

ఈశవరో వికీమీ ధనీవ మధే్ావీ వికీమః కీమః  

అనతతో్మో దతరలధరైః కృత్జఞ ః కృతిరలత్మవ్లన్ | 09 | 

సతరతశః శరణం శరమ విశవరతతాః పరజాభవః  

అహః సంవత్ారో వ్లాళః పరత్ాయః సరవదరశనః | 10 | 

అజః సరతవశవరః సిదాః సిదిా ః సరలవదిరచతాత్ః  

వృష్లకప్ిరమేయాతామ సరవయోగ వినిసాృత్ః | 11 | 

వసతరవసతమనాః సత్ాః సమాత్మ సమిమత్ః సమః  

అమోఘః పుండరీక్లక్ష్ో వృష్కరలమ వృష్లకృతిః | 12 | 

రభదోర  బహుశిరల బభుర రతవశవయోనిః శుచిశవీ్లః  

అమృత్ః శలశవత్ః స్లి ణురవరలరోహో  మహాత్ప్లః | 13 | 

సరవగః సరవవిదాునతః విష్వక్తానో జనారేనః  

వ్ేదో  వ్ేదవిదవాంగో వ్ేదాంగో వ్ేదవిత్ావిః | 14 | 

ల్ోక్లధాక్షః సతరలధాక్ష్ో ధరలమధాక్షః కృతాకృత్ః  

చత్ణరలతామ చత్ణరూవాహః చత్ణరేంష్ు రః చత్ణరభుజః | 15 | 

భరా జిష్ణు రోుజనం భోక్లో  సహిష్ణు రజగదాదజిః  

అనఘ్న విజయో జతతా విశవయోనిః పునరవసతః | 16 | 

ఉప్ేందోర  వ్లమనః ప్లర ంశుః అమోఘః శుచిరూరతజత్ః  

అతీందరః సంగీహః సరోో  ధృతాతామ నియమో యమః | 17 | 

వ్ేదో ా వ్ ైదాః సదాయోగీ వీరహా మాధవ్ో మధతః  

అతీందిరయో మహామాయో మహోతాాహో  మహాబల్ః | 18 | 

మహాబుదిారమహావీరోా మహాశకోి్రమహాదతాతిః  

అనిరతేశావపుః శీ్రమాన్ అమేయాతామ మహాదిరధృత్ | 19 | 
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మహేష్లవస్త  మహీభరలో  శీ్రనివ్లసః సతాంగతిః  

