ଶ୍ରୀ ଵିଷ୍ଣୁସହସ୍ରନାମ
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟା ନମଃ | ହରିଃ ଓଂ |
ଵିଷ୍ଣୁସହସ୍ରନାମ ପୀଟିଭେ (୧୩ ଭସଲାେ)
ଭଵୈଶଂପାୟନ ଉଵାଚ
ଶୁତ୍ଵା ଧମମାନଭଶଭେଣ ପାଵନାନି ଚ ସଵମଶଃ |
ୟୁ ଧିଷ୍ଠିରଃ ଶାଂତନଵଂ ପୁନଭରଵା୍ୟ୍ୟାେତ || ୧ ||

om

ୟୁ ଧିଷ୍ଠିର:

େିଭମେଂ ଭ ଵ
ୈ ତଂ ଭ ାଭେ େିଂ ଵାଭପୟେଂ ପରାୟଣଂ |

a.
c

ସ୍ତୁ ଵଂତଃ େଂ େମଚମଂତଃ ପ୍ରାପୟୟ
ୁ ୁ ମମାନଵାଃ ଶୁ୍ମ || ୨ ||

gm

ଭୋ ଧମମଃ ସଵମଧମମାଣାଂ ୍ଵତଃ ପରଭମା ମତଃ |

େିଂ ଜପନମଚ
ୁ ୟଭତ ଜଂତୁ ଜମନମସଂସାରବଂଧନାତ || ୩ ||

ou
si

୍ୀେମ:

ଜଗତ୍ପ୍ର ୍ୁଂ ଭ ଵଭ ଵମନଂତଂ ପୁରୁଭୋତ୍ତମମ |

.y

ସ୍ତୁ ଵନ୍ନାମସହଭସ୍ରଣ ପୁରୁେଃ ସତଭତାତ୍ଥିତଃ || ୪ ||

w

w

ତଭମଵ ଚାଚମୟନ୍ନିତୟଂ ୍କ୍ତ୍ୟା ପୁରୁେମଵୟୟମ |

w

ଧ୍ୟାୟନ ସ୍ତୁ ଵନ୍ନମସୟଂଶ୍ଚ ୟଜମାନସ୍ତଭମଵ ଚ || ୫ ||
ଅନା ି ନିଧନଂ ଵିଷ୍ଣୁଂ ସଵମଭ ାେମଭହଶ୍ଵରମ |
ଭ ାୋଧ୍ୟକ୍ଷଂ ସ୍ତୁ ଵନ୍ନିତୟଂ ସଵମ ୁ ଃଖାତିଭଗା ୍ଭଵତ || ୬ ||
ବ୍ରହ୍ମଣୟଂ ସଵମଧମମଜ୍ଞଂ ଭ ାୋନାଂ େୀତିଵଧମନମ |
ଭ ାେନାଥଂ ମହଦ୍ଭୂତଂ ସଵମ୍ୂତ୍ଭଵାଧଭଵମ || ୭ ||
ଏେ ଭମ ସଵମଧମମାଣାଂ ଧଭମମାଧିେତଭମା ମତଃ
ୟଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ପୁଂଡରୀୋକ୍ଷଂ ସ୍ତଭଵୈରଭଚମନ୍ନରଃ ସ ା || ୮ ||

ପରମଂ ଭୟା ମହଭତ୍ତଜଃ ପରମଂ ଭୟା ମହତ୍ତପଃ |
ପରମଂ ଭୟା ମହ ର୍ ହ୍ମ ପରମଂ ୟଃ ପରାୟଣମ || ୯ ||
ପଵିତ୍ରାଣାଂ ପଵିତ୍ରଂ ଭୟା ମଂଗ ାନାଂ ଚ ମଂଗ ମ |
ଭ ଵ
ୈ ତଂ ଭ ଵତାନାଂ ଚ ୍ୂତାନାଂ ଭୟାଵୟୟଃ ପିତା || ୧୦ ||
ୟତଃ ସଵମାଣି ୍ୂତାନି ୍ଵଂତୟା ୟ
ି ୁ ଗାଗଭମ |
ତସୟ ଭ ାେପ୍ରଧାନସୟ ଜଗନ୍ନାଥସୟ ୍ୂପଭତ |

om

ୟସ୍ିଂଶ୍ଚ ପ୍ର ୟଂ ୟାଂତି ପୁନଭରଵ ୟୁ ଗକ୍ଷଭୟ || ୧୧ ||
ଵିଭଷ୍ଣାନମାମସହସ୍ରଂ ଭମ ଶୁଣୁ ପାପ୍ୟାପହମ || ୧୨ ||

a.
c

ୟାନି ନାମାନି ଭଗୌଣାନି ଵିଖୟାତାନି ମହାତ୍ମନଃ |

gm

ଋେି୍ିଃ ପରିଗୀତାନି ତାନି ଵକ୍ଷୟାମି ୍ୂତଭୟ || ୧୩ ||
ଵକ୍ରତୁ ଂଡ ମହାୋୟ ଭୋଟି ସୂୟମ ସମପ୍ର୍

ou
si

ନିଵଘ୍ନ
ି ଂ େୁ ରୁ ଭମ ଭ ଵ ସଵମ ୋଭୟମେୁ ସଵମ
ଶୁେଲାଂବର ରଂ ଵିଷ୍ଣୁଂ ଶଶିଵଣମଂ ଚତୁ ୍ମୁଜଂ

w

w

.y

ପ୍ରସନ୍ନ ଵ ନଂ ଧ୍ୟାଭୟତ ସଵମ ଵିଭଘ୍ନାପ ଶାଂତଭୟ

w

ଵିଷ୍ଣୁସହସ୍ରନାମ (୧୧୭ ଭସଲାେ)
(୧) ଵିଶ୍ଵଂ (୨) ଵିଷ୍ଣୁ: (୩) ଵଶତ୍କାର: (୪) ୍ୂତ ୍ଵୟ ୍ଵତ ପ୍ର୍ୁ:
(୫) ୍ୂତେୃ ତ (୬) ୍ୂତ୍ୁ ତ (୭) ୍ାଵ: (୮) ୍ୂତାତ୍ମ (୯) ୍ୂତ୍ାଵନ: || ୧୪ ||
(୧୦) ପୂତାତ୍ମା (୧୧) ପରମାତ୍ମ (୧୨) ମୁକ୍ତ୍ାନାଂ ପରମା ଗତି:
(୧୩) ଅଵୟୟ: (୧୪) ପୁରୁେ: (୧୫) ସାକ୍ଷି (୧୬) ଭକ୍ଷତ୍ରଜ୍ଞ: (୧୭) ଅକ୍ଷର: ଏଵ
ଛ || ୧୫
(୧୮) ଭୟାଗ: (୧୯) ଭୟାଗ ଵି ାଂ ଭନତା (୨୦) ପ୍ରଧାନ ପୁରୁେୀଶ୍ଵର

(୨୧) ନାରସିଂହଵପୁ: (୨୨) ଶ୍ରୀମାନ (୨୩) ଭେଶଵ: (୨୪) ପୁରୁଭୋତ୍ତମ: ||
୧୬ ||
(୨୫) ସଵମ: (୨୬) ଶଵମ: (୨୭) ଶିଵ: (୨୮) ସ୍ଥଣୁ: (୨୯) ୍ୂତା :ି (୩୦)
ନିଧିରଵୟୟ:
(୩୧) ସଂ୍ଵ: (୩୨) ୍ାଵନ: (୩୩) ୍ତମା (୩୪) ପ୍ର୍ଵ: (୩୫) ପ୍ର୍ୁ: (୩୬)
ଈଶ୍ଵର: || ୧୭ ||

om

(୩୭) ସ୍ଵୟଂ୍ୂ: (୩୮) ଶଂ୍ୁ: (୩୯) ଆ ତ
ି ୟ: (୪୦) ପୁଷ୍କରାକ୍ଷ: (୪୧) ମହାସ୍ଵନ:
(୪୨) ଅନା ନ
ି ଧ
ି ନ: (୪୩) ଧାତା (୪୪) ଵିଧାତା (୪୫) ଧାତୁ ରୁଥାମଃ || ୧୮ ||

a.
c

(୪୬) ଅପ୍ରଭମୟ: (୪୭) ହୃ େିଭେଶ: (୪୮) ପ ମନା୍: (୪୯) ଅମରପ୍ର୍ୁ:

gm

(୫୦) ଵିଶ୍ଵେମମ (୫୧) ମନୁ : (୫୨) ତ୍ଵଷ୍ଟା (୫୩) ସ୍ଥଵିଷ୍ଟ (୫୪) ସ୍ଥଵିଭରା ଧୁଵ: ||
୧୯ ||

ou
si

(୫୫) ଆଗ୍ରାହୟ: (୫୬) ଶାଶ୍ଵତ: (୫୭) େୃ ଷ୍ଣ: (୫୮) ଭ ାହିତାକ୍ଷ: (୫୯) ପ୍ରତଧମନ:
(୬୦) ପ୍ର୍ୂତ: (୬୧) ତ୍ରିେେୁ ୍ଧମ (୬୨) ପଵିତ୍ରଂ (୬୩) ମଂଗଳଂ ପରମ || ୨୦ ||

w
w

ପ୍ରଜାପତି:

