ಶ್ರೀ ಗುರುಭ ್ಯೀ ನಮಃ | ಹರಃ ಓಂ |
ವಿಷ್ುುಸಹಸರನಾಮ ಪೀಟಿಕ (13 ಸ ್ಲೀಕ)
ವ ೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ
ಶರುತ್ಾಾ ಧರ್ಾಾನಶ ೇಷ ೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸವಾಶಃ |
ಯರಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾಂತನವಂ ಪುನರ ೇವಾಭ್ಯಭ್ಾಯಷತ || 1 ||
ಯರಧಿಷ್ಠಿರ:
ಕಿಮೇಕಂ ದ ೈವತಂ ಲ ೇಕ ೇ ಕಿಂ ವಾಪ ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ |
ಸರುವಂತಃ ಕಂ ಕಮಚಾಂತಃ ಪಾುಪುುಯರರ್ಾಾನವಾಃ ಶರಭ್ಮ್ || 2 ||
ಕ ೇ ಧಮಾಃ ಸವಾಧರ್ಾಾಣಾಂ ಭ್ವತಃ ಪರಮೇ ಮತಃ |
ಕಿಂ ಜಪನರುಚಯತ್ ೇ ಜಂತರಜಾನುಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್ || 3 ||
ಭೇಷು:
ಜಗತರಭ್ರಂ ದ ೇವದ ೇವಮನಂತಂ ಪುರರಷ ೇತುಮಮ್ |
ಸರುವನಾುಮಸಹಸ ುೇಣ ಪುರರಷಃ ಸತತ್ ೇತ್ಥಿತಃ || 4 ||
ತಮೇವ ಚಾಚಾಯನಿುತಯಂ ಭ್ಕಾಾ ಪುರರಷಮವಯಯಮ್ |
ಧ್ಾಯಯನ್ ಸರುವನುಮಸಯಂಶಚ ಯಜರ್ಾನಸುಮೇವ ಚ || 5 ||
ಅನಾದಿ ನಿಧನಂ ವಿಷರಣಂ ಸವಾಲ ೇಕಮಹ ೇಶಾರಮ್ |
ಲ ೇಕಾಧಯಕ್ಷಂ ಸರುವನಿುತಯಂ ಸವಾದರಃಖಾತ್ಥಗ ೇ ಭ್ವ ೇತ್ || 6 ||
ಬುಹುಣಯಂ ಸವಾಧಮಾಜ್ಞಂ ಲ ೇಕಾನಾಂ ಕಿೇತ್ಥಾವಧಾನಮ್ |
ಲ ೇಕನಾಥಂ ಮಹದ ೂತಂ ಸವಾಭ್ ತಭ್ವೇಧೂವಮ್ || 7 ||
ಏಷ ಮೇ ಸವಾಧರ್ಾಾಣಾಂ ಧಮೇಾಧಿಕತಮೇ ಮತಃ
ಯದೂಕಾಾ ಪುಂಡರೇಕಾಕ್ಷಂ ಸುವ ೈರಚ ೇಾನುರಃ ಸದಾ || 8 ||
ಪರಮಂ ಯೇ ಮಹತ್ ುೇಜಃ ಪರಮಂ ಯೇ ಮಹತುಪಃ |
ಪರಮಂ ಯೇ ಮಹದ್ರಹು ಪರಮಂ ಯಃ ಪರಾಯಣಮ್ || 9 ||
ಪವಿತ್ಾುಣಾಂ ಪವಿತುಂ ಯೇ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಲಮ್ |
ದ ೈವತಂ ದ ೇವತ್ಾನಾಂ ಚ ಭ್ ತ್ಾನಾಂ ಯೇವಯಯಃ ಪಿತ್ಾ || 10 ||
ಯತಃ ಸವಾಾಣಿ ಭ್ ತ್ಾನಿ ಭ್ವಂತ್ಾಯದಿಯರಗಾಗಮೇ |
ಯಸ್ುಂಶಚ ಪುಲಯಂ ಯಾಂತ್ಥ ಪುನರ ೇವ ಯರಗಕ್ಷಯೇ || 11 ||

Page 1 of 13

ತಸಯ ಲ ೇಕಪುಧ್ಾನಸಯ ಜಗನಾುಥಸಯ ಭ್ ಪತ್ ೇ |
ವಿಷ ಣೇನಾಾಮಸಹಸುಂ ಮೇ ಶರುಣರ ಪಾಪಭ್ಯಾಪಹಮ್ || 12 ||
ಯಾನಿ ನಾರ್ಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ವಿಖಾಯತ್ಾನಿ ಮಹಾತುನಃ |
ಋಷ್ಠಭಃ ಪರಗೇತ್ಾನಿ ತ್ಾನಿ ವಕ್ಷ್ಾಾಮಿ ಭ್ ತಯೇ || 13 ||
ವಕುತರಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕ ೇಟಿ ಸ ಯಾ ಸಮಪುಭ್
ನಿವಿಾಘ್ುಂ ಕರರರ ಮೇ ದ ೇವ ಸವಾ ಕಾಯೇಾಷರ ಸವಾದ
ಶರಕಾಲಂಬರದರಂ ವಿಷರಣಂ ಶಶಿವಣಾಂ ಚತರಭ್ರಾಜಂ
ಪುಸನು ವದನಂ ಧ್ಾಯಯೇತ್ ಸವಾ ವಿಘ ುೇಪ ಶಾಂತಯೇ
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ವಿಷ್ುುಸಹಸರನಾಮ (117 ಸ ್ಲೀಕ)
(1) ವಿಶಾಂ (2) ವಿಷರಣ: (3) ವಶತ್ಾಾರ: (4) ಭ್ ತ ಭ್ವಯ ಭ್ವತ್ ಪುಭ್ರ:
(5) ಭ್ ತಕೃತ್ (6) ಭ್ ತಭ್ರುತ್ (7) ಭ್ಾವ: (8) ಭ್ ತ್ಾತು (9) ಭ್ ತಭ್ಾವನ: || 14 ||
(10) ಪೂತ್ಾತ್ಾು (11) ಪರರ್ಾತು (12) ಮರಕಾುನಾಂ ಪರರ್ಾ ಗತ್ಥ:
(13) ಅವಯಯ: (14) ಪುರರಷ: (15) ಸಾಕ್ಷಿ (16) ಕ್ಷ್ ೇತುಜ್ಞ: (17) ಅಕ್ಷರ: ಏವ ಛ || 15
(18) ಯೇಗ: (19) ಯೇಗ ವಿದಾಂ ನ ೇತ್ಾ (20) ಪುಧ್ಾನ ಪುರರಷ್ಠೇಶಾರ
(21) ನಾರಸ್ಂಹವಪು: (22) ಶಿುೇರ್ಾನ್ (23) ಕ ೇಶವ: (24) ಪುರರಷ ೇತುಮ: || 16 ||
(25) ಸವಾ: (26) ಶವಾ: (27) ಶಿವ: (28) ಸಿಣರ: (29) ಭ್ ತ್ಾದಿ: (30) ನಿಧಿರವಯಯ:
(31) ಸಂಭ್ವ: (32) ಭ್ಾವನ: (33) ಭ್ತ್ಾಾ (34) ಪುಭ್ವ: (35) ಪುಭ್ರ: (36) ಈಶಾರ: || 17 ||
(37) ಸಾಯಂಭ್ : (38) ಶಂಭ್ರ: (39) ಆದಿತಯ: (40) ಪುಷಾರಾಕ್ಷ: (41) ಮಹಾಸಾನ:
(42) ಅನಾದಿನಿಧನ: (43) ಧ್ಾತ್ಾ (44) ವಿಧ್ಾತ್ಾ (45) ಧ್ಾತರರರಥಾಮಃ || 18 ||
(46) ಅಪುಮೇಯ: (47) ಹೃಷ್ಠಕ ೇಶ: (48) ಪದುನಾಭ್: (49) ಅಮರಪುಭ್ರ:
(50) ವಿಶಾಕಮಾ (51) ಮನರ: (52) ತಾಷಾಾ (53) ಸಿವಿಷಾ (54) ಸಿವಿರ ೇ ಧರುವ: || 19 ||
(55) ಆಗಾುಹಯ: (56) ಶಾಶಾತ: (57) ಕೃಷಣ: (58) ಲ ೇಹಿತ್ಾಕ್ಷ: (59) ಪುತಧಾನ:
(60) ಪುಭ್ ತ: (61) ತ್ಥುಕಕರಭ್ಧಮ (62) ಪವಿತುಂ (63) ಮಂಗಳಂ ಪರಮ್ || 20 ||
(64) ಈಶಾನ (65) ಪಾುಣದ: (66) ಪಾುಣ: (67) ಜ ಯೇಷಿ: (68) ಶ ುೇಷಾ: (69) ಪುಜಾಪತ್ಥ:
(70) ಹಿರಣಯಗಭ್ಾ: (71) ಭ್ ಗಭ್ಾ: (72) ರ್ಾಧವ (73) ಮಧರಸ ದನ: || 21 ||
(74) ಈಶಾರ: (75) ವಿಕುಮಿೇ (76) ಧನಿಾೇ (77) ಮೇಧ್ಾವಿೇ (78) ವಿಕುಮ: (79) ಕುಮ:
(80) ಅನರಥಮ (81) ದರರಾಧಷಾ: (82) ಕೃತಜ್ಞ: (83) ಕೃತ್ಥ: (84) ಆತುವಾನ್ || 22 ||
(85) ಸರರ ೇಶ: (86) ಶರಣಮ್ (87) ಶಮಾ (88) ವಿಶಾರ ೇತ್ಾ (89) ಪುಜಾಭ್ವ:
(90) ಅಹ: (91) ಸಂವತಸರ: (92) ವಾಯಲ: (93) ಪುತಯಯ: (94) ಸವಾದಶಾನ: || 23 ||
(95) ಆಜ: (96) ಸವ ೇಾಶಾರ: (97) ಸ್ದಧ: (98) ಸ್ದಿಧ: (99) ಸವಾಾದಿ: (100) ಅಚರಯತ:
(101) ವೃಷಾಕಪಿ: (102) ಆಮೇಯಾತ್ಾು (103) ಸವಾಯೇಗವಿನಿಸೃತ: || 24 ||
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(104) ವಸರ: (105) ವಸರಮನಾ: (106) ಸತಯ: (107) ಸರ್ಾತ್ಾು (108) ಸಂಮಿತ (ಅಸಂಮಿತ) (109) ಸಮ:
(110) ಅಮೇಘ್: (111) ಪುಂಡರೇಕಾಕ್ಷ: (112) ವೃಷಕರ್ಾಾ (113) ವೃಷಾಕೃತ್ಥಃ || 25 ||
(114) ರರಧು: (115) ಬಹರಶಿರಾ: (116) ಭ್ಭ್ರ: (117) ವಿಶಾಯೇನಿ: (118) ಸರಚಿಶುವಾ:
(119) ಅಮೃತ: (120) ಶಾಶಾತಸಿಣರ: (121) ವರಾರ ೇಹ: (122) ಮಹಾತಪಾ: || 26 ||
(123) ಸವಾಗ: (124) ಸವಾವಿದ್ನರ: (125) ವಿಶಾಕ ಸೇನ: (126) ಜನಾದಾನ:
(127) ವ ೇದ: (128) ವ ೇದವಿತ್ (129) ಅವಯಂಗ: (130) ವ ೇದಾಂಗ: (131) ವ ೇದವಿತ್ (132) ಕವಿ: || 27 ||
(133) ಲ ೇಕಾಧಯಕ್ಷ: (134) ಸರರಾದಯಕ್ಷ: (135) ಧರ್ಾಾದಯಕ್ಷ: (136) ಕೃತ್ಾಕೃತ:
(137) ಚತರರಾತ್ಾು (138) ಚತರವುಯಾಹ: (139) ಚತರದಂಷರ (140) ಚತರಭ್ರಾಜ: || 28 ||
(141) ಬ್ಾುಜಿಷರಣ: (142) ಭ್ ೇಜನಂ (143) ಭ್ ೇಕಾು (144) ಸಹಿಷರಣ: (145) ಜಗದಾದಿಜ:
(146) ಅನಘ್ಃ (147) ವಿಜಯಃ (148) ಜ ೇತ್ಾ (149) ವಿಶಾಯೇನಿಃ (150) ಪುನವಾಸರಃ || 29 ||
(151) ಉಪ ೇಂದು (152) ವಾಮನಃ (153) ಪಾುಂಶರಃ (154) ಅಮೇಘ್ಃ (155) ಶರಚಿಃ (156) ಊಜಿಾತಃ
(157) ಅತ್ಥೇಂದುಃ (158) ಸಂಗುಹಃ (159) ಸಗಾಃ (160) ಧೃತ್ಾತ್ಾು (161) ನಿಯಮಃ (162) ಯಮಃ || 30 ||
(163) ವ ೇಧಯಃ (164) ವ ೈದಯಃ (165) ಸದಾಯೇಗೇ: (166) ವಿೇರಹಾ (167) ರ್ಾಧವಃ (168) ಮಧರಃ
(169) ಅತ್ಥೇಂದಿುಯಃ (170) ಮಹಾರ್ಾಯಃ (171) ಮಹ ೇತ್ಾಸಹಃ (172) ಮಹಾಬಲಃ || 31 ||
(173) ಮಹಾಬರದಿಧಃ (174) ಮಹಾವಿೇಯಾಃ (175) ಮಹಾಶಕಿುಃ (176) ಮಹಾದರಯತ್ಥಃ
(177) ಅನಿದ ೇಾಶಯವಪುಃ (178) ಶಿುೇರ್ಾನ್ (179) ಅಮೇಯಾತ್ಾು (180) ಮಹಾದಿುಧೃಕ್ || 32 ||
(181) ಮಹ ೇಷಾಾಸಃ (182) ಮಹಿೇಭ್ತ್ಾಾ (183) ಶಿುೇನಿವಾಸಃ (184) ಸತ್ಾಂಗತ್ಥಃ
(185) ಅನಿರರದಧಃ (186) ಸರರಾನಂದಃ (187) ಗ ೇವಿಂದಃ (188) ಗ ೇವಿದಾಂಪತ್ಥಃ || 33 ||
(189) ಮರೇಚಿಃ (190) ದಮನಃ (191) ಹಂಸಃ (192) ಸರಪಣಾಃ (193) ಭ್ರಜಗ ೇತುಮಃ
(194) ಹಿರಣಯನಾಭ್ಃ (195) ಸರತಪಾಃ (196) ಪದುನಾಭ್ಃ (197) ಪುಜಾಪತ್ಥಃ || 34 ||
(198) ಅಮೃತರಯಃ (199) ಸವಾದೃಕ್ (200) ಸ್ಂಹಃ (201) ಸಂಧ್ಾತ್ಾ (202) ಸಂಧಿರ್ಾನ್ (203) ಸ್ಿರಃ
(204) ಅಜಃ (205) ದರಮಾಷಾಣಃ (206) ಶಾಸಾು (207) ವಿಶರುತ್ಾತ್ಾು (208) ಸರರಾರಹಾ || 35 ||
(209) ಗರರರಃ (210) ಗರರರತಮಃ (211) ಧ್ಾಮಃ (212) ಸತಯಃ (213) ಸತಯಪರಾಕುಮಃ
(214) ನಿಮಿಷಃ (215) ಅನಿಮಿಷಃ (216) ಸುಗಾೇ (217) ವಾಚಸಪತ್ಥಃ (218) ಉದಾರಧಿೇಃ || 36 ||