అనిరభదాః సతరలనందో  గోవిందో  గోవిదాం పతిః | 20 | 

మరీచిరేమనో హంసః సతపరోు  భుజగోతో్మః  

హిరణానాభః సతత్ప్లః పదమనాభః పరజాపతిః | 21 | 

అమృత్ణాః సరవదృకి్ాంహః సంధ్ాత్ః సంధ్ిమాన్ సిిరః  

అజఞ దతరమరశణః శలస్లో  విశీుతాతామ సతరలరతహా | 22 | 

గురభరభో రభత్మో ధ్ామ సత్ాః సత్ాపరలకీమః  

నిమిష్త  నిమిష్ః సరగీవ వ్లచసపతి రభదారధ్ీః | 23 | 

అగీణీరలో ా మణీః శీ్రమాన్ నాాయోనేతా సమీరణః   

సహసరమూరలా  విశలవతామ సహస్లర క్షః సహసరప్లత్ | 24 | 

ఆవరోనో నివృతాో తామ సంవృత్ః సంపరమరేనః  

అహసాంవరోక్ో వహినరనిల్ో ధరణీధరః | 25 | 

సతపరస్లదః పరసనానతామ విశవదృగతవశవభుగతవభుః  

సత్ారలో  సత్ాృత్ః స్లధతరజహునరలనరలయణోనరః | 26 | 

అసంఖతా యో అపరమేయాతామ విశిష్ు ః శిష్ుకలీ చతుచిః  

సిదాా రిః సిదాసంకల్పః సిదిాదః సదిిాస్లధనః | 27 | 

వృష్లహీ వృష్భో విష్ణు ః వృష్పరలవ వృష్త దరః  

వరానో వరామానశచ వివికోః శీుతిస్లగరః | 28 | 

సతభుజఞ దతరారో వ్లగీమ మహేందోర  వసతదో వసతః   

న ైకరూప్త  బృహదభర ప శిప్ివిష్ు ః పరక్లశనః | 29 | 

ఓజసేోజఞ దతాతిధరః పరక్లశలతామ పరతాపనః  

ఋదాః సపష్లు క్షరో మంత్రః చందరా ంశురలుసారదతాతిః | 30 | 

అమృతాంశూదువ్ో భానతః శశబ్ధందతః సతరతశవరః  

ఔష్దం జగత్ః సేత్ణః సత్ాధరమ పరలకీమః | 31 | 
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భూత్భవా భవ్లనానథః పవనః ప్లవనో నల్ః  

క్లమహా క్లమకృతాాంత్ః క్లమః క్లమపరదః పరభుః | 32 | 

యుగలద ికృదతాగలవరోో  న ైకమాయో మహాశనః  

అదృశోా వాకోరూపశచ సహసరజిదనందజిత్ | 33 | 

ఇష్తు  విశిష్ు ః శిషేుష్ు ః శిఖండీ నహుష్త  వృష్ః  

క్ోీ ధహా క్ోీ ధకృత్ారలో  విశవబాహురమహీధరః | 34 | 

అచతాత్ః పరథతి్ః ప్లర ణః ప్లర ణదో  వ్లసవ్లనతజః  

అప్లం నిధ్ిరధ్ిష్లఠ న మపరమతో్ః పరతిషిఠ త్ః | 35 | 

సాందః సాందధరో ధతరోా వరదో  వ్లయువ్లహనః  

వ్లసతదేవ్ో బృహదాునతః ఆదిదేవః పురంధరః | 36 | 

అశోకస్లో రణ స్లో రః శూరః శౌరీరజనేశవరః  

అనతకూల్ః శతావరోః పదీమ పదమనిభకే్షణః | 37 | 

పదమనాభో అరవిందాక్షః పదమగరుః శరీరభృత్  

మహారతిరృదోా  వృదాా తామ మహాక్ష్ో గరభడధవజః | 38 | 

అత్ణల్ః శరభో భీమః సమయజఞఞ  హవిరహరతః  

సరవల్క్షణ ల్క్షాణోా ల్క్ష్మీవ్లన్ సమితింజయః | 39 | 

విక్షరో రోహితో మారోో  హేత్ణరలే మోదరః సహః  

మహీధరో మహాభాగో వ్ేగవ్లనమితాశనః | 40 | 

ఉదువః క్ష్ోభణో దేవః శీ్రగరుః పరమేశవరః  

కరణం క్లరణం కరలో  వికరలో  గహనో గుహః | 41 | 

వావస్లయో వావస్లి నః సంస్లి నః స్లి నదో  ధతర వః  

పరరతిః పరమసపష్ు ః త్ణష్ు ః పుష్ు ః శుభేక్షణః | 42 | 

రలమో విరలమో విరతో మారోో నేయో నయో నయః  

వీరః శకోి్మతాం శేషీ్తఠ  ధరోమ ధరమవిదతతో్మః | 43 | 
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వ్ ైకలంఠః పురభష్ః ప్లర ణః ప్లర ణదః పరణవః పృథతః  

