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ശ്രീ വിഷ്ണുസഹശ്സനാമ
ശ്രീ ഗുരുഭ്യാ നമഃ | ഹരിഃ ഓം |
വിഷ്ണുസഹശ്സനാമ പീടികെ (൧൩ ഭലാെ)
വവരംപായന ഉവാച
ശ്രുത്വാ ധര്മാനഭരഭേണ പാവനാനി ച സരവരഃ
|
യുധിഷ്ഠിരഃ രാംത്നവം പുനഭരവാ്യ്യാേത് ||
൧ ||
യുധിഷ്ഠിര:
െിഭമെം വൈവത്ം ഭ ാഭെ െിം വാഭപയെം
പരായണം |
സ്ത്ുവംത്ഃ െം െമര്ചംത്ഃ
ശ്പാപ്നുനുയുര്മാനവാഃ രു്മ് || ൨ ||
ഭൊ ധര്മഃ സരവധര്മാണാം ്വത്ഃ പരഭമാ മത്ഃ
|
െിം ജപന്മുചയഭത് ജംത്ുര്ജന്മസംസാരബംധനാത്
|| ൩ ||
്ീഷ്മ:
ജഗത്ശ്പ്ും ഭൈവഭൈവമനംത്ം പുരുഭോത്തമമ് |
സ്ത്ുവന്നാമസഹഭശ്സണ പുരുേഃ സത്ഭത്ാത്ഥിത്ഃ
|| ൪ ||
ത്ഭമവ ചാര്ചയന്നിത്യം ്ക്ത്യാ
പുരുേമവയയമ് |
ധയായന് സ്ത്ുവന്നമസയംശ്ച യജമാനസ്ത്ഭമവ
ച || ൫ ||
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അനാൈി നിധനം വിഷ്ണും
സരവഭ ാെമഭഹരവരമ് |
ഭ ാൊധയക്ഷം സ്ത്ുവന്നിത്യം സരവൈുഃഖാത്ിഭഗാ
്ഭവത് || ൬ ||
ശ്ബഹ്മണയം സരവധര്മജ്ഞം ഭ ാൊനാം
െീര്ത്ിവര്ധനമ് |
ഭ ാെനാഥം മഹദ്്ൂത്ം സരവ്ൂത്്ഭവാധ്്വമ്
|| ൭ ||
ഏേ ഭമ സരവധര്മാണാം ധര്ഭമാധിെത്ഭമാ മത്ഃ
യദ്്ക്ത്യാ പുംഡരീൊക്ഷം സ്ത്വവരര്ഭചന്നരഃ
സൈാ || ൮ ||
പരമം ഭയാ മഹഭത്തജഃ പരമം ഭയാ മഹത്തപഃ
|
പരമം ഭയാ മഹദ്ശ്ബഹ്മ പരമം യഃ പരായണമ്
|| ൯ ||
പവിശ്ത്ാണാം പവിശ്ത്ം ഭയാ മംഗ ാനാം ച
മംഗ മ് |
വൈവത്ം ഭൈവത്ാനാം ച ്ൂത്ാനാം ഭയാവയയഃ
പിത്ാ || ൧൦ ||
യത്ഃ സരവാണി ്ൂത്ാനി ്വംത്യാൈിയുഗാഗഭമ |
യസ്മിംശ്ച ശ്പ യം യാംത്ി പുനഭരവ
യുഗക്ഷഭയ || ൧൧ ||
ത്സയ ഭ ാെശ്പധാനസയ ജഗന്നാഥസയ ്ൂപഭത് |
വിഷ്ഭണാര്നാമസഹശ്സം ഭമ ശ്രുണു
പാപ്യാപഹമ് || ൧൨ ||
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യാനി നാമാനി ഗൗണാനി വിഖയാത്ാനി
മഹാത്മനഃ |
ഋേി്ിഃ പരിഗീത്ാനി ത്ാനി വക്ഷയാമി ്ൂത്ഭയ
|| ൧൩ ||
വശ്െത്ുംഡ മഹാൊയ ഭൊടി സൂരയ സമശ്പ്
നിരവിഘ്നം െുരു ഭമ ഭൈവ സരവ ൊഭരയേു
സരവൈ
രുക്ാംബരൈരം വിഷ്ണും രരിവര്ണം
ചത്ുര്്ുജം
ശ്പസന്ന വൈനം ധയാഭയത് സരവ വിഘ്ഭനാപ
രാംത്ഭയ
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വിഷ്ണുസഹശ്സനാമ (൧൧൭ ഭലാെ)
(൧) വിരവം (൨) വിഷ്ണു: (൩) വരത്ൊര: (൪)
്ൂത് ്വയ ്വത് ശ്പ്ു:
(൫) ്ൂത്െൃത് (൬) ്ൂത്ശ്്ുത് (൭) ്ാവ: (൮)
്ൂത്ാത്മ (൯) ്ൂത്്ാവന: || ൧൪ ||
(൧൦) പൂത്ാത്മാ (൧൧) പരമാത്മ (൧൨)
മുക്ത്ാനാം പരമാ ഗത്ി:
(൧൩) അവയയ: (൧൪) പുരുേ: (൧൫) സാക്ഷി
(൧൬) ഭക്ഷശ്ത്ജ്ഞ: (൧൭) അക്ഷര: ഏവ ഛ || ൧൫
(൧൮) ഭയാഗ: (൧൯) ഭയാഗ വിൈാം ഭനത്ാ (൨൦)
ശ്പധാന പുരുേീരവര
(൨൧) നാരസിംഹവപു: (൨൨) ശ്രീമാന് (൨൩)
ഭെരവ: (൨൪) പുരുഭോത്തമ: || ൧൬ ||
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(൨൫) സരവ: (൨൬) രരവ: (൨൭) രിവ: (൨൮)
സ്ഥണു: (൨൯) ്ൂത്ാൈി: (൩൦) നിധിരവയയ:
(൩൧) സം്വ: (൩൨) ്ാവന: (൩൩) ്ര്ത്ാ
(൩൪) ശ്പ്വ: (൩൫) ശ്പ്ു: (൩൬) ഈരവര: || ൧൭
||
(൩൭) സവയം്ൂ: (൩൮) രം്ു: (൩൯) ആൈിത്യ:
(൪൦) പുഷ്െരാക്ഷ: (൪൧) മഹാസവന:
(൪൨) അനാൈിനിധന: (൪൩) ധാത്ാ (൪൪) വിധാത്ാ
(൪൫) ധാത്ുരുഥാമഃ || ൧൮ ||
(൪൬) അശ്പഭമയ: (൪൭) ഹൃേിഭെര: (൪൮)
പദ്മനാ്: (൪൯) അമരശ്പ്ു:
(൫൦) വിരവെര്മ (൫൧) മനു: (൫൨) ത്വഷ്ടാ (൫൩)
സ്ഥവിഷ്ട (൫൪) സ്ഥവിഭരാ ശ്ധുവ: || ൧൯ ||
(൫൫) ആശ്ഗാഹയ: (൫൬) രാരവത്: (൫൭) െൃഷ്ണ:
(൫൮) ഭ ാഹിത്ാക്ഷ: (൫൯) ശ്പത്ര്ധന:
(൬൦) ശ്പ്ൂത്: (൬൧) ശ്ത്ിെെുഭ്ധമ (൬൨)
