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శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం 
 

ఓం అసయ శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రసయ శ్రీరామచన్ద్రఋషిః | 
అనుష్టుప్ఛన్త్్ిః | శ్రీహనుమాన్త్మహారుద్రో దేవతా | 
హ్రం శ్రీం హ్రం హ్రం బీజం | శ్రీం ఇతి శక్ోిః | 
క్లిక్ల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్ | 
లంకావిధ్వంసనేతి కవచమ్ | మమ సర్వవప్ద్రవశాన్త్ోయరేే 
మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యరే ేజపే వినియోగిః || 

ధ్యయన్త్ం – 
ప్రత్ప్ోసవర్ణవరాణభం సంర్కాోరుణలోచన్త్మ్ | 
సుగ్రీవాదియుత్ం ధ్యయయేత్ పీతాంబర్సమావృత్మ్ || 
గోష్పదీకృత్వారాశం పుచఛమసోకమీశవర్మ్ | 
జంఆన్త్ముద్రం చ బిభ్రాణం సరావలంకార్భూషత్మ్ || 
వామహసోసమాకృష్ుద్ధశాస్యయన్త్న్త్మణడలమ్ | 
ఉద్ధయద్ధ్క్షిణదోర్్ణడం హనూమన్త్ోం విచిన్త్ోయేత్ || 

స్తోత్రం – 
ఓం హనూమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రోఽన్త్ఘోఽజర్ిః | 
అమృత్యయర్వవర్వీర్శచ గ్రామవాస్త జనాశ్రయిః || ౧ || 
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ధ్న్త్దో నిరుుణశ్శూర్వ వీర్వ నిధిప్తిరుమనిిః | 
పంగాక్షో వర్దో వాగ్మమ సీతాశోకవినాశన్త్ిః || ౨ || 

శవిః శర్విః ప్ర్వఽవయక్తో వయకాోవయక్తో ధ్రాధ్ర్ిః | 
పంగకేశిః పంగర్వమా శ్రుతిగమయిః సనాత్న్త్ిః || ౩ || 

అనాదిర్భగవాన్ దేవో విశవహేత్యర్జనాశ్రయిః | 
ఆర్వగయకరాో విశ్వవశో విశవనాథో హర్వశవర్ిః || ౪ || 

భర్వు రామో రామభకోిః కళ్యయణిః ప్రకృతిసిేర్ిః | 
విశవంభర్వ విశవమూర్తోర్తవశావకార్శచ విశవప్ిః || ౫ || 

విశావతామ విశవసేవోయఽథ విశోవ విశవహర్వ ర్విిః | 
విశవచేష్టు విశవగమోయ విశవధ్యయయిః కలాధ్ర్ిః || ౬ || 

ప్లవంగమిః కపశ్రేషో్ట జ్యయష్టో విద్యయవనేచర్ిః | 
బాలో వృదో ్యువా త్త్ోవం త్త్ోవగమయిః సుఖో హయజిః || ౭ || 

అంజనాసూనుర్వయగ్రో గ్రామశాంతో ధ్రాధ్ర్ిః | 
భూరుభవిఃసవర్మహర్వలక్త జనోలోకసోపోఽవయయిః || ౮ || 

సత్యమోంకార్గమయశచ ప్రణవో వాయప్క్తఽమలిః | 
శవో ధ్ర్మప్రతిష్ఠోతా రామేష్ుిః ఫల్గుణప్రియిః || ౯ || 

గోష్పదీకృత్వారాశిః పూర్ణకామో ధ్రాప్తిిః | 
ర్క్షోఘ్నిః పుండర్వకాక్షిః శర్ణాగత్వత్సలిః || ౧౦ || 
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జాన్త్కీప్రాణద్యతా చ ర్క్షిః ప్రాణాప్హార్కిః | 
పూర్ణసత్ోవిః పీత్వాస్యిః దివాకర్సమప్రభిః || ౧౧ || 

ద్రోణహరాో శక్ోనేతా శక్ోరాక్షసమార్కిః | 
ర్క్షోఘోన రామదూత్శచ శాక్నీజీవహార్కిః || ౧౨ || 

