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|| ఉత్ోరనాాసః || 
శ్రీ భీష్మ ఉవాచ- 
ఇతీదం కీరోనీయసా కేశవసా మహాత్మనః | 
నామ్నం సహస్రం దివాానామశేషేణ ప్రకీర్తోత్మ్ || ౧ || 

య ఇదం శృణుయాన్ననత్ాం యశ్చాపి పర్తకీరోయేత్ | 
నాశుభం ప్రాప్ననయాత్కంచిత్సోఽముత్రేహ చ మ్నవః || ౨ || 

వేదంత్గో బ్రాహమణః స్యాత్షత్రియో విజయీ భవేత్ | 
వైశ్యా ధనసమృదధః స్యాచ్ఛూద్రః సుఖమవాప్ననయాత్ || ౩ || 

ధర్మమర్థీ ప్రాప్ననయాదధరమమర్మీర్థీ చారీమ్ప్ననయాత్ | 
కామ్నవాప్ననయాత్కకమీ ప్రజార్థీ చాప్ననయాత్ర్రజామ్ || ౪ || 

భక్తోమ్న్ యః సదోత్కీయ శుచిసోదగత్మ్నసః | 
సహస్రం వాసుదేవసా నామ్నమేత్త్ర్రకీరోయేత్ || ౫ || 

యశః ప్రాప్ననత్ విప్నలం జాాత్ప్రాధానామేవ చ | 
అచలం శ్రియమ్ప్ననత్ శ్రేయః ప్రాప్ననత్ానుత్ోమమ్ || ౬ || 

న భయం కవచిదప్ననత్ వీరాం తేజశా విందత్ | 
భవత్ారోగో ద్యాత్మ్నబలరూపగుణాన్నవత్ః || ౭ || 
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రోగారోో ముచాతే రోగాదబదోధ ముచ్యాత్ బంధనాత్ | 
భయానుమచ్యాత్ భీత్సుో ముచ్యాత్కపనన ఆపదః || ౮ || 

ద్యర్మగణాత్త్రత్కాశు ప్నరుష్ః ప్నరుషోత్ోమమ్ | 
సుోవనానమసహస్రేణ న్నత్ాం భక్తోసమన్నవత్ః || ౯ || 

వాసుదేవాశ్రయో మరోోో వాసుదేవపర్మయణః | 
సరవపాపవిశుదధత్కమ యాత్ బ్రహమ సనాత్నమ్ || ౧౦ || 

న వాసుదేవభకాోనామశుభం విదాతే కవచిత్ | 
జనమమృత్యాజర్మవాాధిభయం నైవోపజాయతే || ౧౧ || 

ఇమం సోవమధీయానః శ్రదధభక్తోసమన్నవత్ః | 
యుజ్యాత్కత్మసుఖక్షంత్శ్రీధృత్సమృత్కీర్తోభః || ౧౨ || 

న క్రోధో న చ మ్త్ోరాం న లోభో నాశుభా మత్ః | 
భవంత్ కృత్ ప్నణాానాం భకాోనాం ప్నరుషోత్ోమే || ౧౩ || 

ద్ాః సచంద్రారకనక్షత్రా ఖం దిశ్య భూరమహోదధిః | 
వాసుదేవసా వీర్యాణ విధృత్కన్న మహాత్మనః || ౧౪ || 

ససుర్మసురగంధరవం సయక్షోరగర్మక్షసమ్ | 
జగదవశే వరోతేదం కృష్ుసా సచర్మచరమ్ || ౧౫ || 

ఇంద్రియాణి మనో బుదిధః సత్ోవం తేజో బలం ధృత్ః | 
వాసుదేవాత్మకానాాహః క్షేత్రం క్షేత్రజా ఏవ చ || ౧౬ || 



 
 

శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం – ఉత్ోరపీఠిక                                 www.HariOme.com                                        Page 3 

 

సర్మవగమ్నామ్చారః ప్రథమం పర్తకల్తే | 
ఆచారప్రభవో ధరోమ ధరమసా ప్రభురచ్యాత్ః || ౧౭ || 

ఋష్యః పిత్రో దేవా మహాభూత్కన్న ధాత్వః | 
జంగమ్జంగమం చ్యదం జగనానర్మయణోదభవమ్ || ౧౮ || 

