శ్రీ విష్ణ
ు సహసరనామ
శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరః ఓం |
విష్ణ
ు సహసరనామ పీటికె (౧౩ స్లో క)
వైశంపాయన ఉవాచ
శ్రీత్ాా ధరాానశేషణ
ే పావనాని చ సరాశః |

om

యుధిషరః
ఠి శాంతనవం పునరేవాభ్ోభ్యోష్త || ౧ ||

a.
c

యుధిషర:
ఠి

కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాపేోకం పరాయణం |

gm

సతువంతః కం కమరచంతః పారపుుయురాానవాః శ్రభ్మ్ || ౨ ||
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కో ధరాః సరాధరాాణాం భ్వతః పరమో మతః |

w

భీష్ా:
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కిం జపనతాచోత్ే జంతణరజ నాసంస్ారబంధనాత్ || ౩ ||

w

w

జగత్రభ్ుం దేవదేవమనంతం పురుషల తు మమ్ |
సతువనాుమసహస్ేణ
ర పురుష్ః సతత్ోత్థి తః || ౪ ||
తమేవ చారచయనిుతోం భ్కాుా పురుష్మవోయమ్ |
ధాోయన్ సతువనుమసోంశచ యజమానసు మేవ చ || ౫ ||
అనాది నిధనం విష్ణ
ు ం సరాలోకమహేశారమ్ |
లోకాధోక్షం సతువనిుతోం సరాదతఃఖాత్థగో భ్వేత్ || ౬ ||

బరహాణోం సరాధరాజఞ ం లోకానాం కీరు వరధ నమ్ |
లోకనాథం మహదభూతం సరాభ్ూతభ్వోధూవమ్ || ౭ ||
ఏష్ మే సరాధరాాణాం ధరోాధికతమో మతః
యదూకాుా పుండరీకాక్షం సు వైరరేచనురః సదా || ౮ ||
పరమం యో మహత్ేు జః పరమం యో మహతు పః |

om

పరమం యో మహద్రహా పరమం యః పరాయణమ్ || ౯ ||

a.
c

పవిత్ారణాం పవితరం యో మంగలానాం చ మంగలమ్ |

దైవతం దేవత్ానాం చ భ్ూత్ానాం యోవోయః పఠత్ా || ౧౦ ||
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యతః సరాాణి భ్ూత్ాని భ్వంత్ాోదియుగాగమే |
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యస్ఠాంశచ పరలయం యాంత్థ పునరేవ యుగక్షయే || ౧౧ ||
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తసో లోకపరధానసో జగనాుథసో భ్ూపత్ే |

w

విషలు రాుమసహసరం మే శ్రీణు పాపభ్యాపహమ్ || ౧౨ ||

w

w

యాని నామాని గౌణాని విఖాోత్ాని మహాతానః |
ఋషఠభః పరగీత్ాని త్ాని వక్ష్యోమి భ్ూతయే || ౧౩ ||
వకీతణండ మహాకాయ కోటి సభరో సమపరభ్
నిరాఘ్ుం కురు మే దేవ సరా కారేోష్ణ సరాద
శ్రకాోంబరదరం విష్ణ
ు ం శశివరు ం చతణరుూజం
పరసను వదనం ధాోయేత్ సరా విఘ్నుప శాంతయే

విష్ణ
ు సహసరనామ (౧౧౭ స్లో క)
(౧) విశాం (౨) విష్ణ
ు : (౩) వశత్ాార: (౪) భ్ూత భ్వో భ్వత్ పరభ్ు:
(౫) భ్ూతకృత్ (౬) భ్ూతభ్ురత్ (౭) భ్యవ: (౮) భ్ూత్ాతా (౯)
భ్ూతభ్యవన: || ౧౪ ||

om

(౧౦) పూత్ాత్ాా (౧౧) పరమాతా (౧౨) ముకాునాం పరమా గత్థ:

a.
c

(౧౩) అవోయ: (౧౪) పురుష్: (౧౫) స్ాక్ష్ి (౧౬) క్ష్ేతజ
ర ఞ : (౧౭) అక్షర:
ఏవ ఛ || ౧౫
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(౧౮) యోగ: (౧౯) యోగ విదాం నేత్ా (౨౦) పరధాన పురుషీశార
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(౨౧) నారస్ఠంహవపు: (౨౨) శ్రీమాన్ (౨౩) కేశవ: (౨౪) పురుషల తు మ:
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|| ౧౬ ||

w

w

నిధిరవోయ:

w

(౨౫) సరా: (౨౬) శరా: (౨౭) శివ: (౨౮) సి ణు: (౨౯) భ్ూత్ాది: (౩౦)
(౩౧) సంభ్వ: (౩౨) భ్యవన: (౩౩) భ్రాు (౩౪) పరభ్వ: (౩౫) పరభ్ు: (౩౬)
ఈశార: || ౧౭ ||
(౩౭) సాయంభ్ూ: (౩౮) శంభ్ు: (౩౯) ఆదితో: (౪౦) పుష్ారాక్ష: (౪౧)
మహాసాన:
(౪౨) అనాదినిధన: (౪౩) ధాత్ా (౪౪) విధాత్ా (౪౫) ధాతణరుథామః ||

౧౮ ||
(౪౬) అపరమయ
ే : (౪౭) హృషఠకశ
ే : (౪౮) పదానాభ్: (౪౯) అమరపరభ్ు:
(౫౦) విశాకరా (౫౧) మనత: (౫౨) తాషాా (౫౩) సి విష్ా (౫౪) సి విరో
ధతరవ: || ౧౯ ||
(౫౫) ఆగాీహో: (౫౬) శాశాత: (౫౭) కృష్ు : (౫౮) లోహిత్ాక్ష: (౫౯)

om

పరతరధన:

a.
c

(౬౦) పరభ్ూత: (౬౧) త్థరకకుభ్ధ మ (౬౨) పవితరం (౬౩) మంగళం పరమ్
|| ౨౦ ||

gm

(౬౪) ఈశాన (౬౫) పారణద: (౬౬) పారణ: (౬౭) జేోష్ి : (౬౮) శేష్
ీ ా : (౬౯)
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పరజాపత్థ:
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(౭౦) హిరణోగరూ: (౭౧) భ్ూగరూ: (౭౨) మాధవ (౭౩) మధతసభదన:

w

|| ౨౧ ||

w

w

(౭౪) ఈశార: (౭౫) వికీమీ (౭౬) ధన్వా (౭౭) మేధావీ (౭౮) వికీమ:
(౭౯) కీమ:

(౮౦) అనతథమ (౮౧) దతరాధరష: (౮౨) కృతజఞ : (౮౩) కృత్థ: (౮౪)
ఆతావాన్ || ౨౨ ||
(౮౫) సతరేశ: (౮౬) శరణమ్ (౮౭) శరా (౮౮) విశారేత్ా (౮౯)
పరజాభ్వ:

(౯౦) అహ: (౯౧) సంవతసర: (౯౨) వాోల: (౯౩) పరతోయ: (౯౪)
సరాదరశన: || ౨౩ ||
(౯౫) ఆజ: (౯౬) సరేాశార: (౯౭) స్ఠదధ: (౯౮) స్ఠదిధ: (౯౯) సరాాది:
(౧౦౦) అచతోత:
(౧౦౧) వృషాకపఠ: (౧౦౨) ఆమేయాత్ాా (౧౦౩) సరాయోగవినిసృత: ||

om

౨౪ ||

a.
c

(౧౦౪) వసత: (౧౦౫) వసతమనా: (౧౦౬) సతో: (౧౦౭) సమాత్ాా
(౧౦౮) సంమిత (అసంమిత) (౧౦౯) సమ:
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వృషాకృత్థః || ౨౫ ||
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(౧౧౦) అమోఘ్: (౧౧౧) పుండరీకాక్ష: (౧౧౨) వృష్కరాా (౧౧౩)

w

(౧౧౮) సతచిశీవా:
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(౧౧౪) రుధర: (౧౧౫) బహుశిరా: (౧౧౬) భ్భ్ు: (౧౧౭) విశాయోని:

w

w

(౧౧౯) అమృత: (౧౨౦) శాశాతసి ణు: (౧౨౧) వరారోహ: (౧౨౨)
మహాతపా: || ౨౬ ||
(౧౨౩) సరాగ: (౧౨౪) సరావిదబనత: (౧౨౫) విశాకేసన: (౧౨౬)
జనారద న:
(౧౨౭) వేద: (౧౨౮) వేదవిత్ (౧౨౯) అవోంగ: (౧౩౦) వేదాంగ: (౧౩౧)
వేదవిత్ (౧౩౨) కవి: || ౨౭ ||

(౧౩౩) లోకాధోక్ష: (౧౩౪) సతరాదోక్ష: (౧౩౫) ధరాాదోక్ష: (౧౩౬)
కృత్ాకృత:
(౧౩౭) చతణరాత్ాా (౧౩౮) చతణరుాాహ: (౧౩౯) చతణదంష్ా ర (౧౪౦)
చతణరుూజ: || ౨౮ ||
(౧౪౧) బయరజిష్ణ
ు : (౧౪౨) భ్యజనం (౧౪౩) భ్యకాు (౧౪౪) సహిష్ు ణ:

om

(౧౪౫) జగదాదిజ:

a.
c

(౧౪౬) అనఘ్ః (౧౪౭) విజయః (౧౪౮) జేత్ా (౧౪౯) విశాయోనిః
(౧౫౦) పునరాసతః || ౨౯ ||
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(౧౫౫) శ్రచిః (౧౫౬) ఊరజ తః
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(౧౫౧) ఉపేందర (౧౫౨) వామనః (౧౫౩) పారంశ్రః (౧౫౪) అమోఘ్ః
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(౧౫౭) అతందరః (౧౫౮) సంగీహః (౧౫౯) సరగ ః (౧౬౦) ధృత్ాత్ాా (౧౬౧)

w

నియమః (౧౬౨) యమః || ౩౦ ||

w

w

(౧౬౩) వేధోః (౧౬౪) వద
ై ోః (౧౬౫) సదాయోగీ: (౧౬౬) వీరహా (౧౬౭)
మాధవః (౧౬౮) మధతః
(౧౬౯) అతందియ
ర ః (౧౭౦) మహామాయః (౧౭౧) మహో త్ాసహః (౧౭౨)
మహాబలః || ౩౧ ||
(౧౭౩) మహాబుదిధః (౧౭౪) మహావీరోః (౧౭౫) మహాశకిుః (౧౭౬)
మహాదతోత్థః

(౧౭౭) అనిరేదశోవపుః (౧౭౮) శ్రీమాన్ (౧౭౯) అమేయాత్ాా (౧౮౦)
మహాదిధ
ర ృక్ || ౩౨ ||
(౧౮౧) మహేషాాసః (౧౮౨) మహీభ్రాు (౧౮౩) శ్రీనివాసః (౧౮౪)
సత్ాంగత్థః
(౧౮౫) అనిరుదధ ః (౧౮౬) సతరానందః (౧౮౭) గోవిందః (౧౮౮)

om

గోవిదాంపత్థః || ౩౩ ||

a.
c

(౧౮౯) మరీచిః (౧౯౦) దమనః (౧౯౧) హంసః (౧౯౨) సతపరు ః (౧౯౩)
భ్ుజగోతు మః
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(౧౯౪) హిరణోనాభ్ః (౧౯౫) సతతపాః (౧౯౬) పదానాభ్ః (౧౯౭)
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పరజాపత్థః || ౩౪ ||
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(౧౯౮) అమృతణోః (౧౯౯) సరాదృక్ (౨౦౦) స్ఠంహః (౨౦౧) సంధాత్ా

w

(౨౦౨) సంధిమాన్ (౨౦౩) స్ఠి రః

w

w

(౨౦౪) అజః (౨౦౫) దతరారషణః (౨౦౬) శాస్ాు (౨౦౭) విశ్రీత్ాత్ాా
(౨౦౮) సతరారహా || ౩౫ ||
(౨౦౯) గురుః (౨౧౦) గురుతమః (౨౧౧) ధామః (౨౧౨) సతోః (౨౧౩)
సతోపరాకీమః
(౨౧౪) నిమిష్ః (౨౧౫) అనిమిష్ః (౨౧౬) సరగీా (౨౧౭) వాచసపత్థః
(౨౧౮) ఉదారధః || ౩౬ ||