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(219) ಅಗುಣಿೇಃ (220) ಗಾುಮಣಿೇಃ (221) ಶಿುೇರ್ಾನ್ (222) ನಾಯಯಃ (223) ನ ೇತ್ಾ (224) ಸಮಿೇರಣಃ
(225) ಸಹಸುಮ ಧ್ಾಾ (226) ವಿಶಾಾತ್ಾು (227) ಸಹಸಾುಕ್ಷಃ (228) ಸಹಸುಪಾತ್ || 37 ||
(229) ಆವತಾನಃ (230) (ಅ)ನಿವೃತ್ಾುತ್ಾು (231) ಸಂವೃತಃ (232) ಸಂಪುಮದಾನಃ
(233) ಅಹಃಸಂವತಾಕಃ (234) ವಹಿು (235) ಅನಿಲಃ (236) ಧರಣಿೇಧರಃ || 38 ||
(237) ಸರಪುಸಾದಃ (238) ಪುಸನಾುತ್ಾು (239) ವಿಶಾಧೃಕ್ (240) ವಿಶಾಭ್ರಕ್ (241) ವಿಭ್ರಃ
(242) ಸತಾತ್ಾಾ (243) ಸತೃತಃ (244) ಸಾಧರಃ (245) ಜಹರು (246) ನಾರಾಯಣಃ (247) ನರಃ || 39 ||
(248) ಅಸಂಖ ಯೇಯಃ (249) ಅಪುಮೇಯಾತ್ಾು (250) ವಿಶಿಷಾಃ (251) ಶಿಷಾಕೃತ್ (252) ಶಿಶರಚಿಃ
(253) ಸ್ದಾಧಥಾಃ (254) ಸ್ದಧಸಂಕಲಪಃ (255) ಸ್ದಿಧದಃ (256) ಸ್ದಿಧಸಾಧನಃ || 40 ||
(257) ವೃಷಾಹಿೇ (258) ವೃಷಭ್ಃ (259) ವಿಷರಣಃ (260) ವೃಶಪವಾಾ (261) ವೃಷ ೇದರಃ
(262) ವಧಾನಃ (263) ವಧಾರ್ಾನಃ (264) ವಿವಿಕುಃ (265) ಶರುತ್ಥಸಾಗರಃ || 41 ||
(266) ಸರಭ್ರಜಃ (267) ದರಧಾರಃ (268) ವಾಗೀ (269) ಮಹ ೇಂದುಃ (270) ವಸರದಃ (271) ವಸರಃ
(272) ನ ೈಕರ ಪಃ (273) ಬೃಹದ ುಪಃ (274) ಶಿಪಿವಿಷಾಃ (275) ಪುಕಾಶನಃ || 42 ||
(276) ಓಜಸ ುೇಜ ೇದರಯತ್ಥಧರಃ (277) ಪುಕಾಶಾತ್ಾು (278) ಪುತ್ಾಪನಃ
(279) ಋದಧಃ (280) ಸಪಷಾಾಕ್ಷರ ೇ ಮಂತುಃ (ಸಪಷಾಾಕ್ಷರಃ+ಮಂತುಃ) (281) ಚಂದಾುಂಶರಃ (282) ಭ್ಾಸಾರದರಯತ್ಥಃ || 43 ||
(283) ಅಮೃತ್ಾಂಶೂದೂವಃ (284) ಭ್ಾನರಃ (285) ಶಶಬಂದರಃ (286) ಸರರ ೇಶಾರಃ
(287) ಔಷಧಂ (288) ಜಗತಃ ಸ ೇತರಃ (289) ಸತಯಧಮಾಪರಾಕುಮಃ || 44 ||
(290) ಭ್ ತಭ್ವಯಭ್ವನಾುಥಃ (291) ಪವನಃ (292) ಪಾವನಃ (293) ಅನಲಃ
(294) ಕಾಮಹಾ (295) ಕಾಮಕೃತ್ (296) ಕಾಂತಃ (297) ಕಾಮಃ (298) ಕಾಮಪುದಃ (299) ಪುಭ್ರಃ || 45 ||
(300) ಯರಗಾದಿಕೃತ್ (301) ಯರಗಾವತಾಃ (302) ನ ೈಕರ್ಾಯಃ (303) ಮಹಾಶನಃ
(304) ಅದೃಶಯಃ (305) ವಯಕುರ ಪಃ (ಅವಯಕುರ ಪಃ) (306) ಸಹಸುಜಿತ್ (307) ಅನಂತಜಿತ್ || 46 ||
(308) ಇಷಾಃ (309) ಅವಿಶಿಷಾಃ (ವಿಶಿಷಾಃ) (310) ಶಿಷ ಾೇಷಾಃ (311) ಶಿಖಂಡೇ (312) ನಹರಷಃ (313) ವೃಷಃ
(314) ಕ ುೇಧಹಾ (315) ಕ ುೇಧಕೃತ್ (316) ಕತ್ಾಾ (317) ವಿಶಾಬ್ಾಹರಃ (318) ಮಹಿೇಧರಃ || 47 ||
(319) ಅಚರಯತಃ (320) ಪುಥಿತಃ (321) ಪಾುಣಃ (322) ಪಾುಣದಃ (323) ವಾಸವಾನರಜಃ
(324) ಅಪಾಂನಿಧಿಃ (325) ಅಧಿಷಾಾನಮ್ (326) ಅಪುಮತುಃ (327) ಪುತ್ಥಷ್ಠಿತಃ || 48 ||
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(328) ಸಾಂದಃ (329) ಸಾಂದಧರಃ (330) ಧರಯಾಃ (331) ವರದಃ (332) ವಾಯರವಾಹನಃ
(333) ವಾಸರದ ೇವಃ (334) ಬೃಹದಾೂನರಃ (335) ಆದಿದ ೇವಃ (336) ಪುರಂದರಃ || 49 ||
(337) ಅಶ ೂೇಕಃ (338) ತ್ಾರಣಃ (339) ತ್ಾರಃ (340) ಶೂರಃ (341) ಶೌರಃ (342) ಜನ ೇಶಾರಃ
(343) ಅನರಕ ಲಃ (344) ಶತ್ಾವತಾಃ (345) ಪದಿೀ (346) ಪದುನಿಭ್ ೇಕ್ಷಣಃ || 50 ||
(347) ಪದುನಾಭ್ಃ (348) ಅರವಿಂದಾಕ್ಷಃ (349) ಪದುಗಭ್ಾಃ (350) ಶರೇರಭ್ೃತ್
(351) ಮಹದಿಧಾಃ (352) ಋದಧಃ (353) ವೃದಾಧತ್ಾು (354) ಮಹಾಕ್ಷಃ (355) ಗರರಡದಾಜಃ || 51 ||
(356) ಅತರಲಃ (357) ಶರಭ್ಃ (358) ಭೇಮಃ (ಅಭೇಮಃ) (359) ಸಮಯಜ್ಞಃ (360) ಹವಿಹಾರಃ
(361) ಸವಾಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣಯಃ (362) ಲಕ್ಷಿಮೇವಾನ್ (363) ಸಮಿತ್ಥಂಜಯಃ || 52 ||
(364) ವಿಕ್ಷರಃ (365) ರ ೇಹಿತಃ (366) ರ್ಾಗಾಃ (367) ಹ ೇತರಃ (368) ದಾಮೇದರಃ (369) ಸಹಃ