.y

(୬୪) ଈଶାନ (୬୫) ପ୍ରାଣ : (୬୬) ପ୍ରାଣ: (୬୭) ଭଜୟଷ୍ଠ: (୬୮) ଭଶ୍ରଷ୍ଟ: (୬୯)

w

(୭୦) ହିରଣୟଗ୍ମ: (୭୧) ୍ୂଗ୍ମ: (୭୨) ମାଧଵ (୭୩) ମଧୁସୂ ନ: || ୨୧ ||
(୭୪) ଈଶ୍ଵର: (୭୫) ଵିକ୍ରମୀ (୭୬) ଧନଵୀ (୭୭) ଭମଧାଵୀ (୭୮) ଵିକ୍ରମ: (୭୯)
କ୍ରମ:
(୮୦) ଅନୁ ଥମ (୮୧) ୁ ରାଧେମ: (୮୨) େୃ ତଜ୍ଞ: (୮୩) େୃ ତ:ି (୮୪) ଆତ୍ମଵାନ ||
୨୨ ||
(୮୫) ସୁଭରଶ: (୮୬) ଶରଣମ (୮୭) ଶମମ (୮୮) ଵିଶ୍ଵଭରତା (୮୯) ପ୍ରଜା୍ଵ:
(୯୦) ଅହ: (୯୧) ସଂଵତ୍ସର: (୯୨) ଵୟା : (୯୩) ପ୍ରତୟୟ: (୯୪) ସଵମ ଶମନ: ||

୨୩ ||
(୯୫) ଆଜ: (୯୬) ସଭଵମଶ୍ଵର: (୯୭) ସିଦ୍ଧ: (୯୮) ସିଦ୍ଧ:ି (୯୯) ସଵମା :ି (୧୦୦)
ଅଚୁ ୟତ:
(୧୦୧) ଵୃ ୋେପି: (୧୦୨) ଆଭମୟାତ୍ମା (୧୦୩) ସଵମଭୟାଗଵିନସ
ି ତ
ୃ : || ୨୪ ||
(୧୦୪) ଵସୁ: (୧୦୫) ଵସୁମନା: (୧୦୬) ସତୟ: (୧୦୭) ସମାତ୍ମା (୧୦୮)
ସଂମିତ (ଅସଂମିତ) (୧୦୯) ସମ:

om

(୧୧୦) ଅଭମାଘ: (୧୧୧) ପୁଂଡରୀୋକ୍ଷ: (୧୧୨) ଵୃ େେମମା (୧୧୩) ଵୃ ୋେୃ ତଃି
|| ୨୫ ||

a.
c

(୧୧୪) ରୁଧ୍ର: (୧୧୫) ବହୁ ଶର
ି ା: (୧୧୬) ୍୍ୁ: (୧୧୭) ଵିଶ୍ଵଭୟାନି: (୧୧୮)

gm

ସୁଚଶ୍ର
ି ଵା:

(୧୧୯) ଅମୃତ: (୧୨୦) ଶାଶ୍ଵତସ୍ଥଣୁ: (୧୨୧) ଵରାଭରାହ: (୧୨୨) ମହାତପା: ||

ou
si

୨୬ ||

(୧୨୩) ସଵମଗ: (୧୨୪) ସଵମଵ ି ୍ନୁ: (୧୨୫) ଵିଶ୍ଵଭେନ: (୧୨୬) ଜନା ମନ:

.y

(୧୨୭) ଭଵ : (୧୨୮) ଭଵ ଵିତ (୧୨୯) ଅଵୟଂଗ: (୧୩୦) ଭଵ ାଂଗ:

w

w

(୧୩୧) ଭଵ ଵିତ (୧୩୨) େଵି: || ୨୭ ||
େୃ ତାେୃ ତ:

w

(୧୩୩) ଭ ାୋଧ୍ୟକ୍ଷ: (୧୩୪) ସୁରା ୟକ୍ଷ: (୧୩୫) ଧମମା ୟକ୍ଷ: (୧୩୬)
(୧୩୭) ଚତୁ ରାତ୍ମା (୧୩୮) ଚତୁ ଵମୁୟହ: (୧୩୯) ଚତୁ ଂଷ୍ଟ୍ର (୧୪୦) ଚତୁ ୍ମୁଜ: ||
୨୮ ||
(୧୪୧) ବ୍ରାଜିଷ୍ଣୁ: (୧୪୨) ଭ୍ାଜନଂ (୧୪୩) ଭ୍ାକ୍ତ୍ା (୧୪୪) ସହିଷ୍ଣୁ: (୧୪୫)
ଜଗ ା ଜ
ି :
(୧୪୬) ଅନଘଃ (୧୪୭) ଵିଜୟଃ (୧୪୮) ଭଜତା (୧୪୯) ଵିଶ୍ଵଭୟାନିଃ (୧୫୦)

ପୁନଵମସଃୁ || ୨୯ ||
(୧୫୧) ଉଭପଂଦ୍ର (୧୫୨) ଵାମନଃ (୧୫୩) ପ୍ରାଂଶୁଃ (୧୫୪) ଅଭମାଘଃ
(୧୫୫) ଶୁଚଃି (୧୫୬) ଊଜିତଃ
(୧୫୭) ଅତୀଂଦ୍ରଃ (୧୫୮) ସଂଗ୍ରହଃ (୧୫୯) ସଗମଃ (୧୬୦) ଧୃତାତ୍ମା (୧୬୧)
ନିୟମଃ (୧୬୨) ୟମଃ || ୩୦ ||
(୧୬୩) ଭଵଧ୍ୟଃ (୧୬୪) ଭଵୈ ୟଃ (୧୬୫) ସ ାଭୟାଗୀ: (୧୬୬) ଵୀରହା

om

(୧୬୭) ମାଧଵଃ (୧୬୮) ମଧୁଃ

(୧୬୯) ଅତୀଂଦ୍ରିୟଃ (୧୭୦) ମହାମାୟଃ (୧୭୧) ମଭହାତ୍ସାହଃ (୧୭୨)

a.
c

ମହାବ ଃ || ୩୧ ||

gm

(୧୭୩) ମହାବୁ ଦ୍ଧଃି (୧୭୪) ମହାଵୀୟମଃ (୧୭୫) ମହାଶକ୍ତ୍ିଃ (୧୭୬) ମହା ୁ ୟତିଃ
(୧୭୭) ଅନିଭ ମଶୟଵପୁଃ (୧୭୮) ଶ୍ରୀମାନ (୧୭୯) ଅଭମୟାତ୍ମା (୧୮୦)

ou
si

ମହାଦ୍ରିଧେ
ୃ || ୩୨ ||

(୧୮୧) ମଭହେଵାସଃ (୧୮୨) ମହୀ୍ତମା (୧୮୩) ଶ୍ରୀନିଵାସଃ (୧୮୪)

.y

ସତାଂଗତିଃ

w

w

(୧୮୫) ଅନିରୁଦ୍ଧଃ (୧୮୬) ସୁରାନଂ ଃ (୧୮୭) ଭଗାଵିଂ ଃ (୧୮୮)

w

ଭଗାଵି ାଂପତିଃ || ୩୩ ||

(୧୮୯) ମରୀଚିଃ (୧୯୦) ମନଃ (୧୯୧) ହଂସଃ (୧୯୨) ସୁପଣମଃ (୧୯୩)
୍ୁଜଭଗାତ୍ତମଃ
(୧୯୪) ହିରଣୟନା୍ଃ (୧୯୫) ସୁତପାଃ (୧୯୬) ପ ମନା୍ଃ (୧୯୭) ପ୍ରଜାପତିଃ
|| ୩୪ ||
(୧୯୮) ଅମୃତୁୟଃ (୧୯୯) ସଵମ ୃ େ (୨୦୦) ସିଂହଃ (୨୦୧) ସଂଧାତା (୨୦୨)
ସଂଧିମାନ (୨୦୩) ସ୍ଥିରଃ

(୨୦୪) ଅଜଃ (୨୦୫) ୁ ମମେମଣଃ (୨୦୬) ଶାସ୍ତା (୨୦୭) ଵିଶୁତାତ୍ମା (୨୦୮)
ସୁରାରିହା || ୩୫ ||
(୨୦୯) ଗୁରୁଃ (୨୧୦) ଗୁରୁତମଃ (୨୧୧) ଧାମଃ (୨୧୨) ସତୟଃ (୨୧୩)
ସତୟପରାକ୍ରମଃ
(୨୧୪) ନିମିେଃ (୨୧୫) ଅନିମିେଃ (୨୧୬) ସ୍ରଗଵୀ (୨୧୭) ଵାଚସ୍ପତିଃ (୨୧୮)
ଉ ାରଧୀଃ || ୩୬ ||

om

(୨୧୯) ଅଗ୍ରଣୀଃ (୨୨୦) ଗ୍ରାମଣୀଃ (୨୨୧) ଶ୍ରୀମାନ (୨୨୨) ନୟାୟଃ (୨୨୩)
ଭନତା (୨୨୪) ସମୀରଣଃ

a.
c

(୨୨୫) ସହସ୍ରମୂଧମା (୨୨୬) ଵିଶ୍ଵାତ୍ମା (୨୨୭) ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ (୨୨୮) ସହସ୍ରପାତ ||

gm

୩୭ ||

(୨୨୯) ଆଵତମନଃ (୨୩୦) (ଅ)ନିଵୃତ୍ତାତ୍ମା (୨୩୧) ସଂଵୃ ତଃ (୨୩୨)

ou
si

ସଂପ୍ରମ ମନଃ

(୨୩୩) ଅହଃସଂଵତମେଃ (୨୩୪) ଵହ୍ନି (୨୩୫) ଅନି ଃ (୨୩୬) ଧରଣୀଧରଃ ||

.y

୩୮ ||

w

(୨୪୧) ଵି୍ୁଃ

w

w

(୨୩୭) ସୁପ୍ରସା ଃ (୨୩୮) ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା (୨୩୯) ଵିଶ୍ଵଧୃେ (୨୪୦) ଵିଶ୍ଵ୍ୁେ
(୨୪୨) ସତ୍କତମା (୨୪୩) ସତ୍କୃତଃ (୨୪୪) ସାଧୁଃ (୨୪୫) ଜହ୍ନୁ (୨୪୬)
ନାରାୟଣଃ (୨୪୭) ନରଃ || ୩୯ ||

