
 
 

శ్రీ విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం                                       www.HariOme.com                                                 Page 1 

 

శ్రీ విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం 
 

శ్రీవేదవ్యాస ఉవ్యచ — 
ఓం అసా శ్రీవిష్ణుర్దివ్ాసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రసా || 
శ్రీ వేదవ్యాస్త భగవ్యనృషిః | అనుష్ణుప్ ఛందిః | 
శ్రీమహావిష్ణుిః పరమాత్మా శ్రీమనాారాయణో దేవ్త్మ | 
అమృత్మంశూదభవో భానుర్దతి బీజమ్ | 
దేవ్కీనందనిః స్రష్టుతి శక్ోిః | 
ఉదభవ్ిః క్షోభణో దేవ్ ఇతి పరమో మంత్రిః | 
శంఖభృనాందకీ చక్రీతి కీలకమ్ | 
శారంగధనాా గదాధర ఇత్ాస్త్రమ్ | 
రథంగపాణిరక్షోభా ఇతి నేత్రమ్ | 
త్రిసామా సామగిః సామేతి కవ్చమ్ | 
ఆనందం పరబ్రహ్మాతి యోనిః | 
ఋతిః సుదరశనిః కాల ఇతి దిగబంధిః || 
శ్రీవిశారూప ఇతి ధ్యానమ్ | 
శ్రీమహావిష్ణుప్రీత్ారథం సహస్రనామజపే వినయోగిః || 

|| అథ ధ్యానమ్ | 
క్షీరోదనాత్ర్రదేశే శుచిమణివిలసత్సైకతేర్మాక్ోకానాం 
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మాలాక్ళుపాోసనసథిః సఫటికమణినభైర్మాక్ోకైరాండిత్మంగిః | 
శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపర్దవిరచితైరుాకోపీయూష వ్రసషిః 
ఆనందీ నిః పునీయాదర్దనలినగదా శంఖపాణిరుాక్ళందిః || ౧ || 

భిః పాదౌ యసా నాభిర్దాయదసురనలశచంద్ర సూర్మా చ నేత్రే 
కరాువ్యశాిః శిరో దౌారుాఖమపి దహనో యసా వ్యస్తోయమబ్ధిః | 
అంత్ిఃసథం యసా విశాం సురనరఖగగోభోగిగంధరాదైత్సాిః 
చిత్రం రంరమాతే త్ం త్రిభువ్న వ్పుషం విష్ణుమీశం నమామి || ౨ || 

ఓం శాంత్మకారం భుజగశయనం పదానాభం సురేశం 
విశాాధ్యరం గగనసదృశం మేఘవ్రుం శుభాంగమ్ | 
లక్ష్మీకాంత్ం కమలనయనం యోగిభిరాధానగమాం 
వ్ందే విష్ణుం భవ్భయహరం సరాలోకైకనాథమ్ || ౩ || 

మేఘశాామం పీత్కౌశేయవ్యసం 
శ్రీవ్త్మైంకం కౌసుోభోదాభసిత్మంగమ్ | 
పుణోాపేత్ం పుండరీకాయత్మక్షం 
విష్ణుం వ్ందే సరాలోకైకనాథమ్ || ౪ || 

నమిః సమసోభత్మనామాదిభత్మయ భభృతే | 
అనేకరూపరూపాయ విషువే ప్రభవిషువే || ౫ || 

సశంఖచక్రం సక్రీటక్ళండలం 
సపీత్వ్స్త్రం సరసీరుహ్మక్షణమ్ | 
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సహారవ్క్షిఃసథలకౌసుోభశ్రియం 
నమామి విష్ణుం శిరసా చతరుభజమ్ || ౬ || 

ఛాయాయాం పార్దజాత్సా హ్మమసింహాసనోపర్ద 
ఆసీనమంబుదశాామమాయత్మక్షమలంకృత్మ్ | 
చంద్రాననం చతరాబహం శ్రీవ్త్మైంక్త్ వ్క్షసం 
రుక్ాణీ సత్ాభామాభాాం సహిత్ం కృషుమాశ్రయే || ౭ || 
—- 
ఓం విశాం విష్ణురాషట్కారో భత్భవ్ాభవ్త్ర్రభుిః | 
భత్కృద్భభత్భృదాభవో భత్మత్మా భత్భావ్నిః || ౧ || 

పూత్మత్మా పరమాత్మా చ ముకాోనాంపరమాగతిిః | 
అవ్ాయిః పురుషిః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞోఽక్షర ఏవ్ చ || ౨ || 

యోగో యోగవిదాం నేత్మ ప్రధ్యనపురుష్టశారిః | 
నారసింహవ్పుిః శ్రీమాన్ కేశవ్ిః పురుష్ణత్ోమిః || ౩ || 

