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శుక్లంబర్ధర్ం విష్ణుం శశివర్ుం చతుర్భుజమ్ | 
ప్రసన్నవదన్ం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్ననపశంతయే || ౧ || 

యసా ద్వవర్దవక్ాద్ాాః పారిషద్ాాః పర్ాః శతమ్ | 
విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విషవకసేన్ం తమాశ్రయే || ౨ || 

వ్యాసం వసిషఠన్పాోర్ం శక్ోాః పౌత్రమకల్మషమ్ | 
పరాశరాతమజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || ౩ || 

వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విషువే | 
న్మో వై బ్రహమనిధయే వ్యసిష్ఠఠయ న్మో న్మాః || ౪ || 

అవిక్రాయ శుద్ాయ నితాాయ పర్మాతమనే | 
సదైకరూపరూపాయ విషువే సర్వజిషువే || ౫ || 

యసా సమర్ణమాత్రేణ జన్మసంసార్బంధనాత్ | 
విముచాతే న్మసోస్మమ విషువే ప్రభవిషువే || ౬ || 

ఓమ్ న్మో విషువే ప్రభవిషువే | 

శ్రీవైశంపాయన్ ఉవ్యచ- 
శ్రుతావ ధరామన్శేషేణ పావనాని చ సర్వశాః | 
యుధిష్ఠఠర్ాః శంతన్వం పున్రేవ్యభాభాషత || ౭ || 
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యుధిష్ఠఠర్ ఉవ్యచ- 
కిమేకం దైవతం లోక్ కిం వ్యప్యాకం పరాయణమ్ | 
స్తోవంతాః కం కమర్చంతాః ప్రాపునయురామన్వ్యాః శుభమ్ || ౮ || 

కో ధర్మాః సర్వధరామణం భవతాః పర్మో మతాః | 
కిం జపన్మమచాతే జంతుర్జన్మసంసార్బంధనాత్ || ౯ || 

శ్రీ భీషమ ఉవ్యచ- 
జగత్ర్రభం దేవదేవమన్ంతం పుర్భషోతోమమ్ | 
స్తోవనానమసహస్రేణ పుర్భషాః సతతోతిితాః || ౧౦ || 

తమేవ చార్చయనినతాం భక్ోా పుర్భషమవాయమ్ | 
ధ్యాయన్మతువన్నమసాంశచ యజమాన్సోమేవ చ || ౧౧ || 

అనాద్వనిధన్ం విష్ణుం సర్వలోకమహేశవర్మ్ | 
లోక్ధాక్షం స్తోవనినతాం సర్వదాఃఖాతిగో భవేత్ || ౧౨ || 

బ్రహమణాం సర్వధర్మజఞం లోక్నాం కీరిోవరా్న్మ్ | 
లోకనాథం మహద్భుతం సర్వభూతభవోదువమ్ || ౧౩ || 

ఏష మే సర్వధరామణం ధర్మమఽధికతమో మతాః | 
యదుక్ోా పుండరీక్క్షం సోవైర్రేచన్నర్ాః సద్ || ౧౪ || 

పర్మం యో మహతేోజాః పర్మం యో మహతోపాః | 
పర్మం యో మహద్బ్రహమ పర్మం యాః పరాయణమ్ || ౧౫ || 
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పవిత్రాణం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళమ్ | 
దైవతం దైవతానాం చ భూతానాం యోఽవాయాః పితా || ౧౬ || 

యతాః సరావణి భూతాని భవనాోాద్వయుగాగమే | 
యసిమంశచ ప్రళయం యంతి పున్రేవ యుగక్షయే || ౧౭ || 

తసా లోకప్రధ్యన్సా జగనానథసా భూపతే | 
విషోురానమసహస్రం మే శృణు పాపభయపహమ్ || ౧౮ || 

యని నామాని గౌణని విఖాాతాని మహాతమన్ాః | 
ఋష్ఠభాః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే || ౧౯ || 

ఋష్ఠరానమానం సహస్రసా వేదవ్యాస్త మహామునిాః | 
ఛందోఽన్మష్ణుప్ తథా దేవో భగవ్యనేేవకీస్తతాః || ౨౦ || 

అమృతాంశూదువో బీజం శకిోరేేవకిన్ందన్ాః | 
త్రిసామా హృదయం తసా శంతారేి వినియోజాతే || ౨౧ || 

అనేకరూప దైతాాంతం న్మామి పుర్భషోతోమమ్ || ౨౨ || 
విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశవర్మ్ | 

 