(୨୪୮) ଅସଂଭଖୟୟଃ (୨୪୯) ଅପ୍ରଭମୟାତ୍ମା (୨୫୦) ଵିଶଷ୍ଟ
ି ଃ (୨୫୧) ଶିଷ୍ଟେୃ ତ
(୨୫୨) ଶିଶୁଚଃି
(୨୫୩) ସିଦ୍ଧାଥମଃ (୨୫୪) ସିଦ୍ଧସଂେ ପଃ (୨୫୫) ସିଦ୍ଧି ଃ (୨୫୬) ସିଦ୍ଧସ
ି ାଧନଃ ||
୪୦ ||

(୨୫୭) ଵୃ ୋହୀ (୨୫୮) ଵୃ େ୍ଃ (୨୫୯) ଵିଷ୍ଣୁଃ (୨୬୦) ଵୃ ଶପଵମା (୨୬୧)
ଵୃ ଭୋ ରଃ
(୨୬୨) ଵଧମନଃ (୨୬୩) ଵଧମମାନଃ (୨୬୪) ଵିଵକ୍ତ୍
ି ଃ (୨୬୫) ଶୁତସ
ି ାଗରଃ ||
୪୧ ||
(୨୬୬) ସୁ୍ୁଜଃ (୨୬୭) ୁ ଧମରଃ (୨୬୮) ଵାଗମୀ (୨୬୯) ମଭହଂଦ୍ରଃ (୨୭୦)
ଵସୁ ଃ (୨୭୧) ଵସୁଃ

om

(୨୭୨) ଭନୈେରୂପଃ (୨୭୩) ବୃ ହ ୂ ପଃ (୨୭୪) ଶିପିଵଷ୍ଟ
ି ଃ (୨୭୫) ପ୍ରୋଶନଃ ||
୪୨ ||

a.
c

(୨୭୬) ଓଜଭସ୍ତଭଜା ୁ ୟତିଧରଃ (୨୭୭) ପ୍ରୋଶାତ୍ମା (୨୭୮) ପ୍ରତାପନଃ

gm

(୨୭୯) ଋଦ୍ଧଃ (୨୮୦) ସ୍ପଷ୍ଟାକ୍ଷଭରା ମଂତ୍ରଃ (ସ୍ପଷ୍ଟାକ୍ଷରଃ+ମଂତ୍ରଃ) (୨୮୧)
ଚଂଦ୍ରାଂଶୁଃ (୨୮୨) ୍ାସ୍କର ୁ ୟତିଃ || ୪୩ ||

ou
si

(୨୮୩) ଅମୃତାଂଶୂଦ୍ଭଵଃ (୨୮୪) ୍ାନୁ ଃ (୨୮୫) ଶଶବିଂ ୁ ଃ (୨୮୬) ସୁଭରଶ୍ଵରଃ
(୨୮୭) ଔେଧଂ (୨୮୮) ଜଗତଃ ଭସତୁ ଃ (୨୮୯) ସତୟଧମମପରାକ୍ରମଃ || ୪୪ ||

.y

(୨୯୦) ୍ୂତ୍ଵୟ୍ଵନ୍ନାଥଃ (୨୯୧) ପଵନଃ (୨୯୨) ପାଵନଃ (୨୯୩) ଅନ ଃ

w

w

(୨୯୪) ୋମହା (୨୯୫) ୋମେୃ ତ (୨୯୬) ୋଂତଃ (୨୯୭) ୋମଃ (୨୯୮)

w

ୋମପ୍ର ଃ (୨୯୯) ପ୍ର୍ୁଃ || ୪୫ ||
(୩୦୦) ୟୁ ଗା େ
ି ୃ ତ (୩୦୧) ୟୁ ଗାଵତମଃ (୩୦୨) ଭନୈେମାୟଃ (୩୦୩) ମହାଶନଃ
(୩୦୪) ଅ ୃ ଶୟଃ (୩୦୫) ଵୟକ୍ତ୍ରୂପଃ (ଅଵୟକ୍ତ୍ରୂପଃ) (୩୦୬) ସହସ୍ରଜିତ
(୩୦୭) ଅନଂତଜିତ || ୪୬ ||
(୩୦୮) ଇଷ୍ଟଃ (୩୦୯) ଅଵିଶଷ୍ଟ
ି ଃ (ଵିଶଷ୍ଟ
ି ଃ) (୩୧୦) ଶିଭଷ୍ଟଷ୍ଟଃ (୩୧୧) ଶିଖଂଡୀ
(୩୧୨) ନହୁ େଃ (୩୧୩) ଵୃ େଃ
(୩୧୪) ଭକ୍ରାଧହା (୩୧୫) ଭକ୍ରାଧେୃ ତ (୩୧୬) େତମା (୩୧୭) ଵିଶ୍ଵବାହୁ ଃ

(୩୧୮) ମହୀଧରଃ || ୪୭ ||
(୩୧୯) ଅଚୁ ୟତଃ (୩୨୦) ପ୍ରଥିତଃ (୩୨୧) ପ୍ରାଣଃ (୩୨୨) ପ୍ରାଣ ଃ (୩୨୩)
ଵାସଵାନୁ ଜଃ
(୩୨୪) ଅପାଂନିଧିଃ (୩୨୫) ଅଧିଷ୍ଟାନମ (୩୨୬) ଅପ୍ରମତ୍ତଃ (୩୨୭) ପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି ଃ
|| ୪୮ ||
(୩୨୮) ସ୍କଂ ଃ (୩୨୯) ସ୍କଂ ଧରଃ (୩୩୦) ଧୁୟମଃ (୩୩୧) ଵର ଃ (୩୩୨)

om

ଵାୟୁ ଵାହନଃ

(୩୩୩) ଵାସୁଭ ଵଃ (୩୩୪) ବୃ ହଦ୍ଭାନୁ ଃ (୩୩୫) ଆ ଭି ଵଃ (୩୩୬)

a.
c

ପୁରଂ ରଃ || ୪୯ ||
ଭଶୌରିଃ (୩୪୨) ଜଭନଶ୍ଵରଃ

gm

(୩୩୭) ଅଭଶାେଃ (୩୩୮) ତାରଣଃ (୩୩୯) ତାରଃ (୩୪୦) ଶୂରଃ (୩୪୧)

ou
si

(୩୪୩) ଅନୁ େୂ ଃ (୩୪୪) ଶତାଵତମଃ (୩୪୫) ପ ମୀ (୩୪୬) ପ ମନଭି ୍କ୍ଷଣଃ ||
୫୦ ||

w
w

ଶରୀର୍ୃତ

.y

(୩୪୭) ପ ମନା୍ଃ (୩୪୮) ଅରଵିଂ ାକ୍ଷଃ (୩୪୯) ପ ମଗ୍ମଃ (୩୫୦)

w

(୩୫୧) ମହଦ୍ଧିଃ (୩୫୨) ଋଦ୍ଧଃ (୩୫୩) ଵୃ ଦ୍ଧାତ୍ମା (୩୫୪) ମହାକ୍ଷଃ (୩୫୫)
ଗରୁଡଦ୍ଵଜଃ || ୫୧ ||

(୩୫୬) ଅତୁ ଃ (୩୫୭) ଶର୍ଃ (୩୫୮) ୍ୀମଃ (ଅ୍ୀମଃ) (୩୫୯) ସମୟଜ୍ଞଃ
(୩୬୦) ହଵିହମରଃି
(୩୬୧) ସଵମ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣୟଃ (୩୬୨) କ୍ଷ୍ମୀଵାନ (୩୬୩) ସମିତଂି ଜୟଃ || ୫୨ ||
(୩୬୪) ଵିକ୍ଷରଃ (୩୬୫) ଭରାହିତଃ (୩୬୬) ମାଗମଃ (୩୬୭) ଭହତୁ ଃ (୩୬୮)
ାଭମା ରଃ (୩୬୯) ସହଃ

