శ్రీ గణేశాయ నమః ||
శ్రీసుదర్శన పర్బ్రహ్మణే నమః ||
అథ శ్రీసుదర్శన సహ్సరనామ స్తోత్రమ్ ||
కైలాసశిఖరే ర్మ్యే ముకాోమాణిక్ే మండపే |
ర్క్ో సంహాసనాసీనం పరమథః పరివారిత్మ్ || ౧||
బ్దాధంజలిపుటా భూత్ాా పపరచ్ఛ వినయాన్వాత్ా |
భరాోర్ం సర్ాధర్మజఞం పార్ాతీ పర్మ్యశ్ార్మ్ || ౨||
పార్ాతీ -యత్ త్ాయోక్ో ం జగనాాథ సుభురశ్ం క్షేమమిచ్ఛత్ామ్ |
స్ౌదర్శనం ర్ుత్ే శాసోరం నాస ోచానేదితి పరభో || ౩||
త్త్ర కాచిత్ వివక్షాస ి త్మర్ిం పరతి మ్య పరభో |
ఏవముక్ో సవో హిర్ుుదధ్యః పార్ాతీం పరత్యేవాచ్ త్ామ్ || ౪||
అహిర్ుుదధ్య -సంశ్యో యది త్ే త్త్ర త్ం బ్ూ
ర హి త్ాం వరాననే |
ఇత్ేేవముకాో గిరిజా గిరిశేన మహాత్మనా || ౫||
పునః పతరవాచ్ సర్ాజఞం జాఞనముదారధర్ం పతిమ్ ||

పార్ాత్యేవాచ్ -లోకే స్ౌదర్శనం మంత్రం యంత్రంత్త్ోత్ పరయోగవత్ || ౬||
సర్ాం విజాఞత్యమభేత్ర యథావత్ సమనుష్ ిత్యమ్ |
అతివేలమశ్కాోనాం త్ం మార్గం భృశ్మీఛ్ాోమ్ || ౭||
కో మార్గః కా క్థిసే ోషామ్ కార్ేసదిఃధ క్థం భవేత్ |
ఏత్నేమ బ్ూ
ర హి లోకేశ్ త్ాదనేః కో వదేత్ముమ్ || ౮||
ఈశ్ార్ ఉవాచ్ -అహ్ం త్ే క్థయిశాేమి సర్ా సదిక్
ధ ర్ం శుభమ్ |
అనాయాసేన యజజపాోవ నర్సిదిమ
ధ వాపుాయాత్ || ౯||
త్శ్చ స్ౌదర్శనం దివేం గుహ్ేం నామసహ్సరక్మ్ |
న్వయమాత్ పఠత్ాం నౄణాం చింతిత్ార్ి పరదాయక్మ్ || ౧౦||

త్సే నామసహ్సరసే స్తఽహ్మ్యవ ఋష్ః సమృత్ః |
ఛందోనుష్యు ప్ దేవత్ా త్య పర్మాత్ామ సుదర్శనః || ౧౧||
శ్రీం బీజం హ్రం త్య శ్కతోస్ాి క్లం క్లక్ముదాహ్ృత్మ్ |
సమస్ాోభీష్ ు సధేరేి విన్వయోగ ఉదాహ్ృత్ః || ౧౨||
శ్ంఖం చ్క్ీం చ్ చాపాది ధ్ాేనమసే సమీరిత్మ్ ||

ధ్ాేనం -శ్ంఖం చ్క్ీం చ్ చాపం పర్శుమసమిశుం శూల పాశాంక్ుశాబ్జమ్
బిభారణం వజరఖేటౌ హ్ల ముసల గదా క్ుందమత్యేగీ దంష్ మ్
ుర |
జాాలా కేశ్ం తిరనేత్ంర జాల దలనన్వభం హార్ కేయూర్ భూష్మ్
ధ్ాేయిేత్ ష్టకోణ సంసిం సక్ల రిపుజన పారణ సంహారి చ్క్ీమ్ ||
|| హ్రిః ఓమ్ ||
శ్రీచ్క్ీః శ్రీక్ర్ః శ్రీశ్ః శ్రీవిష్యణః శ్రీవిభావనః |
శ్రీమదాంత్ే హ్ర్ః శ్రీమాన్ శ్రీవత్ిక్ృత్ లక్షణః || ౧||
శ్రీన్వధ్ిః శ్రీవర్ః సరగవా శ్రీలక్షమమ క్ర్పూజిత్ః |
శ్రీర్త్ః శ్రీవిభుః సంధుక్నాేపతిః అధ్ోక్షజః || ౨||
అచ్ుేత్శాచంబ్ుజగవీవః సహ్స్ారర్ః సనాత్నః |
సమరిచత్ో వేదమూరిోః సమతీత్ సురాగీజః || ౩||