భుభుకాార్హతారాతిర్ుర్విః ప్ర్వత్భేద్ధన్త్ిః | 
హేత్యమాన్ ప్రాంశుబీజం చ విశవభరాో జగద్గురుిః || ౧౩ || 

జగతారతా జగనానథో జగదీశో జనేశవర్ిః | 
జగతిపతా హర్తిః శ్రీశో గరుడసమయభంజన్త్ిః || ౧౪ || 

పారే్ధ్వజో వాయుపుత్రోఽమిత్పుచ్ఛఛఽమిత్ప్రభిః | 
బ్రహమపుచఛిః ప్ర్బ్రహమపుచ్ఛఛ రామేష్ు ఏవ చ || ౧౫ || 

సుగ్రీవాదియుతో జాానీ వాన్త్ర్వ వాన్త్రేశవర్ిః | 
కలపస్యేయీ చిర్ంజీవీ ప్రసన్త్నశచ సద్యశవిః || ౧౬ || 

సన్త్మతిిః సద్ధుతిరుభక్ోముక్ోద్ధిః కీర్తోద్యయకిః | 
కీర్తోిః కీర్తోప్రద్ధశ్చచవ సముద్రిః శ్రీప్రద్ధిః శవిః || ౧౭ || 

ఉద్ధధిక్రమణో దేవిః సంస్యర్భయనాశన్త్ిః | 
వార్త్బంధ్న్త్కృదివశవజ్యతా విశవప్రతిషోత్ిః || ౧౮ || 

లంకార్తిః కాలపురుష్ట లంకేశగృహభంజన్త్ిః | 
భూతావాస్త వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశవర్ిః || 
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శ్రీరామదూత్ిః కృష్ణశచ లంకాప్రాస్యద్ధభంజన్త్ిః | 
కృష్ణిః కృష్ణసుోత్ిః శాంత్ిః శాంతిదో విశవభావన్త్ిః || ౨౦ || 

విశవభోకాో చ మార్వఘోన బ్రహమచార్వ జితంద్రియిః | 
ఊర్్వగో లాంగులీ మాలీ లాంగూలహత్రాక్షసిః || ౨౧ || 

సమీర్త్నుజో వీర్వ వీర్మార్వ జయప్రద్ధిః | 
జగన్త్మంగళద్ధిః పుణయిః పుణయశ్రవణకీర్ోన్త్ిః || ౨౨ || 

పుణయకీర్తోిః పుణయగతిిః జగతాపవన్త్పావన్త్ిః | 
దేవేశో జిత్ర్వధ్శచ రామభక్ోవిధ్యయకిః || ౨౩ || 

ధ్యయతా ధ్యయయో న్త్భస్యసక్షీ చేత్శ్చచత్న్త్యవిగ్రహిః | 
జాాన్త్ద్ధిః ప్రాణద్ధిః ప్రాణో జగత్ప్పరణిః సమీర్ణిః || ౨౪ || 

విభీష్ణప్రియిః శ్శర్ిః పప్పలాశ్రయసిది్ద్ధిః | 
సుహృతిసద్య్శ్రయిః కాలిః కాలభక్షకభర్తజత్ిః || ౨౫ || 

లంకేశనిధ్న్త్ స్యేయీ లంకాద్యహక ఈశవర్ిః | 
చంద్రసూరాయగ్నననేత్రశచ కాలాగ్ననిః ప్రళయంత్కిః || ౨౬ || 

కపలిః కపశిః పుణయరాశరా్వద్ధశరాశగిః | 
సరావశ్రయోఽప్రమేయతామ రేవతాయదినివార్కిః || ౨౭ || 

లక్షమణప్రాణద్యతా చ సీతాజీవన్త్హేత్యకిః | 
రామధ్యయయో హృషీకేశో విష్టణభక్తో జటీ బలీ || ౨౮ || 
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దేవార్తద్ధర్పహా హోతా కరాో హరాో జగత్రపరభుిః | 
న్త్గర్గ్రామపాలశచ శుదో ్బుదో్ నిర్ంత్ర్ిః || ౨౯ || 