പവിശ്ത്ം (൬൩) മംഗളം പരമ് || ൨൦ ||
(൬൪) ഈരാന (൬൫) ശ്പാണൈ: (൬൬) ശ്പാണ:
(൬൭) ഭജയഷ്ഠ: (൬൮) ഭശ്രഷ്ട: (൬൯) ശ്പജാപത്ി:
(൭൦) ഹിരണയഗര്്: (൭൧) ്ൂഗര്്: (൭൨) മാധവ
(൭൩) മധുസൂൈന: || ൨൧ ||
(൭൪) ഈരവര: (൭൫) വിശ്െമീ (൭൬) ധനവീ (൭൭)
ഭമധാവീ (൭൮) വിശ്െമ: (൭൯) ശ്െമ:
(൮൦) അനുഥമ (൮൧) ൈുരാധര്േ: (൮൨)
െൃത്ജ്ഞ: (൮൩) െൃത്ി: (൮൪) ആത്മവാന് ||
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൨൨ ||
(൮൫) സുഭരര: (൮൬) രരണമ് (൮൭) രര്മ
(൮൮) വിരവഭരത്ാ (൮൯) ശ്പജാ്വ:
(൯൦) അഹ: (൯൧) സംവത്സര: (൯൨) വയാ :
(൯൩) ശ്പത്യയ: (൯൪) സരവൈര്രന: || ൨൩ ||
(൯൫) ആജ: (൯൬) സഭരവരവര: (൯൭) സിദ്ധ: (൯൮)
സിദ്ധി: (൯൯) സരവാൈി: (൧൦൦) അചയുത്:
(൧൦൧) വൃോെപി: (൧൦൨) ആഭമയാത്മാ (൧൦൩)
സരവഭയാഗവിനിസൃത്: || ൨൪ ||
(൧൦൪) വസു: (൧൦൫) വസുമനാ: (൧൦൬) സത്യ:
(൧൦൭) സമാത്മാ (൧൦൮) സംമിത് (അസംമിത്)
(൧൦൯) സമ:
(൧൧൦) അഭമാഘ: (൧൧൧) പുംഡരീൊക്ഷ:
(൧൧൨) വൃേെര്മാ (൧൧൩) വൃോെൃത്ിഃ ||
൨൫ ||
(൧൧൪) രുശ്ധ: (൧൧൫) ബഹുരിരാ: (൧൧൬) ്്ു:
(൧൧൭) വിരവഭയാനി: (൧൧൮) സുചിശ്രവാ:
(൧൧൯) അമൃത്: (൧൨൦) രാരവത്സ്ഥണു: (൧൨൧)
വരാഭരാഹ: (൧൨൨) മഹാത്പാ: || ൨൬ ||
(൧൨൩) സരവഗ: (൧൨൪) സരവവിദ്ബനു: (൧൨൫)
വിരവക്ഭസന: (൧൨൬) ജനാര്ൈന:
(൧൨൭) ഭവൈ: (൧൨൮) ഭവൈവിത് (൧൨൯)
അവയംഗ: (൧൩൦) ഭവൈാംഗ: (൧൩൧) ഭവൈവിത്
(൧൩൨) െവി: || ൨൭ ||
(൧൩൩) ഭ ാൊധയക്ഷ: (൧൩൪) സുരാൈയക്ഷ:
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(൧൩൫) ധര്മാൈയക്ഷ: (൧൩൬) െൃത്ാെൃത്:
(൧൩൭) ചത്ുരാത്മാ (൧൩൮) ചത്ുരവയുഹ:
(൧൩൯) ചത്ുൈംശ്ഷ്ട (൧൪൦) ചത്ുര്്ുജ: || ൨൮ ||
(൧൪൧) ശ്ബാജിഷ്ണു: (൧൪൨) ഭ്ാജനം (൧൪൩)
ഭ്ാക്ത്ാ (൧൪൪) സഹിഷ്ണു: (൧൪൫) ജഗൈാൈിജ:
(൧൪൬) അനഘഃ (൧൪൭) വിജയഃ (൧൪൮) ഭജത്ാ
(൧൪൯) വിരവഭയാനിഃ (൧൫൦) പുനരവസുഃ || ൨൯
||
(൧൫൧) ഉഭപംശ്ൈ (൧൫൨) വാമനഃ (൧൫൩) ശ്പാംരുഃ
(൧൫൪) അഭമാഘഃ (൧൫൫) രുചിഃ (൧൫൬)
ഊര്ജിത്ഃ
(൧൫൭) അത്ീംശ്ൈഃ (൧൫൮) സംശ്ഗഹഃ (൧൫൯)
സര്ഗഃ (൧൬൦) ധൃത്ാത്മാ (൧൬൧) നിയമഃ
(൧൬൨) യമഃ || ൩൦ ||
(൧൬൩) ഭവധയഃ (൧൬൪) വവൈയഃ (൧൬൫)
സൈാഭയാഗീ: (൧൬൬) വീരഹാ (൧൬൭) മാധവഃ
(൧൬൮) മധുഃ
(൧൬൯) അത്ീംശ്ൈിയഃ (൧൭൦) മഹാമായഃ (൧൭൧)
മഭഹാത്സാഹഃ (൧൭൨) മഹാബ ഃ || ൩൧ ||
(൧൭൩) മഹാബുദ്ധിഃ (൧൭൪) മഹാവീരയഃ (൧൭൫)
മഹാരക്ത്ിഃ (൧൭൬) മഹാൈയുത്ിഃ
(൧൭൭) അനിര്ഭൈരയവപുഃ (൧൭൮) ശ്രീമാന്
(൧൭൯) അഭമയാത്മാ (൧൮൦) മഹാശ്ൈിധൃക് ||
൩൨ ||
(൧൮൧) മഭഹേവാസഃ (൧൮൨) മഹീ്ര്ത്ാ
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(൧൮൩) ശ്രീനിവാസഃ (൧൮൪) സത്ാംഗത്ിഃ
(൧൮൫) അനിരുദ്ധഃ (൧൮൬) സുരാനംൈഃ (൧൮൭)
ഭഗാവിംൈഃ (൧൮൮) ഭഗാവിൈാംപത്ിഃ || ൩൩ ||
(൧൮൯) മരീചിഃ (൧൯൦) ൈമനഃ (൧൯൧) ഹംസഃ
(൧൯൨) സുപര്ണഃ (൧൯൩) ്ുജഭഗാത്തമഃ
(൧൯൪) ഹിരണയനാ്ഃ (൧൯൫) സുത്പാഃ (൧൯൬)
പദ്മനാ്ഃ (൧൯൭) ശ്പജാപത്ിഃ || ൩൪ ||
(൧൯൮) അമൃത്യുഃ (൧൯൯) സരവൈൃക് (൨൦൦)
സിംഹഃ (൨൦൧) സംധാത്ാ (൨൦൨) സംധിമാന്
(൨൦൩) സ്ഥിരഃ
(൨൦൪) അജഃ (൨൦൫) ൈുര്മര്േണഃ (൨൦൬)
രാസ്ത്ാ (൨൦൭) വിശ്രുത്ാത്മാ (൨൦൮)
സുരാരിഹാ || ൩൫ ||
(൨൦൯) ഗുരുഃ (൨൧൦) ഗുരുത്മഃ (൨൧൧) ധാമഃ
(൨൧൨) സത്യഃ (൨൧൩) സത്യപരാശ്െമഃ
(൨൧൪) നിമിേഃ (൨൧൫) അനിമിേഃ (൨൧൬)
ശ്സഗവീ (൨൧൭) വാചസ്പത്ിഃ (൨൧൮) ഉൈാരധീഃ
|| ൩൬ ||
(൨൧൯) അശ്ഗണീഃ (൨൨൦) ശ്ഗാമണീഃ (൨൨൧)
ശ്രീമാന് (൨൨൨) നയായഃ (൨൨൩) ഭനത്ാ
(൨൨൪) സമീരണഃ
(൨൨൫) സഹശ്സമൂര്ധാ (൨൨൬) വിരവാത്മാ