(370) ಮಹಿೇಧರಃ (371) ಮಹಾಭ್ಾಗಃ (372) ವ ೇಗವಾನ್ (373) ಅಮಿತ್ಾಶನಃ || 53 ||
(374) ಉದೂವಃ (375) ಕ್ಷ್ ೇಭ್ಣಃ (376) ದ ೇವಃ (377) ಶಿುೇಗಭ್ಾಃ (378) ಪರಮೇಶಾರಃ
(379) ಕರಣಂ (380) ಕಾರಣಂ (381) ಕತ್ಾಾ (382) ವಿಕತ್ಾಾ (383) ಗಹನಃ (384) ಗರಹಃ || 54 ||
(385) ವಯವಸಾಯಃ (386) ವಯವಸಾಿನಃ (387) ಸಂಸಾಿನಃ (388) ಸಾಿನದಃ (389) ಧರುವಃ
(390) ಪರದಿಧಾಃ (391) ಪರಮಸಪಷಾಃ (392) ಸರುಷಾಃ (393) ಪುಷಾಃ (394) ಶರಭ್ ೇಕ್ಷಣಃ || 55 ||
(395) ರಾಮಃ (396) ವಿರಾಮಃ (397) ವಿರಜಃ (398) ರ್ಾಗಾಃ (399) ನ ೇಯಃ (400) ನಯಃ (401) ಅನಯಃ
(402) ವಿೇರಃ (403) ಶಕಿುಮತ್ಾಂ ಶ ುೇಷಿಃ (404) ಧಮಾಃ (405) ಧಮಾವಿದರತುಮಃ || 56 ||
(406) ವ ೈಕರಂಠಃ (407) ಪುರರಷಃ (408) ಪಾುಣಃ (409) ಪಾುಣದಃ (410) ಪುಣವಃ (411) ಪೃಥರಃ
(412) ಹಿರಣಯಗಭ್ಾಃ (413) ಶತರುಘ್ುಃ (414) ವಾಯಪುಃ (415) ವಾಯರಃ (416) ಅಧ್ ೇಕ್ಷಜಃ || 57 ||
(417) ಋತರಃ (418) ಸರದಶಾನಃ (419) ಕಾಲಃ (420) ಪರಮೇಷ್ಠಿೇ (421) ಪರಗುಹಃ
(422) ಉಗುಃ (423) ಸಂವಸಸರಃ (424) ದಕ್ಷಃ (425) ವಿಶಾುಮಃ (426) ವಿಶಾದಕ್ಷಿಣಃ || 58 ||
(427) ವಿಸಾುರಃ (428) ಸಾಿವರಃ (429) ಸಾಿಣರಃ (430) ಪುರ್ಾಣಮ್ (431) ಬೇಜಮವಯಯಮ್
(432) ಅಥಾಃ (433) ಅನಥಾಃ (434) ಮಹಾಕ ಶಃ (435) ಮಹಾಭ್ ೇಗಃ (436) ಮಹಾಧನಃ || 59 ||
(437) ಅನಿವಿಾಣಣಃ (438) ಸಿವಿಷಿಃ (439) ಭ್ ಃ (ಅಭ್ ಃ) (440) ಧಮಾಯ ಪಃ (441) ಮಹಾಮಖಃ
(442) ನಕ್ಷತುನ ೇಮಿಃ (443) ನಕ್ಷತ್ಥುೇ (444) ಕ್ಷಮಃ (445) ಕ್ಷ್ಾಮಃ (446) ಸಮಿೇಹನಃ || 60 ||
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(447) ಯಜ್ಞಃ (448) ಇಜಯಃ (449) ಮಹ ೇಜಯಃ (450) ಕುತರಃ (451) ಸತುಮ್ (452) ಸತ್ಾಂಗತ್ಥಃ
(453) ಸವಾದಶಿೇಾ (454) ವಿಮರಕಾುತ್ಾು (455) ಸವಾಜ್ಞಃ (456) ಜ್ಞಾನಮರತುಮಮ್ || 61 ||
(457) ಸರವುತಃ (458) ಸರಮರಖಃ (459) ಸ ಕ್ಷಮಃ (460) ಸರಘ ೇಷಃ (461) ಸರಖದಃ (462) ಸರಹೃತ್
(463) ಮನ ೇಹರಃ (464) ಜಿತಕ ುೇಧಃ (465) ವಿೇರಬ್ಾಹರಃ (466) ವಿದಾರಣಃ || 62 ||
(467) ಸಾಾಪನಃ (468) ಸಾವಶಃ (469) ವಾಯಪಿೇ (470) ನ ೈಕಾತ್ಾು (471) ನ ೈಕಕಮಾಕೃತ್
(472) ವತಸರಃ (473) ವತಸಲಃ (474) ವತ್ಥಸೇ (475) ರತುಗಭ್ಾಃ (476) ಧನ ೇಶಾರಃ || 63 ||
(477) ಧಮಾಗರಪ್ (478) ಧಮಾಕೃತ್ (479) ಧಮಿೇಾ (480) ಸತ್ (481) ಅಸತ್ (482) ಕ್ಷರಮ್ (483) ಅಕ್ಷರಮ್
(484) ಅವಿಜ್ಞಾತ್ಾ (485) ಸಹಸಾುಂಶರಃ (486) ವಿಧ್ಾತ್ಾ (487) ಕೃತಲಕ್ಷಣಃ || 64 ||
(488) ಗಭ್ಸ್ುನ ೇಮಿಃ (489) ಸತಾಸಿಃ (490) ಸ್ಂಹಃ (491) ಭ್ ತಮಹ ೇಶಾರಃ
(492) ಆದಿದ ೇವಃ (493) ಮಹಾದ ೇವಃ (494) ದ ೇವ ೇಶಃ (495) ದ ೇವಭ್ೃದರುರರಃ || 65 ||
(496) ಉತುರಃ (497) ಗ ೇಪತ್ಥಃ (498) ಗ ೇಪಾು (499) ಜ್ಞಾನಗಮಯಃ (500) ಪುರಾತನಃ
(501) ಶರೇರಭ್ ತಭ್ೃತ್ (502) ಭ್ ೇಕಾು (503) ಕಪಿೇಂದುಃ (504) ಭ್ ರದಕ್ಷಿಣಃ || 66 ||
(505) ಸ ೇಮಪಃ (506) ಅಮೃತಪಃ (507) ಸ ೇಮಃ (508) ಪುರರಜಿತ್ (509) ಪುರರಸತುಮಃ
(510) ವಿನಯಃ (511) ಜಯಃ (512) ಸತಯಸಂಧಃ (513) ದಾಶಾಹಾಃ (514) ಸಾತಾತ್ಾಂಪತ್ಥಃ || 67 ||
(515) ಜಿೇವಃ (516) ವಿನಯಿತ್ಾಸಾಕ್ಷಿೇ (517) ಮರಕರಂದಃ (518) ಅಮಿತವಿಕುಮಃ
(519) ಅಂಭ್ ೇನಿಧಿಃ (520) ಅನಂತ್ಾತ್ಾು (521) ಮಹ ೇದಧಿಶಯಃ (522) ಅಂತಕಃ || 68 ||
(523) ಅಜಃ (524) ಮಹಾಹಾಃ (525) ಸಾಾಭ್ಾವಯಃ (526) ಜಿತ್ಾಮಿತುಃ (527) ಪುಮೇದನಃ
(528) ಆನಂದಃ (529) ನಂದನಃ (530) ನಂದಃ (531) ಸತಯಧರ್ಾಾ (532) ತ್ಥುವಿಕುಮಃ || 69 ||
(533) ಮಹಷ್ಠಾಃ (534) ಕಪಿಲಾಚಾಯಾಃ (535) ಕೃತಜ್ಞಃ (536) ಮೇದಿನಿೇಪತ್ಥಃ