(౨౧౯) అగీణః (౨౨౦) గాీమణః (౨౨౧) శ్రీమాన్ (౨౨౨) నాోయః
(౨౨౩) నేత్ా (౨౨౪) సమీరణః
(౨౨౫) సహసరమూరాధ (౨౨౬) విశాాత్ాా (౨౨౭) సహస్ారక్షః (౨౨౮)
సహసరపాత్ || ౩౭ ||
(౨౨౯) ఆవరు నః (౨౩౦) (అ)నివృత్ాుత్ాా (౨౩౧) సంవృతః (౨౩౨)

om

సంపరమరదనః

a.
c

(౨౩౩) అహఃసంవరు కః (౨౩౪) వహిు (౨౩౫) అనిలః (౨౩౬) ధరణధరః
|| ౩౮ ||
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విశాభ్ుక్ (౨౪౧) విభ్ుః

gm

(౨౩౭) సతపరస్ాదః (౨౩౮) పరసనాుత్ాా (౨౩౯) విశాధృక్ (౨౪౦)
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(౨౪౨) సతారాు (౨౪౩) సతాృతః (౨౪౪) స్ాధతః (౨౪౫) జహుు

w

(౨౪౬) నారాయణః (౨౪౭) నరః || ౩౯ ||

w

w

(౨౪౮) అసంఖేోయః (౨౪౯) అపరమేయాత్ాా (౨౫౦) విశిష్ా ః (౨౫౧)
శిష్ా కృత్ (౨౫౨) శిశ్రచిః
(౨౫౩) స్ఠదధ ారి ః (౨౫౪) స్ఠదధసంకలపః (౨౫౫) స్ఠదద
ిధ ః (౨౫౬)
స్ఠదధ స్
ి ాధనః || ౪౦ ||
(౨౫౭) వృషాహీ (౨౫౮) వృష్భ్ః (౨౫౯) విష్ణ
ు ః (౨౬౦) వృశపరాా
(౨౬౧) వృషల దరః

(౨౬౨) వరధనః (౨౬౩) వరధ మానః (౨౬౪) వివికు ః (౨౬౫) శ్రీత్థస్ాగరః ||
౪౧ ||
(౨౬౬) సతభ్ుజః (౨౬౭) దతరధరః (౨౬౮) వాగీా (౨౬౯) మహేందరః
(౨౭౦) వసతదః (౨౭౧) వసతః
(౨౭౨) నైకరూపః (౨౭౩) బృహదభ
ర పః (౨౭౪) శిపఠవిష్ా ః (౨౭౫) పరకాశనః

om

|| ౪౨ ||

a.
c

(౨౭౬) ఓజస్ేు జ్దతోత్థధరః (౨౭౭) పరకాశాత్ాా (౨౭౮) పరత్ాపనః
(౨౭౯) ఋదధ ః (౨౮౦) సపషాాక్షరో మంతరః (సపషాాక్షరః+మంతరః) (౨౮౧)

gm

చందారంశ్రః (౨౮౨) భ్యసారదతోత్థః || ౪౩ ||

ou
si

(౨౮౩) అమృత్ాంశూదూవః (౨౮౪) భ్యనతః (౨౮౫) శశబందతః (౨౮౬)

.y

సతరేశారః

w
w

||

w

(౨౮౭) ఔష్ధం (౨౮౮) జగతః స్ేతణః (౨౮౯) సతోధరాపరాకీమః || ౪౪
(౨౯౦) భ్ూతభ్వోభ్వనాుథః (౨౯౧) పవనః (౨౯౨) పావనః (౨౯౩)
అనలః
(౨౯౪) కామహా (౨౯౫) కామకృత్ (౨౯౬) కాంతః (౨౯౭) కామః
(౨౯౮) కామపరదః (౨౯౯) పరభ్ుః || ౪౫ ||
(౩౦౦) యుగాదికృత్ (౩౦౧) యుగావరు ః (౩౦౨) నైకమాయః (౩౦౩)

మహాశనః
(౩౦౪) అదృశోః (౩౦౫) వోకు రూపః (అవోకు రూపః) (౩౦౬) సహసరజిత్
(౩౦౭) అనంతజిత్ || ౪౬ ||
(౩౦౮) ఇష్ా ః (౩౦౯) అవిశిష్ా ః (విశిష్ా ః) (౩౧౦) శిషేాష్ాః (౩౧౧) శిఖండీ
(౩౧౨) నహుష్ః (౩౧౩) వృష్ః

om

(౩౧౪) కోీధహా (౩౧౫) కోీధకృత్ (౩౧౬) కరాు (౩౧౭) విశాబయహుః (౩౧౮)

a.
c

మహీధరః || ౪౭ ||

(౩౧౯) అచతోతః (౩౨౦) పరథితః (౩౨౧) పారణః (౩౨౨) పారణదః (౩౨౩)

gm

వాసవానతజః

ou
si

(౩౨౪) అపాంనిధిః (౩౨౫) అధిషా ానమ్ (౩౨౬) అపరమతు ః (౩౨౭)

.y

పరత్థషఠి తః || ౪౮ ||

w

w

వాయువాహనః

w

(౩౨౮) సాందః (౩౨౯) సాందధరః (౩౩౦) ధతరోః (౩౩౧) వరదః (౩౩౨)
(౩౩౩) వాసతదేవః (౩౩౪) బృహదాూనతః (౩౩౫) ఆదిదవ
ే ః (౩౩౬)
పురందరః || ౪౯ ||
(౩౩౭) అశోకః (౩౩౮) త్ారణః (౩౩౯) త్ారః (౩౪౦) శూరః (౩౪౧) శౌరః
(౩౪౨) జనేశారః
(౩౪౩) అనతకూలః (౩౪౪) శత్ావరు ః (౩౪౫) పదా (౩౪౬) పదానిభ్ేక్షణః

|| ౫౦ ||
(౩౪౭) పదానాభ్ః (౩౪౮) అరవిందాక్షః (౩౪౯) పదాగరూః (౩౫౦)
శరీరభ్ృత్
(౩౫౧) మహర్ధః (౩౫౨) ఋదధ ః (౩౫౩) వృదాధత్ాా (౩౫౪) మహాక్షః
(౩౫౫) గరుడదాజః || ౫౧ ||

a.
c

సమయజఞ ః (౩౬౦) హవిరహరః

om

(౩౫౬) అతణలః (౩౫౭) శరభ్ః (౩౫౮) భీమః (అభీమః) (౩౫౯)
(౩౬౧) సరాలక్షణలక్షణోః (౩౬౨) లక్ష్ీావాన్ (౩౬౩) సమిత్థంజయః ||

gm

౫౨ ||

ou
si

(౩౬౪) విక్షరః (౩౬౫) రోహితః (౩౬౬) మారగ ః (౩౬౭) హేతణః (౩౬౮)

.y

దామోదరః (౩౬౯) సహః

w

(౩౭౦) మహీధరః (౩౭౧) మహాభ్యగః (౩౭౨) వేగవాన్ (౩౭౩) అమిత్ాశనః

w

w

|| ౫౩ ||

(౩౭౪) ఉదూవః (౩౭౫) క్ష్ోభ్ణః (౩౭౬) దేవః (౩౭౭) శ్రీగరూః (౩౭౮)
పరమేశారః
(౩౭౯) కరణం (౩౮౦) కారణం (౩౮౧) కరాు (౩౮౨) వికరాు (౩౮౩) గహనః
(౩౮౪) గుహః || ౫౪ ||
(౩౮౫) వోవస్ాయః (౩౮౬) వోవస్ాినః (౩౮౭) సంస్ాినః (౩౮౮) స్ాినదః