(୩୭୦) ମହୀଧରଃ (୩୭୧) ମହା୍ାଗଃ (୩୭୨) ଭଵଗଵାନ (୩୭୩)
ଅମିତାଶନଃ || ୫୩ ||
(୩୭୪) ଉଦ୍ଭଵଃ (୩୭୫) ଭକ୍ଷା୍ଣଃ (୩୭୬) ଭ ଵଃ (୩୭୭) ଶ୍ରୀଗ୍ମଃ (୩୭୮)
ପରଭମଶ୍ଵରଃ
(୩୭୯) େରଣଂ (୩୮୦) ୋରଣଂ (୩୮୧) େତମା (୩୮୨) ଵିେତମା (୩୮୩)
ଗହନଃ (୩୮୪) ଗୁହଃ || ୫୪ ||

om

(୩୮୫) ଵୟଵସାୟଃ (୩୮୬) ଵୟଵସ୍ଥାନଃ (୩୮୭) ସଂସ୍ଥାନଃ (୩୮୮) ସ୍ଥାନ ଃ
(୩୮୯) ଧୁଵଃ

a.
c

(୩୯୦) ପରଦ୍ଧିଃ (୩୯୧) ପରମସ୍ପଷ୍ଟଃ (୩୯୨) ସ୍ତୁ ଷ୍ଟଃ (୩୯୩) ପୁଷ୍ଟଃ (୩୯୪)

gm

ଶୁଭ୍କ୍ଷଣଃ || ୫୫ ||

(୩୯୫) ରାମଃ (୩୯୬) ଵିରାମଃ (୩୯୭) ଵିରଜଃ (୩୯୮) ମାଗମଃ (୩୯୯)

ou
si

ଭନୟଃ (୪୦୦) ନୟଃ (୪୦୧) ଅନୟଃ

(୪୦୨) ଵୀରଃ (୪୦୩) ଶକ୍ତ୍ିମତାଂ ଭଶ୍ରଷ୍ଠଃ (୪୦୪) ଧମମଃ (୪୦୫) ଧମମଵ ି ୁ ତ୍ତମଃ

.y

|| ୫୬ ||

w

w

(୪୦୬) ଭଵୈେୁଂଠଃ (୪୦୭) ପୁରୁେଃ (୪୦୮) ପ୍ରାଣଃ (୪୦୯) ପ୍ରାଣ ଃ (୪୧୦)

w

ପ୍ରଣଵଃ (୪୧୧) ପୃଥୁଃ

(୪୧୨) ହିରଣୟଗ୍ମଃ (୪୧୩) ଶତୁଘ୍ନଃ (୪୧୪) ଵୟାପ୍ତଃ (୪୧୫) ଵାୟୁ ଃ (୪୧୬)
ଅଭଧାକ୍ଷଜଃ || ୫୭ ||
(୪୧୭) ଋତୁ ଃ (୪୧୮) ସୁ ଶମନଃ (୪୧୯) ୋ ଃ (୪୨୦) ପରଭମଷ୍ଠୀ (୪୨୧)
ପରିଗ୍ରହଃ
(୪୨୨) ଉଗ୍ରଃ (୪୨୩) ସଂଵସସରଃ (୪୨୪) କ୍ଷଃ (୪୨୫) ଵିଶ୍ରାମଃ (୪୨୬)
ଵିଶ୍ଵ କ୍ଷିଣଃ || ୫୮ ||

(୪୨୭) ଵିସ୍ତାରଃ (୪୨୮) ସ୍ଥାଵରଃ (୪୨୯) ସ୍ଥାଣୁଃ (୪୩୦) ପ୍ରମାଣମ (୪୩୧)
ବୀଜମଵୟୟମ
(୪୩୨) ଅଥମଃ (୪୩୩) ଅନଥମଃ (୪୩୪) ମହାଭୋଶଃ (୪୩୫) ମହାଭ୍ାଗଃ
(୪୩୬) ମହାଧନଃ || ୫୯ ||
(୪୩୭) ଅନିଵଣ୍ଣ
ି ଃ (୪୩୮) ସ୍ଥଵିଷ୍ଠଃ (୪୩୯) ୍ୂଃ (ଅ୍ୂଃ) (୪୪୦) ଧମମୟୂପଃ
(୪୪୧) ମହାମଖଃ

om

(୪୪୨) ନକ୍ଷତ୍ରଭନମିଃ (୪୪୩) ନକ୍ଷତ୍ରୀ (୪୪୪) କ୍ଷମଃ (୪୪୫) କ୍ଷାମଃ (୪୪୬)
ସମୀହନଃ || ୬୦ ||

gm

ସତ୍ରମ (୪୫୨) ସତାଂଗତିଃ

a.
c

(୪୪୭) ୟଜ୍ଞଃ (୪୪୮) ଇଜୟଃ (୪୪୯) ମଭହଜୟଃ (୪୫୦) କ୍ରତୁ ଃ (୪୫୧)

୬୧ ||

ou
si

(୪୫୩) ସଵମ ଶମୀ (୪୫୪) ଵିମକ୍ତ୍
ୁ ାତ୍ମା (୪୫୫) ସଵମଜ୍ଞଃ (୪୫୬) ଜ୍ଞାନମୁତ୍ତମମ ||
(୪୫୭) ସୁଵ୍ରତଃ (୪୫୮) ସୁମଖ
ୁ ଃ (୪୫୯) ସୂକ୍ଷ୍ମଃ (୪୬୦) ସୁଭଘାେଃ (୪୬୧)

.y

ସୁଖ ଃ (୪୬୨) ସୁହୃତ

w

w

(୪୬୩) ମଭନାହରଃ (୪୬୪) ଜିତଭକ୍ରାଧଃ (୪୬୫) ଵୀରବାହୁ ଃ (୪୬୬)

w

ଵି ାରଣଃ || ୬୨ ||

(୪୬୭) ସ୍ଵାପନଃ (୪୬୮) ସ୍ଵଵଶଃ (୪୬୯) ଵୟାପୀ (୪୭୦) ଭନୈୋତ୍ମା (୪୭୧)
ଭନୈେେମମେୃତ
(୪୭୨) ଵତ୍ସରଃ (୪୭୩) ଵତ୍ସ ଃ (୪୭୪) ଵତ୍ସୀ (୪୭୫) ରତ୍ନଗ୍ମଃ (୪୭୬)
ଧଭନଶ୍ଵରଃ || ୬୩ ||
(୪୭୭) ଧମମଗୁପ (୪୭୮) ଧମମେୃତ (୪୭୯) ଧମମୀ (୪୮୦) ସତ (୪୮୧)
ଅସତ (୪୮୨) କ୍ଷରମ (୪୮୩) ଅକ୍ଷରମ

(୪୮୪) ଅଵିଜ୍ଞାତା (୪୮୫) ସହସ୍ରାଂଶୁଃ (୪୮୬) ଵିଧାତା (୪୮୭) େୃ ତ କ୍ଷଣଃ ||
୬୪ ||
(୪୮୮) ଗ୍ସ୍ତି ଭନମିଃ (୪୮୯) ସତ୍ଵସ୍ଥଃ (୪୯୦) ସିଂହଃ (୪୯୧) ୍ୂତମଭହଶ୍ଵରଃ
(୪୯୨) ଆ ଭି ଵଃ (୪୯୩) ମହାଭ ଵଃ (୪୯୪) ଭ ଭଵଶଃ (୪୯୫)
ଭ ଵ୍ୃଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଃ || ୬୫ ||

(୪୯୬) ଉତ୍ତରଃ (୪୯୭) ଭଗାପତିଃ (୪୯୮) ଭଗାପ୍ତା (୪୯୯) ଜ୍ଞାନଗମୟଃ

om

(୫୦୦) ପୁରାତନଃ

(୫୦୧) ଶରୀର୍ୂତ୍ୃତ (୫୦୨) ଭ୍ାକ୍ତ୍ା (୫୦୩) େପୀଂଦ୍ରଃ (୫୦୪)

a.
c

୍ୂରି କ୍ଷିଣଃ || ୬୬ ||

gm

(୫୦୫) ଭସାମପଃ (୫୦୬) ଅମୃତପଃ (୫୦୭) ଭସାମଃ (୫୦୮) ପୁରୁଜିତ
(୫୦୯) ପୁରୁସତ୍ତମଃ
ସାତ୍ଵତାଂପତିଃ || ୬୭ ||

ou
si

(୫୧୦) ଵିନୟଃ (୫୧୧) ଜୟଃ (୫୧୨) ସତୟସଂଧଃ (୫୧୩) ାଶାହମଃ (୫୧୪)

.y

(୫୧୫) ଜୀଵଃ (୫୧୬) ଵିନୟିତାସାକ୍ଷୀ (୫୧୭) ମୁେୁଂ ଃ (୫୧୮) ଅମିତଵିକ୍ରମଃ

w

w

(୫୧୯) ଅଂଭ୍ାନିଧିଃ (୫୨୦) ଅନଂତାତ୍ମା (୫୨୧) ମଭହା ଧିଶୟଃ (୫୨୨)

w

ଅଂତେଃ || ୬୮ ||

(୫୨୩) ଅଜଃ (୫୨୪) ମହାହମଃ (୫୨୫) ସ୍ଵା୍ାଵୟଃ (୫୨୬) ଜିତାମିତ୍ରଃ (୫୨୭)
ପ୍ରଭମା ନଃ
(୫୨୮) ଆନଂ ଃ (୫୨୯) ନଂ ନଃ (୫୩୦) ନଂ ଃ (୫୩୧) ସତୟଧମମା
(୫୩୨) ତ୍ରିଵକ୍ର
ି ମଃ || ୬୯ ||
(୫୩୩) ମହେିଃ (୫୩୪) େପି ାଚାୟମଃ (୫୩୫) େୃ ତଜ୍ଞଃ (୫୩୬) ଭମ ନ
ି ୀପତିଃ
(୫୩୭) ତ୍ରିପ ଃ (୫୩୮) ତ୍ରି ଶାଧ୍ୟକ୍ଷଃ (୫୩୯) ମହାଶୃଂଗଃ (୫୪୦) େୃ ତାଂତେୃ ତ

