
 

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu 

– Download 

శుక్లాంబరధరాం విష్ణ ాం శశివర ణాం చతుర్భు జమ్ | 

ప్రసన్న వదన్ాం ధ్యా యేత్ సరవ  విఘ్నన ర శాంతయే || 1 || 

 

యసా ద్వవ రదవక్త్కా్ద్ా ాః పారిషద్ా ాః రరశశ తమ్ | 

విఘ్న ాం నిఘ్న ాంతి సతతాం విషవ కే్స న్ాం తమాప్శయే || 2 || 

 

వా్య సాం వసిషఠ న్పాారాం శక్సాాః పౌప్తమకల్మ షమ్ | 

రరాశరాతమ జాం వాందే శుకతాతాం తపోనిధిమ్ || 4 || 

 

వా్య సాయ విష్ణ  రూపాయ వా్య సరూపాయ విషణవే | 

న్మో వై ప్బహ్మ నిధయే వ్యసిష్ఠఠ య న్మో న్మాః || 5 || 

 

అవిక్రాయ శుదా్య నితాా య రరమాతమ నే | 

సదైక రూర రూపాయ విషణవే సరవ జిషణవే || 6 || 

 

యసా  సమ రణమాప్ేణ జన్మ  సాంసార బాంధనాత్ | 

విముచా ే న్మససా్మమ  విషణవే ప్రభవిషణవే || 7 || 

 

ఓాం న్మో విషణవే ప్రభవిషణవే | 

 

శ్ర ీవైశాంపాయన్ ఉవ్యచ 

ప్శుతావ  ధరామ  న్శేషేణ పావనాని చ సరవ శాః | 
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యుధిష్ఠఠరాః శాంతన్వాం పున్రేవ్యభా  భాషత || 8 || 

 

యుధిష్ఠఠర ఉవ్యచ 

కిమేకాం దైవతాం లోక్స కిాం వ్యప్యా కాం రరాయణాం 

శ్ుావాంతాః కాం కమరచ ాంతాః ప్పాపున యుర్-మాన్వ్యాః శుభమ్ || 9 

|| 

 

కో ధరమ ాః సరవ ధరామ ణాం భవతాః రరమో మతాః | 

కిాం జరన్-ముచా ే జాంతుర్-జన్మ సాంసార బాంధనాత్ || 10 || 

 

శ్ర ీభీషమ  ఉవ్యచ 

 

జగప్తర భాం దేవదేవ మన్ాంతాం పుర్భషోతమామ్ | 

శ్ుావనాన మ సహ్ప్ేణ పుర్భషాః సతతోతితిాః || 11 || 

 

తమేవ చారచ యనిన తా ాం భకాా్  పుర్భషమవా యమ్ | 

ధ్యా యన్ శ్ుావన్న మసా ాంశచ  యజమాన్సమాేవ చ || 12 || 

 

అనాద్వ నిధన్ాం విష్ణ ాం సరవ లోక మహేశవ రమ్ | 

లోక్ధా క్షాం శ్ుావనిన తా ాం సరవ  దాఃఖాతిగో భవేత్ || 13 || 

 

ప్బహ్మ ణా ాం సరవ  ధరమ ఙ్ఞాం లోక్నాాం కీరి ావరనా్మ్ | 

లోకనాథాం మహ్ద్భు తాం సరవ భూత భవోదు వమ్|| 14 || 

 

ఏష మే సరవ  ధరామ ణాం ధర్మమ ధిక తమోమతాః | 

యదు కాా్  పుాండరీక్క్షాం శ్సవాైరరేచ న్న రాః సద్ || 15 || 



 

 

రరమాం యో మహ్ేజాాః రరమాం యో మహ్తరాాః | 

రరమాం యో మహ్ద్ ప్బహ్మ  రరమాం యాః రరాయణమ్ | 16 

|| 

 

రవిప్తాణాం రవిప్తాం యో మాంగళానాాం చ మాంగళమ్ | 

దైవతాం దేవతానాాం చ భూతానాాం యోవా యాః పితా || 17 || 

 

యతాః సరావ ణి భూతాని భవాంతాా ద్వ యుగాగమే | 

యసిమ ాంశచ  ప్రల్యాం యాంతి పున్రేవ యుగక్షయే || 18 || 

 

తసా  లోక ప్రధ్యన్సా  జగనాన థసా  భూరే | 

విషోణరాన మ సహ్ప్సాం మే ప్శుణు పార భయరహ్మ్ || 19 || 

 

యని నామాని గౌణని విఖాా తాని మహాతమ న్ాః | 

ఋష్ఠభాః రఋగీతాని తాని వకా్ష్య మి భూతయే || 20 || 

 

ఋష్ఠరాన మాన ాం సహ్ప్ససా  వేదవా్య సో మహామునిాః || 
ఛాందోనుష్ు ప్ తథా దేవో భగవ్యన్ దేవకీుతాః || 21 || 

 

అమృతాాం శూదు వో బీజాం శకిరా్ దేవకి న్ాందన్ాః | 
ప్తిసామా హ్ృదయాం తసా  శాంతా రే ివినియుజా ే || 22 || 

 

విష్ణ ాం జిష్ణ ాం మహావిష్ణ ాం ప్రభవిష్ణ ాం మహేశవ రమ్ || 

అనేకరూర దైతాా ాంతాం న్మామి పుర్భషోతమామ్ || 23 || 

 



 

పూరవ నాా సాః 

 