ష్టకోణ మధేగో వీర్ః సర్ాగోఽష్ భ
ు ుజః పరభుః |
చ్ండవేగో భీమర్వః శిపవిషాు రిచత్ో హ్రిః || ౪||
శాశ్ాత్ః సక్లః శాేమః శాేమలః శ్క్టార్ినః |
దత్ాేరిః శార్దసోంధః సక్టాక్షః శిరవష్గః || ౫||

శ్ర్పారిర్భక్ో వశ్ేః శ్శాంకో వామనోవేయః |
వర్ూథీవారిజః క్ంజలోచ్నో వసుధ్ాదిపః || ౬||

వరేణకే వాహ్నోఽనంత్ః చ్క్ీపాణిర్గదాగీజః |
గభీరో గోలకాధ్ీశో గదాపణిసుిలోచ్నః || ౭||
సహ్స్ారక్షః చ్త్యరాుహ్ ః శ్ంఖచ్క్ీ గదాధర్ః |
భీష్ణక భీతిదో భదోర భీమాభీష్ ు ఫలపరదః || ౮||
భీమారిచత్ో భీమసేనో భానువంశ్ పరకాశ్క్ః |
పరహాలదవర్దః బ్ాలలోచ్నో లోక్పూజిత్ః || ౯||
ఉత్ోరామానదో మానీ మానవాభీష్ ు సదిద
ధ ః|
భక్ోపాలః పాపహారవ బ్లదో దహ్నధాజః || ౧౦||
క్రవశ్ః క్నకో దాత్ా కామపాల పురాత్నః |
అక్ర
ీ ర్ః క్ర
ీ ర్జనక్ః క్ర
ీ ర్దంష్ ఃుర క్ులాదిపః || ౧౧||
క్ర
ీ ర్క్రామ క్ర
ీ ర్ర్ూప క్ర
ీ ర్హారవ క్ుశేశ్యః |
మందరో మాన్వనీకాంత్ో మధుహా మాధవపరయః || ౧౨||
సుపరత్పో సార్ణర్ూపీ బ్ాణాసుర్ భుజాంత్క్ృత్ |
ధరాధరో దానవారిర్దనుజేందారరి పూజిత్ః || ౧౩||

భాగేపరదో మహాసత్ోోవ విశాాత్ామ విగత్జార్ః |
సురాచారాేరిచత్ో వశోే వాసుదేవో వసుపరదః || ౧౪||
పరణత్ారిోహ్ర్ః శేష్
ీ ఃు శ్ర్ణేః పాపనాశ్నః |
పావకో వార్ణాదీశ
ర ో వక్ుంఠో విగత్క్లమష్ః || ౧౫||
వజరదంషతుర వజరనఖో వాయుర్ూపీ న్వరాశ్ీయః |
న్వరవహ్ో న్వసపృహ్ో న్వత్ోే నీతిజోఞ నీతిపావనః || ౧౬||
నీర్ూపత నార్దనుత్ో నక్ులాచ్ల వాసక్ృత్ |
న్వత్ాేనందో బ్ృహ్దాభనుః బ్ృహ్దీశ్ః పురాత్నః || ౧౭||

న్వధ్ినామధ్ిపతఽనందో నర్కార్ణవ త్ార్క్ః |
అగాధ్ోఽవిర్లో మరోోయ జాాలాకేశ్ః క్కారిచిత్ః || ౧౮||
త్ర్ుణసోనుక్ృత్ భక్ోః పర్మః చిత్ోసంభవః |
చింత్ేసిత్ాన్వధ్ిః స్ాగీసచదానందః శివపరయః || ౧౯||
శినుశమార్శ్శత్మఖః శాత్క్ుంభ న్వభపరభః |
భోకాోర్ుణేశో బ్లవాన్ బ్ాలగీహ్ న్వవార్క్ః || ౨౦||
సరాారిష్ ు పరశ్మనో మహాభయ న్వవార్క్ః |
బ్ంధుః సుబ్ంధుః సుపీరత్సింత్యష్ స
ు ుిర్సనుాత్ః || ౨౧||