(537) ತ್ಥುಪದಃ (538) ತ್ಥುದಶಾಧಯಕ್ಷಃ (539) ಮಹಾಶೃಂಗಃ (540) ಕೃತ್ಾಂತಕೃತ್ || 70 ||
(541) ಮಹಾವರಾಹಃ (542) ಗ ೇವಿಂದಃ (543) ಸರಷ ೇಣಃ (544) ಕನಕಾಂಗದಿೇ
(545) ಗರಹಯಃ (546) ಗಭೇರಃ (547) ಗಹನಃ (548) ಗರಪುಃ (549) ಚಕುಗದಾಧರಃ || 71 ||
(550) ವ ೇಧ್ಾಃ (551) ಸಾಾಂಗಃ (552) ಅಜಿತಃ (553) ಕೃಷಣಃ (554) ದೃಡಃ (555) ಸಂಕಷಾಣಃ (556) ಅಚರಯತಃ
(557) ವರರಣಃ (558) ವಾರರಣಃ (559) ವೃಕ್ಷಃ (560) ಪುಷಾರಾಕ್ಷಃ (561) ಮಹಾಮನಾಃ || 72 ||
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(562) ಭ್ಗವಾನ್ (563) ಭ್ಗಹಾ (564) ಆನಂದಿೇ (565) ವನರ್ಾಲೇ (566) ಹಲಾಯರಧಃ
(567) ಆದಿತಯಃ (568) ಜ ಯೇತ್ಥರಾದಿತಯಃ (569) ಸಹಿಷರಣಃ (570) ಗತ್ಥಸತುಮಃ || 73 ||
(571) ಸರಧನಾಾ (572) ಖಂಡಪರಶರಃ (573) ದಾರರಣಃ (574) ದುವಿಣಪುದಃ
(575) ದಿವಸಪೃಕ್ (576) ಸವಾದೃಗ್ ವಾಯಸಃ (577) ವಾಚಸಪತ್ಥಃ (578) ಅಯೇನಿಜಃ || 74 ||
(579) ತ್ಥುಸಾರ್ಾ (580) ಸಾಮಗಃ (581) ಸಾಮ (582) ನಿಬ್ಾಾಣಂ (583) ಭ್ ೇಷಜಮ್ (584) ಭಷಕ್
(585) ಸಂನಾಯಸಕೃತ್ (586) ಶಮಃ (587) ಶಾಂತಃ (588) ನಿಷಾಿ (589) ಶಾಂತ್ಥಃ (590) ಪರಾಯಣಮ್ || 75 ||
(591) ಶರಭ್ಾಂಗಃ (592) ಶಾಂತ್ಥದಃ (593) ಸುಷಾಾ (594) ಕರಮರದಃ (595) ಕರವಲ ೇಶಯಃ
(596) ಗ ೇಹಿತಃ (597) ಗ ೇಪತ್ಥಃ (598) ಗ ೇಪಾು (599) ವೃಷಭ್ಾಕ್ಷಃ (600) ವೃಷಪಿುಯಃ || 76 ||
(601) ಅನಿವತ್ಥೇಾ (602) ನಿವೃತ್ಾುತ್ಾು (603) ಸಂಕ್ಷ್ ೇಪಾು (604) ಕ್ಷ್ ೇಮಕೃಚಿಿವಃ
(605) ಶಿುೇವತಸವಕ್ಷ್ಾಃ (606) ಶಿುೇವಾಸಃ (607) ಶಿುೇಪತ್ಥಃ (608) ಶಿುೇಮತ್ಾಂವರಃ || 77 ||
(609) ಶಿುೇದಃ (610) ಶಿುೇಶಃ (611) ಶಿುೇನಿವಾಸಃ (612) ಶಿುೇನಿಧಿಃ (613) ಶಿುೇವಿಭ್ಾವನಃ
(614) ಶಿುೇಧರಃ (615) ಶಿುೇಕರಃ (616) ಶ ುೇಯಃ (617) ಶಿುೇರ್ಾನ್ (618) ಲ ೇಕತುಯಾಶುಯಃ || 78 ||
(619) ಸಾಕ್ಷಃ (620) ಸಾಂಗಃ (621) ಶತ್ಾನಂದಃ (622) ನಂದಿಃ (623) ಜ ಯೇತ್ಥಗಾಣ ೇಶಾರಃ
(624) ವಿಜಿತ್ಾತ್ಾು (625) ಅವಿಧ್ ೇಯಾತ್ಾು (ವಿಧ್ ೇಯಾತ್ಾು) (626) ಸತ್ಥಾೇತ್ಥಾಃ (627) ಛಿನುಸಂಶಯಃ || 79 ||
(628) ಉದಿೇಣಾಃ (629) ಸವಾತಶಚಕ್ಷರಃ (630) ಅನಿೇಶಃ (631) ಶಾಶಾತಸ್ಿರಃ
(632) ಭ್ ಶಯಃ (633) ಭ್ ಷಣಃ (634) ಭ್ ತ್ಥಃ (635) ವಿಶ ೂೇಕಃ (636) ಶ ೂೇಕನಾಶನಃ || 80 ||
(637) ಅಚಿಾಷಾುನ್ (638) ಅಚಿಾತಃ (639) ಕರಂಭ್ಃ (640) ವಿಶರದಾಧತ್ಾು (641) ವಿಶ ೂೇಧನಃ
(642) ಅನಿರರದಧಃ (643) ಅಪುತ್ಥರಥಃ (644) ಪುದರಯಮುಃ (645) ಅಮಿತವಿಕುಮಃ || 81 ||
(646) ಕಾಲನ ೇಮಿನಿಹಾ (647) ವಿೇರಃ (648) ಶೌರಃ (649) ಶೂರಜನ ೇಶಾರಃ
(650) ತ್ಥುಲ ೇಕಾತ್ಾು (651) ತ್ಥುಲ ೇಕ ೇಶಃ (652) ಕ ೇಶವಃ (653) ಕ ೇಶಿಹಾ (654) ಹರಃ || 82 ||
(655) ಕಾಮದ ೇವಃ (656) ಕಾಮಪಾಲಃ (657) ಕಾಮಿೇ (658) ಕಾಂತಃ (659) ಕೃತ್ಾಗಮಃ
(660) ಅನಿದ ೇಾಶಯವಪು (661) ವಿಷರಣಃ (662) ವಿೇರಃ (663) ಅನಂತಃ (664) ಧನಂಜಯಃ || 83 ||
(665) ಬುಹುಣಯಃ (666) ಬುಹುಕೃತ್ (667) ಬುಹಾು (668) ಬುಹು (669) ಬುಹುವಿವಧಾನಃ
(670) ಬುಹುವಿತ್ (671) ಬ್ಾುಹುಣಃ (672) ಬುಹಿೀ (673) ಬುಹುಜ್ಞಃ (674) ಬ್ಾುಹುಣಪಿುಯಃ || 84 ||
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(675) ಮಹಾಕುಮಃ (676) ಮಹಾಕರ್ಾಾ (677) ಮಹಾತ್ ೇಜಾಃ (678) ಮಹ ೇರಗಃ
(679) ಮಹಾಕುತರಃ (680) ಮಹಾಯಜಾಾ (681) ಮಹಾಯಜ್ಞ (682) ಮಹಾಹವಿಃ || 85 ||
(683) ಸುವಯಃ (684) ಸುವಪಿುಯಃ (685) ಸ ುೇತುಮ್ (686) ಸರುತ್ಥಃ (687) ಸ ುೇತ್ಾ (688) ರಣಪಿುಯಃ
(689) ಪೂಣಾಃ (690) ಪೂರಯಿತ್ಾ (691) ಪುಣಯಃ (692) ಪುಣಯಕಿೇತ್ಥಾಃ (693) ಅನಾಮಯಃ || 86 ||