అసా  శ్ర ీవిషోణరివిా  సహ్ప్సనామ శ్సాోప్త మహామాంప్తసా  || 

శ్ర ీవేద వా్య సో భగవ్యన్ ఋష్ఠాః | 
అనుష్ు ప్ ఛాందాః | 
శ్ర ీమహావిష్ణ ాః రరమాతామ  శ్రమీనాన రాయో దేవతా | 

అమృతాాం శూదు వో భానురితి బీజమ్ | 

దేవకీ న్ాందన్ాః ప్సషేుతి శకిాాః | 

ఉదు వాః, క్షోభో దేవ ఇతి రరమోమాంప్తాః | 

శాంఖభృన్న ాందకీ చప్కీతి కీల్కమ్ | 

శాంగ ధనావ  గద్ధర ఇతా క్త్సమా్ | 

రథాాంగ పాణి రక్షోభా  ఇతి నేప్తమ్ | 

ప్తిసామా సామగాః సామేతి కవచమ్ | 

ఆన్ాందాం రరప్బహేమ తి యోనిాః | 

ఋతుాః ుదరశ న్ాః క్ల్ ఇతి ద్వగబ ాంధాః || 

శ్ర ీవిశవ రూర ఇతి ధా్య న్మ్ | 

శ్ర ీమహావిష్ణ  ప్ీతా రే ిసహ్ప్స నామ జప్య వినియోగాః | 

 

ధా్య న్మ్ 

 

క్షీర్మధన్వ త్ ప్రదేశే శుచిమణి విల్సత్ స్మకే మౌకికా్నామ్ | 

మాలాక్లలపాా సన్సాిః సఫ టికమణి నిభైర్-మౌకికాైర్-మాండితాాంగాః 
| 

శుక్త్భైరక్త్భై రదక్త్భై ర్భరరివిరచితైర్-ముక ాీయూష వర్ షాః 

ఆన్ాందీ న్ాః పునీయ దరిన్లిన్ గద్ శాంఖపాణిర్-ముక్లాందాః 



 

|| 1 || 

 

భూాః పాదౌ యసా  నాభర్-వియదుర నిల్శచ ాంప్ద సూర్యా  చ 

నేప్ే | 

కరాణ వ్యశాః శిర్మదాౌ ర్-ముఖమపి దహ్నో యసా  వ్యేయా మబ్ాాః 
| 

అాంతసాిం యసా  విశవ ాం ుర న్రఖగగో భోగి గాంధరవ  దైతైా ాః | 

చిప్తాం రాం రమా ే తాం ప్తిభవన్ వపుశాం విష్ణ మీశాం 

న్మామి || 2 || 

 

ఓాం న్మో భగవే వ్యుదేవ్యయ ! 

 

శాంతాక్రాం భజగశయన్ాం రదమ నాభాం ురేశమ్ | 

విశవ ధ్యరాం గగన్ సదృశాం మేఘ్వర ణాం శుభాాంగమ్ | 

ల్క్షీమ క్ాంతాం కమల్న్యన్ాం యోగి హ్ృదాా్ న్ గమా మ్ | 

వాందే విష్ణ ాం భవ భయ హ్రాం సరవ  లోకైక నాథమ్ || 3 || 

 

మేఘ్ శా మాం ీత కౌశేయ వ్యసాం శ్రవీతాే కాం 

కౌుాభోద్ు సితాాంగమ్ | 

పుోా ప్యతాం పుాండరీక్యతాక్షాం విష్ణ ాం వాందే సరవ లోకైక 

నాథమ్|| 4 || 

 

న్మాః సమస ాభూతానామ్ ఆద్వ భూతాయ భూభృే | 

అనేకరూర రూపాయ విషణవే ప్రభవిషణవే || 5|| 

 

సశాంఖచప్కాం సకిరీట క్లాండల్ాం సీతవక్త్సాాం 



 

సరసీర్భహేక్షణమ్ | 

సహార వక్షాఃసలి్ శోభ కౌుాభాం న్మామి విష్ణ ాం శిరసా 

చతుర్భు జమ్ | 6|| 

 

ఛాయయాం పారిజాతసా  హేమసిాంహాసనోరరి 

ఆసీన్మాంబుదశా మ మాయతాక్ష మల్ాంకృతమ్ || 7 || 

 

చాంప్ద్న్న్ాం చతురాబ హాం శ్రవీతాే ాంకిత వక్షసమ్ 

ర్భకిమ ణీ సతా భామాభాా ాం సహితాం కృషణమాప్శయే || 8 || 

 

ఓాం 

 

విశవ ాం విష్ణ ర్ వశటా్క ర్మ భూతభవా  భవత్ ప్రభాః | 
భూతకృద్ భూతభృద్-భావో భూతాతామ  భూత భావన్ాః || 1 || 

 

పూతాతామ  రరమాతామ  చ ముకా్నాాం రరమాగతిాః | 
అవా యాః పుర్భషాః సాక్షీ క్సశ ప్తఙ్ఞఞ క్షర ఏవ చ || 2 || 

 

యోగో యోగ విద్ాం నేతా ప్రధ్యన్ పుర్భషేశవ రాః | 

నారసిాంహ్వపుాః శ్రమీాన్ క్సశవాః పుర్భషోతమాాః || 3 || 

 

సరవ ాః శరవ ాః శివాః క్త్సిాణుర్-భూతాద్వర్-నిధిరవా యాః | 

సాంభవో భావనో భరాా ప్రభవాః ప్రభరీశవ రాః || 4 || 

 

సవ యాంభూాః శాంభరాద్వతా ాః పుషా రాక్షో మహాసవ న్ాః | 

అనాద్వ నిధనో ధ్యతా విధ్యతా ధ్యతుర్భతమాాః || 5 || 



 

 