|| ୭୦ ||
(୫୪୧) ମହାଵରାହଃ (୫୪୨) ଭଗାଵିଂ ଃ (୫୪୩) ସୁଭେଣଃ (୫୪୪)
େନୋଂଗ ୀ
(୫୪୫) ଗୁହୟଃ (୫୪୬) ଗ୍ୀରଃ (୫୪୭) ଗହନଃ (୫୪୮) ଗୁପ୍ତଃ (୫୪୯)
ଚକ୍ରଗ ାଧରଃ || ୭୧ ||
(୫୫୦) ଭଵଧାଃ (୫୫୧) ସ୍ଵାଂଗଃ (୫୫୨) ଅଜିତଃ (୫୫୩) େୃ ଷ୍ଣଃ (୫୫୪) ୃ ଡଃ

om

(୫୫୫) ସଂେେମଣଃ (୫୫୬) ଅଚୁ ୟତଃ

(୫୫୭) ଵରୁଣଃ (୫୫୮) ଵାରୁଣଃ (୫୫୯) ଵୃ କ୍ଷଃ (୫୬୦) ପୁଷ୍କରାକ୍ଷଃ (୫୬୧)

a.
c

ମହାମନାଃ || ୭୨ ||

gm

(୫୬୨) ୍ଗଵାନ (୫୬୩) ୍ଗହା (୫୬୪) ଆନଂ ୀ (୫୬୫) ଵନମା ୀ
(୫୬୬) ହ ାୟୁ ଧଃ

ou
si

(୫୬୭) ଆ ତ
ି ୟଃ (୫୬୮) ଭଜୟାତିରା ତ
ି ୟଃ (୫୬୯) ସହିଷ୍ଣୁଃ (୫୭୦)
ଗତିସତ୍ତମଃ || ୭୩ ||

.y

(୫୭୧) ସୁଧନଵା (୫୭୨) ଖଂଡପରଶୁଃ (୫୭୩) ାରୁଣଃ (୫୭୪) ଦ୍ରଵିଣପ୍ର ଃ

w

w

(୫୭୫) ଵ
ି ସ୍ପୃେ (୫୭୬) ସଵମ ୃ ଗ ଵୟାସଃ (୫୭୭) ଵାଚସ୍ପତିଃ (୫୭୮)

w

ଅଭୟାନିଜଃ || ୭୪ ||

(୫୭୯) ତ୍ରିସାମା (୫୮୦) ସାମଗଃ (୫୮୧) ସାମ (୫୮୨) ନିବମାଣଂ (୫୮୩)
ଭ୍େଜମ (୫୮୪) ୍ିେେ
(୫୮୫) ସଂନୟାସେୃ ତ (୫୮୬) ଶମଃ (୫୮୭) ଶାଂତଃ (୫୮୮) ନିଷ୍ଠା (୫୮୯)
ଶାଂତିଃ (୫୯୦) ପରାୟଣମ || ୭୫ ||
(୫୯୧) ଶୁ୍ାଂଗଃ (୫୯୨) ଶାଂତି ଃ (୫୯୩) ସ୍ରଷ୍ଟା (୫୯୪) େୁ ମୁ ଃ (୫୯୫)
େୁ ଵଭ ଶୟଃ

(୫୯୬) ଭଗାହିତଃ (୫୯୭) ଭଗାପତିଃ (୫୯୮) ଭଗାପ୍ତା (୫୯୯) ଵୃ େ୍ାକ୍ଷଃ
(୬୦୦) ଵୃ େପ୍ରି ୟଃ || ୭୬ ||
(୬୦୧) ଅନିଵତମୀ (୬୦୨) ନିଵୃତ୍ତାତ୍ମା (୬୦୩) ସଂଭକ୍ଷପ୍ତା (୬୦୪) ଭକ୍ଷମେୃ ଚ୍ଛଵ
ି ଃ
(୬୦୫) ଶ୍ରୀଵତ୍ସଵକ୍ଷାଃ (୬୦୬) ଶ୍ରୀଵାସଃ (୬୦୭) ଶ୍ରୀପତିଃ (୬୦୮)
ଶ୍ରୀମତାଂଵରଃ || ୭୭ ||
(୬୦୯) ଶ୍ରୀ ଃ (୬୧୦) ଶ୍ରୀଶଃ (୬୧୧) ଶ୍ରୀନିଵାସଃ (୬୧୨) ଶ୍ରୀନିଧିଃ (୬୧୩)

om

ଶ୍ରୀଵି୍ାଵନଃ

(୬୧୪) ଶ୍ରୀଧରଃ (୬୧୫) ଶ୍ରୀେରଃ (୬୧୬) ଭଶ୍ରୟଃ (୬୧୭) ଶ୍ରୀମାନ (୬୧୮)

a.
c

ଭ ାେତ୍ରୟାଶ୍ରୟଃ || ୭୮ ||

gm

(୬୧୯) ସ୍ଵକ୍ଷଃ (୬୨୦) ସ୍ଵଂଗଃ (୬୨୧) ଶତାନଂ ଃ (୬୨୨) ନଂ ଃି (୬୨୩)
ଭଜୟାତିଗମଭଣଶ୍ଵରଃ

ou
si

(୬୨୪) ଵିଜତ
ି ାତ୍ମା (୬୨୫) ଅଵିଭଧୟାତ୍ମା (ଵିଭଧୟାତ୍ମା) (୬୨୬) ସତ୍କୀତିଃ
(୬୨୭) ଛିନ୍ନସଂଶୟଃ || ୭୯ ||

.y

(୬୨୮) ଉ ୀଣମଃ (୬୨୯) ସଵମତଶ୍ଚକ୍ଷୁଃ (୬୩୦) ଅନୀଶଃ (୬୩୧) ଶାଶ୍ଵତସ୍ଥିରଃ

w

w

(୬୩୨) ୍ୂଶୟଃ (୬୩୩) ୍ୂେଣଃ (୬୩୪) ୍ୂତିଃ (୬୩୫) ଵିଭଶାେଃ (୬୩୬)

w

ଭଶାେନାଶନଃ || ୮୦ ||

(୬୩୭) ଅଚିେମାନ (୬୩୮) ଅଚିତଃ (୬୩୯) େୁ ଂ୍ଃ (୬୪୦) ଵିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା (୬୪୧)
ଵିଭଶାଧନଃ
(୬୪୨) ଅନିରୁଦ୍ଧଃ (୬୪୩) ଅପ୍ରତିରଥଃ (୬୪୪) ପ୍ର ୁ ୟମୟଃ (୬୪୫) ଅମିତଵିକ୍ରମଃ
|| ୮୧ ||
(୬୪୬) ୋ ଭନମିନହ
ି ା (୬୪୭) ଵୀରଃ (୬୪୮) ଭଶୌରିଃ (୬୪୯)
ଶୂରଜଭନଶ୍ଵରଃ

(୬୫୦) ତ୍ରିଭ ାୋତ୍ମା (୬୫୧) ତ୍ରିଭ ାଭେଶଃ (୬୫୨) ଭେଶଵଃ (୬୫୩) ଭେଶିହା
(୬୫୪) ହରିଃ || ୮୨ ||
(୬୫୫) ୋମଭ ଵଃ (୬୫୬) ୋମପା ଃ (୬୫୭) ୋମୀ (୬୫୮) ୋଂତଃ
(୬୫୯) େୃ ତାଗମଃ
(୬୬୦) ଅନିଭ ମଶୟଵପୁ (୬୬୧) ଵିଷ୍ଣୁଃ (୬୬୨) ଵୀରଃ (୬୬୩) ଅନଂତଃ
(୬୬୪) ଧନଂଜୟଃ || ୮୩ ||

om

(୬୬୫) ବ୍ରହ୍ମଣୟଃ (୬୬୬) ବ୍ରହ୍ମେୃ ତ (୬୬୭) ବ୍ରହ୍ମା (୬୬୮) ବ୍ରହ୍ମ (୬୬୯)
ବ୍ରହ୍ମଵିଵଧମନଃ

a.
c

(୬୭୦) ବ୍ରହ୍ମଵିତ (୬୭୧) ବ୍ରାହ୍ମଣଃ (୬୭୨) ବ୍ରହ୍ମୀ (୬୭୩) ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞଃ (୬୭୪)

gm

ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରି ୟଃ || ୮୪ ||

(୬୭୫) ମହାକ୍ରମଃ (୬୭୬) ମହାେମମା (୬୭୭) ମହାଭତଜାଃ (୬୭୮)

ou
si

ମଭହାରଗଃ

(୬୭୯) ମହାକ୍ରତୁ ଃ (୬୮୦) ମହାୟଜ୍ଵା (୬୮୧) ମହାୟଜ୍ଞ (୬୮୨) ମହାହଵିଃ ||

.y

୮୫ ||

w

w

(୬୮୩) ସ୍ତଵୟଃ (୬୮୪) ସ୍ତଵପ୍ରି ୟଃ (୬୮୫) ଭସ୍ତାତ୍ରମ (୬୮୬) ସ୍ତୁ ତଃି (୬୮୭)

w

ଭସ୍ତାତା (୬୮୮) ରଣପ୍ରି ୟଃ
(୬୮୯) ପୂଣମଃ (୬୯୦) ପୂରୟିତା (୬୯୧) ପୁଣୟଃ (୬୯୨) ପୁଣୟେୀତିଃ (୬୯୩)
ଅନାମୟଃ || ୮୬ ||
(୬୯୪) ମଭନାଜଵଃ (୬୯୫) ତୀଥମେରଃ (୬୯୬) ଵସୁଭରତାଃ (୬୯୭) ଵସୁପ୍ର ଃ
(୬୯୮) ଵସୁପ୍ର ଃ (୬୯୯) ଵାସୁଭ ଵଃ (୭୦୦) ଵସୁଃ (୭୦୧) ଵସୁମନାଃ
(୭୦୨) ହଵିଃ || ୮୭ ||
(୭୦୩) ସଦ୍ଗତିଃ (୭୦୪) ସତ୍କୃତିଃ (୭୦୫) ସତ୍ତା (୭୦୬) ସଦ୍ଭୂତିଃ (୭୦୭)