(൨൨൭) സഹശ്സാക്ഷഃ (൨൨൮) സഹശ്സപാത് ||
൩൭ ||
(൨൨൯) ആവര്ത്നഃ (൨൩൦) (അ)നിവൃത്താത്മാ
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(൨൩൧) സംവൃത്ഃ (൨൩൨) സംശ്പമര്ൈനഃ
(൨൩൩) അഹഃസംവര്ത്െഃ (൨൩൪) വഹ്നി
(൨൩൫) അനി ഃ (൨൩൬) ധരണീധരഃ || ൩൮ ||
(൨൩൭) സുശ്പസാൈഃ (൨൩൮) ശ്പസന്നാത്മാ
(൨൩൯) വിരവധൃക് (൨൪൦) വിരവ്ുക് (൨൪൧)
വി്ുഃ
(൨൪൨) സത്െര്ത്ാ (൨൪൩) സത്െൃത്ഃ (൨൪൪)
സാധുഃ (൨൪൫) ജഹ്നു (൨൪൬) നാരായണഃ
(൨൪൭) നരഃ || ൩൯ ||
(൨൪൮) അസംഭഖയയഃ (൨൪൯) അശ്പഭമയാത്മാ
(൨൫൦) വിരിഷ്ടഃ (൨൫൧) രിഷ്ടെൃത് (൨൫൨)
രിരുചിഃ
(൨൫൩) സിദ്ധാര്ഥഃ (൨൫൪) സിദ്ധസംെല്പഃ
(൨൫൫) സിദ്ധിൈഃ (൨൫൬) സിദ്ധിസാധനഃ || ൪൦ ||
(൨൫൭) വൃോഹീ (൨൫൮) വൃേ്ഃ (൨൫൯)
വിഷ്ണുഃ (൨൬൦) വൃരപരവാ (൨൬൧)
വൃഭോൈരഃ
(൨൬൨) വര്ധനഃ (൨൬൩) വര്ധമാനഃ (൨൬൪)
വിവിക്ത്ഃ (൨൬൫) ശ്രുത്ിസാഗരഃ || ൪൧ ||
(൨൬൬) സു്ുജഃ (൨൬൭) ൈുര്ധരഃ (൨൬൮)
വാഗ്മീ (൨൬൯) മഭഹംശ്ൈഃ (൨൭൦) വസുൈഃ
(൨൭൧) വസുഃ
(൨൭൨) വനെരൂപഃ (൨൭൩) ബൃഹശ്ൈൂപഃ
(൨൭൪) രിപിവിഷ്ടഃ (൨൭൫) ശ്പൊരനഃ || ൪൨ ||
(൨൭൬) ഓജസ്ഭത്ഭജാൈയുത്ിധരഃ (൨൭൭)
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ശ്പൊരാത്മാ (൨൭൮) ശ്പത്ാപനഃ
(൨൭൯) ഋദ്ധഃ (൨൮൦) സ്പഷ്ടാക്ഷഭരാ മംശ്ത്ഃ
(സ്പഷ്ടാക്ഷരഃ+മംശ്ത്ഃ) (൨൮൧) ചംശ്ൈാംരുഃ
(൨൮൨) ്ാസ്െരൈയുത്ിഃ || ൪൩ ||
(൨൮൩) അമൃത്ാംരൂദ്്വഃ (൨൮൪) ്ാനുഃ
(൨൮൫) രരബിംൈുഃ (൨൮൬) സുഭരരവരഃ
(൨൮൭) ഔേധം (൨൮൮) ജഗത്ഃ ഭസത്ുഃ
(൨൮൯) സത്യധര്മപരാശ്െമഃ || ൪൪ ||
(൨൯൦) ്ൂത്്വയ്വന്നാഥഃ (൨൯൧) പവനഃ
(൨൯൨) പാവനഃ (൨൯൩) അന ഃ
(൨൯൪) ൊമഹാ (൨൯൫) ൊമെൃത് (൨൯൬)
ൊംത്ഃ (൨൯൭) ൊമഃ (൨൯൮) ൊമശ്പൈഃ
(൨൯൯) ശ്പ്ുഃ || ൪൫ ||
(൩൦൦) യുഗാൈിെൃത് (൩൦൧) യുഗാവര്ത്ഃ (൩൦൨)
വനെമായഃ (൩൦൩) മഹാരനഃ
(൩൦൪) അൈൃരയഃ (൩൦൫) വയക്ത്രൂപഃ
(അവയക്ത്രൂപഃ) (൩൦൬) സഹശ്സജിത് (൩൦൭)
അനംത്ജിത് || ൪൬ ||
(൩൦൮) ഇഷ്ടഃ (൩൦൯) അവിരിഷ്ടഃ (വിരിഷ്ടഃ)
(൩൧൦) രിഭഷ്ടഷ്ടഃ (൩൧൧) രിഖംഡീ (൩൧൨)
നഹുേഃ (൩൧൩) വൃേഃ
(൩൧൪) ഭശ്ൊധഹാ (൩൧൫) ഭശ്ൊധെൃത് (൩൧൬)
െര്ത്ാ (൩൧൭) വിരവബാഹുഃ (൩൧൮) മഹീധരഃ
|| ൪൭ ||
(൩൧൯) അചയുത്ഃ (൩൨൦) ശ്പഥിത്ഃ (൩൨൧)
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ശ്പാണഃ (൩൨൨) ശ്പാണൈഃ (൩൨൩)
വാസവാനുജഃ
(൩൨൪) അപാംനിധിഃ (൩൨൫) അധിഷ്ടാനമ്
(൩൨൬) അശ്പമത്തഃ (൩൨൭) ശ്പത്ിഷ്ഠിത്ഃ ||
൪൮ ||
(൩൨൮) സ്െംൈഃ (൩൨൯) സ്െംൈധരഃ (൩൩൦)
ധുരയഃ (൩൩൧) വരൈഃ (൩൩൨) വായുവാഹനഃ
(൩൩൩) വാസുഭൈവഃ (൩൩൪) ബൃഹദ്്ാനുഃ
(൩൩൫) ആൈിഭൈവഃ (൩൩൬) പുരംൈരഃ || ൪൯ ||
(൩൩൭) അഭരാെഃ (൩൩൮) ത്ാരണഃ (൩൩൯)
ത്ാരഃ (൩൪൦) രൂരഃ (൩൪൧) രൗരിഃ (൩൪൨)
ജഭനരവരഃ
(൩൪൩) അനുെൂ ഃ (൩൪൪) രത്ാവര്ത്ഃ (൩൪൫)
പദ്മീ (൩൪൬) പദ്മനിഭ്ക്ഷണഃ || ൫൦ ||
(൩൪൭) പദ്മനാ്ഃ (൩൪൮) അരവിംൈാക്ഷഃ
(൩൪൯) പദ്മഗര്്ഃ (൩൫൦) രരീര്ൃത്
(൩൫൧) മഹര്ദ്ധിഃ (൩൫൨) ഋദ്ധഃ (൩൫൩)
വൃദ്ധാത്മാ (൩൫൪) മഹാക്ഷഃ (൩൫൫) ഗരുഡൈവജഃ
|| ൫൧ ||
(൩൫൬) അത്ു ഃ (൩൫൭) രര്ഃ (൩൫൮) ്ീമഃ
(അ്ീമഃ) (൩൫൯) സമയജ്ഞഃ (൩൬൦)
ഹവിര്ഹരിഃ
(൩൬൧) സരവ ക്ഷണ ക്ഷണയഃ (൩൬൨)
ക്ഷ്മീവാന് (൩൬൩) സമിത്ിംജയഃ || ൫൨ ||
(൩൬൪) വിക്ഷരഃ (൩൬൫) ഭരാഹിത്ഃ (൩൬൬)
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മാര്ഗഃ (൩൬൭) ഭഹത്ുഃ (൩൬൮) ൈാഭമാൈരഃ
(൩൬൯) സഹഃ
(൩൭൦) മഹീധരഃ (൩൭൧) മഹാ്ാഗഃ (൩൭൨)
ഭവഗവാന് (൩൭൩) അമിത്ാരനഃ || ൫൩ ||
(൩൭൪) ഉദ്്വഃ (൩൭൫) ഭക്ഷാ്ണഃ (൩൭൬) ഭൈവഃ