(౩౮౯) ధతరవః
(౩౯౦) పరర్ధః (౩౯౧) పరమసపష్ా ః (౩౯౨) సతుష్ా ః (౩౯౩) పుష్ా ః (౩౯౪)
శ్రభ్ేక్షణః || ౫౫ ||
(౩౯౫) రామః (౩౯౬) విరామః (౩౯౭) విరజః (౩౯౮) మారగ ః (౩౯౯)
నేయః (౪౦౦) నయః (౪౦౧) అనయః

a.
c

ధరావిదతతు మః || ౫౬ ||

om

(౪౦౨) వీరః (౪౦౩) శకిుమత్ాం శేష్
ీ ి ః (౪౦౪) ధరాః (౪౦౫)
(౪౦౬) వైకుంఠః (౪౦౭) పురుష్ః (౪౦౮) పారణః (౪౦౯) పారణదః (౪౧౦)

gm

పరణవః (౪౧౧) పృథతః

ou
si

(౪౧౨) హిరణోగరూః (౪౧౩) శతణరఘ్ుః (౪౧౪) వాోపు ః (౪౧౫) వాయుః

.y

(౪౧౬) అధో క్షజః || ౫౭ ||

w

(౪౧౭) ఋతణః (౪౧౮) సతదరశనః (౪౧౯) కాలః (౪౨౦) పరమేషీి

w

w

(౪౨౧) పరగీహః

(౪౨౨) ఉగీః (౪౨౩) సంవససరః (౪౨౪) దక్షః (౪౨౫) విశాీమః (౪౨౬)
విశాదక్ష్ిణః || ౫౮ ||
(౪౨౭) విస్ాురః (౪౨౮) స్ాివరః (౪౨౯) స్ాిణుః (౪౩౦) పరమాణమ్
(౪౩౧) బీజమవోయమ్
(౪౩౨) అరి ః (౪౩౩) అనరి ః (౪౩౪) మహాకొశః (౪౩౫) మహాభ్యగః (౪౩౬)

మహాధనః || ౫౯ ||
(౪౩౭) అనిరాణు ః (౪౩౮) సి విష్ి ః (౪౩౯) భ్ూః (అభ్ూః) (౪౪౦)
ధరాయూపః (౪౪౧) మహామఖః
(౪౪౨) నక్షతరనేమిః (౪౪౩) నక్షతర (౪౪౪) క్షమః (౪౪౫) క్ష్యమః (౪౪౬)
సమీహనః || ౬౦ ||

om

(౪౪౭) యజఞ ః (౪౪౮) ఇజోః (౪౪౯) మహేజోః (౪౫౦) కీతణః (౪౫౧)

a.
c

సతరమ్ (౪౫౨) సత్ాంగత్థః
జాఞనముతు మమ్ || ౬౧ ||

gm

(౪౫౩) సరాదరీశ (౪౫౪) విముకాుత్ాా (౪౫౫) సరాజఞ ః (౪౫౬)

ou
si

(౪౫౭) సతవరతః (౪౫౮) సతముఖః (౪౫౯) సభక్షాః (౪౬౦) సతఘ్నష్ః

.y

(౪౬౧) సతఖదః (౪౬౨) సతహృత్

w

(౪౬౩) మనోహరః (౪౬౪) జితకోీధః (౪౬౫) వీరబయహుః (౪౬౬)

w

w

విదారణః || ౬౨ ||

(౪౬౭) స్ాాపనః (౪౬౮) సావశః (౪౬౯) వాోపీ (౪౭౦) నైకాత్ాా (౪౭౧)
నైకకరాకృత్
(౪౭౨) వతసరః (౪౭౩) వతసలః (౪౭౪) వతస (౪౭౫) రతుగరూః (౪౭౬)
ధనేశారః || ౬౩ ||
(౪౭౭) ధరాగుప్ (౪౭౮) ధరాకృత్ (౪౭౯) ధరీా (౪౮౦) సత్ (౪౮౧)

అసత్ (౪౮౨) క్షరమ్ (౪౮౩) అక్షరమ్
(౪౮౪) అవిజాఞత్ా (౪౮౫) సహస్ారంశ్రః (౪౮౬) విధాత్ా (౪౮౭)
కృతలక్షణః || ౬౪ ||
(౪౮౮) గభ్స్ఠు నేమిః (౪౮౯) సతాసి ః (౪౯౦) స్ఠంహః (౪౯౧)
భ్ూతమహేశారః

om

(౪౯౨) ఆదిదవ
ే ః (౪౯౩) మహాదేవః (౪౯౪) దేవేశః (౪౯౫) దేవభ్ృదత
గ రుః

a.
c

|| ౬౫ ||

(౪౯౬) ఉతు రః (౪౯౭) గోపత్థః (౪౯౮) గోపాు (౪౯౯) జాఞనగమోః (౫౦౦)

gm

పురాతనః

.y

భ్ూరదక్ష్ిణః || ౬౬ ||

ou
si

(౫౦౧) శరీరభ్ూతభ్ృత్ (౫౦౨) భ్యకాు (౫౦౩) కపీందరః (౫౦౪)

w

(౫౦౫) స్ల మపః (౫౦౬) అమృతపః (౫౦౭) స్ల మః (౫౦౮) పురుజిత్

w

w

(౫౦౯) పురుసతు మః

(౫౧౦) వినయః (౫౧౧) జయః (౫౧౨) సతోసంధః (౫౧౩) దాశారహః
(౫౧౪) స్ాతాత్ాంపత్థః || ౬౭ ||
(౫౧౫) జీవః (౫౧౬) వినయత్ాస్ాక్ష్ీ (౫౧౭) ముకుందః (౫౧౮)
అమితవికీమః
(౫౧౯) అంభ్యనిధిః (౫౨౦) అనంత్ాత్ాా (౫౨౧) మహో దధిశయః