(694) ಮನ ೇಜವಃ (695) ತ್ಥೇಥಾಕರಃ (696) ವಸರರ ೇತ್ಾಃ (697) ವಸರಪುದಃ
(698) ವಸರಪುದಃ (699) ವಾಸರದ ೇವಃ (700) ವಸರಃ (701) ವಸರಮನಾಃ (702) ಹವಿಃ || 87 ||
(703) ಸದುತ್ಥಃ (704) ಸತೃತ್ಥಃ (705) ಸತ್ಾು (706) ಸದ ೂತ್ಥಃ (707) ಸತಪರಾಯಣಃ
(708) ಶೂರಸ ೇನ (709) ಯದರಶ ುೇಷಿಃ (710) ಸನಿುವಾಸಃ (711) ಸರಯಾಮರನಃ || 88 ||
(712) ಭ್ ತ್ಾವಾಸಃ (713) ವಾಸರದ ೇವಃ (714) ಸವಾಾಸರನಿಲಯಃ (715) ಅನಲಃ
(716) ದಪಾಹಾ (717) ದಪಾದಃ (718) ದೃಪುಃ (719) ದರಧಾರಃ (720) ಅಪರಾಜಿತಃ || 89 ||
(721) ವಿಶಾಮ ತ್ಥಾಃ (722) ಮಹಾಮ ತ್ಥಾಃ (723) ದಿೇಪುಮ ತ್ಥಾಃ (724) ಅಮ ತ್ಥಾರ್ಾನ್
(725) ಅನ ೇಕಮ ತ್ಥಾಃ (726) ಅವಯಕುಃ (727) ಶತಮ ತ್ಥಾಃ (728) ಶತ್ಾನನಃ || 90 ||
(729) ಏಕಃ (730) ನ ೈಕಃ (731) ಸವಃ (732) ಕಃ (733) ಕಿಮ್ (734) ಯತ್ (735) ತತ್ (736) ಪದಮನರತುಮಮ್ (ಪದಮ್+ಅನರತುಮಮ್)
(737) ಲ ೇಕಬಂಧರಃ (738) ಲ ೇಕನಾಥಃ (739) ರ್ಾಧವಃ (740) ಭ್ಕುವತಸಲಃ || 91 ||
(741) ಸರವಣಾವಣಾಃ (742) ಹ ೇರ್ಾಂಗಃ (743) ವರಾಂಗಃ (744) ಚಂದನಾಂಗದಿೇ
(745) ವಿೇರಹಾ (746) ವಿಷಮಃ (ಅವಿಷಮಃ) (747) ಶೂನಯಃ (748) ಘ್ೃತ್ಾಶಿೇಃ (749) ಅಚಲಃ (750) ಚಲಃ || 92 ||
(751) ಅರ್ಾನಿೇ (752) ರ್ಾನದಃ (753) ರ್ಾನಯಃ (754) ಲ ೇಕಸಾಾಮಿೇ (755) ತ್ಥುಲ ೇಕಧೃಕ್
(756) ಸರಮೇಧ್ಾಃ (757) ಮೇಧಜಃ (758) ಧನಯಃ (759) ಸತಯಮೇಧ್ಾಃ (760) ಧರಾಧರಃ || 93 ||
(761) ತ್ ೇಜ ೇವೃಷಃ (762) ದರಯತ್ಥಧರಃ (763) ಸವಾಶಸರಭ್ೃತ್ಾಂವರಃ
(764) ಪುಗುಹಃ (765) ನಿಗುಹಃ (766) ವಯಗುಃ (767) ನ ೈಕಶೃಂಗಃ (768) ಗದಾಗುಜಃ || 94 ||
(769) ಚತರಮ ತ್ಥಾಃ (770) ಚತರಬ್ಾಾಹರಃ (771) ಚತರವೂಯಾಹಃ (772) ಚತರಗಾತ್ಥಃ
(773) ಚತರರಾತ್ಾು (774) ಚತರಭ್ಾಾವಃ (775) ಚತರವ ೇಾದಃ (776) ಏಕಪಾತ್ || 95 ||
(777) ಸರ್ಾವತಾಃ (778) ಅನಿವೃತ್ಾುತ್ಾು(ನಿವೃತ್ಾುತ್ಾು) (779) ದರಜಾಯಃ (780) ದರರತ್ಥಕುಮಃ
(781) ದರಲಾಭ್ಃ (782) ದರಗಾಮಃ (783) ದರಗಾಃ (784) ದರರಾವಾಸಃ (785) ದರರಾರಹಾ || 96 ||
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(786) ಶರಭ್ಾಂಗಃ (787) ಲ ೇಕಸಾರಂಗಃ (788) ಸರತಂತರಃ (789) ತಂತರವಧಾನಃ
(790) ಇಂದುಕರ್ಾಾ (791) ಮಹಾಕರ್ಾಾ (792) ಕೃತಕರ್ಾಾ (793) ಕೃತ್ಾಗಮಃ || 97 ||
(794) ಉದೂವಃ (795) ಸರಂದರಃ (796) ಸರಂದಃ (797) ರತುನಾಭ್ಃ (798) ಸರಲ ೇಚನಃ
(799) ಅಕಾಃ (800) ವಾಜಸನಃ (801) ಶೃಂಗೇ (802) ಜಯಂತಃ (803) ಸವಾವಿಜಜಯಿೇ || 98 ||
(804) ಸರವಣಾಬಂದರ (805) ಅಕ್ಷ್ ೇಭ್ಯಃ (806) ಸವಾವಾಗೇಶಾರ ೇಶಾರಃ
(807) ಮಹಾಹುದಃ (808) ಮಹಾಗತಾಃ (809) ಮಹಾಭ್ ತಃ (810) ಮಹಾನಿಧಿಃ || 99 ||
(811) ಕರಮರದಃ (812) ಕರಂದರಃ (813) ಕರಂದಃ (814) ಪಜಾನಯಃ (815) ಪಾವನಃ (816) ಅನಿಲಃ
(817) ಅಮೃತ್ಾಶಃ (818) ಅಮೃತವಪುಃ (819) ಸವಾಜ್ಞಃ (820) ಸವಾತ್ ೇಮರಖಃ || 100 ||
(821) ಸರಲಭ್ಃ (822) ಸರವುತಃ (823) ಸ್ದಧಃ (824) ಶತರುಜಿತ್ (825) ಶತರುತ್ಾಪನಃ
(826) ನಯಗ ುೇಧಃ (827) ಉದರಂಬರಃ (828) ಅಶಾತಿಃ (829) ಚಾಣ ರಾಂಧುನಿಸ ದನಃ || 101 ||
(830) ಸಹಸಾುಚಿಾಃ (831) ಸಪುಜಿಹಾಃ (832) ಸಪ ೈಧ್ಾಃ (833) ಸಪುವಾಹನಃ
(834) ಅಮ ತ್ಥಾಃ (835) ಅನಘ್ಃ (836) ಅಚಿಂತಯಃ (837) ಭ್ಯಕೃತ್ (838) ಭ್ಯನಾಶನಃ || 102 ||
(839) ಅಣರಃ (840) ಬೃಹತ್ (841) ಕೃಶಃ (842) ಸ ಿಲಃ (843) ಗರಣಭ್ೃತ್ (844) ನಿಗರಾಣಃ (845) ಮಹಾನ್
(846) ಅಧೃತಃ (847) ಸಾಧೃತಃ (848) ಸಾಾಸಯಃ (849) ಪಾುಗಾಂಶಃ (850) ವಂಶವಧಾನಃ || 103 ||