(൩൭൭) ശ്രീഗര്്ഃ (൩൭൮) പരഭമരവരഃ
(൩൭൯) െരണം (൩൮൦) ൊരണം (൩൮൧) െര്ത്ാ
(൩൮൨) വിെര്ത്ാ (൩൮൩) ഗഹനഃ (൩൮൪)
ഗുഹഃ || ൫൪ ||
(൩൮൫) വയവസായഃ (൩൮൬) വയവസ്ഥാനഃ
(൩൮൭) സംസ്ഥാനഃ (൩൮൮) സ്ഥാനൈഃ (൩൮൯)
ശ്ധുവഃ
(൩൯൦) പരര്ദ്ധിഃ (൩൯൧) പരമസ്പഷ്ടഃ (൩൯൨)
സ്ത്ുഷ്ടഃ (൩൯൩) പുഷ്ടഃ (൩൯൪) രുഭ്ക്ഷണഃ ||
൫൫ ||
(൩൯൫) രാമഃ (൩൯൬) വിരാമഃ (൩൯൭) വിരജഃ
(൩൯൮) മാര്ഗഃ (൩൯൯) ഭനയഃ (൪൦൦) നയഃ
(൪൦൧) അനയഃ
(൪൦൨) വീരഃ (൪൦൩) രക്ത്ിമത്ാം ഭശ്രഷ്ഠഃ (൪൦൪)
ധര്മഃ (൪൦൫) ധര്മവിൈുത്തമഃ || ൫൬ ||
(൪൦൬) വവെുംഠഃ (൪൦൭) പുരുേഃ (൪൦൮)
ശ്പാണഃ (൪൦൯) ശ്പാണൈഃ (൪൧൦) ശ്പണവഃ (൪൧൧)
പൃഥുഃ
(൪൧൨) ഹിരണയഗര്്ഃ (൪൧൩) രശ്ത്ുഘ്നഃ
(൪൧൪) വയാപ്നുത്ഃ (൪൧൫) വായുഃ (൪൧൬)
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അഭധാക്ഷജഃ || ൫൭ ||
(൪൧൭) ഋത്ുഃ (൪൧൮) സുൈര്രനഃ (൪൧൯) ൊ ഃ
(൪൨൦) പരഭമഷ്ഠീ (൪൨൧) പരിശ്ഗഹഃ
(൪൨൨) ഉശ്ഗഃ (൪൨൩) സംവസ്സരഃ (൪൨൪) ൈക്ഷഃ
(൪൨൫) വിശ്രാമഃ (൪൨൬) വിരവൈക്ഷിണഃ || ൫൮
||
(൪൨൭) വിസ്ത്ാരഃ (൪൨൮) സ്ഥാവരഃ (൪൨൯)
സ്ഥാണുഃ (൪൩൦) ശ്പമാണമ് (൪൩൧) ബീജമവയയമ്
(൪൩൨) അര്ഥഃ (൪൩൩) അനര്ഥഃ (൪൩൪)
മഹാകൊരഃ (൪൩൫) മഹാഭ്ാഗഃ (൪൩൬)
മഹാധനഃ || ൫൯ ||
(൪൩൭) അനിരവിണ്ണഃ (൪൩൮) സ്ഥവിഷ്ഠഃ (൪൩൯)
്ൂഃ (അ്ൂഃ) (൪൪൦) ധര്മയൂപഃ (൪൪൧) മഹാമഖഃ
(൪൪൨) നക്ഷശ്ത്ഭനമിഃ (൪൪൩) നക്ഷശ്ത്ീ (൪൪൪)
ക്ഷമഃ (൪൪൫) ക്ഷാമഃ (൪൪൬) സമീഹനഃ || ൬൦ ||
(൪൪൭) യജ്ഞഃ (൪൪൮) ഇജയഃ (൪൪൯) മഭഹജയഃ
(൪൫൦) ശ്െത്ുഃ (൪൫൧) സശ്ത്മ് (൪൫൨) സത്ാംഗത്ിഃ
(൪൫൩) സരവൈര്രീ (൪൫൪) വിമുക്ത്ാത്മാ (൪൫൫)
സരവജ്ഞഃ (൪൫൬) ജ്ഞാനമുത്തമമ് || ൬൧ ||
(൪൫൭) സുശ്വത്ഃ (൪൫൮) സുമുഖഃ (൪൫൯)
സൂക്ഷ്മഃ (൪൬൦) സുഭഘാേഃ (൪൬൧) സുഖൈഃ
(൪൬൨) സുഹൃത്
(൪൬൩) മഭനാഹരഃ (൪൬൪) ജിത്ഭശ്ൊധഃ (൪൬൫)
വീരബാഹുഃ (൪൬൬) വിൈാരണഃ || ൬൨ ||
(൪൬൭) സവാപനഃ (൪൬൮) സവവരഃ (൪൬൯)
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വയാപീ (൪൭൦) വനൊത്മാ (൪൭൧)
വനെെര്മെൃത്
(൪൭൨) വത്സരഃ (൪൭൩) വത്സ ഃ (൪൭൪) വത്സീ
(൪൭൫) രത്നഗര്്ഃ (൪൭൬) ധഭനരവരഃ || ൬൩ ||
(൪൭൭) ധര്മഗുപ്നു (൪൭൮) ധര്മെൃത് (൪൭൯)
ധര്മീ (൪൮൦) സത് (൪൮൧) അസത് (൪൮൨)
ക്ഷരമ് (൪൮൩) അക്ഷരമ്
(൪൮൪) അവിജ്ഞാത്ാ (൪൮൫) സഹശ്സാംരുഃ
(൪൮൬) വിധാത്ാ (൪൮൭) െൃത് ക്ഷണഃ || ൬൪ ||
(൪൮൮) ഗ്സ്ത്ിഭനമിഃ (൪൮൯) സത്വസ്ഥഃ (൪൯൦)
സിംഹഃ (൪൯൧) ്ൂത്മഭഹരവരഃ
(൪൯൨) ആൈിഭൈവഃ (൪൯൩) മഹാഭൈവഃ (൪൯൪)
ഭൈഭവരഃ (൪൯൫) ഭൈവ്ൃദ്ഗുരുഃ || ൬൫ ||
(൪൯൬) ഉത്തരഃ (൪൯൭) ഭഗാപത്ിഃ (൪൯൮)
ഭഗാപ്നുത്ാ (൪൯൯) ജ്ഞാനഗമയഃ (൫൦൦) പുരാത്നഃ
(൫൦൧) രരീര്ൂത്്ൃത് (൫൦൨) ഭ്ാക്ത്ാ (൫൦൩)
െപീംശ്ൈഃ (൫൦൪) ്ൂരിൈക്ഷിണഃ || ൬൬ ||
(൫൦൫) ഭസാമപഃ (൫൦൬) അമൃത്പഃ (൫൦൭) ഭസാമഃ
(൫൦൮) പുരുജിത് (൫൦൯) പുരുസത്തമഃ
(൫൧൦) വിനയഃ (൫൧൧) ജയഃ (൫൧൨) സത്യസംധഃ
(൫൧൩) ൈാരാര്ഹഃ (൫൧൪) സാത്വത്ാംപത്ിഃ ||
൬൭ ||
(൫൧൫) ജീവഃ (൫൧൬) വിനയിത്ാസാക്ഷീ (൫൧൭)
മുെുംൈഃ (൫൧൮) അമിത്വിശ്െമഃ
(൫൧൯) അംഭ്ാനിധിഃ (൫൨൦) അനംത്ാത്മാ
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(൫൨൧) മഭഹാൈധിരയഃ (൫൨൨) അംത്െഃ || ൬൮
||
(൫൨൩) അജഃ (൫൨൪) മഹാര്ഹഃ (൫൨൫)
സവാ്ാവയഃ (൫൨൬) ജിത്ാമിശ്ത്ഃ (൫൨൭)
ശ്പഭമാൈനഃ
(൫൨൮) ആനംൈഃ (൫൨൯) നംൈനഃ (൫൩൦) നംൈഃ
(൫൩൧) സത്യധര്മാ (൫൩൨) ശ്ത്ിവിശ്െമഃ || ൬൯
||
(൫൩൩) മഹര്േിഃ (൫൩൪) െപി ാചാരയഃ (൫൩൫)
െൃത്ജ്ഞഃ (൫൩൬) ഭമൈിനീപത്ിഃ