అప్రమేయో హ్ృషీక్సశాః రదమ నాభో మరప్రభాః | 

విశవ కరామ  మనుసావ ష్ఠు  శ్సవిిషఠాః శ్సవిిర్మ ప్ువాః || 6 || 

 

అప్గాహా్ ాః శశవ తో కృషోణ  లోహితాక్షాః ప్రతరని్ాః | 
ప్రభూత క్త్సికాక్లబా్ధమ రవిప్తాం మాంగళాం రరమ్ || 7 || 

 

ఈశన్ాః ప్పాణదాః ప్పాో జ్యా షఠాః ప్శేషఠాః ప్రజారతిాః | 

హిరణా గర్ము  భూగర్ము  మాధవో ముసూదన్ాః || 8 || 

 

ఈశవ ర్మ విప్కమీధనీవ  మేధ్యవీ విప్కమాః ప్కమాః | 

అనుతమాో దరాధర షాః కృతఙ్ఞాః కృతిరాతమ వ్యన్|| 9 || 

 

ురేశాః శరణాం శరమ  విశవ రేతాాః ప్రజాభవాః | 

అహ్-సే ాంవతే ర్మ వ్యా ళాః ప్రతా యాః సరవ  దరశ న్ాః || 10 || 

 

అజ సే రేవ శవ రాః సిదాాః సిద్వాాః సరావ ద్వరచ్యా తాః | 

వృష్ఠ కపిరమేయతామ  సరవ యోగ వినిసృతాః || 11 || 

 

వుర్ వుమనాాః సతా ాః సమాతామ సే మిమ తాః సమాః | 

అమోఘ్ాః పుాండరీక్క్షో వృషకరామ  వృష్ఠకృతిాః || 12 || 

 

ర్భప్దో బహశిరా బప్భర్ విశవ యోనిాః శుచిప్శవ్యాః | 
అమృతాః శశవ త శ్సిాణుర్ వరార్మహో మహాతపాాః || 13 || 

 

సరవ గాః సరవ  విద్ు నుర్ విషవ కే్స నో జనారని్ాః | 



 

వేదో వేద విదవా ాంగో వేద్ాంగో వేదవిత్ కవిాః || 14 || 

 

లోక్ధా క్షాః ురాధా క్షో ధరామ ధా క్షాః కృతాకృతాః | 
చతురాతామ  చతుర్ వా్య హ్ాః చతురాింక్త్షఠాః చతుర్భు జాః || 15 || 

 

ప్భాజిష్న ర్ భోజన్ాం భోకా్ సహిష్న ర్ జగద్ద్వజాః | 

అన్ఘ్న విజయో జ్యతా విశవ యోనిాః పున్రవ ుాః || 16 || 

 

ఉప్యాంప్దో వ్యమన్ాః ప్పాాంశురమోఘ్ాః శుచిరూరితిాః | 

అతాంప్దాః సాంప్గహ్ాః సరో్మ ధృతాతామ  నియమో యమాః || 17 || 

 

వేదోా  వైదా ాః సద్యోగీ వీరహా మాధవో ముాః | 
అతాంప్ద్వయో మహామాయో మహోతాే హో మహాబల్ాః || 18 

|| 

 

మహాబుద్వరా్ మహావీర్మా  మహాశకిరా్ మహాదా తిాః | 

అనిర్ దేశా వపుాః శ్రమీాన్మేయతామ  మహాప్ద్వ ధృకాః || 19 || 

 

మహేశవ సో మహీభరాా శ్రనీివ్యసాః సతాాంగతిాః | 

అనిర్భదాాః ురాన్ాందో గోవిాందో గోవిద్ాం రతిాః || 20 || 

 

మరీచిర్ దమనో హ్ాంసాః ురర్మన  భజగోతమాాః | 

హిరణా నాభాః ుతపాాః రదమ నాభాః ప్రజారతిాః || 21 || 

 

అమృతుా ాః సరవ దృక-సిాంహ్ాః సాంధ్యతా సాంధిమాన్ శ్సిరిాః | 
అజో దరమ ర షణాః శసాా విప్శుతాతామ  ురారిహా || 22 || 



 

 

గుర్భర్ గుర్భతమో ధ్యమాః సత్ సే తా  రరాప్కమాః | 

నిమిషో నిమిషాః ప్సగీవ  వ్యచసర తి ర్భద్రధాః || 23 || 

 

అప్గణీాః ప్గామణీాః శ్రమీాన్ నాా యోనేతా సమీరణాః 

సహ్ప్సమూరాా విశవ తామ  సహ్ప్సాక్షాః సహ్ప్సపాత్ || 24 || 

 

ఆవరనాో నివృతాాతామ  సాంవృతాః సాంప్రమరని్ాః | 

అహ్ాః సాంవరకాో వహిన  రనిలో ధరణీధరాః || 25 || 

 

ుప్రసాదాః ప్రసనాన తామ  విశవ ధృగ్ విశవ భగ్ విభాః | 

సతా రాా సతా ృతాః సాుర్ జహన ర్ నారాయో న్రాః || 26 || 

 

అసాంఖ్యా యో ప్రమేయతామ  విశిషుాః శిషు కృచ్యు చిాః | 

సిదా్రాిః సిద ాసాంకల్ర ాః సిద్వదాాః సిద్వ ాసాధన్ాః || 27 || 

 

వృష్ఠహీ వృషభో విష్ణ ర్ వృషరరావ  వృషోదరాః | 

వరనాో వరమాాన్శచ  వివికాాః ప్శుతిసాగరాః || 28 || 

 