నిర్ంజనో నిర్తవకలోప గుణాతీతో భయంకర్ిః | 
హనుమాంశచ ద్గరారాధ్యససతప్స్యసధ్యయఽమరేశవర్ిః || ౩౦ || 

జాన్త్కీఘ్న్త్శోక్తత్ేతాప్హరాో ప్రాత్పర్ిః | 
వాఙ్మయిః సద్ధసద్రూప్ిః కార్ణం ప్రకృతిః ప్ర్ిః || ౩౧ || 

భాగయదో నిర్మలో నేతా పుచఛలంకావిద్యహకిః | 
పుచఛబదో ్యత్యధ్యనో యత్యధ్యన్త్ర్తపుప్రియిః || ౩౨ || 

ఛాయప్హార్వ భూతశో లోకేశిః సద్ధుతిప్రద్ధిః | 
ప్లవంగమేశవర్ిః క్రోధ్ిః క్రోధ్సంర్కోలోచన్త్ిః || ౩౩ || 

క్రోధ్హరాో తాప్హరాో భకాోభయవర్ప్రద్ధిః | 
భకాోనుకంపే విశ్వవశిః పురుహూత్ిః పుర్ంద్ధర్ిః || ౩౪ || 

అగ్ననర్తవభావసురాభస్యవన్ యమో నిర్ఋతిరేవ చ | 
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుిః కౌబేర్ ఈశవర్ిః || ౩౫ || 

ర్విశచంద్రిః సుఖిః సౌమోయ గురుిః కావయిః శనైశచర్ిః | 
రాహిః కేత్యర్మరుదో్తా ధ్యతా హరాో సమీర్కిః || ౩౬ || 

మశకీకృత్దేవార్తిః దైతాయర్తర్మధుసూద్ధన్త్ిః | 
కామిః కపిః కామపాలిః కపలో విశవజీవన్త్ిః || ౩౭ || 
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భాగ్మర్థిప్ద్యంభోజిః సేత్యబంధ్విశార్ద్ధిః | 
స్యవహా సవధ్య హవిిః కవయం హవయకవయప్రకాశకిః || ౩౮ || 

సవప్రకాశో మహావీర్వ లఘుశాచమిత్విక్రమిః | 
ప్రడ్డడనోడ్డడన్త్గతిమాన్ సద్ధుతిిః పురుష్టత్ోమిః || ౩౯ || 

జగద్యతామ జగదోయనిర్జగద్ధంతో హయన్త్ంత్కిః | 
విపాపామ నిష్ాళంకఽశచ మహాన్ మహద్ధహంకృతిిః || ౪౦ || 

ఖం వాయుిః ప్ృథివీ హాయపో వహ్ననర్త్కాాల ఏవచ | 
క్షేత్రజాిః క్షేత్రపాలశచ ప్లవలీకృత్స్యగర్ిః || ౪౧ || 

హ్నర్ణమయిః పురాణశచ ఖేచర్వ భూచర్వ మనుిః | 
హ్నర్ణయగర్భిః సూత్ప్తామ రాజరాజో విశాంప్తిిః || ౪౨ || 

వేద్యంత్వేదోయదీుథశచ వేద్ధ వేద్యంగపార్గిః | 
ప్రతిగ్రామసేిత్ిః సద్ధయిః సూూర్తోద్యతా గుణాకర్ిః || ౪౩ || 

న్త్క్షత్రమాలీ భూతాతామ సుర్భిః కలపపాద్ధప్ిః | 
చింతామణిరుుణనిధిిః ప్రజాప్తిర్నుత్ోమిః || ౪౪ || 

పుణయశోలకిః పురారాతిర్వజయతిష్ఠమన్ శార్వర్వప్తిిః | 
క్లిక్లాయర్వత్రసోభూత్ప్రేత్పశాచకిః || ౪౫ || 