(౫౨౨) అంతకః || ౬౮ ||
(౫౨౩) అజః (౫౨౪) మహారహః (౫౨౫) స్ాాభ్యవోః (౫౨౬) జిత్ామితరః
(౫౨౭) పరమోదనః
(౫౨౮) ఆనందః (౫౨౯) నందనః (౫౩౦) నందః (౫౩౧) సతోధరాా
(౫౩౨) త్థరవికీమః || ౬౯ ||

om

(౫౩౩) మహరషః (౫౩౪) కపఠలాచారోః (౫౩౫) కృతజఞ ః (౫౩౬) మేదిన్వపత్థః

a.
c

(౫౩౭) త్థరపదః (౫౩౮) త్థరదశాధోక్షః (౫౩౯) మహాశృంగః (౫౪౦)
కృత్ాంతకృత్ || ౭౦ ||

gm

(౫౪౧) మహావరాహః (౫౪౨) గోవిందః (౫౪౩) సతషేణః (౫౪౪)

ou
si

కనకాంగద

.y

(౫౪౫) గుహోః (౫౪౬) గభీరః (౫౪౭) గహనః (౫౪౮) గుపు ః (౫౪౯)

w

చకీగదాధరః || ౭౧ ||

w

w

(౫౫౦) వేధాః (౫౫౧) స్ాాంగః (౫౫౨) అజితః (౫౫౩) కృష్ు ః (౫౫౪)
దృడః (౫౫౫) సంకరషణః (౫౫౬) అచతోతః
(౫౫౭) వరుణః (౫౫౮) వారుణః (౫౫౯) వృక్షః (౫౬౦) పుష్ారాక్షః
(౫౬౧) మహామనాః || ౭౨ ||
(౫౬౨) భ్గవాన్ (౫౬౩) భ్గహా (౫౬౪) ఆనంద (౫౬౫) వనమాలీ
(౫౬౬) హలాయుధః

(౫౬౭) ఆదితోః (౫౬౮) జ్ోత్థరాదితోః (౫౬౯) సహిష్ు ణః (౫౭౦)
గత్థసతు మః || ౭౩ ||
(౫౭౧) సతధనాా (౫౭౨) ఖండపరశ్రః (౫౭౩) దారుణః (౫౭౪)
దరవిణపరదః
(౫౭౫) దివసపృక్ (౫౭౬) సరాదృగ్ వాోసః (౫౭౭) వాచసపత్థః (౫౭౮)

om

అయోనిజః || ౭౪ ||
(౫౮౩) భ్ేష్జమ్ (౫౮౪) భష్క్

a.
c

(౫౭౯) త్థరస్ామా (౫౮౦) స్ామగః (౫౮౧) స్ామ (౫౮౨) నిరాబణం

gm

(౫౮౫) సంనాోసకృత్ (౫౮౬) శమః (౫౮౭) శాంతః (౫౮౮) నిషాి

ou
si

(౫౮౯) శాంత్థః (౫౯౦) పరాయణమ్ || ౭౫ ||

.y

(౫౯౧) శ్రభ్యంగః (౫౯౨) శాంత్థదః (౫౯౩) సరషా ా (౫౯౪) కుముదః

w

(౫౯౫) కువలేశయః

w

w

(౫౯౬) గోహితః (౫౯౭) గోపత్థః (౫౯౮) గోపాు (౫౯౯) వృష్భ్యక్షః (౬౦౦)
వృష్పఠరయః || ౭౬ ||
(౬౦౧) అనివరీు (౬౦౨) నివృత్ాుత్ాా (౬౦౩) సంక్ష్ేపు ా (౬౦౪)
క్ష్ేమకృచిివః
(౬౦౫) శ్రీవతసవక్ష్యః (౬౦౬) శ్రీవాసః (౬౦౭) శ్రీపత్థః (౬౦౮) శ్రీమత్ాంవరః
|| ౭౭ ||

(౬౦౯) శ్రీదః (౬౧౦) శ్రీశః (౬౧౧) శ్రీనివాసః (౬౧౨) శ్రీనిధిః (౬౧౩)
శ్రీవిభ్యవనః
(౬౧౪) శ్రీధరః (౬౧౫) శ్రీకరః (౬౧౬) శేయ
ీ ః (౬౧౭) శ్రీమాన్ (౬౧౮)
లోకతరయాశీయః || ౭౮ ||
(౬౧౯) సాక్షః (౬౨౦) సాంగః (౬౨౧) శత్ానందః (౬౨౨) నందిః (౬౨౩)

om

జ్ోత్థరగ ణశ
ే ారః

a.
c

(౬౨౪) విజిత్ాత్ాా (౬౨౫) అవిధేయాత్ాా (విధేయాత్ాా) (౬౨౬)
సతారు ః (౬౨౭) ఛినుసంశయః || ౭౯ ||

gm

(౬౨౮) ఉదరు ః (౬౨౯) సరాతశచక్షః (౬౩౦) అన్వశః (౬౩౧) శాశాతస్ఠిరః

.y

శోకనాశనః || ౮౦ ||

ou
si

(౬౩౨) భ్ూశయః (౬౩౩) భ్ూష్ణః (౬౩౪) భ్ూత్థః (౬౩౫) విశోకః (౬౩౬)

w

(౬౩౭) అరచషాాన్ (౬౩౮) అరచతః (౬౩౯) కుంభ్ః (౬౪౦) విశ్రదాధత్ాా

w

w

(౬౪౧) విశోధనః

(౬౪౨) అనిరుదధ ః (౬౪౩) అపరత్థరథః (౬౪౪) పరదతోముః (౬౪౫)
అమితవికీమః || ౮౧ ||
(౬౪౬) కాలనేమినిహా (౬౪౭) వీరః (౬౪౮) శౌరః (౬౪౯) శూరజనేశారః
(౬౫౦) త్థరలోకాత్ాా (౬౫౧) త్థరలోకేశః (౬౫౨) కేశవః (౬౫౩) కేశిహా
(౬౫౪) హరః || ౮౨ ||

(౬౫౫) కామదేవః (౬౫౬) కామపాలః (౬౫౭) కామీ (౬౫౮) కాంతః
(౬౫౯) కృత్ాగమః
(౬౬౦) అనిరేదశోవపు (౬౬౧) విష్ణ
ు ః (౬౬౨) వీరః (౬౬౩) అనంతః
(౬౬౪) ధనంజయః || ౮౩ ||
(౬౬౫) బరహాణోః (౬౬౬) బరహాకృత్ (౬౬౭) బరహాా (౬౬౮) బరహా

om

(౬౬౯) బరహావివరధ నః
(౬౭౪) బయరహాణపఠయ
ర ః || ౮౪ ||

a.
c

(౬౭౦) బరహావిత్ (౬౭౧) బయరహాణః (౬౭౨) బరహీా (౬౭౩) బరహాజఞ ః

gm

(౬౭౫) మహాకీమః (౬౭౬) మహాకరాా (౬౭౭) మహాత్ేజాః (౬౭౮)

ou
si

మహో రగః

.y

(౬౭౯) మహాకీతణః (౬౮౦) మహాయజాా (౬౮౧) మహాయజఞ (౬౮౨)

w

మహాహవిః || ౮౫ ||

w

w

(౬౮౩) సు వోః (౬౮౪) సు వపఠరయః (౬౮౫) స్లు తరమ్ (౬౮౬) సతుత్థః (౬౮౭)
స్లు త్ా (౬౮౮) రణపఠరయః
(౬౮౯) పూరు ః (౬౯౦) పూరయత్ా (౬౯౧) పుణోః (౬౯౨) పుణోకీరు ః
(౬౯౩) అనామయః || ౮౬ ||
(౬౯౪) మనోజవః (౬౯౫) తరి కరః (౬౯౬) వసతరేత్ాః (౬౯౭) వసతపరదః
(౬౯౮) వసతపరదః (౬౯౯) వాసతదేవః (౭౦౦) వసతః (౭౦౧) వసతమనాః