ସତ୍ପ୍ରାୟଣଃ
(୭୦୮) ଶୂରଭସନ (୭୦୯) ୟ ୁ ଭଶ୍ରଷ୍ଠଃ (୭୧୦) ସନ୍ନିଵାସଃ (୭୧୧) ସୁୟାମୁନଃ
|| ୮୮ ||
(୭୧୨) ୍ୂତାଵାସଃ (୭୧୩) ଵାସୁଭ ଵଃ (୭୧୪) ସଵମାସୁନ ି ୟଃ (୭୧୫)
ଅନ ଃ
(୭୧୬) ପମହା (୭୧୭) ପମ ଃ (୭୧୮) ୃ ପ୍ତଃ (୭୧୯) ୁ ଧମରଃ (୭୨୦)

om

ଅପରାଜିତଃ || ୮୯ ||

(୭୨୧) ଵିଶ୍ଵମୂତଃି (୭୨୨) ମହାମୂତଃି (୭୨୩) ୀପ୍ତମୂତଃି (୭୨୪) ଅମୂତମ
ି ାନ

a.
c

(୭୨୫) ଅଭନେମୂତଃି (୭୨୬) ଅଵୟକ୍ତ୍ଃ (୭୨୭) ଶତମୂତଃି (୭୨୮) ଶତାନନଃ

gm

|| ୯୦ ||

(୭୨୯) ଏେଃ (୭୩୦) ଭନୈେଃ (୭୩୧) ସଵଃ (୭୩୨) େଃ (୭୩୩) େିମ

ou
si

(୭୩୪) ୟତ (୭୩୫) ତତ (୭୩୬) ପ ମନୁ ତ୍ତମମ (ପ ମ+ଅନୁ ତ୍ତମମ)
୍କ୍ତ୍ଵତ୍ସ ଃ || ୯୧ ||

.y

(୭୩୭) ଭ ାେବଂଧୁଃ (୭୩୮) ଭ ାେନାଥଃ (୭୩୯) ମାଧଵଃ (୭୪୦)

w

ଚଂ ନାଂଗ ୀ

w

w

(୭୪୧) ସୁଵଣମଵଣମଃ (୭୪୨) ଭହମାଂଗଃ (୭୪୩) ଵରାଂଗଃ (୭୪୪)
(୭୪୫) ଵୀରହା (୭୪୬) ଵିେମଃ (ଅଵିେମଃ) (୭୪୭) ଶୂନୟଃ (୭୪୮) ଘୃତାଶୀଃ
(୭୪୯) ଅଚ ଃ (୭୫୦) ଚ ଃ || ୯୨ ||
(୭୫୧) ଅମାନୀ (୭୫୨) ମାନ ଃ (୭୫୩) ମାନୟଃ (୭୫୪) ଭ ାେସ୍ଵାମୀ
(୭୫୫) ତ୍ରିଭ ାେଧୃେ
(୭୫୬) ସୁଭମଧାଃ (୭୫୭) ଭମଧଜଃ (୭୫୮) ଧନୟଃ (୭୫୯) ସତୟଭମଧାଃ
(୭୬୦) ଧରାଧରଃ || ୯୩ ||

(୭୬୧) ଭତଭଜାଵୃ େଃ (୭୬୨) ୁ ୟତିଧରଃ (୭୬୩) ସଵମଶସ୍ତ୍ର୍ୃତାଂଵରଃ
(୭୬୪) ପ୍ରଗ୍ରହଃ (୭୬୫) ନିଗ୍ରହଃ (୭୬୬) ଵୟଗ୍ରଃ (୭୬୭) ଭନୈେଶୃଂଗଃ (୭୬୮)
ଗ ାଗ୍ରଜଃ || ୯୪ ||
(୭୬୯) ଚତୁ ମୂତଃି (୭୭୦) ଚତୁ ବମାହୁ ଃ (୭୭୧) ଚତୁ ଵମୂୟହଃ (୭୭୨) ଚତୁ ଗମତଃି
(୭୭୩) ଚତୁ ରାତ୍ମା (୭୭୪) ଚତୁ ୍ମାଵଃ (୭୭୫) ଚତୁ ଭଵମ ଃ (୭୭୬) ଏେପାତ ||
୯୫ ||

om

(୭୭୭) ସମାଵତମଃ (୭୭୮) ଅନିଵୃତ୍ତାତ୍ମା(ନିଵୃତ୍ତାତ୍ମା) (୭୭୯) ୁ ଜମୟଃ (୭୮୦)
ୁ ରତିକ୍ରମଃ

a.
c

(୭୮୧) ୁ ମ୍ଃ (୭୮୨) ୁ ଗମମଃ (୭୮୩) ୁ ଗମଃ (୭୮୪) ୁ ରାଵାସଃ (୭୮୫)

gm

ୁ ରାରିହା || ୯୬ ||

(୭୮୬) ଶୁ୍ାଂଗଃ (୭୮୭) ଭ ାେସାରଂଗଃ (୭୮୮) ସୁତଂତୁ ଃ (୭୮୯)

ou
si

ତଂତୁ ଵଧମନଃ

(୭୯୦) ଇଂଦ୍ରେମମା (୭୯୧) ମହାେମମା (୭୯୨) େୃ ତେମମା (୭୯୩) େୃ ତାଗମଃ ||

.y

୯୭ ||

w

ସୁଭ ାଚନଃ

w

w

(୭୯୪) ଉଦ୍ଭଵଃ (୭୯୫) ସୁଂ ରଃ (୭୯୬) ସୁଂ ଃ (୭୯୭) ରତ୍ନନା୍ଃ (୭୯୮)
(୭୯୯) ଅେମଃ (୮୦୦) ଵାଜସନଃ (୮୦୧) ଶୃଂଗୀ (୮୦୨) ଜୟଂତଃ (୮୦୩)
ସଵମଵଜ୍ଜ
ି ୟୀ || ୯୮ ||
(୮୦୪) ସୁଵଣମବଂି ୁ (୮୦୫) ଅଭକ୍ଷା୍ୟଃ (୮୦୬) ସଵମଵାଗୀଶ୍ଵଭରଶ୍ଵରଃ
(୮୦୭) ମହାହ୍ର ଃ (୮୦୮) ମହାଗତମଃ (୮୦୯) ମହା୍ୂତଃ (୮୧୦) ମହାନିଧିଃ ||
୯୯ ||
(୮୧୧) େୁ ମୁ ଃ (୮୧୨) େୁ ଂ ରଃ (୮୧୩) େୁ ଂ ଃ (୮୧୪) ପଜମନୟଃ (୮୧୫)

ପାଵନଃ (୮୧୬) ଅନି ଃ
(୮୧୭) ଅମୃତାଶଃ (୮୧୮) ଅମୃତଵପୁଃ (୮୧୯) ସଵମଜ୍ଞଃ (୮୨୦) ସଵମଭତାମୁଖଃ
|| ୧୦୦ ||
(୮୨୧) ସୁ ୍ଃ (୮୨୨) ସୁଵ୍ରତଃ (୮୨୩) ସିଦ୍ଧଃ (୮୨୪) ଶତୁଜତ
ି (୮୨୫)
ଶତୁତାପନଃ
(୮୨୬) ନୟଭଗ୍ରାଧଃ (୮୨୭) ଉ ୁ ଂବରଃ (୮୨୮) ଅଶ୍ଵତ୍ଥଃ (୮୨୯)

om

ଚାଣୂରାଂଧ୍ରନିସୂ ନଃ || ୧୦୧ ||

(୮୩୦) ସହସ୍ରାଚିଃ (୮୩୧) ସପ୍ତଜିହଵଃ (୮୩୨) ସଭପ୍ତୈଧାଃ (୮୩୩) ସପ୍ତଵାହନଃ
୍ୟନାଶନଃ || ୧୦୨ ||

gm

a.
c

(୮୩୪) ଅମୂତଃି (୮୩୫) ଅନଘଃ (୮୩୬) ଅଚିଂତୟଃ (୮୩୭) ୍ୟେୃ ତ (୮୩୮)
(୮୩୯) ଅଣୁଃ (୮୪୦) ବୃ ହତ (୮୪୧) େୃ ଶଃ (୮୪୨) ସ୍ଥୂ ଃ (୮୪୩) ଗୁଣ୍ୃତ

ou
si

(୮୪୪) ନିଗୁଣ
ମ ଃ (୮୪୫) ମହାନ

(୮୪୬) ଅଧୃତଃ (୮୪୭) ସ୍ଵଧୃତଃ (୮୪୮) ସ୍ଵାସୟଃ (୮୪୯) ପ୍ରାଗଵଂଶଃ (୮୫୦)