హిరణాగరుః శత్ణర ఘ్నన వ్లాప్తో  వ్లయురధ్ోక్షజః | 44 | 

ఋత్ణః సతదరశనః క్లల్ః పరమేషరఠ  పరతగీహః  

ఉగీః సంవత్ారో దక్ష్ో విశలీమో విశవదక్ష్ణిః | 45 | 

విస్లో రః స్లి వరః స్లి ణుః పరమాణం బీజమవాయం  

అరోి  నరోి  మహాక్ోశో మహాభోగో మహాధనః | 46 | 

అనిరతవణు ః సివిష్తఠ  భూరారమయూప్త  మహామఖః  

నక్షత్రనేమిరనక్షతీర క్షమః క్ష్యమః సమీహనః | 47 | 

యజఞ ఇజఞా మహేజాశచ కీత్ణః సత్రం సతాంగతిః  

సరవదరీశ విముక్లో తామ సరవజఞఞ  జాఞ నముతో్మం | 48 | 

సతవరత్ః సతముఖః సభక్షమః సతఘ్నష్ః సతఖదః సతహృత్  

మనోహరో జిత్క్ోీ ధ్ో  వీరబాహురతవదారణః | 49 | 

స్లవపనః సవవశో వ్లాప్ర న ైక్లతామ న ైకకరమకృత్  

వత్ారో వత్ాల్ో వతీా రత్నగరోు ధనేశవరః | 50 | 

ధరమగుబారమకృదారీమ సదసత్ క్షరమక్షరం  

అవిజాఞ తా సహస్లర ంశురతవధ్ాతా కృత్ల్క్షణః | 51 | 

గభసిోనేమీః సతో్వసిః సింహో  భూత్మహేశవరః  

ఆదిదేవ్ో మహాదేవ్ో దేవ్శేో దేవభృదతో రభః | 52 | 

ఉతో్రో గోపతిరోో ప్లో  జాఞ నగమాః పురలత్నః  

శరీరభూత్భృత్ భోక్లో  కప్రందోర  భూరతదక్ష్ిణః | 53 | 

స్త మప్త  మృత్పః స్త మః పురభజిత్ పురభసతో్మః  

వినయో జయః సత్ాసంధ్ో  దాశలరహః స్లత్వతాం పతిః | 54 | 

జీవ్ో వినయతా స్లక్ష్ీ ముకలందో  మిత్వికీమః  

అంభోనిధ్ిరనంతాతామ మహోదధ్ిశయోనోకః | 55 | 
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అజఞ మహారహః స్లవభావ్ోా జితామిత్రః పరమోదనః  

ఆనందో  నందనోనందః సత్ాధరలమ తిరవికీమః | 56 | 

మహరతైః కప్ిల్ాచారాః కృత్జఞఞ  మేదినీపతిః  

తిరపదసిో రదశలధాక్ష్ో మహాశృంగః కృతాంత్కృత్ | 57 | 

మహావరలహో  గోవిందః సతషేణః కనక్లంగదీ  

గుహో ా గభీరో గహనో గుపోశచకీగలదాధరః | 58 | 

వ్ేధ్ాః స్లవంగో జిత్ః కృష్తు  దృఢః సంకరైణోచతాత్ః  

వరభణో వ్లరభణో వృక్షః పుష్ారలక్ష్ో మహామనాః | 59 | 

భగవ్లన్ భగహానంద ీవనమాలీ హల్ాయుధః  

ఆదితోా జఞాతిరలదిత్ాః సహిష్ణు రోతిసతో్మః | 60 | 

సతధనావ ఖండపరభశురలే రభణో దరవిణపరదః  

దివసపృక్ సరవదృగ్ వ్లాస్త  వ్లచసపతిరయోనిజః  | 61 | 

తిరస్లమా స్లమగః స్లమ నిరలవణం భేష్జం భిష్క్  

సనానాసకృచుమః శలంతో నిష్లఠ  శలంతిః పరలయణం | 62 | 

శుభాంగః శలంతిదః సరష్లు  కలముదః కలవల్ేశయః  

గోహితో గోపతిరోో ప్లో  వృష్భాక్ష్ో వృష్ప్ిరయః | 63 | 

అనివరీో నివృతాో తామ సంక్ష్తప్లో  క్ష్తమకృచిువః  

శీ్రవత్ావక్ష్యః శీ్రవ్లసః శీ్రపతిః శీ్రమతాం వరః | 64 | 

శీ్రదః శీ్రశః శీ్రనివ్లసః శీ్రనిధ్ిః శీ్రవిభావనః  

శీ్రధరః శీ్రకరః శేయీః శీ్రమాన్ ల్ోకత్రయాశయీః | 65 | 

సవక్షః సవంగః శతానందో నందిరోజ ాతిరోణేశవరః  

విజితాతామ విధ్యేాతామ సతీారతోశిుననసంశయః | 66 | 

ఉదీరుః సరవత్శచక్షు రనీశః శలశవత్సిిరః  

భూశయో భూష్ణో భూతిరతవశోకః శోకనాశనః | 67 | 



 