యోగో జాానం త్థా స్యంఖాం విదాః శిల్ది కరమ చ | 
వేదః శ్చస్యాణి విజాానమేత్త్ోరవం జనారదనాత్ || ౧౯ || 

ఏకో విష్ణురమహద్భభత్ం పృథగ్భభత్కనానేకశః | 
త్రంలోోకానావోపా భూత్కత్కమ భుంకేో విశవభుగవాయః || ౨౦ || 

ఇమం సోవం భగవత్స విషోుర్మవోసేన కీర్తోత్మ్ | 
పఠేదా ఇచ్యూత్య్రుష్ః శ్రేయః ప్రాప్నోం సుఖాన్న చ || ౨౧ || 

విశేవశవరమజం దేవం జగత్ః ప్రభుమవాయమ్ | 
భజంత్ యే ప్నష్కర్మక్షం న తే యాంత్ పర్మభవమ్ || ౨౨ || 
న తే యాంత్ పర్మభవమ్ ఓమ్ నమ ఇత్ | 

అరుున ఉవాచ- 
పదమపత్రవిశ్చలక్ష పదమనాభ సురోత్ోమ | 
భకాోనామనురకాోనాం త్రాత్క భవ జనారదన || ౨౩ || 

శ్రీభగవానువాచ- 
యో మ్ం నామసహస్రేణ స్తోత్యమిచూత్ పాండవ | 
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స్తహఽమేకేన శ్యోకేన సుోత్ ఏవ న సంశయః || ౨౪ || 
సుోత్ ఏవ న సంశయ ఓమ్ నమ ఇత్ | 

వాాస ఉవాచ- 
వాసనాదవసుదేవసా వాసిత్ం భువనత్రయమ్ | 
సరవభూత్న్నవాస్తఽసి వాసుదేవ నమోఽసుో తే || ౨౫ || 
శ్రీ వాసుదేవ నమోఽసుోత్ ఓమ్ నమ ఇత్ | 

పారవత్యావాచ- 
కేనోపాయేన లఘునా విషోుర్మనమసహస్రకమ్ | 
పఠ్ాతే పండితైర్తనత్ాం శ్రోత్యమిచాూమాహం ప్రభో || ౨౬ || 

ఈశవర ఉవాచ- 
శ్రీర్మమ ర్మమ ర్మమేత్ రమే ర్మమే మనోరమే | 
సహస్రనామ త్త్యోలాం ర్మమ నామ వర్మననే || ౨౭ || 
శ్రీర్మమనామ వర్మనన ఓమ్ నమ ఇత్ | 

బ్రహోమవాచ- 
నమోఽసోవనంత్కయ సహస్రమూరోయే సహస్రపాదక్షిశిరోరుబాహవే | 
సహస్రనామేన ప్నరుషాయ శ్చశవతే సహస్రకోటీ యుగధార్తణే నమః || ౨౮ || 
సహస్రకోటీ యుగధార్తణే ఓమ్ నమ ఇత్ | 
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సంజయ ఉవాచ- 
యత్ర యోగేశవరః కృషోు యత్ర పారీో ధనురధరః | 
త్త్ర శ్రీర్తవజయో భూత్ర్ధ్ధరవా నీత్రమత్రమమ || ౨౯ || 

శ్రీభగవానువాచ- 
అననాాశిాంత్యంత్స మ్ం యే జనాః పరుాపాసతే | 
తేషాం న్నత్కాభయుకాోనాం యోగక్షేమం వహామాహమ్ || ౩౦ || 

పర్తత్రాణాయ స్యధూనాం వినాశ్చయ చ ద్యష్కృత్కమ్ | 
ధరమసంస్యీపనార్మీయ సంభవామి యుగే యుగే || ౩౧ || 

ఆర్మోః విష్ణాుః శిథిలశ ాభీత్కః ఘోర్యష్ణ చ వాాధిష్ణ వరోమ్నాః | 
సంకీరోో  నార్మయణశబదమ్త్రం విముకోద్యఃఖాః సుఖినో భవంత్య || ౩౨ || 

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్మవ బుదధోత్మనా వా ప్రకృత్సవభావాత్ | 
కరోమి యదాత్ సకలం పరస్మమ నార్మయణాయేత్ సమర్యామి || ౩౩ || 

|| ఇత్ శ్రీవిషోుర్తదవాసహస్రనామస్తోత్రం సంపూరుమ్ || 

 