ుభజో దరరా్మ వ్యగీమ  మహేాంప్దో వుదో వుాః | 
నైకరూపో బృహ్ద్ రూరాః శిపివిషుాః ప్రక్శన్ాః || 29 || 

 

ఓజేజాో దా తిధరాః ప్రక్శతామ  ప్రతారన్ాః | 
ఋదాిః సర ష్ఠు క్షర్మ మాంప్త శచ ాంప్ద్ాంశుర్ భాసా రదా తిాః || 30 

|| 

 



 

అమృతాాం శూదు వో భానుాః శశబ్ాందాః ురేశవ రాః | 
ఔషధాం జగతాః ేతుాః సతా ధరమ  రరాప్కమాః || 31 || 

 

భూతభవా  భవనాన థాః రవన్ాః పావనో న్ల్ాః | 
క్మహా క్మకృత్ క్ాంతాః క్మాః క్మప్రదాః ప్రభాః || 32 || 

 

యుగాద్వ కృదా గావరా్మ నైకమాయో మహాశన్ాః | 

అదృశోా  వా కరాూరశచ  సహ్ప్సజిదన్ాంతజిత్ || 33 || 

 

ఇషోు  విశిషుాః శిషేుషుాః శిఖాండీ న్హషో వృషాః | 

ప్కోధహా ప్కోధ కృతా రాా విశవ బ్ధహర్ మహీధరాః || 34 || 

 

అచ్యా తాః ప్రథితాః ప్పాణాః ప్పాణదో వ్యసవ్యనుజాః | 

అపాాం నిధిరధిష్ఠఠ న్ మప్రమతాాః ప్రతిష్ఠఠతాః || 35 || 

 

సా ాందాః సా ాందధర్మ ుర్మా  వరదో వ్యయువ్యహ్న్ాః | 

వ్యుదేవో బృహ్ద్ భానురాద్వదేవాః పురాంధరాః || 36 || 

 

అశోకసాారణ శ్సాారాః శూరాః శౌరిర్-జనేశవ రాః | 
అనుకూల్ాః శతావరాాః రదీమ  రదమ  నిభేక్షణాః || 37 || 

 

రదమ నాభో రవిాంద్క్షాః రదమ గరు ాః శరీరభృత్ | 

మహ్రిరా్-ఋదాో వృదా్తామ  మహాక్షో గర్భడధవ జాః || 38 || 

 

అతుల్ాః శరభో భీమాః సమయఙ్ఞఞ  హ్విర హరిాః | 

సరవ ల్క్షణ ల్క్షోా  ల్క్షీమ వ్యన్ సమితిాంజయాః || 39 || 



 

 

విక్షర్మ ర్మహితో మారో్మ హేతుర్ ద్మోదరాః సహ్ాః | 

మహీధర్మ మహాభాగో వేగవ్యన్ మితాశన్ాః || 40 || 

 

ఉదు వాః, క్షోభో దేవాః శ్రగీరు ాః రరమేశవ రాః | 
కరణాం క్రణాం కరాా వికరాా గహ్నో గుహ్ాః || 41 || 

 

వా వసాయో వా వసిాన్ాః సాంసిాన్ాః శ్సిాన్దో ప్ువాః | 
రరరిాాః రరమసర షుాః తుషుాః పుషుాః శుభేక్షణాః || 42 || 

 

రామో విరామో విరజో మారో్మనేయో న్యోన్యాః | 

వీరాః శకిమాతాాం ప్శేషోఠ  ధర్మమ ధరమ  విదతమాాః || 43 || 

 

వైక్లాంఠాః పుర్భషాః ప్పాణాః ప్పాణదాః ప్రణవాః రృథాః | 
హిరణా గరు ాః శప్తుఘ్నన  వా్య పాో వ్యయురధోక్షజాః || 44 || 

 

ఋతుాః ుదరశ న్ాః క్ల్ాః రరమేషీఠ రరిప్గహ్ాః | 
ఉప్గాః సాంవతే ర్మ దక్షో విప్శమో విశవ దక్షిణాః || 45 || 

 

విసాారాః శ్సిావర శ్సిాణుాః ప్రమాణాం బీజమవా యమ్ | 

అరి్మ న్రి్మ మహాకోశో మహాభోగో మహాధన్ాః || 46 || 

 

అనిరివ ణణాః శ్సవిిషోఠ  భూదరామ యూపో మహామఖాః | 

న్క్షప్తనేమిర్ న్క్షప్త క్షమాః, క్ష్యమాః సమీహ్న్ాః || 47 || 

 

యఙ్ఞ ఇజోా  మహేజా శచ  ప్కతు సే ప్తాం సతాాంగతిాః | 



 

సరవ దరీశ  విముకా్తామ  సరవ ఙ్ఞఞ  శ్ ఞన్ముతమామ్ || 48 || 

 

ుప్వతాః ుముఖాః సూక్షమ ాః ుఘ్నషాః ుఖదాః ుహ్ృత్ | 

మనోహ్ర్మ జితప్కోధో వీర బ్ధహర్ విద్రణాః || 49 || 

 

సావ రన్ాః సవ వశో వా్య ీ నైక్తామ  నైకకరమ కృత్| | 

వతే ర్మ వతే లో వతే  రతన గర్ము  ధనేశవ రాః || 50 || 

 

ధరమ గుబ్ ధరమ కృద్ ధరీమ  సదసత్ క్షరమక్షరమ్|| 

అవి ఞా తా సహ్క్త్సాాాంశుర్ విధ్యతా కృతల్క్షణాః || 51 || 

 

గభసినాేమిాః సతావ సాిః సిాంహో భూత మహేశవ రాః | 

ఆద్వదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్ గుర్భాః || 52 || 

 