www.srianjaneya.org  Page 11 of 17   

శీ్ర విష్ణు  సహసరనామ స్తో త్రం  
అరతచష్లమనరతచత్ః కలంభో విశుదాా తామ విశోధనః  

అనిరభదోా  పరతిరథః పరదతామోన మిత్వికీమః | 68 | 

క్లల్నేమినిహా వీరః శౌరీ శూరజనేశవరః  

తిరల్ోక్లతామ తిరల్ోక్తశః క్తశవః క్తశిహా హరతః | 69 | 

క్లమదేవః క్లమప్లల్ః క్లమీక్లంత్ః కృతాగమః   

అనిరతేశావపురతవష్ణు ః వీరో నంతో ధనంజయః | 70 | 

బరహమణోా బరహమకృత్ బరహామ బరహమ బరహమవివరానః  

బరహమవిత్ బరా హమణో బరహీమ బరహమజఞఞ  బరా హమణప్ిరయః | 71 | 

మహాకీమో మహాకరలమ మహాతేజా మహోరగః  

మహాకీత్ణరమహాయజావ మహాయజఞఞ  మహాహవిః | 72 | 

సోవాః సోవప్ిరయః స్తో త్రం సతో తిః స్తో తా రణప్ిరయః   

పూరుః పూరయతా పుణాః పుణాకీ్రతోరనామయః | 73 | 

మనోజవసరో రికరో వసతరతతా వసతపరదః  

వసతపరదో  వ్లసతదేవ్ో వసతరవసతమనా హవిః  | 74 | 

సదోతిః సాత్ాృతిః సతాో  సదభుతిః సత్పరలయణః  

శూరసేనో యదతశేషీ్ఠ  సనినవ్లసః సతయామునః | 75 | 

భూతావ్లస్త  వ్లసతదేవః సరలవసతనిల్యో నల్ః  

దరపహా దరపదో  దృప్తో  దతరారో థాపరలజిత్ః  | 76 | 

విశవమూరతోరమహామురతోర్ దీపోమూరతోరమూరతోమాన్  

అనేకమూరతోరవాకోః శత్మూరతోః శతాననః | 77 | 

ఏక్ో న ైకః సవః కః కి్ం యతో్త్పదమనతతో్మం  

ల్ోకబంధతరోా కనాథో మాధవ్ో భకోవత్ాల్ః | 78 | 

సతవరువరోు  హేమాంగో వరలంగశచందనాంగదీ  

వీరహా విష్మః శూనోా ఘృతాశ్ర రచల్శచల్ః | 79 | 
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అమానీ మానదో  మానోా ల్ోకస్లవమీ తిరల్ోకధృత్   