(౭౦౨) హవిః || ౮౭ ||
(౭౦౩) సదగ త్థః (౭౦౪) సతాృత్థః (౭౦౫) సత్ాు (౭౦౬) సదభూత్థః (౭౦౭)
సతపరాయణః
(౭౦౮) శూరస్ేన (౭౦౯) యదతశేష్
ీ ి ః (౭౧౦) సనిువాసః (౭౧౧)
సతయామునః || ౮౮ ||

om

(౭౧౨) భ్ూత్ావాసః (౭౧౩) వాసతదేవః (౭౧౪) సరాాసతనిలయః (౭౧౫)

a.
c

అనలః

(౭౧౬) దరపహా (౭౧౭) దరపదః (౭౧౮) దృపు ః (౭౧౯) దతరధ రః (౭౨౦)

gm

అపరాజితః || ౮౯ ||

ou
si

(౭౨౧) విశామూరు ః (౭౨౨) మహామూరు ః (౭౨౩) దపు మూరు ః (౭౨౪)

.y

అమూరు మాన్

w

(౭౨౫) అనేకమూరు ః (౭౨౬) అవోకు ః (౭౨౭) శతమూరు ః (౭౨౮)

w

w

శత్ాననః || ౯౦ ||

(౭౨౯) ఏకః (౭౩౦) నైకః (౭౩౧) సవః (౭౩౨) కః (౭౩౩) కిమ్ (౭౩౪)
యత్ (౭౩౫) తత్ (౭౩౬) పదమనతతు మమ్ (పదమ్+అనతతు మమ్)
(౭౩౭) లోకబంధతః (౭౩౮) లోకనాథః (౭౩౯) మాధవః (౭౪౦) భ్కు వతసలః
|| ౯౧ ||
(౭౪౧) సతవరు వరుః (౭౪౨) హేమాంగః (౭౪౩) వరాంగః (౭౪౪)

చందనాంగద
(౭౪౫) వీరహా (౭౪౬) విష్మః (అవిష్మః) (౭౪౭) శూనోః (౭౪౮)
ఘ్ృత్ాశ్రః (౭౪౯) అచలః (౭౫౦) చలః || ౯౨ ||
(౭౫౧) అమాన్వ (౭౫౨) మానదః (౭౫౩) మానోః (౭౫౪) లోకస్ాామీ
(౭౫౫) త్థరలోకధృక్

a.
c

(౭౬౦) ధరాధరః || ౯౩ ||

om

(౭౫౬) సతమేధాః (౭౫౭) మేధజః (౭౫౮) ధనోః (౭౫౯) సతోమేధాః
(౭౬౧) త్ేజ్వృష్ః (౭౬౨) దతోత్థధరః (౭౬౩) సరాశసు భ్
ర ృత్ాంవరః

gm

(౭౬౪) పరగీహః (౭౬౫) నిగీహః (౭౬౬) వోగీః (౭౬౭) నైకశృంగః (౭౬౮)

ou
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గదాగీజః || ౯౪ ||

w

చతణరగ త్థః

.y

(౭౬౯) చతణమూరు ః (౭౭౦) చతణరాబహుః (౭౭౧) చతణరూాాహః (౭౭౨)

w

w

(౭౭౩) చతణరాత్ాా (౭౭౪) చతణరాూవః (౭౭౫) చతణరేాదః (౭౭౬)
ఏకపాత్ || ౯౫ ||

(౭౭౭) సమావరు ః (౭౭౮) అనివృత్ాుత్ాా(నివృత్ాుత్ాా) (౭౭౯) దతరజయః
(౭౮౦) దతరత్థకీమః
(౭౮౧) దతరో భ్ః (౭౮౨) దతరగ మః (౭౮౩) దతరగ ః (౭౮౪) దతరావాసః
(౭౮౫) దతరారహా || ౯౬ ||

(౭౮౬) శ్రభ్యంగః (౭౮౭) లోకస్ారంగః (౭౮౮) సతతంతణః (౭౮౯)
తంతణవరధనః
(౭౯౦) ఇందరకరాా (౭౯౧) మహాకరాా (౭౯౨) కృతకరాా (౭౯౩)
కృత్ాగమః || ౯౭ ||
(౭౯౪) ఉదూవః (౭౯౫) సతందరః (౭౯౬) సతందః (౭౯౭) రతునాభ్ః

om

(౭౯౮) సతలోచనః

a.
c

(౭౯౯) అరాః (౮౦౦) వాజసనః (౮౦౧) శృంగీ (౮౦౨) జయంతః (౮౦౩)
సరావిజజ యీ || ౯౮ ||

gm

(౮౦౪) సతవరు బందత (౮౦౫) అక్ష్ోభ్ోః (౮౦౬) సరావాగీశారేశారః

.y

మహానిధిః || ౯౯ ||

ou
si

(౮౦౭) మహాహర దః (౮౦౮) మహాగరు ః (౮౦౯) మహాభ్ూతః (౮౧౦)

w

(౮౧౧) కుముదః (౮౧౨) కుందరః (౮౧౩) కుందః (౮౧౪) పరజనోః

w

w

(౮౧౫) పావనః (౮౧౬) అనిలః
(౮౧౭) అమృత్ాశః (౮౧౮) అమృతవపుః (౮౧౯) సరాజఞ ః (౮౨౦)
సరాత్ోముఖః || ౧౦౦ ||
(౮౨౧) సతలభ్ః (౮౨౨) సతవరతః (౮౨౩) స్ఠదధః (౮౨౪) శతణరజిత్ (౮౨౫)
శతణరత్ాపనః
(౮౨౬) నోగోీధః (౮౨౭) ఉదతంబరః (౮౨౮) అశాతి ః (౮౨౯)