ఋణత్రయహర్ిః సూక్షమిః సూేలిః సర్వగతిిః పుమాన్ | 
అప్స్యమర్హర్ిః సమరాో శ్రుతిరాుధ్య సమృతిర్మనుిః || ౪౬ || 
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సవర్ుద్యవర్ిః ప్రజాద్యవర్వ మోక్షద్యవర్ిః కపీశవర్ిః | 
నాద్ధరూప్ిః ప్ర్బ్రహమ బ్రహమ బ్రహమపురాత్న్త్ిః || ౪౭ || 

ఏక్తనైక్త జన్త్ిః శుకలిః సవయంజోయతిర్నాకులిః | 
జోయతిర్వజయతిర్నాదిశచ స్యతిోవక్త రాజసత్ోమిః || ౪౮ || 

త్మోహరాో నిరాలంబో నిరాకార్వ గుణాకర్ిః | 
గుణాశ్రయో గుణమయో బృహతాాయో బృహద్ధయశాిః || 

బృహద్ధ్నుర్బృహతాపదో బృహనూమరా్ బృహత్సవన్త్ిః | 
బృహత్ార్వణ బృహనానస్త బృహనేనత్రో బృహద్ధుళిః || ౫౦ || 

బృహద్ధయతోన బృహచేచష్టు బృహత్యపచ్ఛఛ బృహత్ార్ిః | 
బృహద్ధుతిర్బృహతసవోయ బృహలోలకఫలప్రద్ధిః || ౫౧ || 

బృహచఛక్ోర్బృహద్యవంఛాఫలదో బృహదీశవర్ిః | 
బృహలోలకనుతో ద్రష్ఠు విద్యయద్యతా జగద్గురుిః || ౫౨ || 

దేవాచార్యిః సత్యవాదీ బ్రహమవాదీ కళ్యధ్ర్ిః | 
సప్ోపాతాళగామీ చ మలయచలసంశ్రయిః || ౫౩ || 

ఉత్ోరాశాసిేత్ిః శ్రీదో దివ్యయష్ధ్వశిః ఖగిః | 
శాఖామృగిః కపీన్ద్ర శచ పురాణిః శ్రుతిసంచర్ిః || ౫౪ || 

చత్యర్వ బ్రాహమణో యోగ్మ యోగగమయిః ప్రాత్పర్ిః | 
అనాదినిధ్నో వాయస్త వైకుంఠిః ప్ృథివీప్తిిః || ౫౫ || 
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ప్రాజితో జితారాతిిః సద్యన్త్ంద్ధశచ ఈశతా | 
గోపాలో గోప్తిర్వుపాో కలిిః కాలిః ప్రాత్పర్ిః || ౫౬ || 

మనోవేగ్మ సద్యయోగ్మ సంస్యర్భయనాశన్త్ిః | 
త్త్ోవద్యతా చ త్త్ోవజాిః త్త్ోవం త్త్ోవప్రకాశకిః || ౫౭ || 

శుదో ్బుదో ్నిత్యముక్తో యుకాోకార్వ జయప్రద్ధిః | 
ప్రళయోఽమిత్మాయశచ మాయతీతో విమత్సర్ిః || ౫౮ || 

మాయనిర్తజత్ర్క్షశచ మాయనిర్తమత్విష్ుప్ిః | 
మాయశ్రయశచ నిరేలపో మాయనిర్వంచకిః సుఖిః || 

సుఖీ సుఖప్రదో నాగో మహేశకృత్సంసోవిః | 
మహేశవర్ిః సత్యసంధ్ిః శర్భిః కలిపావన్త్ిః || ౬౦ || 

ర్స్త ర్సజాిః సమామనో త్ప్శచక్షిః చ భైర్విః | 
ఘ్రాణో గంధ్ిః సపర్ూన్త్ం చ సపర్వూఽహంకార్మాన్త్ద్ధిః || ౬౧ || 

నేతి నేతీతి గమయశచ వైకుంఠభజన్త్ప్రియిః | 
గ్నర్తశో గ్నర్తజాకాంతో ద్గరావస్యిః కవిర్ంగ్నరాిః || ౬౨ || 

భృగుర్వసిష్ోశచయవనో త్యంబురురానర్దోఽమలిః | 
విశవక్షేత్రం విశవబీజం విశవనేత్రశచ విశవప్ిః || ౬౩ || 