.y

ଵଂଶଵଧମନଃ || ୧୦୩ ||

w

w

(୮୫୧) ୍ାର୍ୃତ (୮୫୨) େଥିତଃ (୮୫୩) ଭୟାଗୀ (୮୫୪) ଭୟାଗୀଶଃ

w

(୮୫୫) ସଵମୋମ ଃ

(୮୫୬) ଆଶ୍ରମଃ (୮୫୭) ଶ୍ରମଣଃ (୮୫୮) କ୍ଷାମଃ (୮୫୯) ସୁପଣମଃ (୮୬୦)
ଵାୟୁ ଵାହନଃ || ୧୦୪ ||
(୮୬୧) ଧନୁ ଧମରଃ (୮୬୨) ଧନୁ ଭଵମ ଃ (୮୬୩) ଂଡଃ (୮୬୪) ମୟିତା
(୮୬୫) ମଃ
(୮୬୬) ଅପରାଜିତଃ (୮୬୭) ସଵମସହଃ (୮୬୮) ନିୟଂତା (୮୬୯)
ନିୟମଃ(ଅନିୟମଃ) (୮୭୦) ୟମଃ(ଅୟମଃ) || ୧୦୫ ||

(୮୭୧) ସତ୍ଵଵାନ (୮୭୨) ସାତ୍ଵିେଃ (୮୭୩) ସତୟଃ (୮୭୪)
ସତୟଧମମପରାୟଣଃ
(୮୭୫) ଅ୍ିପ୍ରାୟଃ (୮୭୬) ପ୍ରି ୟାହମଃ (୮୭୭) ଅହମପ୍ରିୟେୃ ତ (୮୭୮)
ପ୍ରୀତିଵଧମନଃ || ୧୦୬ ||
(୮୭୯) ଵିହାୟସଗତିଃ (୮୮୦) ଭଜୟାତିଃ (୮୮୧) ସୁରୁଚିଃ (୮୮୨) ହୁ ତ୍ୁଗିଵ୍ୁଃ
(୮୮୩) ରଵିଃ (୮୮୪) ଵିଭରାଚନଃ (୮୮୫) ସୂୟମଃ (୮୮୬) ସଵିତା (୮୮୭)

om

ରଵିଭ ାଚନଃ || ୧୦୭ ||

(୮୮୮) ଅନଂତଃ (୮୮୯) ହୁ ତ୍ୁଭଗଭାକ୍ତ୍ା (୮୯୦) ସୁଖ ଃ (୮୯୧) ଭନୈେଜଃ

a.
c

(୮୯୨) ଅଗ୍ରଜଃ

gm

(୮୯୩) ଅନିଵଣ୍ଣ
ି ଃ (୮୯୪) ସ ାମେମୀ (୮୯୫) ଭ ାୋଧିଷ୍ଠାନମ (୮୯୬) ଅଦ୍ଭୁତଃ
|| ୧୦୮ ||

ou
si

(୮୯୭) ସନାତ (୮୯୮) ସନାତନତମଃ (୮୯୯) େପି ଃ (୯୦୦) େପିଃ
(୯୦୧) ଅପୟୟଃ

.y

(୯୦୨) ସ୍ଵସ୍ତି ଃ (୯୦୩) ସ୍ଵସ୍ତି େୃତ (୯୦୪) ସ୍ଵସ୍ତି (୯୦୫) ସ୍ଵସ୍ତି ୍ୁେ (୯୦୬)

w

w

ସ୍ଵସ୍ତି କ୍ଷିଣଃ || ୧୦୯ ||

w

(୯୦୭) ଅଭରୌଦ୍ରଃ (୯୦୮) େୁ ଂଡ ୀ (୯୦୯) ଚକ୍ରୀ (୯୧୦) ଵିକ୍ରମୀ (୯୧୧)
ଊଜିତଶାସନଃ

(୯୧୨) ଶବ୍ଦାତିଗଃ (୯୧୩) ଶବ୍ଦସହଃ (୯୧୪) ଶିଶର
ି ଃ (୯୧୫) ଶଵମରୀେରଃ ||
୧୧୦ ||
(୯୧୬) ଅେୂ ରଃ (୯୧୭) ଭପଶ ଃ (୯୧୮) କ୍ଷଃ (୯୧୯) କ୍ଷିଣଃ (୯୨୦)
କ୍ଷମିଣାଂଵରଃ
(୯୨୧) ଵିଦ୍ଵତ୍ତମଃ (୯୨୨) ଵୀତ୍ୟଃ (୯୨୩) ପୁଣୟଶ୍ରଵଣେୀତମନଃ || ୧୧୧ ||

(୯୨୪) ଉତ୍ତାରଣଃ (୯୨୫) ୁ ଷ୍କତ
ୃ ହ
ି ା (୯୨୬) ପୁଣୟଃ (୯୨୭) ୁ ଃସ୍ଵପୟନାଶନଃ
(୯୨୮) ଵୀରହା (୯୨୯) ରକ୍ଷଣଃ (୯୩୦) ସଂତଃ (୯୩୧) ଜୀଵନଃ (୯୩୨)
ପୟମଵସ୍ଥିତଃ || ୧୧୨ ||
(୯୩୩) ଅନଂତରୂପଃ (୯୩୪) ଅନଂତଶ୍ରୀଃ (୯୩୫) ଜିତମନୁ ୟଃ (୯୩୬)
୍ୟାପହଃ
(୯୩୭) ଚତୁ ରଶ୍ରଃ (୯୩୮) ଗ୍ୀରାତ୍ମା (୯୩୯) ଵି ଶ
ି ଃ (୯୪୦) ଵୟା ଶ
ି ଃ

om

(୯୪୧) ଶ
ି ଃ || ୧୧୩ ||

(୯୪୨) ଅନା ଃି (୯୪୩) ୍ମୂ୍ମୁଭଵା କ୍ଷ୍ମୀଃ (୯୪୪) ସଵୀରଃ (୯୪୫)

a.
c

ରୁଚିରାଂଗ ଃ

gm

(୯୪୬) ଜନନଃ (୯୪୭) ଜନଜନମା ଃି (୯୪୮) ୍ୀମଃ (୯୪୯) ୍ୀମପରାକ୍ରମଃ
|| ୧୧୪ ||

ou
si

(୯୫୦) ଆଧାରନି ୟଃ (୯୫୧) ଧାତା (ଅଧାତା) (୯୫୨) ପୁଷ୍ପହାସଃ (୯୫୩)
ପ୍ରଜାଗରଃ

.y

(୯୫୪) ଊର୍ଧ୍ମଗଃ (୯୫୫) ସତ୍ପ୍ଥାଚାରଃ (୯୫୬) ପ୍ରାଣ ଃ (୯୫୭) ପ୍ରଣଵଃ

w

w

(୯୫୮) ପଣଃ || ୧୧୫ ||

w

(୯୫୯) ପ୍ରମାଣମ (୯୬୦) ପ୍ରାଣନି ୟଃ (୯୬୧) ପ୍ରାଣ୍ୃତ (୯୬୨)
ପ୍ରାଣଜୀଵନଃ

(୯୬୩) ତତ୍ଵମ (୯୬୪) ତତ୍ଵଵିତ (୯୬୫) ଏୋତ୍ମା (୯୬୬) ଜନମମତ
ୃ ୁ ୟଜରାତିଗଃ
|| ୧୧୬ ||
(୯୬୭) ୍ୂ୍ମୁଵଃସ୍ଵସ୍ତରୁଃ (୯୬୮) ତାରଃ (୯୬୯) ସଵିତା (୯୭୦) ପ୍ରପିତାମହଃ
(୯୭୧) ୟଜ୍ଞଃ (୯୭୨) ୟଜ୍ଞପତିଃ (୯୭୩) ୟଜ୍ଵା (୯୭୪) ୟଜ୍ଞାଂଗଃ (୯୭୫)
ୟଜ୍ଞଵାହନଃ || ୧୧୭ ||