సరాిః శరాిః శివ్ిః సాథణురూభత్మదిర్దాధిరవ్ాయిః | 
సంభవో భావ్నో భరాో ప్రభవ్ిః ప్రభురీశారిః || ౪ || 

సాయంభిః శంభురాదిత్ాిః పుషారాక్షో మహాసానిః | 
అనాదినధనో ధ్యత్మ విధ్యత్మ ధ్యతరుత్ోమిః || ౫ || 

అప్రమేయో హృషీకేశిః పదానాభోఽమరప్రభుిః | 
విశాకరాా మనుసోవష్టు సథవిషఠిః సథవిరో ధ్రువ్ిః || ౬ || 
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అగ్రాహాిః శాశాత్ిః కృష్ణు లోహిత్మక్షిః ప్రత్రినిః | 
ప్రభత్స్త్రికక్ళబ్ధధమ పవిత్రం మంగళం పరమ్ || ౭ || 

ఈశానిః ప్రాణదిః ప్రాణో జ్యాషఠిః శ్రేషఠిః ప్రజాపతిిః | 
హిరణాగరోభ భగరోభ మాధవో మధుసూదనిః || ౮ || 

ఈశారో విక్రమీ ధనీా మేధ్యవీ విక్రమిః క్రమిః | 
అనుత్ోమో దురాధరషిః కృత్జోిః కృతిరాత్ావ్యన్ || ౯ || 

సురేశిః శరణం శరా విశారేత్మిః ప్రజాభవ్ిః | 
అహిః సంవ్త్ైరో వ్యాలిః ప్రత్ాయిః సరాదరశనిః || ౧౦ || 

అజిః సరేాశారిః సిదధిః సిదిధిః సరాాదిరచ్యాత్ిః | 
వ్ృష్టకపిరమేయాత్మా సరాయోగవినిఃసృత్ిః || ౧౧ || 

వ్సురాసుమనాిః సత్ాిః సమాత్మాఽసమిాత్ిః సమిః | 
అమోఘిః పుండరీకాక్షో వ్ృషకరాా వ్ృష్టకృతిిః || ౧౨ || 

రుద్రో బహశిరా బభ్రుర్దాశాయోనిః శుచిశ్రవ్యిః | 
అమృత్ిః శాశాత్ సాథణురారారోహో మహాత్పాిః || ౧౩ || 

సరాగిః సరావిదాభనుర్దాషాకేైనో జనారినిః | 
వేదో వేదవిదవ్ాంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిిః || ౧౪ || 

లోకాధాక్షిః సురాధాక్షో ధరాాధాక్షిః కృత్మకృత్ిః | 
చతరాత్మా చతరూాాహశచతరింష్ట్రశచతరుభజిః || ౧౫ || 
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భ్రాజిష్ణురోభజనం భోకాో సహిష్ణురజగదాదిజిః | 
అనఘో విజయో జ్యత్మ విశాయోనిః పునరాసుిః || ౧౬ || 

ఉపేంద్రో వ్యమనిః ప్రాంశురమోఘిః శుచిరూర్దజత్ిః | 
అతంద్రిః సంగ్రహిః సరోో ధృత్మత్మా నయమో యమిః || ౧౭ || 

వేదోా వైదాిః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుిః | 
అతంద్రియో మహామాయో మహోత్మైహో మహాబలిః || ౧౮ || 

మహాబుదిధరాహావీరోా మహాశక్ోరాహాదుాతిిః | 
అనరిేశావ్పుిః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రిధృక్ || ౧౯ || 

మహ్మష్టాస్త మహీభరాో శ్రీనవ్యసిః సత్మం గతిిః | 
అనరుదధిః సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిిః || ౨౦ || 

మరీచిరిమనో హంసిః సుపరోు భుజగోత్ోమిః | 
హిరణానాభిః సుత్పాిః పదానాభిః ప్రజాపతిిః || ౨౧ || 

అమృతాిః సరాదృక్ సింహిః సంధ్యత్మ సంధిమాన్ సిథరిః | 
అజ్ఞ దురారషణిః శాసాో విశ్రుత్మత్మా సురార్దహా || ౨౨ || 

గురురుోరుత్మో ధ్యమ సత్ాిః సత్ాపరాక్రమిః | 
నమిష్ణఽనమిషిః స్రగీా వ్యచస్తిరుదారధిః || ౨౩ || 

అగ్రణీర్గ్ోరమణీిః శ్రీమాన్ నాాయో నేత్మ సమీరణిః | 
సహస్రమూరాధ విశాాత్మా సహస్రాక్షిః సహస్రపాత్ || ౨౪ || 
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ఆవ్రోనో నవ్ృత్మోత్మా సంవ్ృత్ిః సంప్రమరినిః | 
అహిః సంవ్రోకో వ్హిారనలో ధరణీధరిః || ౨౫ || 