ఉతరా్మ గోరతిర్ గోపాా శ్ ఞన్గమా ాః పురాతన్ాః | 

శరీర భూతభృద్ భోకా్ కీాంప్దో భూరిదక్షిణాః || 53 || 

 

సోమపో మృతరాః సోమాః పుర్భజిత్ పుర్భసతమాాః | 

విన్యో జయాః సతా సాంధో ద్శరహాః సాతవ తాాం రతిాః || 54 || 

 

జీవో విన్యితా సాక్షీ ముక్లాందో మిత విప్కమాః | 

అాంభోనిధిరన్ాంతాతామ  మహోదధి శయోాంతకాః || 55 || 

 

అజో మహారహాః సావ భావాో  జితామిప్తాః ప్రమోదన్ాః | 
ఆన్ాందో న్ాందనోన్ాందాః సతా ధరామ  ప్తివిప్కమాః || 56 || 

 



 

మహ్రిషాః కపిలాచారా ాః కృతఙ్ఞఞ  మేద్వనీరతిాః | 

ప్తిరదస్-ప్తిదశధా క్షో మహాశృాంగాః కృతాాంతకృత్ || 57 || 

 

మహావరాహో గోవిాందాః ుషేణాః కన్క్ాంగదీ | 

గుహోా  గభీర్మ గహ్నో గురశాచ ప్క గద్ధరాః || 58 || 

 

వేధ్యాః సావ ాంగో జితాః కృషోణ  దృఢాః సాంకర షో  చ్యా తాః | 

వర్భో వ్యర్భో వృక్షాః పుషా రాక్షో మహామనాాః || 59 || 

 

భగవ్యన్ భగహా న్ాందీ వన్మాలీ హ్లాయుధాః | 

ఆద్వతోా  జాో తిరాద్వతా ాః సహిష్న ర్ గతిసతమాాః || 60 || 

 

ుధనావ  ఖాండరరశుర్ ద్ర్భో ప్దవిణప్రదాః | 
ద్వవసర ృక సరవ  దృగావ సో వ్యచసర తిరయోనిజాః || 61 || 

 

ప్తిసామా సామగాః సామ నిరావ ణాం భేషజాం భషక | 

సనాా స కృచు మాః శాంతో నిష్ఠఠ  శాంతిాః రరాయణమ్| 62 || 

 

శుభాాంగాః శాంతిదాః ప్సష్ఠఠ  క్లముదాః క్లవలేశయాః | 

గోహితో గోరతిర్ గోపాా వృషభాక్షో వృషప్పియాః || 63 || 

 

అనివరీ ానివృతాాతామ  సాంక్షేపాా క్షేమకృచిు వాః | 
శ్రవీతే వక్ష్యాః శ్రవీ్యసాః శ్రరీతిాః శ్రమీతాాం వరాః || 64 || 

 

శ్రదీాః శ్రశీాః శ్రనీివ్యసాః శ్రనీిధిాః శ్రవీిభావన్ాః | 

శ్రధీరాః శ్రకీరాః ప్శేయాః శ్రమీాన్ లోకప్తయప్శయాః || 65 || 



 

 

సవ క్షాః సవ ాంగాః శతాన్ాందో న్ాంద్వర్-జాో తిర్-గణేశవ రాః | 
విజితాతామ  విధేయతామ  సతా రి ాచిు న్న  సాంశయాః || 66 || 

 

ఉదీర ణాః సరవ తశచ క్షు రనీశాః శశవ తసిరిాః | 
భూశయో భూషో భూతిర్ విశోకాః శోకనాశన్ాః || 67 || 

 

అరిచ ష్ఠమ  న్రిచ తాః క్లాంభో విశుదా్తామ  విశోధన్ాః | 

అనిర్భదాో ప్రతిరథాః ప్రదా మోన  మిత విప్కమాః || 68 || 

 

క్ల్నేమినిహా వీరాః శౌరిాః శూరాః జనేశవ రాః | 
ప్తిలోక్తామ  ప్తిలోక్సశాః క్సశవాః క్సశిహా హ్రిాః || 69 || 

 

క్మదేవాః క్మపాల్ాః క్మీ క్ాంతాః కృతాగమాః | 

అనిరేశిా వపుర్ విష్ణ ర్ విర్మ న్ాంతో ధన్ాంజయాః || 70 || 

 

ప్బహ్మ ోా  ప్బహ్మ కృత్ ప్బహామ  ప్బహ్మ  ప్బహ్మ వివరనా్ాః | 

ప్బహ్మ విద్ ప్బ్ధహ్మ ో ప్బహీమ  ప్బహ్మ ఙ్ఞఞ  ప్బ్ధహ్మ ణప్పియాః || 71 || 

 

మహాప్కమో మహాకరామ  మహాేజా మహోరగాః | 

మహాప్కతుర్ మహాయజావ  మహాయఙ్ఞఞ  మహాహ్విాః || 72 || 

 

శ్సవాా ాః శ్సవాప్పియాః శ్సాోప్తాం శ్ుాతిాః శ్సాోతా రణప్పియాః | 
పూరణాః పూరయితా పుణా ాః పుణా  కీరి ారనామయాః || 73 || 

 

మనోజవ శ్సీరాకిర్మ వురేతా వుప్రదాః | 



 

వుప్రదో వ్యుదేవో వుర్ వుమనా హ్విాః || 74 || 

 

సదతోిాః సతా ృతిాః సతాా సద్భు తిాః సతర రాయణాః | 

శూరేనో యదప్శేషఠాః సనిన వ్యసాః ుయమున్ాః || 75 || 

 