యజక్త యజమాన్త్శచ పావకిః పత్ర్సోథా | 
శ్రద్య ్బుది్ిః క్షమా త్ంద్ర మనోర మన్త్రయుత్ససవర్ిః || ౬౪ || 
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రాజ్యంద్రో భూప్తిిః కంఠమాలీ సంస్యర్స్యర్థిిః | 
నిత్యిః సంపూర్ణకామశచ భకోకామధుగుత్ోమిః || ౬౫ || 

గణప్ిః కీశపో భ్రాతా పతా మాతా చ మారుతిిః | 
సహస్రశీరాా పురుష్ిః సహస్రాక్షిః సహస్రపాత్ || ౬౬ || 

కామజిత్ కామద్ధహన్త్ిః కామిః కామయఫలప్రద్ధిః | 
ముద్రహార్వ ర్క్షోఘ్నిః క్షితిభార్హర్వ బలిః || ౬౭ || 

న్త్ఖద్ధంషా్ఠయుధ్య విష్టణభక్తోఽభయవర్ప్రద్ధిః | 
ద్ధర్పహా ద్ధర్పదో ద్ధృప్ోిః శత్మూర్తోిః అమూర్తోమాన్ || ౬౮ || 

మహానిధిర్మహాభాగో మహాభోగో మహార్ేద్ధిః | 
మహాకార్వ మహాయోగ్మ మహాతజా మహాద్గయతిిః || ౬౯ || 

మహాకరామ మహానాదో మహామనోర మహామతిిః | 
మహాశయో మహోద్యర్వ మహాదేవాత్మక్త విభుిః || ౭౦ || 

రుద్రకరామ క్రూర్కరామ ర్త్ననాభిః కృతాగమిః | 
అంభోధిలంఘ్న్త్ిః సింహో నితోయ ధ్ర్మప్రమోద్ధన్త్ిః || ౭౧ || 

జితామిత్రో జయిః స్యమో విజయో వాయువాహన్త్ిః | 
జీవద్యతా సహస్రాంశుిః ముకునో్ భూర్తద్ధక్షిణిః || ౭౨ || 

సిద్య్రే్ిః సిద్ిద్ధిః సిద్్ధసంకలపిః సిద్ిహేత్యకిః | 
సప్ోపాతాలభర్ణిః సప్ోర్తాగణవందిత్ిః || ౭౩ || 
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సపాోబి్లంఘ్నో వీర్ిః సప్ోదీవపోరుమండలిః | 
సపాోంగరాజయసుఖద్ధిః సప్ోమాత్ృనిషేవిత్ిః || ౭౪ || 

సప్ోలోకైకమకుటిః సప్ోహోతా సవరాశ్రయిః | 
సప్ోచఛందోనిధిిః సప్ోచఛంద్ధిః సప్ోజనాశ్రయిః || ౭౫ || 

సప్ోస్యమోప్గ్మత్శచ సప్ోపాతాలసంశ్రయిః | 
మేధ్యవీ కీర్తోద్ధిః శోకహార్వ దౌరాభగయనాశన్త్ిః || ౭౬ || 

సర్వవశయకర్వ భర్వు దోష్ఘ్నిః పుత్రపౌత్రద్ధిః | 
ప్రతివాదిముఖసోంభో ద్గష్ుచిత్ోప్రస్యద్ధన్త్ిః || ౭౭ || 

ప్రాభచార్శమనో ద్గిఃఖఘోన బంధ్మోక్షద్ధిః | 
న్త్వద్యవర్పురాధ్యర్వ న్త్వద్యవర్నికేత్న్త్ిః || ౭౮ || 

న్త్ర్నారాయణసుోతోయ న్త్ర్నాథో మహేశవర్ిః | 
మేఖలీ కవచీ ఖడ్డు భ్రాజిష్టణర్తవష్టణస్యర్థిిః || ౭౯ || 