చాణూరాంధరనిసభదనః || ౧౦౧ ||
(౮౩౦) సహస్ారరచః (౮౩౧) సపు జిహాః (౮౩౨) సప్ు ధాః
త (౮౩౩)
సపు వాహనః
(౮౩౪) అమూరు ః (౮౩౫) అనఘ్ః (౮౩౬) అచింతోః (౮౩౭) భ్యకృత్
(౮౩౮) భ్యనాశనః || ౧౦౨ ||

a.
c

గుణభ్ృత్ (౮౪౪) నిరుగణః (౮౪౫) మహాన్

om

(౮౩౯) అణుః (౮౪౦) బృహత్ (౮౪౧) కృశః (౮౪౨) సభ
ి లః (౮౪౩)

(౮౫౦) వంశవరధ నః || ౧౦౩ ||

gm

(౮౪౬) అధృతః (౮౪౭) సాధృతః (౮౪౮) స్ాాసోః (౮౪౯) పారగాంశః

.y

(౮౫౫) సరాకామదః

ou
si

(౮౫౧) భ్యరభ్ృత్ (౮౫౨) కథితః (౮౫౩) యోగీ (౮౫౪) యోగీశః

w

(౮౫౬) ఆశీమః (౮౫౭) శీమణః (౮౫౮) క్ష్యమః (౮౫౯) సతపరుః (౮౬౦)

w

w

వాయువాహనః || ౧౦౪ ||
(౮౬౧) ధనతరధ రః (౮౬౨) ధనతరేాదః (౮౬౩) దండః (౮౬౪) దమయత్ా
(౮౬౫) దమః
(౮౬౬) అపరాజితః (౮౬౭) సరాసహః (౮౬౮) నియంత్ా (౮౬౯)
నియమః(అనియమః) (౮౭౦) యమః(అయమః) || ౧౦౫ ||
(౮౭౧) సతావాన్ (౮౭౨) స్ాత్థాకః (౮౭౩) సతోః (౮౭౪)

సతోధరాపరాయణః
(౮౭౫) అభపారయః (౮౭౬) పఠయ
ర ారహః (౮౭౭) అరహపయ
ఠర కృత్ (౮౭౮)
పీరత్థవరధ నః || ౧౦౬ ||
(౮౭౯) విహాయసగత్థః (౮౮౦) జ్ోత్థః (౮౮౧) సతరుచిః (౮౮౨)
హుతభ్ుగాభ్ుః

om

(౮౮౩) రవిః (౮౮౪) విరోచనః (౮౮౫) సభరోః (౮౮౬) సవిత్ా (౮౮౭)

a.
c

రవిలోచనః || ౧౦౭ ||

(౮౮౮) అనంతః (౮౮౯) హుతభ్ుగోూకాు (౮౯౦) సతఖదః (౮౯౧) నక
ై జః

gm

(౮౯౨) అగీజః

.y

అదతూతః || ౧౦౮ ||

ou
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(౮౯౩) అనిరాణు ః (౮౯౪) సదామరీష (౮౯౫) లోకాధిషి ానమ్ (౮౯౬)

w

(౮౯౭) సనాత్ (౮౯౮) సనాతనతమః (౮౯౯) కపఠలః (౯౦౦) కపఠః

w

w

(౯౦౧) అపోయః

(౯౦౨) సాస్ఠు దః (౯౦౩) సాస్ఠు కృత్ (౯౦౪) సాస్ఠు (౯౦౫) సాస్ఠు భ్ుక్
(౯౦౬) సాస్ఠు దక్ష్ిణః || ౧౦౯ ||
(౯౦౭) అరౌదరః (౯౦౮) కుండలీ (౯౦౯) చకీీ (౯౧౦) వికీమీ (౯౧౧)
ఊరజ తశాసనః
(౯౧౨) శబయదత్థగః (౯౧౩) శబద సహః (౯౧౪) శిశిరః (౯౧౫) శరారీకరః ||

౧౧౦ ||
(౯౧౬) అకూ
ీ రః (౯౧౭) పేశలః (౯౧౮) దక్షః (౯౧౯) దక్ష్ిణః (౯౨౦)
క్షమిణాంవరః
(౯౨౧) విదాతు మః (౯౨౨) వీతభ్యః (౯౨౩) పుణోశీవణకీరునః || ౧౧౧
||

om

(౯౨౪) ఉత్ాురణః (౯౨౫) దతష్ాృత్థహా (౯౨౬) పుణోః (౯౨౭)

a.
c

దతఃసాపునాశనః

(౯౨౮) వీరహా (౯౨౯) రక్షణః (౯౩౦) సంతః (౯౩౧) జీవనః (౯౩౨)

gm

పరోవస్ఠితః || ౧౧౨ ||
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si

(౯౩౩) అనంతరూపః (౯౩౪) అనంతశ్రీః (౯౩౫) జితమనతోః (౯౩౬)

.y

భ్యాపహః

w

(౯౩౭) చతణరశీః (౯౩౮) గభీరాత్ాా (౯౩౯) విదిశః (౯౪౦) వాోదిశః

w

w

(౯౪౧) దిశః || ౧౧౩ ||

(౯౪౨) అనాదిః (౯౪౩) రూూరుూవో లక్ష్ీాః (౯౪౪) సవీరః (౯౪౫)
రుచిరాంగదః
(౯౪౬) జననః (౯౪౭) జనజనాాదిః (౯౪౮) భీమః (౯౪౯)
భీమపరాకీమః || ౧౧౪ ||
(౯౫౦) ఆధారనిలయః (౯౫౧) ధాత్ా (అధాత్ా) (౯౫౨) పుష్పహాసః

(౯౫౩) పరజాగరః
(౯౫౪) ఊరధ వగః (౯౫౫) సతపథాచారః (౯౫౬) పారణదః (౯౫౭) పరణవః
(౯౫౮) పణః || ౧౧౫ ||
(౯౫౯) పరమాణమ్ (౯౬౦) పారణనిలయః (౯౬౧) పారణభ్ృత్ (౯౬౨)
పారణజీవనః

a.
c

జనామృతణోజరాత్థగః || ౧౧౬ ||

om

(౯౬౩) తతామ్ (౯౬౪) తతావిత్ (౯౬౫) ఎకాత్ాా (౯౬౬)
(౯౬౭) భ్ూరుూవఃసాసు రుః (౯౬౮) త్ారః (౯౬౯) సవిత్ా (౯౭౦)

gm

పరపఠత్ామహః

ou
si

(౯౭౧) యజఞ ః (౯౭౨) యజఞ పత్థః (౯౭౩) యజాా (౯౭౪) యజాఞంగః

.y

(౯౭౫) యజఞ వాహనః || ౧౧౭ ||

w

(౯౭౬) యజఞ భ్ృత్ (౯౭౭) యజఞ కృత్ (౯౭౮) యజీఞ (౯౭౯) యజఞ భ్ుక్

w

w

(౯౮౦) యజఞ స్ాధనః

(౯౮౧) యజాఞంతకృత్ (౯౮౨) యజఞ గుహోమ్ (౯౮౩) అనుమ్ (౯౮౪)
అనాుద ఏవ ఛ || ౧౧౮ ||
(౯౮౫) ఆతాయోనిః (౯౮౬) సాయంజాతః (౯౮౭) వఖ
ై ానః (౯౮౮)
స్ామగాయనః
(౯౮౯) దేవకీనందనః (౯౯౦) సరషా ా (౯౯౧) క్ష్ితశః (౯౯౨) పాపనాశనః ||