(൫൩൭) ശ്ത്ിപൈഃ (൫൩൮) ശ്ത്ിൈരാധയക്ഷഃ (൫൩൯)
മഹാരൃംഗഃ (൫൪൦) െൃത്ാംത്െൃത് || ൭൦ ||
(൫൪൧) മഹാവരാഹഃ (൫൪൨) ഭഗാവിംൈഃ (൫൪൩)
സുഭേണഃ (൫൪൪) െനൊംഗൈീ
(൫൪൫) ഗുഹയഃ (൫൪൬) ഗ്ീരഃ (൫൪൭) ഗഹനഃ
(൫൪൮) ഗുപ്നുത്ഃ (൫൪൯) ചശ്െഗൈാധരഃ || ൭൧ ||
(൫൫൦) ഭവധാഃ (൫൫൧) സവാംഗഃ (൫൫൨) അജിത്ഃ
(൫൫൩) െൃഷ്ണഃ (൫൫൪) ൈൃഡഃ (൫൫൫)
സംെര്േണഃ (൫൫൬) അചയുത്ഃ
(൫൫൭) വരുണഃ (൫൫൮) വാരുണഃ (൫൫൯) വൃക്ഷഃ
(൫൬൦) പുഷ്െരാക്ഷഃ (൫൬൧) മഹാമനാഃ || ൭൨
||
(൫൬൨) ്ഗവാന് (൫൬൩) ്ഗഹാ (൫൬൪)
ആനംൈീ (൫൬൫) വനമാ ീ (൫൬൬) ഹ ായുധഃ
(൫൬൭) ആൈിത്യഃ (൫൬൮) ഭജയാത്ിരാൈിത്യഃ
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(൫൬൯) സഹിഷ്ണുഃ (൫൭൦) ഗത്ിസത്തമഃ || ൭൩
||
(൫൭൧) സുധനവാ (൫൭൨) ഖംഡപരരുഃ (൫൭൩)
ൈാരുണഃ (൫൭൪) ശ്ൈവിണശ്പൈഃ
(൫൭൫) ൈിവസ്പൃക് (൫൭൬) സരവൈൃഗ് വയാസഃ
(൫൭൭) വാചസ്പത്ിഃ (൫൭൮) അഭയാനിജഃ || ൭൪
||
(൫൭൯) ശ്ത്ിസാമാ (൫൮൦) സാമഗഃ (൫൮൧) സാമ
(൫൮൨) നിര്ബാണം (൫൮൩) ഭ്േജമ് (൫൮൪)
്ിേക്
(൫൮൫) സംനയാസെൃത് (൫൮൬) രമഃ (൫൮൭)
രാംത്ഃ (൫൮൮) നിഷ്ഠാ (൫൮൯) രാംത്ിഃ (൫൯൦)
പരായണമ് || ൭൫ ||
(൫൯൧) രു്ാംഗഃ (൫൯൨) രാംത്ിൈഃ (൫൯൩)
ശ്സഷ്ടാ (൫൯൪) െുമുൈഃ (൫൯൫) െുവഭ രയഃ
(൫൯൬) ഭഗാഹിത്ഃ (൫൯൭) ഭഗാപത്ിഃ (൫൯൮)
ഭഗാപ്നുത്ാ (൫൯൯) വൃേ്ാക്ഷഃ (൬൦൦)
വൃേശ്പിയഃ || ൭൬ ||
(൬൦൧) അനിവര്ത്ീ (൬൦൨) നിവൃത്താത്മാ
(൬൦൩) സംഭക്ഷപ്നുത്ാ (൬൦൪) ഭക്ഷമെൃച്ഛിവഃ
(൬൦൫) ശ്രീവത്സവക്ഷാഃ (൬൦൬) ശ്രീവാസഃ (൬൦൭)
ശ്രീപത്ിഃ (൬൦൮) ശ്രീമത്ാംവരഃ || ൭൭ ||
(൬൦൯) ശ്രീൈഃ (൬൧൦) ശ്രീരഃ (൬൧൧) ശ്രീനിവാസഃ
(൬൧൨) ശ്രീനിധിഃ (൬൧൩) ശ്രീവി്ാവനഃ
(൬൧൪) ശ്രീധരഃ (൬൧൫) ശ്രീെരഃ (൬൧൬) ഭശ്രയഃ
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(൬൧൭) ശ്രീമാന് (൬൧൮) ഭ ാെശ്ത്യാശ്രയഃ ||
൭൮ ||
(൬൧൯) സവക്ഷഃ (൬൨൦) സവംഗഃ (൬൨൧)
രത്ാനംൈഃ (൬൨൨) നംൈിഃ (൬൨൩)
ഭജയാത്ിര്ഗഭണരവരഃ
(൬൨൪) വിജിത്ാത്മാ (൬൨൫) അവിഭധയാത്മാ
(വിഭധയാത്മാ) (൬൨൬) സത്െീര്ത്ിഃ (൬൨൭)
ഛിന്നസംരയഃ || ൭൯ ||
(൬൨൮) ഉൈീര്ണഃ (൬൨൯) സരവത്ശ്ചക്ഷുഃ
(൬൩൦) അനീരഃ (൬൩൧) രാരവത്സ്ഥിരഃ
(൬൩൨) ്ൂരയഃ (൬൩൩) ്ൂേണഃ (൬൩൪)
്ൂത്ിഃ (൬൩൫) വിഭരാെഃ (൬൩൬) ഭരാെനാരനഃ
|| ൮൦ ||
(൬൩൭) അര്ചിഷ്മാന് (൬൩൮) അര്ചിത്ഃ
(൬൩൯) െും്ഃ (൬൪൦) വിരുദ്ധാത്മാ (൬൪൧)
വിഭരാധനഃ
(൬൪൨) അനിരുദ്ധഃ (൬൪൩) അശ്പത്ിരഥഃ (൬൪൪)
ശ്പൈയുമ്നഃ (൬൪൫) അമിത്വിശ്െമഃ || ൮൧ ||
(൬൪൬) ൊ ഭനമിനിഹാ (൬൪൭) വീരഃ (൬൪൮)
രൗരിഃ (൬൪൯) രൂരജഭനരവരഃ
(൬൫൦) ശ്ത്ിഭ ാൊത്മാ (൬൫൧) ശ്ത്ിഭ ാഭെരഃ
(൬൫൨) ഭെരവഃ (൬൫൩) ഭെരിഹാ (൬൫൪)
ഹരിഃ || ൮൨ ||
(൬൫൫) ൊമഭൈവഃ (൬൫൬) ൊമപാ ഃ (൬൫൭)
ൊമീ (൬൫൮) ൊംത്ഃ (൬൫൯) െൃത്ാഗമഃ
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(൬൬൦) അനിര്ഭൈരയവപു (൬൬൧) വിഷ്ണുഃ
(൬൬൨) വീരഃ (൬൬൩) അനംത്ഃ (൬൬൪)
ധനംജയഃ || ൮൩ ||
(൬൬൫) ശ്ബഹ്മണയഃ (൬൬൬) ശ്ബഹ്മെൃത് (൬൬൭)
ശ്ബഹ്മാ (൬൬൮) ശ്ബഹ്മ (൬൬൯)
ശ്ബഹ്മവിവര്ധനഃ
(൬൭൦) ശ്ബഹ്മവിത് (൬൭൧) ശ്ബാഹ്മണഃ (൬൭൨)
ശ്ബഹ്മീ (൬൭൩) ശ്ബഹ്മജ്ഞഃ (൬൭൪)
ശ്ബാഹ്മണശ്പിയഃ || ൮൪ ||
(൬൭൫) മഹാശ്െമഃ (൬൭൬) മഹാെര്മാ (൬൭൭)
മഹാഭത്ജാഃ (൬൭൮) മഭഹാരഗഃ
(൬൭൯) മഹാശ്െത്ുഃ (൬൮൦) മഹായജവാ (൬൮൧)
മഹായജ്ഞ (൬൮൨) മഹാഹവിഃ || ൮൫ ||
(൬൮൩) സ്ത്വയഃ (൬൮൪) സ്ത്വശ്പിയഃ (൬൮൫)
സ്ഭത്ാശ്ത്മ് (൬൮൬) സ്ത്ുത്ിഃ (൬൮൭) സ്ഭത്ാത്ാ
(൬൮൮) രണശ്പിയഃ
(൬൮൯) പൂര്ണഃ (൬൯൦) പൂരയിത്ാ (൬൯൧)