బహయోజన్త్విసీోర్ణపుచఛిః పుచఛహతాసుర్ిః | 
ద్గష్ుగ్రహనిహంతా చ పశాచగ్రహఘాత్యకిః || ౮౦ || 

బాలగ్రహవినాశీ చ ధ్ర్వమనేతా కృపాకర్ిః | 
ఉగ్రకృతోయగ్రవేగశచ ఉగ్రనేత్రిః శత్క్రత్యిః || ౮౧ || 

శత్మనుయిః సుోత్ిః సుోత్యిః సుోతిిః స్తోతా మహాబలిః | 
సమగ్రగుణశాలీ చ వయగ్రో ర్క్షోవినాశకిః || ౮౨ || 
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ర్క్షోఘ్నహస్తో బ్రహేమశిః శ్రీధ్ర్వ భకోవత్సలిః | 
మేఘ్నాదో మేఘ్రూపో మేఘ్వృషునివార్కిః || ౮౩ || 

మేఘ్జీవన్త్హేత్యశచ మేఘ్శాయమిః ప్రాత్మకిః | 
సమీర్త్న్త్యో బోద్య్ త్త్ోవవిద్యయవిశార్ద్ధిః || ౮౪ || 

అమోఘోఽమోఘ్వృది్శచ ఇష్ుదోఽనిష్ునాశకిః | 
అర్వ ేఅరాేప్హార్వ చ సమరే్వ రామసేవకిః || ౮౫ || 

అర్వే ధ్న్త్యసుసరారాతిిః పుండర్వకాక్ష ఆత్మభూిః | 
సంకర్ాణో విశుద్య్తామ విద్యయరాశిః సురేశవర్ిః || ౮౬ || 

అచలోద్య్ర్క్త నిత్యిః సేత్యకృద్రమస్యర్థిిః | 
ఆన్త్ంద్ధిః ప్ర్మాన్త్ందో మత్సయిః కూర్వమ నిధిిః శమిః || ౮౭ || 

వరాహో నార్సింహశచ వామనో జమద్ధగ్ననజిః | 
రామిః కృష్ణిః శవో బుద్ధ్ిః కలీా రామాశ్రయో హర్ిః || ౮౮ || 

న్త్ందీ భృంగ్మ చ చండ్డ చ గణేశో గణసేవిత్ిః | 
కరామధ్యక్షిః సురాధ్యక్షో విశ్రమో జగతాంప్తిిః || 

జగనానథిః కపశ్రేష్ోిః సరావవాసిః సద్యశ్రయిః | 
సుగ్రీవాదిసుోత్ిః శాంత్ిః సర్వకర్మ ప్లవంగమిః || ౯౦ || 

న్త్ఖద్యర్తత్ర్క్షశచ న్త్ఖాయుధ్విశార్ద్ధిః | 
కుశలిః సుధ్న్త్ిః శ్వష్ట వాసుక్సోక్షకససవర్ిః || ౯౧ || 
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సవర్ణవర్వణ బలాఢ్యశచ రామపూజోయఽఘ్నాశన్త్ిః | 
కైవలయదీప్ిః కైవలోయ గరుడిః ప్న్త్నగో గురుిః || ౯౨ || 

క్లాయరావహతారాతిగర్విః ప్ర్వత్భేద్ధన్త్ిః | 
వజ్రంగో వజ్రవేగశచ భక్తో వజ్రనివార్కిః || ౯౩ || 

న్త్ఖాయుధ్య మణిగ్రీవో జావలామాలీ చ భాసార్ిః | 
ప్రౌఢ్ ప్రతాప్సోప్నో భకోతాప్నివార్కిః || ౯౪ || 

శర్ణం జీవన్త్ం భోకాో నానాచేష్టు హయచంచలిః | 
సుసవస్తేఽష్ఠుసయహా ద్గిఃఖశమన్త్ిః ప్వనాత్మజిః || ౯౫ || 

పావన్త్ిః ప్వన్త్ిః కానోో భకాోగససహనో బలిః | 
మేఘ్నాద్ధర్తపురేమఘ్నాద్ధసంహృత్రాక్షసిః || ౯౬ || 