బీజకేశోే బ్కో భానుః అమిత్ారిచరాపంపతిః |
సుయజోఞ జోేతిష్శాశంత్ో విర్ూపాక్షః సురేశ్ార్ః || ౨౨||
వహిాపారకార్ సంవీత్ో ర్క్ోగర్భః పరభాక్ర్ః |
సుశ్రలః సుభగః సాక్షః సుముఖః సుఖదః సుఖీ || ౨౩||
మహాసుర్ః శిర్చేఛత్ా పాక్శాసన వందిత్ః |
శ్త్మూరిో సహ్స్ారరో హిర్ణే జోేతిర్వేయః || ౨౪||
మండలీ మండలాకార్ః చ్ందరసూరాేగిా లోచ్నః |
పరభంజనః తీక్షణధ్ార్ః పరశాంత్ః శార్దపరయః || ౨౫||
భక్ో పరయో బ్లిహ్రో లావణకేలక్షణపరయః |
విమలో దుర్లభస్తిమేసుిలభో భీమవిక్ీమః || ౨౬||
జిత్మనుేః జిత్ారాతిః మహాక్షో భృగుపూజిత్ః |
త్త్ోవర్ూపః త్త్ోవవేదిః సర్ాత్త్ా పరతిష్ ిత్ః ||౨౭||
భావజోఞ బ్ంధుజనకో దీనబ్ంధుః పురాణవిత్ |
శ్సే రశో
ో న్వర్మత్ో నేత్ా నరో నానాసుర్పరయః || ౨౮||
నాభిచ్కోీ నత్ామిత్ోర నధ్ీశ్ క్ర్పూజిత్ః |
దమనః కాలిక్ః క్రవమ కాంత్ః కాలార్ినః క్విః || ౨౯||

వసుంధరో వాయువేగో వరాహ్ో వర్ుణాలయః |
క్మనీయక్ృతిః కాలః క్మలాసన సేవిత్ః |
క్ృపాల ః క్పలః కామీ కామిత్ార్ి పరదాయక్ః || ౩౦||
ధర్మసేత్యర్ధర్మపాలో ధరవమ ధర్మమయః పర్ః |
జాాలాజిమహః శిఖామౌళః సుర్కార్ే పరవర్ోక్ః || ౩౧||
క్లాధర్ః సురారిఘ్ాః కోపహా కాలర్ూపదృక్ |
దాత్ాఽఽనందమయో దివోే బ్రహ్మర్ూపీ పరకాశ్క్ృత్ || ౩౨ |
సర్ాయజఞమయో యజోఞ యజఞభుక్ యజఞభావనః |
వహిాధాజో వహిాసఖో వంజుళదురమ మూలక్ః || ౩౩||
దక్షహా దానకారవ చ్ నరో నారాయణపరయః |
దత్ేదండధరో దాంత్ః శుభారంగః శుభదాయక్ః || ౩౪||
లోహిత్ాక్షో మహారౌదరర మాయార్ూపధర్ః ఖగః |
ఉనాత్ో భానుజః స్ాంగో మహాచ్క్ీః పరాక్ీమీ || ౩౫||

అగవాశోఽగిామయః దాగిాలోచ్నోగిా సమపరభః |
అగిామానగిార్సనో యుదధసేవీ ర్విపరయః || ౩౬||
ఆశిీత్ ఘ్ౌఘ్ విధాంసీ న్వత్ాేనంద పరదాయక్ః |
అసుర్ఘ్నా మహాబ్ాహ్ూరవభమక్రామ శుభపరదః || ౩౭||

శ్శాంక్ పరణవాధ్ార్ః సమస్ాిశ్ర విషాపహ్ః |
త్రోో విత్రోో విమలో బిలకో బ్ాదరాయణః || ౩౮||
బ్దిర్గాసచక్ీవాళః ష్టకోణాంత్ర్గత్సశఖీః |
దృత్ధనాా శోడషాక్షో దీర్ఘబ్ాహ్ూర్దరవముఖః || ౩౯||
పరసనోా వామజనకో న్వమ్నా నీతిక్ర్ః శుచిః |
నర్భేది సంహ్ర్ూపీ పురాధ్ీశ్ః పుర్ందర్ః || ౪౦||
ర్విసుోత్ో యూత్పాలో యుత్పారిసిత్ాంగతిః |
హ్ృష్కేశో దిాత్రమూరిోః దిార్షాు యుదభృత్ వర్ః || ౪౧||
దివాక్రో న్వశానాథో దిలీపారిచత్ విగీహ్ః |
ధనాంత్రిస్ాశయమళారిర్భక్ో శోక్ వినాశ్క్ః || ౪౨||
రిపుపారణ హ్రో జేత్ా శూర్స్ాచత్యర్ే విగీహ్ః |
విధ్ాత్ా సచిచదానందసిర్ాదుష్ ు న్వవార్క్ః || ౪౩||
ఉలోో మహ్ోలోో ర్కోోలోసిహ్స్తరలోసశత్ారిచష్ః |
బ్ుదోధ బ్ౌదధహ్రో బ్ౌదధ జనమ్నహ్ో బ్ుధ్ాశ్ీయః || ౪౪ ||
పూర్ణబ్ోధః పూర్ణర్ూపః పూర్ణకామ్న మహాదుేతిః |
పూర్ణమంత్రః పూర్ణగాత్రః పూర్ణషాడుగ ణే విగీహ్ః || ౪౫||