భూతావ్యసో వ్యుదేవాః సరావ ు నిల్యోన్ల్ాః | 
దరర హా దరర దో దృపాో దరరా్మ థారరాజితాః || 76 || 

 

విశవ మూరిరా్ మహామూరిరా్ దీరమాూరి ారమూరిమాాన్ | 

అనేక మూరిరావా కాాః శతమూరిాాః శతాన్న్ాః || 77 || 

 

ఏకో నైకాః సవాః కాః కిాం యతతా్ రదమ నుతమామ్ | 

లోకబాంుర్ లోకనాథో మాధవో భకవాతే ల్ాః || 78 || 

 

ువర ణవర్మణ హేమాాంగో వరాాంగశచ ాందనాాంగదీ | 

వీరహా విషమాః శూనోా  ఘ్ృతా రరచల్శచ ల్ాః || 79 || 

 

అమానీ మాన్దో మానోా  లోకసావ మీ ప్తిలోకధృత్| 

ుమేధ్య మేధజో ధన్ా ాః సతా మేధ్య ధరాధరాః || 80 || 

 

ేజోవృషో దా తిధరాః సరవ శక్త్స ాభృతాాంవరాః | 
ప్రప్గహో నిప్గహో వా ప్గో నైకశృాంగో గద్ప్గజాః || 81 || 

 

చతురూమ రి ాశచ తురాబ హ శచ తురూవ ా హ్ శచ తురతోిాః | 
చతురాతామ  చతురాు వాః చతురేవ ద విదేకపాత్ || 82 || 

 



 

సమావరా్మ నివృతాాతామ  దరయిో దరతిప్కమాః | 
దరలభో దరమోో దరో్మ దరావ్యసో దరారిహా || 83 || 

 

శుభాాంగో లోకసారాంగాః ుతాంతుాః తాంతువరనా్ాః | 

ఇాంప్దకరామ  మహాకరామ  కృతకరామ  కృతాగమాః || 84 || 

 

ఉదు వాః ుాందరాః ుాందో రతన నాభాః ులోచన్ాః | 
అర్మా  వ్యజసన్ాః శృాంగీ జయాంతాః సరవ విజయిీ || 85 || 

 

ువర ణబ్ాంద రక్షోభా ాః సరవ వ్యగీ శవ రేశవ రాః | 
మహాహ్ృదో మహాగరా్మ మహాభూతో మహానిధిాః || 86 || 

 

క్లముదాః క్లాందరాః క్లాందాః రరని్ా ాః పావనో నిల్ాః | 
అమృతాశో మృతవపుాః సరవ ఙ్ఞాః సరవ తోముఖాః || 87 || 

 

ుల్భాః ుప్వతాః సిదాాః శప్తుజిచు ప్తుతారన్ాః | 
న్ా ప్గోధో దాంబర్మ శవ తాిః ఛాణూరాాంప్ధ నిషూదన్ాః || 88 || 

 

సహ్ప్సారిచ ాః సరజాిహ్వ ాః సప్్ధా్యాః సరవా్యహ్న్ాః | 

అమూరి ారన్ఘ్న చిాంతోా  భయకృద్ భయనాశన్ాః || 89 || 

 

అణుర్ బృహ్త్ కృశాః శ్సిూలో గుణభృనిన రో్భో మహాన్ | 

అధృతాః సవ ధృతాః సావ సా ాః ప్పాగవ ాంశో వాంశవరనా్ాః || 90 || 

 

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశాః సరవ క్మదాః | 

ఆప్శమాః ప్శమణాః, క్ష్యమాః ురర్మణ వ్యయువ్యహ్న్ాః || 91 || 



 

 

ధనురరా్మ ధనురేవ దో దాండో దమయితా దమాః | 

అరరాజితాః సరవ సహో నియాంతా నియమో యమాః || 92 || 

 

సతావ వ్యన్ సాతిావ కాః సతా ాః సతా  ధరమ  రరాయణాః | 

అభప్పాయాః ప్పియర్మహర హాః ప్పియకృత్ ప్ీతివరనా్ాః || 93 || 

 

విహాయ సగతిర్ జాో తిాః ుర్భచిర్ హతభగివ భాః | 
రవిర్ విర్మచన్ాః సూరా ాః సవితా రవిలోచన్ాః || 94 || 

 

అన్ాంతో హతభగ్ భోకా్ ుఖదో నైకజోప్గజాః | 
అనిరివ ణణాః సద్మరీష లోకధిష్ఠఠ న్ మదు తాః || 95 || 

 

సనాత్ సనాతన్తమాః కపిల్ాః కపిరవా యాః | 

సవ సిదాాః సవ సికాృత్ సవ సిాాః సవ సిభాక సవ సిదాక్షిణాః || 96 || 

 

అర్యప్దాః క్లాండలీ చప్కీ విప్కమాూ రితిశశన్ాః | 

శబి్ధతిగాః శబసిహ్ాః శిశిరాః శరవ రీకరాః || 97 || 

 

అప్కూరాః ప్యశలో దక్షో దక్షిణాః, క్షమిణాం వరాః | 

విదవ తమాో వీతభయాః పుణా ప్శవణ కీరనా్ాః || 98 || 

 

ఉతాారో దషా ృతిహా పుోా  దాఃసవ రన నాశన్ాః | 
వీరహా రక్షణాః సాంతో జీవన్ాః రరా వసితిాః || 99 || 

 

అన్ాంతరూర న్ాంత శ్రరీ్ జితమనుా ర్ భయరహ్ాః | 



 

చతురప్శో గభీరాతామ  విద్వశో వా్య ద్వశో ద్వశాః || 100 || 

 