క్షర్వఽక్షర్వ వినీతాతామ వాన్త్రేశిః సతాంగతిిః | 
శ్రీకంఠిః శతికంఠశచ సహాయిః సహనాయకిః || ౯౭ || 

అసూేలసోవన్త్ణుర్భర్వు దేవిః సంసృతినాశన్త్ిః | 
అధ్యయత్మవిద్యయస్యర్శచ అధ్యయత్మకుశలిః సుధిః || ౯౮ || 

అకలమష్ిః సత్యహేత్యిః సత్యగిః సత్యగోచర్ిః | 
సత్యగర్భిః సత్యరూప్ిః సత్యిః సత్యప్రాక్రమిః || ౯౯ || 

అంజనాప్రాణలింగశచ వాయువంశోద్ధభవిః సుధిః | 
భద్రరూపో రుద్రరూప్ిః సురూప్శచత్రరూప్ధ్ృత్ || ౧౦౦ || 
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మైనాకవందిత్ిః సూక్షమద్ధర్ూనో విజయో జయిః | 
క్రంత్దిఙ్మండలో రుద్రిః ప్రకటీకృత్విక్రమిః || ౧౦౧ || 

కంబుకంఠిః ప్రసనానతామ హ్రసవనాస్త వృక్తద్ధర్ిః | 
లంబోష్ోిః కుండలీ చిత్రమాలీ యోగవిద్యం వర్ిః || ౧౦౨ || 

విప్శచత్ కవిరాన్త్ంద్ధవిగ్రహోఽన్త్న్త్యశాసన్త్ిః | 
ఫల్గునీసూనుర్వయగ్రో యోగాతామ యోగత్త్పర్ిః || ౧౦౩ || 

యోగవేదోయ యోగర్క్తో యోగయోనిర్త్గంబర్ిః | 
అకారాదిక్షకారాంత్వర్ణనిర్తమత్విగ్రహిః || ౧౦౪ || 

ఉలూఖలముఖిః సింహిః సంసుోత్ిః ప్ర్మేశవర్ిః | 
శలష్ుజంఘ్ిః శలష్ుజానుిః శలష్ుపాణిిః శఖాధ్ర్ిః || ౧౦౫ || 

సుశరామఽమిత్శరామ చ నారాయణప్రాయణిః | 
జిష్టణర్భవిష్ణణ ర్వచిష్టణర్గురసిష్టణిః స్యేణురేవ చ || ౧౦౬ || 

హర్తరుద్రనుకృద్ధవృక్షకంప్నో భూమికంప్న్త్ిః | 
గుణప్రవాహిః సూత్ప్తామ వీత్రాగిః సుోతిప్రియిః || ౧౦౭ || 

నాగకనాయభయధ్వంసీ రుకమవర్ణిః కపాలభృత్ | 
అనాకులో భవోఽపాయోఽన్త్పాయో వేద్ధపార్గిః || ౧౦౮ || 

అక్షర్ిః పురుష్ట లోకనాథో ర్క్షిః ప్రభుర్్ృఢ్ిః | 
అష్ఠుంగయోగఫలభుక్ సత్యసంధ్ిః పురుష్టుత్ిః || ౧౦౯ || 
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శమశాన్త్స్యేన్త్నిలయిః ప్రేత్విద్రవణక్షమిః | 
ప్ంచాక్షర్ప్ర్ిః ప్ంచమాత్ృక్త ర్ంజన్త్ధ్వజిః || ౧౧౦ || 

యోగ్ననీబృంద్ధవంద్ధయశచ శత్రుఘోనఽన్త్ంత్విక్రమిః | 
బ్రహమచార్వంద్రియర్తపుర్్ృత్ద్ధండో ద్ధశాత్మకిః || ౧౧౧ || 

అప్రప్ంచిః సద్యచార్ిః శ్శర్సేన్త్విద్యర్కిః | 
వృద్ధ్ిః ప్రమోద్ధశాచన్త్ంద్ధిః సప్ోజిహావప్తిర్్ర్ిః || ౧౧౨ || 