సతమేధ్ా మేధజఞ ధనాః సత్ామధే్ా ధరలధరః | 80 | 

తేజఞ వృష్త  దతాతిధరః సరవశసోర భృతాంవరః  

పరగీహో  నిగీహో  వాగోీ  న ైకశృంగో గదాగీజః | 81 | 

చత్ణరూమరతోః శచత్ణరలుహుః శచత్ణరూవాహః శచత్ణరోతిః  

చత్ణరలతామ చత్ణరలువః శచత్ణరతవదవిదేకప్లత్ | 82 | 

సమావరోో  నివృతాో తామ దతరజయో దతరతికీమః  

దతరాభో దతరోమో దతరోో  దతరలవ్లస్త  దతరలరతహా | 83 | 

శుభాంగో ల్ోకస్లరంగః సతత్ంత్ణసోంత్ణవరానః  

ఇందరకరలమ మహాకరలమ కృత్కరలమకృతాగమః | 84 | 

ఉదువః సతందరః సతందో  రత్ననాభః సతల్ోచనః  

అరోావ్లజసనః శృంగీ జయంత్ః సరవవిజజయా | 85 | 

సతవరుబ్ధందత రక్ష్ోభాః సరవవ్లగీశవరతశవరః  

మహాహరదో  మహాగరోో  మహాభూతో మహానిధ్ిః  | 86 | 

కలముదః కలందరః కలందః పరజనాః ప్లవనో నిల్ః  

అమృతాశో మృత్వపుః సరవజఞ ః సరవతోముఖః | 87 | 

సతల్భః సతవరత్ః సిదాః శత్ణర జిచుత్ణర తాపనః   

నాగోీ ధ్ోదతంబరో శవతి్ శలుణూరలంధర నిష్ూదనః | 88 | 

సహస్లర రతచః సపోజిహవః సప్్తో ధ్ాః సపోవ్లహనః  

అమూరతోరనఘ్న చింతోా భయకృదుయనాశనః | 89 | 

అణురబృహత్ కృశః సభి ల్ో గుణభృనినరభో ణో మహాన్  

అధృత్ః సవధృత్ స్లవసాః ప్లర గవంశో వంశవరానః | 90 | 

భారభృత్ాథితో యోగీ యోగీశః సరవక్లమదః   

ఆశమీః శమీణః క్ష్యమః సతపరోు  వ్లయువ్లహనః | 91 | 
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ధనతరారో ధనతరతవదో  దండో  దమయతా దమః  

అపరలజిత్ః సరవసహో  నియంతా నియమో యమః | 92 | 

సతో్వవ్లన్ స్లతోివకః సత్ాః సత్ాధరమపరలయణః  

అభిప్లర యః ప్ిరయారోహ రహః ప్ిరయకృతీ్ీతివరానః  | 93 | 

విహాయసగతిరోజ తిః సతరభచిః హుత్భుగతవభుః  

రవిరతవరోచనః సభరాః సవితా రవిల్ోచనః | 94 | 

అనంతో హుత్భుగ్ భోక్లో  సతఖదో న ైకజఞగీజః  

అనిరతవణు ః సదామరైీ ల్ోక్లదిష్లఠ న మదతుత్ః | 95 | 

సనాత్ానాత్నత్మః కప్ిల్ః కప్ిరవాయః  

సవసిోదః సవసిో కృత్ సవసిో  సవసిోభుక్ సవసిోదక్ష్ణిః | 96 | 

అరౌదరౌ ః కలండలీ చక్ీ ీవికీమూారతజత్శలసనః  

శబాే తిగః శబేసహః శిశిరః శరవరీకరః | 97 | 

అకూీ రః ప్ేశల్ో దక్ష్ో దక్ష్ణిః క్షమిణాం వరః  

విదవతో్మో వీత్భయః పుణాశవీణక్ీరోనః | 98 | 

ఉతాో రణో దతష్ాృతిహా పుణోా దతసావపననాశలనః  

వీరహః రక్షణః సంతో జీవనః పరావసిిత్ః  | 99 | 

అనంత్రూప్త  నంత్ శీ్ర రతజత్మనతారుయాపహః  

చత్ణరశోీ గభీరలతామ విదశిో వ్లాదిశో దిశః | 100 | 

అనాదిరూురభువ్ో ల్క్ష్ీమః సతవీరో రభచిరలంగదః  

జననో జనజనామదిరీుమో భీమపరలకీమః | 101 | 

ఆధ్ారనిల్యో ధ్ాతా పుష్పహాసః పరజాగరః  

ఊరావగః సత్పథాచారః ప్లర ణదః పరణవః పణః | 102 | 

పరమాణం ప్లర ణనిల్యః ప్లర ణభృత్ ప్లర ణజీవనః  

త్తో్వం త్తో్వవిదేక్లతామ జనమమృత్ణాజరలతిగః | 103 | 
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భూరభువః సవసోరభస్లో రః సవితా పరప్ితామహః  