అనాద్వర్ భూర్భు వో ల్క్షీమ ాః ువీర్మ ర్భచిరాాంగదాః | 

జన్నో జన్జనామ ద్వర్ భీమో భీమ రరాప్కమాః || 101 || 

 

ఆధ్యర నిల్యో ధ్యతా పుషర హాసాః ప్రజాగరాః | 

ఊరావ గాః సతర థాచారాః ప్పాణదాః ప్రణవాః రణాః || 102 || 

 

ప్రమాణాం ప్పాణనిల్యాః ప్పాణభృత్ ప్పాణజీవన్ాః | 
తతావ ాం తతావ  విదేక్తామ  జన్మ మృతుా  జరాతిగాః || 103 || 

 

భూర్భు వాః సవ సరా్భసాారాః సవితా ప్రపితామహ్ాః | 

యఙ్ఞఞ  యఙ్ఞరతిర్ యజావ  య ఞా ాంగో యఙ్ఞవ్యహ్న్ాః || 104 || 

 

యఙ్ఞభృత్ యఙ్ఞకృత్ యఙ్ఞఞ యఙ్ఞభక యఙ్ఞసాధన్ాః | 

య ఞా ాంతకృత్ యఙ్ఞ గుహా్  మన్న మనాన ద ఏవ చ || 105 || 

 

ఆతమ యోనిాః సవ యాంజాతో వైఖాన్ాః సామగాయన్ాః | 

దేవకీన్ాందన్ాః ప్సష్ఠఠ  క్షితశాః పారనాశన్ాః || 106 || 

 

శాంఖభృన్న ాందకీ చప్కీ శాంగ ధనావ  గద్ధరాః | 
రథాాంగపాణి రక్షోభా ాః సరవ ప్రహ్రణయుధాః || 107 || 

 

శ్ర ీసరవ ప్రహ్రణయుధ ఓాం న్మ ఇతి | 

 

వన్మాలీ గదీ శాంగీ శాంఖీ చప్కీ చ న్ాందకీ | 



 

శ్రమీానాన రాయో విష్ణ ర్ వ్యుదేవో భరక్షతు || 108 || 

 

ఉతరా భాగాం 

 

ఫల్ప్శుతిాః 

 

ఇతదాం కీరనాీయసా  క్సశవసా  మహాతమ న్ాః | 

నామాన ాం సహ్ప్సాం ద్వవా్య నా మశేషేణ ప్రకీరితామ్| || 1 || 

 

య ఇదాం శృణుయనిన తా ాం యశచ పి రరికీరయాేత్|| 

నాశుభాం ప్పాపున యత్ కిాంచిత్ సోముప్ేహ్ చ మాన్వాః || 2 || 

 

వేద్ాంతగో ప్బ్ధహ్మ ణాః సాా త్ క్షప్తియో విజయీ భవేత్ | 

వైశోా  ధన్సమృదాాః సాా త్ శూప్దాః ుఖ మవ్యపున యత్ || 3 || 

 

ధరామ రీ ిప్పాపున యదరామ  మరిారీ ిచార ిమాపున యత్ | 

క్మాన్ వ్యపున యత్ క్మీ ప్రజారీ ిచాపున యత్ ప్రజామ్| || 4 

|| 

 

భకిమాాన్ యాః సదోతిాయ శుచిాః సదతోమాన్సాః | 

సహ్ప్సాం వ్యుదేవసా  నామాన మేతత్ ప్రకీరయాేత్ || 5 || 

 

యశాః ప్పాపోన తి విపుల్ాం యతి ప్పాధ్యనా్ మేవ చ | 

అచలాాం ప్శియమాపోన తి ప్శేయాః ప్పాపోన తా  నుతమామ్| || 6 || 

 

న్ భయాం కవ చిద్పోన తి వీరా ాం ేజశచ  విాందతి | 



 

భవతా ర్మగో దా తిమాన్ బల్రూర గుణనివ తాః || 7 || 

 

ర్మగారా్మ ముచా ే ర్మగాద్ బదాో ముచా్య త బాంధనాత్ | 

భయన్ ముచా్య త భీతుా ముచ్యా తారన్న  ఆరదాః || 8 || 

 

దరోాణా తితర తాా శు పుర్భషాః పుర్భషోతమామ్| | 

శ్ుావనాన మ సహ్ప్ేణ నితా ాం భకి ాసమనివ తాః || 9 || 

 

వ్యుదేవ్యప్శయో మరాా్మ  వ్యుదేవ రరాయణాః | 

సరవ పార విశుదా్తామ  యతి ప్బహ్మ  సనాతన్మ్| || 10 || 

 

న్ వ్యుదేవ భకా్నా మశుభాం విదా ే కవ చిత్ | 

జన్మ  మృతుా  జరావా్య ధి భయాం నైవోరజాయే || 11 || 

 

ఇమాం శ్సవామధయన్ాః ప్శదా్భకి ాసమనివ తాః | 

యుజ్యా తాతమ  ుఖక్ష్యాంతి శ్రధీృతి సమ ృతి కీరిభాాః || 12 || 

 

న్ ప్కోధో న్ చ మాతే రా ాం న్ లోభో నాశుభామతిాః | 
భవాంతి కృతపుణా నాాం భకా్నాాం పుర్భషోతమాే || 13 || 

 

దౌవ ాః స చాంప్ద్రా  న్క్షప్తా ఖాం ద్వశో భూరమ హోదధిాః | 

వ్యుదేవసా  వీరేా ణ విధృతాని మహాతమ న్ాః || 14 || 

 