പുണയഃ (൬൯൨) പുണയെീര്ത്ിഃ (൬൯൩)
അനാമയഃ || ൮൬ ||
(൬൯൪) മഭനാജവഃ (൬൯൫) ത്ീര്ഥെരഃ (൬൯൬)
വസുഭരത്ാഃ (൬൯൭) വസുശ്പൈഃ
(൬൯൮) വസുശ്പൈഃ (൬൯൯) വാസുഭൈവഃ (൭൦൦)
വസുഃ (൭൦൧) വസുമനാഃ (൭൦൨) ഹവിഃ || ൮൭
||
(൭൦൩) സദ്ഗത്ിഃ (൭൦൪) സത്െൃത്ിഃ (൭൦൫) സത്താ
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(൭൦൬) സദ്്ൂത്ിഃ (൭൦൭) സത്പരായണഃ
(൭൦൮) രൂരഭസന (൭൦൯) യൈുഭശ്രഷ്ഠഃ (൭൧൦)
സന്നിവാസഃ (൭൧൧) സുയാമുനഃ || ൮൮ ||
(൭൧൨) ്ൂത്ാവാസഃ (൭൧൩) വാസുഭൈവഃ (൭൧൪)
സരവാസുനി യഃ (൭൧൫) അന ഃ
(൭൧൬) ൈര്പഹാ (൭൧൭) ൈര്പൈഃ (൭൧൮)
ൈൃപ്നുത്ഃ (൭൧൯) ൈുര്ധരഃ (൭൨൦) അപരാജിത്ഃ ||
൮൯ ||
(൭൨൧) വിരവമൂര്ത്ിഃ (൭൨൨) മഹാമൂര്ത്ിഃ
(൭൨൩) ൈീപ്നുത്മൂര്ത്ിഃ (൭൨൪) അമൂര്ത്ിമാന്
(൭൨൫) അഭനെമൂര്ത്ിഃ (൭൨൬) അവയക്ത്ഃ
(൭൨൭) രത്മൂര്ത്ിഃ (൭൨൮) രത്ാനനഃ || ൯൦ ||
(൭൨൯) ഏെഃ (൭൩൦) വനെഃ (൭൩൧) സവഃ
(൭൩൨) െഃ (൭൩൩) െിമ് (൭൩൪) യത് (൭൩൫)
ത്ത് (൭൩൬) പൈമനുത്തമമ് (പൈമ്+അനുത്തമമ്)
(൭൩൭) ഭ ാെബംധുഃ (൭൩൮) ഭ ാെനാഥഃ
(൭൩൯) മാധവഃ (൭൪൦) ്ക്ത്വത്സ ഃ || ൯൧ ||
(൭൪൧) സുവര്ണവര്ണഃ (൭൪൨) ഭഹമാംഗഃ
(൭൪൩) വരാംഗഃ (൭൪൪) ചംൈനാംഗൈീ
(൭൪൫) വീരഹാ (൭൪൬) വിേമഃ (അവിേമഃ)
(൭൪൭) രൂനയഃ (൭൪൮) ഘൃത്ാരീഃ (൭൪൯) അച ഃ
(൭൫൦) ച ഃ || ൯൨ ||
(൭൫൧) അമാനീ (൭൫൨) മാനൈഃ (൭൫൩) മാനയഃ
(൭൫൪) ഭ ാെസവാമീ (൭൫൫) ശ്ത്ിഭ ാെധൃക്
(൭൫൬) സുഭമധാഃ (൭൫൭) ഭമധജഃ (൭൫൮) ധനയഃ
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(൭൫൯) സത്യഭമധാഃ (൭൬൦) ധരാധരഃ || ൯൩ ||
(൭൬൧) ഭത്ഭജാവൃേഃ (൭൬൨) ൈയുത്ിധരഃ
(൭൬൩) സരവരസ്ശ്ത്്ൃത്ാംവരഃ
(൭൬൪) ശ്പശ്ഗഹഃ (൭൬൫) നിശ്ഗഹഃ (൭൬൬)
വയശ്ഗഃ (൭൬൭) വനെരൃംഗഃ (൭൬൮) ഗൈാശ്ഗജഃ ||
൯൪ ||
(൭൬൯) ചത്ുമൂര്ത്ിഃ (൭൭൦) ചത്ുര്ബാഹുഃ
(൭൭൧) ചത്ുരവയൂഹഃ (൭൭൨) ചത്ുര്ഗത്ിഃ
(൭൭൩) ചത്ുരാത്മാ (൭൭൪) ചത്ുര്്ാവഃ (൭൭൫)
ചത്ുഭരവൈഃ (൭൭൬) ഏെപാത് || ൯൫ ||
(൭൭൭) സമാവര്ത്ഃ (൭൭൮)
അനിവൃത്താത്മാ(നിവൃത്താത്മാ) (൭൭൯)
ൈുര്ജയഃ (൭൮൦) ൈുരത്ിശ്െമഃ
(൭൮൧) ൈുരല്ഃ (൭൮൨) ൈുര്ഗമഃ (൭൮൩) ൈുര്ഗഃ
(൭൮൪) ൈുരാവാസഃ (൭൮൫) ൈുരാരിഹാ || ൯൬ ||
(൭൮൬) രു്ാംഗഃ (൭൮൭) ഭ ാെസാരംഗഃ
(൭൮൮) സുത്ംത്ുഃ (൭൮൯) ത്ംത്ുവര്ധനഃ
(൭൯൦) ഇംശ്ൈെര്മാ (൭൯൧) മഹാെര്മാ (൭൯൨)
െൃത്െര്മാ (൭൯൩) െൃത്ാഗമഃ || ൯൭ ||
(൭൯൪) ഉദ്്വഃ (൭൯൫) സുംൈരഃ (൭൯൬) സുംൈഃ
(൭൯൭) രത്നനാ്ഃ (൭൯൮) സുഭ ാചനഃ
(൭൯൯) അര്െഃ (൮൦൦) വാജസനഃ (൮൦൧) രൃംഗീ
(൮൦൨) ജയംത്ഃ (൮൦൩) സരവവിജ്ജയീ || ൯൮ ||
(൮൦൪) സുവര്ണബിംൈു (൮൦൫) അഭക്ഷാ്യഃ
(൮൦൬) സരവവാഗീരവഭരരവരഃ
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(൮൦൭) മഹാശ്ഹൈഃ (൮൦൮) മഹാഗര്ത്ഃ (൮൦൯)
മഹാ്ൂത്ഃ (൮൧൦) മഹാനിധിഃ || ൯൯ ||
(൮൧൧) െുമുൈഃ (൮൧൨) െുംൈരഃ (൮൧൩) െുംൈഃ
(൮൧൪) പര്ജനയഃ (൮൧൫) പാവനഃ (൮൧൬)
അനി ഃ
(൮൧൭) അമൃത്ാരഃ (൮൧൮) അമൃത്വപുഃ
(൮൧൯) സരവജ്ഞഃ (൮൨൦) സരവഭത്ാമുഖഃ || ൧൦൦
||
(൮൨൧) സു ്ഃ (൮൨൨) സുശ്വത്ഃ (൮൨൩)
സിദ്ധഃ (൮൨൪) രശ്ത്ുജിത് (൮൨൫) രശ്ത്ുത്ാപനഃ
(൮൨൬) നയഭശ്ഗാധഃ (൮൨൭) ഉൈുംബരഃ (൮൨൮)
അരവത്ഥഃ (൮൨൯) ചാണൂരാംശ്ധനിസൂൈനഃ ||
൧൦൧ ||
(൮൩൦) സഹശ്സാര്ചിഃ (൮൩൧) സപ്നുത്ജിഹവഃ
(൮൩൨) സപ്നുവത്ധാഃ (൮൩൩) സപ്നുത്വാഹനഃ
(൮൩൪) അമൂര്ത്ിഃ (൮൩൫) അനഘഃ (൮൩൬)
അചിംത്യഃ (൮൩൭) ്യെൃത് (൮൩൮)
്യനാരനഃ || ൧൦൨ ||
(൮൩൯) അണുഃ (൮൪൦) ബൃഹത് (൮൪൧) െൃരഃ
(൮൪൨) സ്ഥൂ ഃ (൮൪൩) ഗുണ്ൃത് (൮൪൪)
നിര്ഗുണഃ (൮൪൫) മഹാന്