పూర్ణనేమిః పూర్ానాభిః పూరాణశ్ర పూర్ణమానసః |
పూర్ణస్ార్ః పూర్ణశ్కతోః ర్ంగసేవి ర్ణపరయః || ౪౬||

పూరిత్ాశోఽరిష్ ద
ు ాతి పూరాణర్ిః పూర్ణభూష్ణః |
పదమగర్భః పారిజాత్ః పర్మిత్రసశరాక్ృతిః || ౪౭||
భూబ్ృత్ాపుః పుణేమూరిో భూభృత్ాం పతిరాశుక్ః |
భాగోేదయో భక్ో వశోే గిరిజావలలభపరయః || ౪౮||
గవిషతు గజమానీశో గమనాగమన పరయః |
బ్రహ్మచారి బ్ంధుమానీ సుపరతీక్సుివిక్ీమః || ౪౯||
శ్ంక్రాభీష్ ద
ు ో భవేః స్ాచివేసివేలక్షణః |
మహాహ్ంససుిఖక్రో నాభాగ త్నయారిచత్ః || ౫౦||
కోటిసూర్ేపరభో దీపతో విదుేత్ోోటి సమపరభః |
వజరక్లోప వజరసఖో వజరన్వరాఘ త్ న్వసానః || ౫౧||
గిరవశో మానదో మానోే నారాయణ క్రాలయః |
అన్వర్ుదధః పరామరవీ ఉపేందరః పూర్ణవిగీహ్ః || ౫౨||
ఆయుధ్ేశ్సశత్ారిఘ్ాః శ్మనః శ్త్సన్వక్ః |
సరాాసుర్ వధ్ోదుేక్ోః సూర్ే దురామన భేదక్ః || ౫౩||

రాహ్ విపతలష్కారవ చ్ కాశ్రనగర్ దాహ్క్ః |
పీయుషాంశు పర్ంజోేతిః సంపూర్ణ క్ీత్యభుక్ పరభుః || ౫౪||
మాంధ్ాత్ృ వర్దసుశదోధ హ్ర్సేవేసశచీష్ ద
ు ః|
సహిష్యణర్ులభుక్ వీరో లోక్భృలోలక్నాయక్ః ||౫౫||
దురాాస్తమున్వ దర్పఘ్నా జయత్ో విజయపరయః |
పురాధ్ీశోఽసురారాతిః గోవింద క్ర్భూష్ణః || ౫౬||
ర్థర్ూపీ ర్థాధ్ీశ్ః కాలచ్క్ీ క్ృపాన్వధ్ిః |
చ్క్ీర్ూపధరో విష్యణః సూ
ి లసూక్షమశిశఖిపరభః || ౫౭||
శ్ర్ణాగత్ సంత్ారత్ా వేత్ాళారిర్మహాబ్లః |
జాఞనదో వాక్పతిరామనీ మహావేగో మహామణిః || ౫౮||
విదుేత్ కేశో విహారేశ్ః పదమయోన్వః చ్త్యర్ుభజః |
కామాత్ామ కామదః కామీ కాలనేమి శిరోహ్ర్ః || ౫౯||
శుభస
ర ుశచీసుశనాసీర్ః శుక్ీమిత్రః శుభాననః |
వృష్కాయో వృషారాతిః వృష్భేందర సుపూజిత్ః || ౬౦||
విశ్ాంభరో వీతిహ్ోత్ోర వీరోే విశ్ాజనపరయః |
విశ్ాక్ృత్ విశ్ాభో విశ్ాహ్రాో స్ాహ్సక్ర్మక్ృత్ || ౬౧||

బ్ాణబ్ాహ్ూహ్రో జోేతిః పరాత్ామ శోక్నాశ్నః |
విమలాదిపతిః పుణకే జాఞత్ా జేఞయః పరకాశ్క్ః || ౬౨||
మ్యచ్
ల ఛ పరహారవ దుష్ ఘ్
ు ాః సూర్ేమండలమధేగః |
దిగంబ్రో వృశాదీశ
ర ో వివిధ్ాయుధ ర్ూపక్ః || ౬౩||
సత్ావాన్ సత్ేవాగవశ్ః సత్ేధర్మ పరాయణః |
ర్ుదరపీరతిక్రో ర్ుదర వర్దో ర్ుగిాభేదక్ః || ౬౪||
నారాయణక నక్ీభేదీ గజేందర పరిమ్నక్షక్ః |
ధర్మపరయః ష్డాధ్ారో వేదాత్ామ గుణస్ాగర్ః || ౬౫||
గదామిత్రః పృథుభుజో ర్స్ాత్ల విభేదక్ః |
త్మ్నవరవ మహాత్ేజాః మహారాజో మహాత్పాః || ౬౬||
సమస్ాోరిహ్ర్ః శాంత్ క్ర
ీ రో యోగేశ్ారేశ్ార్ః |
సివిర్సివర్ణ వరాణంగః శ్త్యరసనే వినాశ్క్ృత్ || ౬౭||
పారజోఞ విశ్ాత్నుత్ారత్ా శ్ృతిసమృతిమయః క్ృతి |
వేకాోవేక్ో సార్ూపాంసః కాలచ్క్ీః క్లాన్వధ్ిః || ౬౮||
మహాధుేతిర్మ్యయాత్ామ వజరనేమిః పరభాన్వధ్ిః |
మహాసుులింగ ధ్ారారిచః మహాయుదధ క్ృత్చ్ుేత్ః || ౬౯||