న్త్వద్యవర్పురాధ్యర్ిః ప్రత్యగ్రిః స్యమగాయకిః | 
ష్టచక్రధ్యమా సవర్వలక్త భయహృనామన్త్దోఽమద్ధిః || ౧౧౩ || 

సర్వవశయకర్ిః శక్ోరేనతా చాఽన్త్ంత్మంగళిః | 
అష్ుమూర్తోధ్ర్వ నేతా విరూప్ిః సవర్సుంద్ధర్ిః || ౧౧౪ || 

ధూమకేత్యర్మహాకేత్యిః సత్యకేత్యర్మహార్థిః | 
న్త్ందిప్రియిః సవత్ంత్రశచ మేఖలీ సమర్ప్రియిః || ౧౧౫ || 

లోహాంగిః సర్వవిద్ధ్నీవ ష్టాలశూర్వ ఈశవర్ిః | 
ఫలభుక్ ఫలహసోశచ సర్వకర్మఫలప్రద్ధిః || ౧౧౬ || 

ధ్రామధ్యక్షో ధ్ర్మఫలో ధ్ర్వమ ధ్ర్మప్రదోఽరే్ద్ధిః | 
ప్ంచవింశతిత్త్ోవజాస్యోర్కిః బ్రహమత్త్పర్ిః || ౧౧౭ || 

త్రిమార్ువసతిర్వభమిః సర్వద్గిఃఖనిబర్హణిః | 
ఊర్జస్యవన్ నిర్ుళిః శ్శలీ మాలీ గర్వభనిశాచర్ిః || ౧౧౮ || 
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ర్కాోంబర్ధ్ర్వ ర్క్తో ర్కోమాలావిభూష్ణిః | 
వన్త్మాలీ శుభాంగశచ శ్వవత్ిః శ్వవతాంబర్వ యువా || ౧౧౯ || 

జయోఽజయప్ర్వవార్ిః సహస్రవద్ధన్త్ిః కవిిః | 
శాక్నీఢాక్నీయక్షర్క్షోభూతౌఘ్భంజన్త్ిః || ౧౨౦ || 

సదోయజాత్ిః కామగతిరాజాన్త్మూర్తోర్యశసార్ిః | 
శంభుతజాిః స్యర్వభౌమో విష్టణభకోిః ప్లవంగమిః || ౧౨౧ || 

చత్యర్నవతిమంత్రజాిః పౌలసోయబలద్ధర్పహా | 
సర్వలక్ష్మీప్రద్ధిః శ్రీమాన్త్ంగద్ధప్రియ ఈడ్డత్ిః || ౧౨౨ || 

సమృతిర్వబజం సురేశాన్త్ిః సంస్యర్భయనాశన్త్ిః | 
ఉత్ోమిః శ్రీప్ర్వవార్ిః శ్రీభూద్గరాు చ కామధ్ృక్ || ౧౨౩ || 

సద్యగతిరామత్ర్తశావ రామపాద్యబజష్టపద్ధిః | 
నీలప్రియో నీలవర్వణ నీలవర్ణప్రియిః సుహృత్ || ౧౨౪ || 

రామదూతో లోకబంధుర్ంత్రాతామ మనోర్మిః | 
శ్రీరామధ్యయన్త్కృదీవర్ిః సద్య క్ంపురుష్సుోత్ిః || ౧౨౫ || 

రామకారాయంత్ర్ంగశచ శుద్ిర్ుతిర్నామయిః | 
పుణయశోలకిః ప్రాన్త్ంద్ధిః ప్రేశిః ప్రియస్యర్థిిః || ౧౨౬ || 

లోకస్యవమీ ముక్ోద్యతా సర్వకార్ణకార్ణిః | 
మహాబలో మహావీర్ిః పారావార్గతిరుురుిః || ౧౨౭ || 
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సమసోలోకస్యక్షీ చ సమసోసుర్వందిత్ిః | 
సీతాసమేత్శ్రీరామపాద్ధసేవాధుర్ంధ్ర్ిః || ౧౨౮ || 

ఇతి శ్రీ ఆంజనేయసహస్రనామస్తోత్రం || 

 