సుప్రసాదిః ప్రసనాాత్మా విశాధృగిాశాభుగిాభుిః | 
సత్ారాో సత్ాృత్ిః సాధురజహారాారాయణో నరిః || ౨౬ || 

అసంఖ్యాయోఽప్రమేయాత్మా విశిషుిః శిషుకృచ్యుచిిః | 
సిదాధరథిః సిదధసంకల్ిః సిదిధదిః సిదిధసాధనిః || ౨౭ || 

వ్ృష్టహీ వ్ృషభో విష్ణురాృషపరాా వ్ృష్ణదరిః | 
వ్రధనో వ్రధమానశచ వివికోిః శ్రుతిసాగరిః || ౨౮ || 

సుభుజ్ఞ దురధరో వ్యగీా మహ్మంద్రో వ్సుదో వ్సుిః | 
నైకరూపో బృహద్రూపిః శిపివిషుిః ప్రకాశనిః || ౨౯ || 

ఓజస్తోజ్ఞదుాతిధరిః ప్రకాశాత్మా ప్రత్మపనిః | 
ఋదధిః స్ష్టుక్షరో మంత్రశచంద్రాంశురాభసారదుాతిిః || ౩౦ || 

అమృత్మంశూదభవో భానుిః శశబ్ందుిః సురేశారిః | 
ఔషధం జగత్ిః స్తతిః సత్ాధరాపరాక్రమిః || ౩౧ || 

భత్భవ్ాభవ్నాాథిః పవ్నిః పావ్నోఽనలిః | 
కామహా కామకృత్మాంత్ిః కామిః కామప్రదిః ప్రభుిః || ౩౨ || 

యుగాదికృదుాగావ్రోో నైకమాయో మహాశనిః | 
అదృశ్యా వ్ాకోరూపశచ సహస్రజిదనంత్జిత్ || ౩౩ || 
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ఇష్ణుఽవిశిషుిః శిష్టుషుిః శిఖండీ నహష్ణ వ్ృషిః | 
క్రోధహా క్రోధకృత్ారాో విశాబ్ధహరాహీధరిః || ౩౪ || 

అచ్యాత్ిః ప్రథిత్ిః ప్రాణిః ప్రాణదో వ్యసవ్యనుజిః | 
అపాంనధిరధిష్టఠనమప్రమత్ోిః ప్రతిషఠత్ిః || ౩౫ || 

సాందిః సాందధరో ధురోా వ్రదో వ్యయువ్యహనిః | 
వ్యసుదేవో బృహదాభనురాదిదేవ్ిః పురందరిః || ౩౬ || 

అశ్యకసాోరణసాోరిః శూరిః శౌర్దరజనేశారిః | 
అనుకూలిః శత్మవ్రోిః పదీా పదానభేక్షణిః || ౩౭ || 

పదానాభోఽరవిందాక్షిః పదాగరభిః శరీరభృత్ | 
మహర్దిిరృదోధ వ్ృదాధత్మా మహాక్షో గరుడధాజిః || ౩౮ || 

అతలిః శరభో భీమిః సమయజ్ఞో హవిరహర్దిః | 
సరాలక్షణలక్షణోా లక్ష్మీవ్యన్ సమితింజయిః || ౩౯ || 

విక్షరో రోహితో మారోో హ్మతరాిమోదరిః సహిః | 
మహీధరో మహాభాగో వేగవ్యనమిత్మశనిః || ౪౦ || 

ఉదభవ్ిః క్షోభణో దేవ్ిః శ్రీగరభిః పరమేశారిః | 
కరణం కారణం కరాో వికరాో గహనో గుహిః || ౪౧ || 

వ్ావ్సాయో వ్ావ్సాథనిః సంసాథనిః సాథనదో ధ్రువ్ిః | 
పరర్దిిిః పరమస్షుసుోషుిః పుషుిః శుభేక్షణిః || ౪౨ || 
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రామో విరామో విరజ్ఞ మారోో నేయో నయోఽనయిః | 
వీరిః శక్ోమత్మం శ్రేష్ణఠ ధరోా ధరావిదుత్ోమిః || ౪౩ || 

వైక్ళంఠిః పురుషిః ప్రాణిః ప్రాణదిః ప్రణవ్ిః పృథిః | 
హిరణాగరభిః శత్రుఘోా వ్యాపోో వ్యయురధోక్షజిః || ౪౪ || 

ఋతిః సుదరశనిః కాలిః పరమేషీఠ పర్దగ్రహిః | 
ఉగ్రిః సంవ్త్ైరో దక్షో విశ్రామో విశాదక్షిణిః || ౪౫ || 