క్ృత్జఞసిహ్నో వాగవమ జాాలామాలా విభూష్ణః |
చ్త్యర్ుమఖనుత్ః శ్రీమాన్ భారజిష్యణర్భక్ో వత్ిలః || ౭౦||
చాత్యర్ేగమనశ్చక్ ీ చాత్యర్ార్గ పరదాయక్ః |
విచిత్రమాలాేభర్ణః తీక్షణధ్ార్ః సురారిచత్ః || ౭౧||
యుగక్ృత్ యుగపాలశ్చ యుగసంధ్ిర్ుేగాంత్క్ృత్ |
సుతీక్షాణర్గణక గమ్నే బ్లిధాంసీ తిరలోక్పః || ౭౨||
తిరనేత్స
ర రజగదాంధేః
త్ృణీక్ృత్ మహాసుర్ః |
ో
తిరకాలజఞస రలోక్జఞ
ః తిరనాభిః తిరజగతిరియః || ౭౩||
ో
సర్ాయంత్రమయో మంత్రసిర్ాశ్త్యర న్వబ్ర్హణః |
సర్ాగసిర్ావిత్ స్ౌమేసిర్ాలోక్హిత్ంక్ర్ః ||౭౪||
ఆదిమూలః సదుగ ణాఢ్ోే వరేణేస రగుణాత్మక్ః
|
ో
ధ్ాేనగమేః క్లమష్ఘ్ాః క్లిగర్ా పరభేదక్ః || ౭౫||
క్మనీయ త్నుత్ారణః క్ుండలీ మండిత్ాననః |
సుక్ుంఠవక్ృత్ చ్ండేశ్ః సుసంత్రస ి ష్డాననః || ౭౬||
విషాధ్ీక్ృత్ విఘ్నాశో విగత్ానంద నందిక్ః |
మథిత్ పరమథవూేహ్ః పరణత్ పరమదాధ్ిపః || ౭౭||

పారణభిక్షా పరదోఽనంత్ో లోక్స్ాక్షమ మహాసానః |
మ్యధ్ావీ శాశ్ాథోఽక్ర
ీ ర్ః క్ర
ీ ర్క్రామఽపరాజిత్ః || ౭౮||

అరవ దృషతు ఽపరమ్యయాత్ామ సుందర్శ్శత్యరత్ాపనః |
యోగ యోగవశ్ారాధ్ీశో భకాోభీష్ ు పరపూర్క్ః || ౭౯||
సర్ాకామపరదోఽచింత్ేః శుభాంగః క్ులవర్ధనః |
న్వరిాకారోఽంంత్ర్ూపత నర్నారాయణపరయః || ౮౦||
మంత్ర యంత్ర సార్ూపాత్ామ పర్మంత్ర పరభేదక్ః |
భూత్వేత్ాళ విధాంసీ చ్ండ క్రషామండ ఖండనః || ౮౧||
యక్ష ర్క్షోగణ ధాంసీ మహాక్ృత్ాే పరదాహ్క్ః |
సక్లీక్ృత్ మారవచ్ః భర్వ గీహ్ భేదక్ః || ౮౨||
చ్ూరిణక్ృత్ మహాభూత్ః క్బ్లీక్ృత్ దుర్గరహ్ః |
సుదుర్గరహ్ో జంభభేదీ సూచీముఖ న్వష్రదనః || ౮౩||
వృకోదర్బ్లోదధరాోా పుర్ందర్ బ్లానుగః |
అపరమ్యయ బ్లః స్ాామీ భక్ో పీరతి వివర్ధనః || ౮౪||
మహాభూత్ేశ్ార్శూశరో న్వత్ేస్ాశర్దవిగీహ్ః |
ధరామధేక్షో విధర్మఘ్ాః సుధర్మస్ాిపక్శిశవః || ౮౫||

విధూమజాలనో భానురాభనుమాన్ భాసాత్ామ్ పతిః |
జగనోమహ్న పాటీర్సిరోాపదరవ శోధక్ః || ౮౬||
క్ులిశాభర్ణక జాాలావృత్స్ౌిభాగే వర్ధనః |
గీహ్పరధాంసక్ః స్ాాత్మర్క్షకో ధ్ార్ణాత్మక్ః || ౮౭||