(୯୭୬) ୟଜ୍ଞ୍ୃତ (୯୭୭) ୟଜ୍ଞେୃ ତ (୯୭୮) ୟଜ୍ଞୀ (୯୭୯) ୟଜ୍ଞ୍ୁେ (୯୮୦)
ୟଜ୍ଞସାଧନଃ
(୯୮୧) ୟଜ୍ଞାଂତେୃ ତ (୯୮୨) ୟଜ୍ଞଗୁହୟମ (୯୮୩) ଅନ୍ନମ (୯୮୪) ଅନ୍ନା ଏଵ
ଛ || ୧୧୮ ||
(୯୮୫) ଆତ୍ମଭୟାନିଃ (୯୮୬) ସ୍ଵୟଂଜାତଃ (୯୮୭) ଭଵୈଖାନଃ (୯୮୮)
ସାମଗାୟନଃ

om

(୯୮୯) ଭ ଵେୀନଂ ନଃ (୯୯୦) ସ୍ରଷ୍ଟା (୯୯୧) କ୍ଷିତୀଶଃ (୯୯୨) ପାପନାଶନଃ
|| ୧୧୯ ||

a.
c

(୯୯୩) ଶଂଖ୍ୃତ (୯୯୪) ନଂ େୀ (୯୯୫) ଚକ୍ରୀ (୯୯୬) ଶାର୍ଙ୍ମଧନଵା (୯୯୭)

gm

ଗ ାଧରଃ

(୯୯୮) ରଥାଂଗପାଣିଃ (୯୯୯) ଅଭକ୍ଷା୍ୟଃ (୧୦୦୦) ସଵମପ୍ରହରଣାୟୁ ଧଃ ||

ou
si

୧୨୦ ||

|| ସଵମପ୍ରହରଣାୟୁ ଭଧାଂ ନମଃ ଇତି ||

.y

|| ସଵମପ୍ରହରଣାୟୁ ଭଧାଂ ନମଃ ଇତି ||

w

w

ଫ ଶୁତଃି (୨୨ ଭସଲାେ)

w

ଇତୀ ଂ େୀତମନୀୟସୟ ଭେଶଵସୟ ମହାତ୍ମନଃ |
ନାମୟାଂ ସହସ୍ରଂ ଵ
ି ୟାନାମଭଶଭେଣ ପ୍ରେୀତିତମ || ୧୨୧ ||
ୟ ଇ ଂ ଶୃଣୟ
ୁ ାନ୍ନିତୟଂ ୟଶ୍ଚାପି ପରିେୀତମଭୟତ |
ନାଶୁ୍ଂ ପ୍ରାପୟୟ
ୁ ାତ େିଂଚିତ ଭସାମୁଭତ୍ରହ ଚ ମାନଵଃ || ୧୨୨ ||
ଭଵ ାଂତଭଗା ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ସୟାତ କ୍ଷତ୍ରିଭୟା ଵିଜୟୀ ୍ଭଵତ |

ଭଵୈଭଶୟା ଧନସମୃଦ୍ଧଃ ସୟାତ ଶୂଦ୍ରସସଖମଵାପୟ
ୟ
ୁ ାତ || ୧୨୩ ||
ୁ
ଧମମାଥମୀ ପ୍ରାପୟୟ
ୁ ାଦ୍ଧମମଂ ଅଥମାଥମୀ ଚାଥମମାପୟୟ
ୁ ାତ |

ୋମାନଵାପୟୟ
ୁ ାତ ୋମୀ ପ୍ରଜାଥମୀ ଚାପୟୟ
ୁ ାତ ପ୍ରଜାମ || ୧୨୪ ||
୍କ୍ତ୍ିମାନ ୟଃ ସଭ ାତ୍ଥାୟ ଶୁଚସ୍ତ
ି ଦ୍ଗତମାନସଃ |

ସହସ୍ରଂ ଵାସୁଭ ଵସୟ ନାମୟାଭମତତ ପ୍ରେୀତମଭୟତ || ୧୨୫ ||
ୟଶଃ ପ୍ରାଭପୟାତି ଵିପୁ ଂ ୟାତି ପ୍ରାଧାନୟଭମଵ ଚ |
ଅଚ ାଂ ଶ୍ରିୟମାଭପୟାତି ଭଶ୍ରୟଃ ପ୍ରାଭପୟାତୟନୁ ତ୍ତମମ || ୧୨୬ ||
ନ ୍ୟଂ କ୍ଵଚି ାଭପୟାତି ଵୀୟମଂ ଭତଜଶ୍ଚ ଵିଂ ତି |

om

୍ଵତୟଭରାଭଗା ୁ ୟତିମାନ ବ ରୂପଗୁଣାନିଵତଃ || ୧୨୭ ||
ଭରାଗାଭତମା ମୁଚୟଭତ ଭରାଗା ୍ଭଦ୍ଧା ମୁଭଚୟତ ବଂଧନାତ |

a.
c

୍ୟାନମଭୁ ଚୟତ ୍ୀତସ୍ତୁ ମୁଭଚୟତାପନ୍ନ ଆପ ଃ || ୧୨୮ ||

gm

ୁ ଗମାଣୟତିତରତୟାଶୁ ପୁରୁେଃ ପୁରୁଭୋତ୍ତମମ |

ସ୍ତୁ ଵନ୍ନାମସହଭସ୍ରଣ ନିତୟଂ ୍କ୍ତ୍ିସମନିଵତଃ || ୧୨୯ ||

ou
si

ଵାସୁଭ ଵାଶ୍ରଭୟା ମଭତମୟା ଵାସୁଭ ଵପରାୟଣଃ |

ସଵମପାପଵିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ୟାତି ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ || ୧୩୦ ||

.y

ନ ଵାସୁଭ ଵ୍କ୍ତ୍ାନାମଶୁ୍ଂ ଵି ୟଭତ କ୍ଵଚିତ |

w

w

ଜନମମତ
ୃ ୁ ୟଜରାଵୟାଧି୍ୟଂ ଭନୈଭଵାପଜାୟଭତ || ୧୩୧ ||

w

ଇମଂ ସ୍ତଵମଧୀୟାନଃ ଶ୍ରଦ୍ଧା୍କ୍ତ୍ିସମନିଵତଃ |
ୟୁ ଭଜୟତାତ୍ମାସୁଖକ୍ଷାଂତିଶ୍ରୀଧୃତସ୍
ି ତ
ି ୀତି୍ିଃ || ୧୩୨ ||
ୃ େ
ନ ଭକ୍ରାଭଧା ନ ଚ ମାତ୍ସୟମଂ ନ ଭ ାଭ୍ା ନାଶୁ୍ା ମତିଃ |
୍ଵଂତି େୃ ତପୁଣୟାନାଂ ୍କ୍ତ୍ାନାଂ ପୁରୁଭୋତ୍ତଭମ || ୧୩୩ ||
ଭ ୟୌସସଚଂଦ୍ରାେମନକ୍ଷତ୍ରା ଖଂ ଭି ଶା ୍ୂମମଭହା ଧିଃ |
ଵାସୁଭ ଵସୟ ଵୀଭୟମଣ ଵିଧତ
ୃ ାନି ମହାତ୍ମନଃ || ୧୩୪ ||
ସସୁରାସୁରଗଂଧଵମଂ ସୟଭକ୍ଷାରଗରାକ୍ଷସମ |

ଜଗଦ୍ଵଭଶ ଵତମଭତ ଂ େୃ ଷ୍ଣସୟ ସଚରାଚରମ || ୧୩୫ ||
ଇଂଦ୍ରିୟାଣି ମଭନା ବୁ ଦ୍ଧଃି ସତ୍ତ୍ଵଂ ଭତଭଜା ବ ଂ ଧୃତଃି |
ଵାସୁଭ ଵାତ୍ମୋନୟାହୁ ଃ, ଭକ୍ଷତ୍ରଂ ଭକ୍ଷତ୍ରଜ୍ଞ ଏଵ ଚ || ୧୩୬ ||
ସଵମାଗମାନାମାଚାରଃ ପ୍ରଥମଂ ପରିେଲ୍ୟୟପଭତ |
ଆଚାରପ୍ର୍ଭଵା ଧଭମମା ଧମମସୟ ପ୍ର୍ୁରଚୁ ୟତଃ || ୧୩୭ ||
ଋେୟଃ ପିତଭରା ଭ ଵା ମହା୍ୂତାନି ଧାତଵଃ |

om

ଜଂଗମାଜଂଗମଂ ଭଚ ଂ ଜଗନ୍ନାରାୟଭଣାଦ୍ଭଵମ || ୧୩୮ ||
ଭୟାଭଗା ଜ୍ଞାନଂ ତଥା ସାଂଖୟଂ ଵି ୟାଃ ଶି ପା େ
ି ମମ ଚ |

gm

ଏଭୋ ଵିଷ୍ଣୁମମହଦ୍ଭୂତଂ ପୃଥଗଭୂତାନୟଭନେଶଃ |

a.
c

ଭଵ ାଶଶାସ୍ତ୍ରାଣି ଵିଜ୍ଞାନଭମତତ୍ସଵମଂ ଜନା ମନାତ || ୧୩୯ ||

ତ୍ରୀନ?ଭ ାୋନଵୟାପୟ ୍ୂତାତ୍ମା ୍ୁଂଭକ୍ତ୍ ଵିଶ୍ଵ୍ୁଗଵୟୟଃ || ୧୪୦ ||

ou
si

ଇମଂ ସ୍ତଵଂ ୍ଗଵଭତା ଵିଭଷ୍ଣାଵମୟାଭସନ େୀତିତମ |

ପଭଠ ୟ ଇଭଚ୍ଛତ୍ପ୍ର
ୁ ୁ େଃ ଭଶ୍ରୟଃ ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ସୁଖାନି ଚ || ୧୪୧ ||

.y

ଵିଭଶ୍ଵଶ୍ଵରମଜଂ ଭ ଵଂ ଜଗତଃ ପ୍ର୍ଵାପୟୟମ |

w

w

୍ଜଂତି ଭୟ ପୁଷ୍କରାକ୍ଷଂ ନ ଭତ ୟାଂତି ପରା୍ଵମ || ୧୪୨ ||

w

ଇତି ଶ୍ରୀମନମହା୍ାରଭତ ଅନୁ ଶାସନପଵମଣି ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁସହସ୍ରନାମ ଭସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣମମ.
||ସଭଵମ ଜନାଃ ସୁଖିଭନା ୍ଵଂତୁ ||
|| ଶ୍ରୀ େୃ ଷ୍ଣାପମଣ ମସ୍ତୁ ||