సురాుర గాంధరవ ాం సయక్షోరగ రాక్షసమ్ | 

జగదవ శే వర ాే దాం కృషణసా  స చరాచరమ్| || 15 || 

 



 

ఇాంప్ద్వయణి మనోబుద్వాాః సతావ ాం ేజో బల్ాం ధృతిాః | 
వ్యుదేవ్యతమ  క్నాా హాః, క్షేప్తాం క్షేప్తఙ్ఞ ఏవ చ || 16 || 

 

సరావ గమానా మాచారాః ప్రథమాం రరికలిర త: | 

ఆచర ప్రభవో ధర్మమ  ధరమ సా  ప్రభరచ్యా తిాః || 17 || 

 

ఋషయాః పితర్మ దేవ్య మహాభూతాని ధ్యతవాః | 
జాంగమా జాంగమాం చ్యదాం జగనాన రాయోదు వమ్ || 18 || 

 

యోగో ఞాన్ాం తథా సాాంఖా ాం విద్ా ాః శిలార ద్వకరమ  చ | 

వేద్ాః శక్త్సాాణి వి ఞాన్మేతత్ సరవ ాం జనారనిాత్ || 19 || 

 

ఏకో విష్ణ ర్ మహ్ద్ భూతాం రృథగ్భు తా నా్ నేకశాః | 

ప్తనోల క్న్ వా్య రా  భూతాతామ  భాంక్స ావిశవ భగవా యాః || 20 || 

 

ఇమాం శ్సవాాం భగవతో విషోణర్ వ్యా ేన్ కీరితామ్ | 

రఠేదా  ఇచ్యచ త్ పుర్భషాః ప్శేయాః ప్పాపాుాం ుఖాని చ || 21 || 

 

విశేవ శవ రమజాం దేవాం జగతాః ప్రభమవా యమ్| 

భజాంతి యే పుషా రాక్షాం న్ ే యాంతి రరాభవమ్ || 22 || 

 

న్ ే యాంతి రరాభవమ్ ఓాం న్మ ఇతి | 

 

అరి్భన్ ఉవ్యచ 

 

రదమ రప్త విశలాక్ష రదమ నాభ ుర్మతమా | 



 

భకా్నా మనురకా్నాాం ప్తాతాభవ జనారని్ || 23 || 

 

శ్రభీగవ్యన్ ఉవ్యచ 

 

యో మాాం నామ సహ్ప్ేణ శ్సాోతుమిచు తి పాాండవ | 

సో హ్మేక్సన్ శ్శోలక్సన్ శ్ుాత ఏవ న్ సాంశయాః || 24 || 

 

శ్ుాత ఏవ న్ సాంశయ ఓాం న్మ ఇతి | 

 

వా్య స ఉవ్యచ 

 

వ్యసనాద్ వ్యుదేవసా  వ్యసితాం భవన్ప్తయమ్ | 

సరవ భూత నివ్యసోసి వ్యుదేవ న్మోుాే || 25 || 

 

శ్రవీ్యుదేవ న్మోుాత ఓాం న్మ ఇతి | 

 

పారవ తుా వ్యచ 

 

క్సనోపాయేన్ ల్ఘునా విషోణర్ నామ సహ్ప్సకమ్ | 

రఠా ే రాండితైర్ నితా ాం ప్శోతు మిచాు మా హ్ాం ప్రభో || 26 || 

 

ఈశవ ర ఉవ్యచ 

శ్రరీామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే | 

సహ్ప్సనామ తతాుల్ా ాం రామనామ వరాన్నే || 27 || 

 

శ్రరీామ నామ వరాన్న్ ఓాం న్మ ఇతి | 



 

 

ప్బహోమ వ్యచ 

 

న్మోసావ న్ాంతాయ సహ్ప్సమూరయాే సహ్ప్స పాద్క్షి శిర్మర్భ 

బ్ధహ్వే | 

సహ్ప్స నామేన  పుర్భష్ఠయ శశవ ే సహ్ప్సకోటీ యుగ ధ్యరిణే 

న్మాః || 28 || 

 

సహ్ప్స కోటీ యుగధ్యరిణే న్మ ఓాం న్మ ఇతి | 

 

సాంజయ ఉవ్యచ 

 

యప్త యోగేశవ రాః కృషోణ  యప్త పారి్మ ధనురరాాః | 
తప్త శ్రరీ్ విజయో భూతిర్ ప్ువ్య నీతిర్ మతిర్ మమ || 29 || 

 

శ్ర ీభగవ్యన్ ఉవ్యచ 

 

అన్నాా శిచ ాంత యాంతో మాాం యే జనాాః రర్భా పాసే | 

ేష్ఠాం నితాా భయుకా్నాాం యోగక్షేమాం వహామా హ్మ్| || 30 || 

 

రరిప్తాణయ సాధూనాాం వినాశయ చ దషా ృతామ్| | 

ధరమ  సాంసిారనారిాయ సాంభవ్యమి యుగే యుగే || 31 || 

 

ఆరాాాః విషణణ ాః శిథిలాశచ  భీతాాః ఘ్నరేష్ చ వా్య ధిష్ 

వరమాానాాః | 
సాంకీర ాా  నారాయణ శబమిాప్తాం విముక ాదాఃఖాాః ుఖినో 



 

భవాంతి || 32 || 

 

క్యేన్ వ్యచా మన్ేాంప్ద్వ యైరావ  బుదాా్ తమ నా వ్య ప్రకృేాః 
సవ భావ్యత్ 

కర్మమి యదా త్ సకల్ాం రరస్మమ  నారాయణయేతి 

సమరర యమి || 33 || 
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