సంత్ాపనో వజరస్ార్సుిమ్యధ్ాఽమృత్ స్ాగర్ః |
సంత్ాన పంజరో బ్ాణత్ాటంకో వజరమాలిక్ః || ౮౮||
మ్యఖాలగిాశిఖో వజర పంజర్సిసురాంక్ుశ్ః |
సర్ారోగ పరశ్మనో గాంధర్ా విశిఖాక్ృతిః || ౮౯||
పరమ్నహ్ మండలో భూత్ గీహ్ శ్ృంఖల క్ర్మక్ృత్ |
క్లావృత్ో మహాశ్ంఖు ధ్ార్ణసశలే చ్ందిక్
ర ః || ౯౦||
ఛేదనో ధ్ార్క్సశలే క్షూత్ోరనూమలన త్త్పర్ః |
బ్ంధనావర్ణసశలే క్ృంత్నో వజరక్లక్ః || ౯౧||
పరతీక్బ్ంధనో జాాలా మండలసశసోరధ్ార్ణః |
ఇందారక్షమమాలిక్ః క్ృత్ాే దండసచత్ోపభ
ర ేదక్ః || ౯౨||
గీహ్ వాగురిక్సిర్ా బ్ంధనో వజరభేదక్ః |
లఘ్ుసంత్ాన సంక్లోప బ్దధగీహ్ విమ్నచ్నః || ౯౩||

మౌలికాంచ్న సంధ్ాత్ా విపక్ష మత్భేదక్ః |
దిగుంధన క్ర్సూిచీ ముఖాగిాసచత్ోపాత్క్ః || ౯౪||
చోరాగిా మండలాకార్ః పర్క్ంకాళ మర్దనః |
త్ాంతీరక్సశత్యరవంశ్ఘ్నా నానాన్వగళ మ్నచ్నః || ౯౫||
సమసిలోక్ స్ార్ంగః సుమహా విష్దూష్ణః |
సుమహా మ్యర్ుకోదండః సర్ా వశ్ేక్రేశ్ార్ః || ౯౬||
న్వఖిలాక్ర్ీణపట ః సర్ా సమ్నమహ్ క్ర్మక్ృత్ |
సంసింబ్న క్ర్ః సర్ా భూత్ోచాచటన త్త్పర్ః || ౯౭||
అహిత్ామయ కారవ చ్ దిాష్నామర్ణ కార్క్ః |
ఏకాయన గదామిత్ర విదేాష్ణ పరాయణః || ౯౮||
సరాార్ి సదిద
ధ ో దాత్ా విధ్ాత్ా విశ్ాపాలక్ః |
విర్ూపాక్షో మహావక్షాః వరిషతు మాధవపరయః || ౯౯||
అమిత్రక్ర్శన శాంత్ః పరశాంత్ః పరణత్ారిోహా |
ర్మణీయో ర్ణకత్ాిహ్ో ర్కాోక్షో ర్ణపండిత్ః || ౧౦౦||
ర్ణాంత్క్ృత్ ర్త్ాకార్ః ర్త్ాంగో ర్విపూజిత్ః |
వీర్హా వివిధ్ాకార్ః వర్ుణారాధ్ిత్ో వశ్రః |
సర్ా శ్త్యర వధ్ాకాంక్షమ శ్కతోమాన్ భక్ో మానదః || ౧౦౧||

సర్ాలోక్ధర్ః పుణేః పుర్ుష్ః పుర్ుషతత్ోమః |
పురాణః పుండరవకాక్షః పర్మర్మ పరభేదక్ః || ౧౦౨||
వీరాసనగత్ో వరవమ సరాాధ్ారో న్వర్ంక్ుశ్ః |
జగత్రక్షో జగనూమరిోః జగదానంద వర్ధనః || ౧౦౩||
శార్దః శ్క్టారాతిః శ్ంక్ర్సశక్టాక్ృతిః |
విర్కోో ర్క్ో వరాణఢ్ోే రామస్ాయక్ ర్ూపదృత్ || ౧౦౪||
మహావరాహ్ దంషాుర త్ామ నృసంహ్ నగరాత్మక్ః |
సమదృఙ్ోమక్షదో వంధ్ోే విహారవ వీత్క్లమష్ః || ౧౦౫||
గంభీరో గర్భగో గోపాో గభస ోర్ుగ హ్ేగోగుర్ుః |
శ్రీధర్ః శ్రీర్త్స్ా్ింత్ః శ్త్యరఘ్ాసశృతిగోచ్ర్ః || ౧౦౬||
పురాణక విత్త్ో వీర్ః పవిత్రసచర్ణాహ్ాయః |
మహాధ్ీరో మహావీరోే మహాబ్ల పరాక్ీమః || ౧౦౭||
సువిగీహ్ో విగీహ్ఘ్ాః సుమానీ మానదాయక్ః |
మాయిా మాయాపహ్ో మంతీర మానోే మానవివర్ధనః || ౧౦౮||
శ్త్యరసంహార్క్సూశర్ః శుకాీరిశ్శంక్రారిచత్ః |
సరాాధ్ార్ః పర్ంజోేతిః పారణః పారణభృత్చ్ుేత్ః || ౧౦౯||