(851) ಭ್ಾರಭ್ೃತ್ (852) ಕಥಿತಃ (853) ಯೇಗೇ (854) ಯೇಗೇಶಃ (855) ಸವಾಕಾಮದಃ
(856) ಆಶುಮಃ (857) ಶುಮಣಃ (858) ಕ್ಷ್ಾಮಃ (859) ಸರಪಣಾಃ (860) ವಾಯರವಾಹನಃ || 104 ||
(861) ಧನರಧಾರಃ (862) ಧನರವ ೇಾದಃ (863) ದಂಡಃ (864) ದಮಯಿತ್ಾ (865) ದಮಃ
(866) ಅಪರಾಜಿತಃ (867) ಸವಾಸಹಃ (868) ನಿಯಂತ್ಾ (869) ನಿಯಮಃ(ಅನಿಯಮಃ) (870) ಯಮಃ(ಅಯಮಃ) || 105 ||
(871) ಸತಾವಾನ್ (872) ಸಾತ್ಥಾಕಃ (873) ಸತಯಃ (874) ಸತಯಧಮಾಪರಾಯಣಃ
(875) ಅಭಪಾುಯಃ (876) ಪಿುಯಾಹಾಃ (877) ಅಹಾಪಿುಯಕೃತ್ (878) ಪಿುೇತ್ಥವಧಾನಃ || 106 ||
(879) ವಿಹಾಯಸಗತ್ಥಃ (880) ಜ ಯೇತ್ಥಃ (881) ಸರರರಚಿಃ (882) ಹರತಭ್ರಗಾಭ್ರಃ
(883) ರವಿಃ (884) ವಿರ ೇಚನಃ (885) ಸ ಯಾಃ (886) ಸವಿತ್ಾ (887) ರವಿಲ ೇಚನಃ || 107 ||
(888) ಅನಂತಃ (889) ಹರತಭ್ರಗ ೂೇಕಾು (890) ಸರಖದಃ (891) ನ ೈಕಜಃ (892) ಅಗುಜಃ
(893) ಅನಿವಿಾಣಣಃ (894) ಸದಾಮಷ್ಠೇಾ (895) ಲ ೇಕಾಧಿಷಾಿನಮ್ (896) ಅದರೂತಃ || 108 ||
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(897) ಸನಾತ್ (898) ಸನಾತನತಮಃ (899) ಕಪಿಲಃ (900) ಕಪಿಃ (901) ಅಪಯಯಃ
(902) ಸಾಸ್ುದಃ (903) ಸಾಸ್ುಕೃತ್ (904) ಸಾಸ್ು (905) ಸಾಸ್ುಭ್ರಕ್ (906) ಸಾಸ್ುದಕ್ಷಿಣಃ || 109 ||
(907) ಅರೌದುಃ (908) ಕರಂಡಲೇ (909) ಚಕಿುೇ (910) ವಿಕುಮಿೇ (911) ಊಜಿಾತಶಾಸನಃ
(912) ಶಬ್ಾಾತ್ಥಗಃ (913) ಶಬಾಸಹಃ (914) ಶಿಶಿರಃ (915) ಶವಾರೇಕರಃ || 110 ||
(916) ಅಕ ುರಃ (917) ಪ ೇಶಲಃ (918) ದಕ್ಷಃ (919) ದಕ್ಷಿಣಃ (920) ಕ್ಷಮಿಣಾಂವರಃ
(921) ವಿದಾತುಮಃ (922) ವಿೇತಭ್ಯಃ (923) ಪುಣಯಶುವಣಕಿೇತಾನಃ || 111 ||
(924) ಉತ್ಾುರಣಃ (925) ದರಷೃತ್ಥಹಾ (926) ಪುಣಯಃ (927) ದರಃಸಾಪುನಾಶನಃ
(928) ವಿೇರಹಾ (929) ರಕ್ಷಣಃ (930) ಸಂತಃ (931) ಜಿೇವನಃ (932) ಪಯಾವಸ್ಿತಃ || 112 ||
(933) ಅನಂತರ ಪಃ (934) ಅನಂತಶಿುೇಃ (935) ಜಿತಮನರಯಃ (936) ಭ್ಯಾಪಹಃ
(937) ಚತರರಶುಃ (938) ಗಭೇರಾತ್ಾು (939) ವಿದಿಶಃ (940) ವಾಯದಿಶಃ (941) ದಿಶಃ || 113 ||
(942) ಅನಾದಿಃ (943) ಭ್ ಾಭ್ರಾವೇ ಲಕ್ಷಿಮೇಃ (944) ಸವಿೇರಃ (945) ರರಚಿರಾಂಗದಃ
(946) ಜನನಃ (947) ಜನಜನಾುದಿಃ (948) ಭೇಮಃ (949) ಭೇಮಪರಾಕುಮಃ || 114 ||
(950) ಆಧ್ಾರನಿಲಯಃ (951) ಧ್ಾತ್ಾ (ಅಧ್ಾತ್ಾ) (952) ಪುಷಪಹಾಸಃ (953) ಪುಜಾಗರಃ
(954) ಊಧ್ಾಗಃ (955) ಸತಪಥಾಚಾರಃ (956) ಪಾುಣದಃ (957) ಪುಣವಃ (958) ಪಣಃ || 115 ||
(959) ಪುರ್ಾಣಮ್ (960) ಪಾುಣನಿಲಯಃ (961) ಪಾುಣಭ್ೃತ್ (962) ಪಾುಣಜಿೇವನಃ
(963) ತತಾಮ್ (964) ತತಾವಿತ್ (965) ಎಕಾತ್ಾು (966) ಜನುಮೃತರಯಜರಾತ್ಥಗಃ || 116 ||
(967) ಭ್ ಭ್ರಾವಃಸಾಸುರರಃ (968) ತ್ಾರಃ (969) ಸವಿತ್ಾ (970) ಪುಪಿತ್ಾಮಹಃ
(971) ಯಜ್ಞಃ (972) ಯಜ್ಞಪತ್ಥಃ (973) ಯಜಾಾ (974) ಯಜ್ಞಾಂಗಃ (975) ಯಜ್ಞವಾಹನಃ || 117 ||
(976) ಯಜ್ಞಭ್ೃತ್ (977) ಯಜ್ಞಕೃತ್ (978) ಯಜ್ಞೇ (979) ಯಜ್ಞಭ್ರಕ್ (980) ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ
(981) ಯಜ್ಞಾಂತಕೃತ್ (982) ಯಜ್ಞಗರಹಯಮ್ (983) ಅನುಮ್ (984) ಅನಾುದ ಏವ ಛ || 118 ||
(985) ಆತುಯೇನಿಃ (986) ಸಾಯಂಜಾತಃ (987) ವ ೈಖಾನಃ (988) ಸಾಮಗಾಯನಃ
(989) ದ ೇವಕಿೇನಂದನಃ (990) ಸುಷಾಾ (991) ಕ್ಷಿತ್ಥೇಶಃ (992) ಪಾಪನಾಶನಃ || 119 ||
(993) ಶಂಖಭ್ೃತ್ (994) ನಂದಕಿೇ (995) ಚಕಿುೇ (996) ಶಾರ್ಙುಾಧನಾಾ (997) ಗದಾಧರಃ
(998) ರಥಾಂಗಪಾಣಿಃ (999) ಅಕ್ಷ್ ೇಭ್ಯಃ (1000) ಸವಾಪುಹರಣಾಯರಧಃ || 120 ||
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|| ಸವಾಪುಹರಣಾಯರಧ್ ೇಂ ನಮಃ ಇತ್ಥ ||
|| ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ್ೀಂ ನಮಃ ಇತಿ ||
ಫಲಶ್ುರತಿಃ (22 ಸ ್ಲೀಕ)
ಇತ್ಥೇದಂ ಕಿೇತಾನಿೇಯಸಯ ಕ ೇಶವಸಯ ಮಹಾತುನಃ |
ನಾರ್ಾುಂ ಸಹಸುಂ ದಿವಾಯನಾಮಶ ೇಷ ೇಣ ಪುಕಿೇತ್ಥಾತಮ್ || 121 ||
ಯ ಇದಂ ಶೃಣರಯಾನಿುತಯಂ ಯಶಾಚಪಿ ಪರಕಿೇತಾಯೇತ್ |
ನಾಶರಭ್ಂ ಪಾುಪುುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ ೇಮರತ್ ುೇಹ ಚ ರ್ಾನವಃ || 122 ||
ವ ೇದಾಂತಗ ೇ ಬ್ಾುಹುಣಃ ಸಾಯತ್ ಕ್ಷತ್ಥುಯೇ ವಿಜಯಿೇ ಭ್ವ ೇತ್ |
ವ ೈಶ ೂಯೇ ಧನಸಮೃದಧಃ ಸಾಯತ್ ಶೂದುಸರಸಖಮವಾಪುುಯಾತ್ || 123 ||
ಧರ್ಾಾಥಿೇಾ ಪಾುಪುುಯಾದಧಮಾಂ ಅಥಾಾಥಿೇಾ ಚಾಥಾರ್ಾಪುುಯಾತ್ |
ಕಾರ್ಾನವಾಪುುಯಾತ್ ಕಾಮಿೇ ಪುಜಾಥಿೇಾ ಚಾಪುುಯಾತ್ ಪುಜಾಮ್ || 124 ||
ಭ್ಕಿುರ್ಾನ್ ಯಃ ಸದ ೇತ್ಾಿಯ ಶರಚಿಸುದುತರ್ಾನಸಃ |
ಸಹಸುಂ ವಾಸರದ ೇವಸಯ ನಾರ್ಾುಮೇತತ್ ಪುಕಿೇತಾಯೇತ್ || 125 ||
ಯಶಃ ಪಾುಪ್ುೇತ್ಥ ವಿಪುಲಂ ಯಾತ್ಥ ಪಾುಧ್ಾನಯಮೇವ ಚ |
ಅಚಲಾಂ ಶಿುಯರ್ಾಪ್ುೇತ್ಥ ಶ ುೇಯಃ ಪಾುಪ್ುೇತಯನರತುಮಮ್ || 126 ||
ನ ಭ್ಯಂ ಕಾಚಿದಾಪ್ುೇತ್ಥ ವಿೇಯಾಂ ತ್ ೇಜಶಚ ವಿಂದತ್ಥ |
ಭ್ವತಯರ ೇಗ ೇ ದರಯತ್ಥರ್ಾನ್ ಬಲರ ಪಗರಣಾನಿಾತಃ || 127 ||
ರ ೇಗಾತ್ ೇಾ ಮರಚಯತ್ ೇ ರ ೇಗಾದ್ದ ಧೇ ಮರಚ ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ |
ಭ್ಯಾನರುಚ ಯೇತ ಭೇತಸರು ಮರಚ ಯೇತ್ಾಪನು ಆಪದಃ || 128 ||
ದರಗಾಾಣಯತ್ಥತರತ್ಾಯಶರ ಪುರರಷಃ ಪುರರಷ ೇತುಮಮ್ |
ಸರುವನಾುಮಸಹಸ ುೇಣ ನಿತಯಂ ಭ್ಕಿುಸಮನಿಾತಃ || 129 ||
ವಾಸರದ ೇವಾಶುಯೇ ಮತ್ ಯೇಾ ವಾಸರದ ೇವಪರಾಯಣಃ |
ಸವಾಪಾಪವಿಶರದಾಧತ್ಾು ಯಾತ್ಥ ಬುಹು ಸನಾತನಮ್ || 130 ||
ನ ವಾಸರದ ೇವಭ್ಕಾುನಾಮಶರಭ್ಂ ವಿದಯತ್ ೇ ಕಾಚಿತ್ |
ಜನುಮೃತರಯಜರಾವಾಯಧಿಭ್ಯಂ ನ ೈವೇಪಜಾಯತ್ ೇ || 131 ||
ಇಮಂ ಸುವಮಧಿೇಯಾನಃ ಶುದಾಧಭ್ಕಿುಸಮನಿಾತಃ |
ಯರಜ ಯೇತ್ಾತ್ಾುಸರಖಕ್ಷ್ಾಂತ್ಥಶಿುೇಧೃತ್ಥಸೃತ್ಥಕಿೇತ್ಥಾಭಃ || 132 ||
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ನ ಕ ುೇಧ್ ೇ ನ ಚ ರ್ಾತಸಯಾಂ ನ ಲ ೇಭ್ ೇ ನಾಶರಭ್ಾ ಮತ್ಥಃ |
ಭ್ವಂತ್ಥ ಕೃತಪುಣಾಯನಾಂ ಭ್ಕಾುನಾಂ ಪುರರಷ ೇತುಮೇ || 133 ||
ದೌಯಸಸಚಂದಾುಕಾನಕ್ಷತ್ಾು ಖಂ ದಿಶ ೂೇ ಭ್ ಮಾಹ ೇದಧಿಃ |
ವಾಸರದ ೇವಸಯ ವಿೇಯೇಾಣ ವಿಧೃತ್ಾನಿ ಮಹಾತುನಃ || 134 ||
ಸಸರರಾಸರರಗಂಧವಾಂ ಸಯಕ್ಷ್ ೇರಗರಾಕ್ಷಸಮ್ |
ಜಗದಾಶ ೇ ವತಾತ್ ೇದಂ ಕೃಷಣಸಯ ಸಚರಾಚರಮ್ || 135 ||
ಇಂದಿುಯಾಣಿ ಮನ ೇ ಬರದಿಧಃ ಸತುವಂ ತ್ ೇಜ ೇ ಬಲಂ ಧೃತ್ಥಃ |
ವಾಸರದ ೇವಾತುಕಾನಾಯಹರಃ, ಕ್ಷ್ ೇತುಂ ಕ್ಷ್ ೇತುಜ್ಞ ಏವ ಚ || 136 ||
ಸವಾಾಗರ್ಾನಾರ್ಾಚಾರಃ ಪುಥಮಂ ಪರಕಲಯಪತ್ ೇ |
ಆಚಾರಪುಭ್ವೇ ಧಮೇಾ ಧಮಾಸಯ ಪುಭ್ರರಚರಯತಃ || 137 ||
ಋಷಯಃ ಪಿತರ ೇ ದ ೇವಾ ಮಹಾಭ್ ತ್ಾನಿ ಧ್ಾತವಃ |
ಜಂಗರ್ಾಜಂಗಮಂ ಚ ೇದಂ ಜಗನಾುರಾಯಣ ೇದೂವಮ್ || 138 ||
ಯೇಗ ೇ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಂಖಯಂ ವಿದಾಯಃ ಶಿಲಾಪದಿಕಮಾ ಚ |
ವ ೇದಾಶಾಾಸಾರಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಮೇತತಸವಾಂ ಜನಾದಾನಾತ್ || 139 ||
ಏಕ ೇ ವಿಷರಣಮಾಹದ ೂತಂ ಪೃಥಗ ೂತ್ಾನಯನ ೇಕಶಃ |
ತ್ಥುೇನ್ಲ ೇಕಾನಾಾಾಪಯ ಭ್ ತ್ಾತ್ಾು ಭ್ರಂಕ ುೇ ವಿಶಾಭ್ರಗವಯಯಃ || 140 ||
ಇಮಂ ಸುವಂ ಭ್ಗವತ್ ೇ ವಿಷ ಣೇವಾಯಾಸ ೇನ ಕಿೇತ್ಥಾತಮ್ |
ಪಠ ೇದಯ ಇಚ ಿೇತರಪರರಷಃ ಶ ುೇಯಃ ಪಾುಪುುಂ ಸರಖಾನಿ ಚ || 141 ||
ವಿಶ ಾೇಶಾರಮಜಂ ದ ೇವಂ ಜಗತಃ ಪುಭ್ವಾಪಯಯಮ್ |
ಭ್ಜಂತ್ಥ ಯೇ ಪುಷಾರಾಕ್ಷಂ ನ ತ್ ೇ ಯಾಂತ್ಥ ಪರಾಭ್ವಮ್ || 142 ||
ಇತ್ಥ ಶಿುೇಮನುಹಾಭ್ಾರತ್ ೇ ಅನರಶಾಸನಪವಾಣಿ ಶಿುೇವಿಷರಣಸಹಸುನಾಮ ಸ ುೇತುಂ ಸಂಪೂಣಾಮ್.
||ಸವ ೇಾ ಜನಾಃ ಸರಖಿನ ೇ ಭ್ವಂತರ||
|| ಶಿುೇ ಕೃಷಾಣಪಾಣ ಮಸರು||
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