(൮൪൬) അധൃത്ഃ (൮൪൭) സവധൃത്ഃ (൮൪൮)
സവാസയഃ (൮൪൯) ശ്പാഗവംരഃ (൮൫൦)
വംരവര്ധനഃ || ൧൦൩ ||
(൮൫൧) ്ാര്ൃത് (൮൫൨) െഥിത്ഃ (൮൫൩)
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ഭയാഗീ (൮൫൪) ഭയാഗീരഃ (൮൫൫) സരവൊമൈഃ
(൮൫൬) ആശ്രമഃ (൮൫൭) ശ്രമണഃ (൮൫൮) ക്ഷാമഃ
(൮൫൯) സുപര്ണഃ (൮൬൦) വായുവാഹനഃ ||
൧൦൪ ||
(൮൬൧) ധനുര്ധരഃ (൮൬൨) ധനുഭരവൈഃ (൮൬൩)
ൈംഡഃ (൮൬൪) ൈമയിത്ാ (൮൬൫) ൈമഃ
(൮൬൬) അപരാജിത്ഃ (൮൬൭) സരവസഹഃ
(൮൬൮) നിയംത്ാ (൮൬൯) നിയമഃ(അനിയമഃ)
(൮൭൦) യമഃ(അയമഃ) || ൧൦൫ ||
(൮൭൧) സത്വവാന് (൮൭൨) സാത്വിെഃ (൮൭൩)
സത്യഃ (൮൭൪) സത്യധര്മപരായണഃ
(൮൭൫) അ്ിശ്പായഃ (൮൭൬) ശ്പിയാര്ഹഃ (൮൭൭)
അര്ഹശ്പിയെൃത് (൮൭൮) ശ്പീത്ിവര്ധനഃ ||
൧൦൬ ||
(൮൭൯) വിഹായസഗത്ിഃ (൮൮൦) ഭജയാത്ിഃ
(൮൮൧) സുരുചിഃ (൮൮൨) ഹുത്്ുഗവി്ുഃ
(൮൮൩) രവിഃ (൮൮൪) വിഭരാചനഃ (൮൮൫)
സൂരയഃ (൮൮൬) സവിത്ാ (൮൮൭) രവിഭ ാചനഃ
|| ൧൦൭ ||
(൮൮൮) അനംത്ഃ (൮൮൯) ഹുത്്ുഗ്ഭ്ാക്ത്ാ
(൮൯൦) സുഖൈഃ (൮൯൧) വനെജഃ (൮൯൨)
അശ്ഗജഃ
(൮൯൩) അനിരവിണ്ണഃ (൮൯൪) സൈാമര്േീ (൮൯൫)
ഭ ാൊധിഷ്ഠാനമ് (൮൯൬) അദ്്ുത്ഃ || ൧൦൮ ||
(൮൯൭) സനാത് (൮൯൮) സനാത്നത്മഃ (൮൯൯)
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െപി ഃ (൯൦൦) െപിഃ (൯൦൧) അപയയഃ
(൯൦൨) സവസ്ത്ിൈഃ (൯൦൩) സവസ്ത്ിെൃത് (൯൦൪)
സവസ്ത്ി (൯൦൫) സവസ്ത്ി്ുക് (൯൦൬)
സവസ്ത്ിൈക്ഷിണഃ || ൧൦൯ ||
(൯൦൭) അരൗശ്ൈഃ (൯൦൮) െുംഡ ീ (൯൦൯) ചശ്െീ
(൯൧൦) വിശ്െമീ (൯൧൧) ഊര്ജിത്രാസനഃ
(൯൧൨) രബ്ദാത്ിഗഃ (൯൧൩) രബ്ദസഹഃ (൯൧൪)
രിരിരഃ (൯൧൫) രരവരീെരഃ || ൧൧൦ ||
(൯൧൬) അശ്െൂരഃ (൯൧൭) ഭപര ഃ (൯൧൮) ൈക്ഷഃ
(൯൧൯) ൈക്ഷിണഃ (൯൨൦) ക്ഷമിണാംവരഃ
(൯൨൧) വിൈവത്തമഃ (൯൨൨) വീത്്യഃ (൯൨൩)
പുണയശ്രവണെീര്ത്നഃ || ൧൧൧ ||
(൯൨൪) ഉത്താരണഃ (൯൨൫) ൈുഷ്െൃത്ിഹാ
(൯൨൬) പുണയഃ (൯൨൭) ൈുഃസവപ്നുനനാരനഃ
(൯൨൮) വീരഹാ (൯൨൯) രക്ഷണഃ (൯൩൦)
സംത്ഃ (൯൩൧) ജീവനഃ (൯൩൨) പരയവസ്ഥിത്ഃ ||
൧൧൨ ||
(൯൩൩) അനംത്രൂപഃ (൯൩൪) അനംത്ശ്രീഃ
(൯൩൫) ജിത്മനയുഃ (൯൩൬) ്യാപഹഃ
(൯൩൭) ചത്ുരശ്രഃ (൯൩൮) ഗ്ീരാത്മാ (൯൩൯)
വിൈിരഃ (൯൪൦) വയാൈിരഃ (൯൪൧) ൈിരഃ || ൧൧൩
||
(൯൪൨) അനാൈിഃ (൯൪൩) ര്്ൂര്്ുഭവാ
ക്ഷ്മീഃ
(൯൪൪) സവീരഃ (൯൪൫) രുചിരാംഗൈഃ
(൯൪൬) ജനനഃ (൯൪൭) ജനജന്മാൈിഃ (൯൪൮) ്ീമഃ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

(൯൪൯) ്ീമപരാശ്െമഃ || ൧൧൪ ||
(൯൫൦) ആധാരനി യഃ (൯൫൧) ധാത്ാ (അധാത്ാ)
(൯൫൨) പുഷ്പഹാസഃ (൯൫൩) ശ്പജാഗരഃ
(൯൫൪) ഊര്ധവഗഃ (൯൫൫) സത്പഥാചാരഃ (൯൫൬)
ശ്പാണൈഃ (൯൫൭) ശ്പണവഃ (൯൫൮) പണഃ || ൧൧൫
||
(൯൫൯) ശ്പമാണമ് (൯൬൦) ശ്പാണനി യഃ (൯൬൧)
ശ്പാണ്ൃത് (൯൬൨) ശ്പാണജീവനഃ
(൯൬൩) ത്ത്വമ് (൯൬൪) ത്ത്വവിത് (൯൬൫)
എൊത്മാ (൯൬൬) ജന്മമൃത്യുജരാത്ിഗഃ || ൧൧൬
||
(൯൬൭) ്ൂര്്ുവഃസവസ്ത്രുഃ (൯൬൮) ത്ാരഃ
(൯൬൯) സവിത്ാ (൯൭൦) ശ്പപിത്ാമഹഃ
(൯൭൧) യജ്ഞഃ (൯൭൨) യജ്ഞപത്ിഃ (൯൭൩)
യജവാ (൯൭൪) യജ്ഞാംഗഃ (൯൭൫) യജ്ഞവാഹനഃ
|| ൧൧൭ ||
(൯൭൬) യജ്ഞ്ൃത് (൯൭൭) യജ്ഞെൃത് (൯൭൮)
യജ്ഞീ (൯൭൯) യജ്ഞ്ുക് (൯൮൦) യജ്ഞസാധനഃ
(൯൮൧) യജ്ഞാംത്െൃത് (൯൮൨) യജ്ഞഗുഹയമ്
(൯൮൩) അന്നമ് (൯൮൪) അന്നാൈ ഏവ ഛ ||
൧൧൮ ||
(൯൮൫) ആത്മഭയാനിഃ (൯൮൬) സവയംജാത്ഃ
(൯൮൭) വവഖാനഃ (൯൮൮) സാമഗായനഃ
(൯൮൯) ഭൈവെീനംൈനഃ (൯൯൦) ശ്സഷ്ടാ (൯൯൧)
ക്ഷിത്ീരഃ (൯൯൨) പാപനാരനഃ || ൧൧൯ ||
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(൯൯൩) രംഖ്ൃത് (൯൯൪) നംൈെീ (൯൯൫) ചശ്െീ