చ్ందరధ్ామాఽపరతిదాందః పర్మాత్ామ సుదుర్గమః |
విశుదాధత్ామ మహాత్ేజాః పుణేశోలక్ః పురాణవిత్ || ౧౧౦||
సమసి జగదాధ్ారో విజేత్ా విక్ీమః క్ీమః |
ఆదిదేవో ధురవో దృశ్ేః స్ాతిోవక్ః పీరతివర్ధనః || ౧౧౧||
సర్ాలోకాశ్ీయసేివేః సరాాత్ామ వంశ్వర్ధనః |
దురాధర్ీః పరకాశాత్ామ సర్ాదృక్ సర్ావిత్ిమః || ౧౧౨||
సదగతిసిత్ాసంపనాః న్వత్ేసంక్లప క్లపక్ః |
వరవణ వాచ్సపతిరాాగవమ మహాశ్కతోః క్లాన్వధ్ిః || ౧౧౩||
అంత్రిక్షగతిః క్లేః క్లికాల ష్ే మ్నచ్నః |
సత్ేధర్మః పరసనాాత్ామ పరక్ృషతు వోేమవాహ్నః || ౧౧౪||
శిత్ధ్ార్సశఖి రౌదోర భదోర ర్ుదరసుపూజిత్ః |
దరిముఖాగిాజంభఘ్నా వీర్హా వాసవపరయః || ౧౧౫||
దుసోర్సుిదురారోహ్ో దురేఞేయో దుష్ న్వ
ు గీహ్ః |
భూత్ావాస్త భూత్హ్ంత్ా భూత్ేశో భూత్భావనః || ౧౧౬||
భావజోఞ భవరోగఘ్నా మనోవేగవ మహాభుజః |
సర్ాదేవమయః కాంత్ః సమృతిమాన్ సర్ాపావనః || ౧౧౭||

నీతిమన్ సర్ాజిత్ స్ౌమ్నే మహ్రవీర్పరాజిత్ః |
ర్ుదారంబ్రవష్ వర్దో జిత్మాయః పురాత్నః || ౧౧౮||
అధ్ాేత్మ న్వలయో భోకాో సంపూర్ణసిర్ాకామదః |
సత్ోేఽక్షరో గభీరాత్ామ విశ్ాభరాో మరవచిమాన్ || ౧౧౯||

న్వర్ంజనో జిత్భారంశుః అగిాగరోభఽగిా గోచ్ర్ః |
సర్ాజిత్ సంభవో విష్యణః పూజోే మంత్రవిత్కతయ
ీ ః || ౧౨౦||
శ్త్ావర్ోాః క్లానాథః కాలః కాలమయో హ్రిః |
అర్ూపత ర్ూపసంపనోా విశ్ార్ూపత విర్ూపక్ృత్ || ౧౨౧||
స్ాామాేత్ామ సమర్శాలఘ్్ సువరత్ో విజయాంవిత్ః |
చ్ండఘ్సచండకతర్ణః చ్త్యర్స్ాచర్ణపరయః || ౧౨౨||
పుణేక్రిోః పరామరవీ నృసంహ్ో నాభిమధేగః |
యజాఞత్మ యజఞసంక్లోప యజఞకేత్యర్మహేశ్ార్ః || ౧౨౩||
జిత్ారిర్ేజఞన్వలయశ్శర్ణేశ్శక్టాక్ృతిః |
ఉత్ోోోఽనుత్ోోోనంగస్ాింగసిరాాంగ శోభనః || ౧౨౪||
కాలాగిాః కాలనేమిఘ్ాః కామి కార్ుణేస్ాగర్ః |
ర్మానందక్రో రామ్న ర్జనీశాంత్ర్స ిత్ః || ౧౨౫||