యజఞఞ  యజఞపతిరాజావ యజాఞ ంగో యజఞవ్లహనః  | 104 | 

యజఞభృత్ యజఞకృత్ యజీఞ యజఞభుగ్ యజఞస్లదనః  

యజాఞ నోకృత్ యజఞగుహా మననమనానద ఏవ చ | 105 | 

ఆత్మయోనిః సవయంజాతో వ్ ైఖానః స్లమగలయనః  

దేవకీ్నందనః సరష్లు  క్ష్ితీశః ప్లపనాశనః | 106 | 

శంఖభృననందక్ ీచక్ీ ీశలర్గధనావ గదాధరః   

రథాంగప్లణి రక్ష్ోభా సరవపరహరణాయుధః | 107 | 

సరవపరహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి  

వనమాలీ గదీ శలర్ీగ శంఖీ చక్ీీ చ నందక్ ీ  

శీ్రమానానరలయణో విష్ణు రలవసతదేవ్ో భిరక్షత్ణః               | 108 | 

(108వ శోా కం మూడు స్లరభా  పఠతంచాలి)  

ఇతీదం కీ్రోనీయసా క్తశవసా మహాత్మనః  

నామానం సహసరం దివ్లానాం అశేషేణ పరక్ీరతోత్ం  

య ఇదం శృణుయానినత్ాం యశలచప్ ిపరతకీ్రోయేత్  

నాశుభం ప్లర పునయాత్ కి్ంచిత్ స్త  ముతేరహ చ మానవః  

వ్ేదాంత్గో బరా హమణః స్లాత్ క్షతిరయో విజయా భవ్ేత్  

వ్ ైశోా ధనసమృదాః స్లాత్ శూదరః సతఖమవ్లపునయాత్  

ధరలమరిీ ప్లర పునయాదారమ మరలి రిీ చారి మాపునయాత్  

క్లమనవ్లపునయాత్ క్లమీ పరజారిీ చాపునయాత్ పరజాం  

భక్ిోమాన్ యః సదోతాి య శుచిః సోదోత్మానసః  

సహసరం వ్లసతదేవసా నామానమేత్త్ పరక్ీరోయేత్  

యశః ప్లర ప్త నతి విపుల్ం యాతి ప్లర ధ్ానామవే చ  

అచల్ాం శీియమాప్త నతి శేయీః ప్లర ప్త నత్ానతతో్మం  
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న భయం కవచిదాప్త నతి వీరాం తేజశచ విందతి  

భవత్ారోగో దతాతిమాన్ బల్రూప గుణానివత్ః  

రోగలరోో  ముచాత ేరోగలదబదోా  ముచేాత్ బంధనాత్  

భయానతమచేాత్ భీత్సతో  ముచేాతాపనన ఆపదః  

దతరలో ణాతిత్రతాాశు పురభష్ః పురభష్త తో్మం  

సతో వనానమ సహసేరణ నిత్ాం భక్ిో సమనివత్ః  

వ్లసతదేవ్లశయీో మరోో ా వ్లసతదేవ పరలయణః  

సరవప్లప విశుదాా త్మ యాతి బరహమసనాత్నం  

న వ్లసతదేవభాక్లో న మశుభం విదాత ేకవచిత్  

జనమమృత్ణా జరలవ్లాధ్ ిభయం న ైవ్ోప జాయత ే  

ఇమం సోవ మధ్యీానః శదీాా భక్ిో సమనివత్ః  

యుజతజ ాతాతామ సతఖక్ష్యంతి శీ్రధృతి సమృతికీ్రతోభిః   

నక్ోీ ధ్ో న చ మాత్ారాం న ల్ోభో నాశుభామతిః  

భవంతి కృత్పుణాానాం భక్లో నాం పురభష్త తో్మ ే  

దౌాః సచందార రా నక్షతార  ఖం దిశో భూరమహో దదిః   

వ్లసతదేవసా వీరతాణ విధృతాని మహాత్మనః   

ససతరలసతర గంధరవం సయక్ష్ోరగ రలక్షసం   

జగదవశే వరోతేదం కృష్ుసా సచరలచరం  

ఇందిరయాణ ిమనో బుదిా ః సత్వం తేజఞ బల్ం ధృతిః   

వ్లసతదేవ్లత్మ క్లనాాహుః క్ష్తత్రం క్ష్తత్రజఞ ఏవ చ   

సరలవగమానామాచారః పరథమం పరతకల్పత ే  

ఆచార పరభవ్ో ధరోమ ధరమసా పరభురచతాత్ః  

ఋష్యః ప్ిత్రో దేవ్ల మహాభూతాని ధ్ాత్వః   

జంగలమాజంగమం చేదం జగనానరలయణోదువం   
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యోగో జాఞ నం త్థా స్లంఖాం విదాాః శిల్ాపదికరమ చ   