(൯൯൬) രാര്്ഗധനവാ (൯൯൭) ഗൈാധരഃ
(൯൯൮) രഥാംഗപാണിഃ (൯൯൯) അഭക്ഷാ്യഃ
(൧൦൦൦) സരവശ്പഹരണായുധഃ || ൧൨൦ ||
|| സരവശ്പഹരണായുഭധാം നമഃ ഇത്ി ||
|| സരവശ്പഹരണായുഭധാം നമഃ ഇത്ി ||
ഫ ശ്രുത്ിഃ (൨൨ ഭലാെ)
ഇത്ീൈം െീര്ത്നീയസയ ഭെരവസയ മഹാത്മനഃ |
നാമ്നാം സഹശ്സം ൈിവയാനാമഭരഭേണ
ശ്പെീര്ത്ിത്മ് || ൧൨൧ ||
യ ഇൈം രൃണുയാന്നിത്യം യശ്ചാപി
പരിെീര്ത്ഭയത് |
നാരു്ം ശ്പാപ്നുനുയാത് െിംചിത് ഭസാമുഭശ്ത്ഹ
ച മാനവഃ || ൧൨൨ ||
ഭവൈാംത്ഭഗാ ശ്ബാഹ്മണഃ സയാത് ക്ഷശ്ത്ിഭയാ
വിജയീ ്ഭവത് |
വവഭരയാ ധനസമൃദ്ധഃ സയാത്
രൂശ്ൈസ്സുഖമവാപ്നുനുയാത് || ൧൨൩ ||
ധര്മാര്ഥീ ശ്പാപ്നുനുയാദ്ധര്മം അര്ഥാര്ഥീ
ചാര്ഥമാപ്നുനുയാത് |
ൊമാനവാപ്നുനുയാത് ൊമീ ശ്പജാര്ഥീ
ചാപ്നുനുയാത് ശ്പജാമ് || ൧൨൪ ||
്ക്ത്ിമാന് യഃ സഭൈാത്ഥായ
രുചിസ്ത്ദ്ഗത്മാനസഃ |
സഹശ്സം വാസുഭൈവസയ നാമ്നാഭമത്ത്
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ശ്പെീര്ത്ഭയത് || ൧൨൫ ||
യരഃ ശ്പാപ്നുഭനാത്ി വിപു ം യാത്ി
ശ്പാധാനയഭമവ ച |
അച ാം ശ്രിയമാപ്നുഭനാത്ി ഭശ്രയഃ
ശ്പാപ്നുഭനാത്യനുത്തമമ് || ൧൨൬ ||
ന ്യം െവചിൈാപ്നുഭനാത്ി വീരയം ഭത്ജശ്ച
വിംൈത്ി |
്വത്യഭരാഭഗാ ൈയുത്ിമാന് ബ രൂപഗുണാനവിത്ഃ
|| ൧൨൭ ||
ഭരാഗാര്ഭത്ാ മുചയഭത് ഭരാഗാദ്ബഭദ്ധാ മുഭചയത്
ബംധനാത് |
്യാന്മുഭചയത് ്ീത്സ്ത്ു മുഭചയത്ാപന്ന ആപൈഃ
|| ൧൨൮ ||
ൈുര്ഗാണയത്ിത്രത്യാരു പുരുേഃ
പുരുഭോത്തമമ് |
സ്ത്ുവന്നാമസഹഭശ്സണ നിത്യം ്ക്ത്ിസമനവിത്ഃ
|| ൧൨൯ ||
വാസുഭൈവാശ്രഭയാ മര്ഭത്യാ
വാസുഭൈവപരായണഃ |
സരവപാപവിരുദ്ധാത്മാ യാത്ി ശ്ബഹ്മ സനാത്നമ്
|| ൧൩൦ ||
ന വാസുഭൈവ്ക്ത്ാനാമരു്ം വിൈയഭത് െവചിത് |
ജന്മമൃത്യുജരാവയാധി്യം വനഭവാപജായഭത് ||
൧൩൧ ||
ഇമം സ്ത്വമധീയാനഃ ശ്രദ്ധാ്ക്ത്ിസമനവിത്ഃ |
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യുഭജയത്ാത്മാസുഖക്ഷാംത്ിശ്രീധൃത്ിസ്മൃത്ിെീ
ര്ത്ി്ിഃ || ൧൩൨ ||
ന ഭശ്ൊഭധാ ന ച മാത്സരയം ന ഭ ാഭ്ാ നാരു്ാ
മത്ിഃ |
്വംത്ി െൃത്പുണയാനാം ്ക്ത്ാനാം
പുരുഭോത്തഭമ || ൧൩൩ ||
ൈയൗസ്സചംശ്ൈാര്െനക്ഷശ്ത്ാ ഖം ൈിഭരാ
്ൂര്മഭഹാൈധിഃ |
വാസുഭൈവസയ വീഭരയണ വിധൃത്ാനി
മഹാത്മനഃ || ൧൩൪ ||
സസുരാസുരഗംധരവം സയഭക്ഷാരഗരാക്ഷസമ് |
ജഗൈവഭര വര്ത്ഭത്ൈം െൃഷ്ണസയ സചരാചരമ് ||
൧൩൫ ||
ഇംശ്ൈിയാണി മഭനാ ബുദ്ധിഃ സത്തവം ഭത്ഭജാ
ബ ം ധൃത്ിഃ |
വാസുഭൈവാത്മൊനയാഹുഃ, ഭക്ഷശ്ത്ം ഭക്ഷശ്ത്ജ്ഞ
ഏവ ച || ൧൩൬ ||
സരവാഗമാനാമാചാരഃ ശ്പഥമം പരിെല്്പഭത് |
ആചാരശ്പ്ഭവാ ധര്ഭമാ ധര്മസയ ശ്പ്ുരചയുത്ഃ
|| ൧൩൭ ||
ഋേയഃ പിത്ഭരാ ഭൈവാ മഹാ്ൂത്ാനി ധാത്വഃ |
ജംഗമാജംഗമം ഭചൈം ജഗന്നാരായഭണാദ്്വമ് ||
൧൩൮ ||
ഭയാഭഗാ ജ്ഞാനം ത്ഥാ സാംഖയം വിൈയാഃ
രില്പാൈിെര്മ ച |
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ഭവൈാശ്ശാസ്ശ്ത്ാണി വിജ്ഞാനഭമത്ത്സരവം
ജനാര്ൈനാത് || ൧൩൯ ||
ഏഭൊ വിഷ്ണുര്മഹദ്്ൂത്ം
പൃഥഗ്്ൂത്ാനയഭനെരഃ |
ശ്ത്ീന്?ഭ ാൊനവയാപയ ്ൂത്ാത്മാ ്ുംഭക്ത്
വിരവ്ുഗവയയഃ || ൧൪൦ ||
ഇമം സ്ത്വം ്ഗവഭത്ാ വിഷ്ഭണാരവയാഭസന
െീര്ത്ിത്മ് |
പഭഠൈയ ഇഭച്ഛത്പുരുേഃ ഭശ്രയഃ ശ്പാപ്നുത്ും
സുഖാനി ച || ൧൪൧ ||
വിഭരവരവരമജം ഭൈവം ജഗത്ഃ ശ്പ്വാപയയമ് |
്ജംത്ി ഭയ പുഷ്െരാക്ഷം ന ഭത് യാംത്ി
പരാ്വമ് || ൧൪൨ ||
ഇത്ി ശ്രീമന്മഹാ്ാരഭത് അനുരാസനപരവണി
ശ്രീവിഷ്ണുസഹശ്സനാമ സ്ഭത്ാശ്ത്ം
സംപൂര്ണമ്.
||സഭരവ ജനാഃ സുഖിഭനാ ്വംത്ു||
|| ശ്രീ െൃഷ്ണാര്പണ മസ്ത്ു||