సంవర్ధన సమరాంవేష్ీ దిాష్త్ారిణ పరిగీహ్ః |
మహాభిమానీ సంధ్ాత్ా సరాాధ్ీశో మహాగుర్ుః || ౧౨౬
సదధః సర్ాజగదోేన్వః సదాధర్ిసిర్ాసదిద
ధ ః|
చ్త్యరేాదమయశాశస్ాి సర్ాశాసోర విశార్దః || ౧౨౭ ||
తిర్సోృత్ార్ో త్ేజస్తో భాసోరారాధ్ిత్శుశభః |
వాేపీ విశ్ాంభరో వేగీః సాయంజోేతిర్నంత్క్ృత్ || ౧౨౮||
జయశ్రలో జయాకాంక్షమ జాత్వేదో జయపరదః |
క్విః క్లాేణదః కామ్నే మ్నక్షదో మ్నహ్నాక్ృతిః || ౧౨౯||
క్ుంక్ుమార్ుణ సరాాంగ క్మలాక్షః క్వీశ్ార్ః |
సువిక్ీమ్న న్వష్ోళంకో విశ్ాకేినో విహార్క్ృత్ || ౧౩౦||
క్దంబ్ాసుర్ విధాంసీ కేత్నగీహ్ దాహ్క్ః |
జుగుపాిగాసీ ోక్షణధ్ారో వక్ుంఠ భుజవాసక్ృత్ || ౧౩౧||
స్ార్జఞః క్ర్ుణామూరిోః వష్వో
ణ విష్యణభకతోదః |
సుక్ుీత్జోఞ మహ్ోదారో దుష్ోృత్ఘ్ాసుివిగీహ్ః || ౧౩౨||

సరాాభీష్ ు పరదోఽంంత్ో న్వత్ాేనందో గుణాక్ర్ః |
చ్క్ ీ క్ుందధర్ః ఖడమగ పర్శ్ాత్ ధరోఽగిాభృత్ || ౧౩౩||

దృత్ాంక్ుశో దండధర్ః శ్కతోహ్సిసుిశ్ంఖభురత్ |
ధనీా దృత్మహాపాశో హ్లి ముసలభూష్ణః || ౧౩౪||
గదాయుధధరో వజ్రర మహాశూల లసత్యభజః |
సమస్ాోయుధ సంపూర్ణసుిదర్శన మహాపరభుః || ౧౩౫||
||

ఫలశ్ృతిః

||

ఇతి స్ౌదర్శనం దివేం గుహ్ేం నామసహ్సరక్మ్ |
సర్ాసదిక్
ధ ర్ం సర్ా యంత్ర మంత్ారత్మక్ం పర్మ్ || ౧౩౬||
ఏత్నాామ సహ్సరం త్య న్వత్ేం యః పఠేత్ సుధ్ీః |
శ్ృణకతి వా శాీవయతి త్సే సదిఃధ క్ర్స ోత్ా || ౧౩౭||
దత్ాేనాం దేవశ్త్ర
ర ణాం దుర్జయానాం మహ్రజస్ామ్ |
వినాశార్ిమిదం దేవి హ్రో రాస్ాధ్ిత్ం మయా || ౧౩౮||
శ్త్యరసంహార్క్మిదం సర్ాదా జయవర్ధనమ్ |
జల శైల మహార్ణే దుర్గమ్యష్య మహాపతి || ౧౩౯||
భయంక్రేష్య శాపత్యి సంపారపే ోష్య మహ్త్యిచ్ |
యసిక్ృత్ పఠనం క్ురాేత్ త్సే నవ భవేత్ భయమ్ || ౧౪౦||
బ్రహ్మఘ్ాశ్చ పశుఘ్ాశ్చ మాత్ాపత్ౄ విన్వందక్ః |

దేవానాం దూష్క్శాచప గుర్ుత్లపగత్ోఽప వా || ౧౪౧||
జపాోవ సక్ృతిదం స్తోత్రం ముచ్ేత్ే సర్ాకతలిుష్ః |
తిష్న్
ి గచ్ఛన్ సాపన్ భుంజన్ జాగీనాప హ్సనాప || ౧౪౨||
సుదర్శన నృసంహేతి యో వదేత్యో సక్ృనార్ః |
స వ న లిపేత్ే పాపః భుకతోం ముకతోం చ్ విందతి || ౧౪౩||
ఆదయో వాేదయసిరేా రోగా రోగాదిదేవత్ాః |
శ్రఘ్ంర నశ్ేంతి త్ే సరేా పఠనాత్ోసే వ నృణామ్ || ౧౪౪||
బ్హ్ూనాత్ర కతముకేోన జపే ోవదం మంత్ర పుష్ోలమ్ |
యత్ర మర్ోయశ్చరేత్ త్త్ర ర్క్షతి శ్రీసుదర్శనః || ౧౪౫||
ఇతి శ్రీ విహ్గేశ్ార్ ఉత్ోర్ఖండే ఉమామహేశ్ార్సంవాదే
మంత్రవిధ్ానే శ్రీ సుదర్శన సహ్సరనామ స్తోత్రం నామ
షతడశ్ పరకాశ్ః ||