వ్ేదాః శలస్లో ర ణ ివిజాఞ నమేత్త్ారవం జనారేనాత్   

ఏక్ో విష్ణు రమహదభుత్ం పృథగూుతానానేకశః   

తీరన్ ల్ోక్లన్ వ్లాపా భూతాతామ భుంక్తో విశవభుగవాయః   

ఇమం సోవం భగవతో విష్తు రలవాసేన కీ్రతోత్ం   

పఠతదా ఇచేుత్ పురభష్ః శేయీః ప్లర పుో ం సతఖాని చ   

విశేవశవరమజం దేవం జగత్ః పరభుమవాయం  

భజంతి య ేపుష్ారలక్షం న తే యాంతి పరలభవం  

న తే యాంతి పరలభవం ఓం నమ ఇతి  

అరభజ న ఉవ్లచ   

పదమపత్ర విశలల్ాక్ష పదమనాభ సతరోతో్మ  

భక్లో నామనతరక్లో నాం తరా తా భవ జనారాన  

  

శీ్రభగవ్లనతవ్లచ  

యో మాం నామసహసేరణ స్తో త్ణమిచుతి ప్లండవ  

స్త హమేక్తన శోా క్తన సతో త్ ఏవ న సంశయః   

సతో త్ ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి  

వ్లాస ఉవ్లచ  

వ్లసనాదావసతదేవసా వ్లసిత్ం భువనత్రయం  

సరవభూత్ నివ్లస్త స ివ్లసతదేవ నమోసతో త ే  

వ్లసతదేవ నమోసతో త్ ఓం నమ ఇతి  

ప్లరవత్ణావ్లచ  

క్తనోప్లయనే ల్ఘునా విష్తు రలనమసహసరకం  

పఠాత ేపండిత ైరతనత్ాం శోీత్ణ మిచాుమాహం పరభో  
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శీ్ర విష్ణు  సహసరనామ స్తో త్రం  
ఈశవర ఉవ్లచ  

శీ్రరలమ రలమ రలమేతి రమే రలమే మనోరమ ే  

సహసరనామ త్త్ణో ల్ాం రలమనామ వరలనన ే  

రలమనామ వరలనన ఓం నమ ఇతి  

(తారక మంత్రం మూడు స్లరభా  పఠతంచాలి)  

బరహో మవ్లచ  

నమోసోవనంతాయ సహసరమూరోయ ేసహసర ప్లదాక్ష్ి శిరోరభ బాహవ్ ే  

సహసరనామనే పురభష్లయ శలశవతే సహసరక్ోటయిుగధ్ారతణ ేనమః   

సహసరక్ోటయిుగధ్ారతణ ేనమ ఓం నమ ఇతి  

సంజయ ఉవ్లచ  

యత్ర యోగతశవరః కృష్తు  యత్రప్లరోి  ధనతరారః   

త్త్ర శీ్రరతవజయో భూతిరభాా వ్ల నీతిరమతిరమమ  
  

శీ్రభగవ్లనతవ్లచ  

అననాాశిచంత్యంతో మా య ేజనాః పరభాప్లసత ే  

తేష్లం నితాాభియుక్లో నాం యోగక్ష్తమం వహామాహం   

పరతతరా ణాయ స్లధభనాం వినాశలయ చ దతష్ాృతాం   

ధరమసంస్లి పనారలి య సంభవ్లమి యుగత యుగత   

ఆరలో  విష్ణాు ః శిథిల్ాశచ భీతాః ఘ్నరతష్ణ చ వ్లాధ్షి్ణ వరోమానాః   

సంకీ్రోా నారలయణ శబేమాత్రం విముకో దతఃఖాః సతఖినో భవంత్ణ   

క్లయేన వ్లచా మనసేందిరయ ైరలవ బుదాా ాత్మనా వ్ల పరకృతేః సవభావ్లత్   

కరోమి యదాత్ సకల్ం పరస్ైమ నారలయణాయేతి సమరపయామి  

 

 