౧౧౯ ||
(౯౯౩) శంఖభ్ృత్ (౯౯౪) నందకీ (౯౯౫) చకీీ (౯౯౬) శార్గధనాా (౯౯౭)
గదాధరః
(౯౯౮) రథాంగపాణిః (౯౯౯) అక్ష్ోభ్ోః (౧౦౦౦) సరాపరహరణాయుధః ||
౧౨౦ ||

ఫలశ్రీత్థః (౨౨ స్లో క)

a.
c

|| సరాపరహరణాయుధో ం నమః ఇత్థ ||

om

|| సరాపరహరణాయుధో ం నమః ఇత్థ ||

gm

ఇతదం కీరున్వయసో కేశవసో మహాతానః |
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నామాుం సహసరం దివాోనామశేషణ
ే పరకీరు తమ్ || ౧౨౧ ||

.y

య ఇదం శృణుయానిుతోం యశాచపఠ పరకీరుయేత్ |

w

నాశ్రభ్ం పారపుుయాత్ కించిత్ స్ల ముత్ేహ
ర చ మానవః || ౧౨౨ ||

w

w

వేదాంతగో బయరహాణః స్ాోత్ క్షత్థరయో విజయీ భ్వేత్ |
వైశోో ధనసమృదధ ః స్ాోత్ శూదరసతసఖమవాపుుయాత్ || ౧౨౩ ||
ధరాారీి పారపుుయాదధ రాం అరాిరీి చారిమాపుుయాత్ |
కామానవాపుుయాత్ కామీ పరజారీి చాపుుయాత్ పరజామ్ || ౧౨౪ ||
భ్కిుమాన్ యః సదో త్ి ాయ శ్రచిసు దగ తమానసః |
సహసరం వాసతదేవసో నామాుమేతత్ పరకీరుయేత్ || ౧౨౫ ||

యశః పారపల ుత్థ విపులం యాత్థ పారధానోమేవ చ |
అచలాం శిీయమాపల ుత్థ శేయ
ీ ః పారపల ుతోనతతు మమ్ || ౧౨౬ ||
న భ్యం కాచిదాపల ుత్థ వీరోం త్ేజశచ విందత్థ |
భ్వతోరోగో దతోత్థమాన్ బలరూపగుణానిాతః || ౧౨౭ ||
రోగారోు ముచోత్ే రోగాదబదోధ ముచేోత బంధనాత్ |

om

భ్యానతాచేోత భీతసతు ముచేోత్ాపను ఆపదః || ౧౨౮ ||

a.
c

దతరాగణోత్థతరత్ాోశ్ర పురుష్ః పురుషల తు మమ్ |

సతువనాుమసహస్ేణ
ర నితోం భ్కిుసమనిాతః || ౧౨౯ ||

gm

వాసతదేవాశీయో మరోుా వాసతదేవపరాయణః |
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సరాపాపవిశ్రదాధత్ాా యాత్థ బరహా సనాతనమ్ || ౧౩౦ ||

.y

న వాసతదేవభ్కాునామశ్రభ్ం విదోత్ే కాచిత్ |

w

జనామృతణోజరావాోధిభ్యం నైవోపజాయత్ే || ౧౩౧ ||

w

w

ఇమం సు వమధయానః శీదధ ాభ్కిుసమనిాతః |
యుజేోత్ాత్ాాసతఖక్ష్యంత్థశ్రీధృత్థసాృత్థకీరు భః || ౧౩౨ ||
న కోీధో న చ మాతసరోం న లోభ్య నాశ్రభ్య మత్థః |
భ్వంత్థ కృతపుణాోనాం భ్కాునాం పురుషల తు మే || ౧౩౩ ||
దయోససచందారరానక్షత్ార ఖం దిశో భ్ూరాహో దధిః |
వాసతదేవసో వీరేోణ విధృత్ాని మహాతానః || ౧౩౪ ||

ససతరాసతరగంధరాం సయక్ష్ోరగరాక్షసమ్ |
జగదాశే వరు త్ద
ే ం కృష్ు సో సచరాచరమ్ || ౧౩౫ ||
ఇందియ
ర ాణి మనో బుదిధః సతు వం త్ేజ్ బలం ధృత్థః |
వాసతదేవాతాకానాోహుః, క్ష్ేతంర క్ష్ేతజ
ర ఞ ఏవ చ || ౧౩౬ ||
సరాాగమానామాచారః పరథమం పరకలోపత్ే |

om

ఆచారపరభ్వో ధరోా ధరాసో పరభ్ురచతోతః || ౧౩౭ ||

a.
c

ఋష్యః పఠతరో దేవా మహాభ్ూత్ాని ధాతవః |

జంగమాజంగమం చేదం జగనాురాయణోదూవమ్ || ౧౩౮ ||

gm

యోగో జాఞనం తథా స్ాంఖోం విదాోః శిలాపదికరా చ |
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వేదాశాశస్ాురణి విజాఞనమేతతసరాం జనారద నాత్ || ౧౩౯ ||

.y

ఏకో విష్ణ
ు రాహదభూతం పృథగూూత్ానోనేకశః |

w

తరన్?లోకానాాాపో భ్ూత్ాత్ాా భ్ుంకేు విశాభ్ుగవోయః || ౧౪౦ ||

w

w

ఇమం సు వం భ్గవత్ో విషలు రాాాస్ేన కీరు తమ్ |
పఠేదో ఇచేితణపరుష్ః శేయ
ీ ః పారపుుం సతఖాని చ || ౧౪౧ ||
విశేాశారమజం దేవం జగతః పరభ్వాపోయమ్ |
భ్జంత్థ యే పుష్ారాక్షం న త్ే యాంత్థ పరాభ్వమ్ || ౧౪౨ ||
ఇత్థ శ్రీమనాహాభ్యరత్ే అనతశాసనపరాణి శ్రీవిష్ణ
ు సహసరనామ స్లు తరం
సంపూరు మ్.

||సరేా జనాః సతఖినో భ్వంతణ||
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|| శ్రీ కృషాురపణ మసతు||