విసాోరిః సాథవ్రసాథణుిః ప్రమాణం బీజమవ్ాయమ్ | 
అరోథఽనరోథ మహాకోశ్య మహాభోగో మహాధనిః || ౪౬ || 

అనర్దాణుిః సథవిష్ణఠఽభరధరాయూపో మహామఖిః | 
నక్షత్రనేమిరాక్షత్రీ క్షమిః క్షామిః సమీహనిః || ౪౭ || 

యజో ఇజ్ఞా మహ్మజాశచ క్రతిః సత్రం సత్మం గతిిః | 
సరాదరీశ విముకాోత్మా సరాజ్ఞో జాోనముత్ోమమ్ || ౪౮ || 

సువ్రత్ిః సుముఖిః సూక్షమిః సుఘోషిః సుఖదిః సుహృత్ | 
మనోహరో జిత్క్రోధో వీరబ్ధహర్దాదారణిః || ౪౯ || 

సాాపనిః సావ్శ్య వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకరాకృత్ | 
వ్త్ైరో వ్త్ైలో వ్తై రత్ాగరోభ ధనేశారిః || ౫౦ || 

ధరాగుబధరాకృదధరీా సదసత్షరమక్షరమ్ | 
అవిజాోత్మ సహస్రాంశుర్దాధ్యత్మ కృత్లక్షణిః || ౫౧ || 
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గభసిోనేమిిః సత్ోవసథిః సింహో భత్మహ్మశారిః | 
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశ్య దేవ్భృదుోరుిః || ౫౨ || 

ఉత్ోరో గోపతిరోోపాో జాోనగమాిః పురాత్నిః | 
శరీరభత్భృదోభకాో కపీంద్రో భర్దదక్షిణిః || ౫౩ || 

స్తమపోఽమృత్పిః స్తమిః పురుజిత్రుసత్ోమిః | 
వినయో జయిః సత్ాసంధో దాశారహిః సాత్ోవత్మంపతిిః || ౫౪ || 

జీవో వినయిత్మ సాక్షీ ముక్ళందోఽమిత్విక్రమిః | 
అంభోనధిరనంత్మత్మా మహోదధిశయోఽంంత్కిః || ౫౫ || 

అజ్ఞ మహారహిః సాాభావోా జిత్మమిత్రిః ప్రమోదనిః | 
ఆనందో నందనో నందిః సత్ాధరాా త్రివిక్రమిః || ౫౬ || 

మహర్దషిః కపిలాచారాిః కృత్జ్ఞో మేదినీపతిిః | 
త్రిపదస్త్రిదశాధాక్షో మహాశృంగిః కృత్మంత్కృత్ || ౫౭ || 

మహావ్రాహో గోవిందిః సుష్టణిః కనకాంగదీ | 
గుహోా గభీరో గహనో గుపోశచక్రగదాధరిః || ౫౮ || 

వేధ్యిః సాాంగోఽజిత్ిః కృష్ణు దృఢిః సంకరషణోఽచ్యాత్ిః | 
వ్రుణో వ్యరుణో వ్ృక్షిః పుషారాక్షో మహామనాిః || ౫౯ || 

భగవ్యన్ భగహాఽఽనందీ వ్నమాలీ హలాయుధిః | 
ఆదితోా జ్ఞాతిరాదిత్ాిః సహిష్ణురోతిసత్ోమిః || ౬౦ || 
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సుధనాా ఖండపరశురాిరుణో ద్రవిణప్రదిః | 
దివ్ిఃస్ృక్ సరాదృగాాాస్త వ్యచస్తిరయోనజిః || ౬౧ || 

త్రిసామా సామగిః సామ నరాాణం భేషజం భిషక్ | 
సనాాాసకృచుమిః శాంతో నష్టఠ శాంతిిః పరాయణమ్ || ౬౨ || 

శుభాంగిః శాంతిదిః స్రష్టు క్ళముదిః క్ళవ్లేశయిః | 
గోహితో గోపతిరోోపాో వ్ృషభాక్షో వ్ృషప్రియిః || ౬౩ || 

అనవ్రీో నవ్ృత్మోత్మా సంక్షేపాో క్షేమకృచిువ్ిః | 
శ్రీవ్త్ైవ్క్షాిః శ్రీవ్యసిః శ్రీపతిిః శ్రీమత్మంవ్రిః || ౬౪ || 

శ్రీదిః శ్రీశిః శ్రీనవ్యసిః శ్రీనధిిః శ్రీవిభావ్నిః | 
శ్రీధరిః శ్రీకరిః శ్రేయిః శ్రీమానోోకత్రయాశ్రయిః || ౬౫ || 

సాక్షిః సాంగిః శత్మనందో నందిరోజాతిరోణేశారిః | 
విజిత్మత్మాఽవిధేయాత్మా సతార్దోశిునాసంశయిః || ౬౬ || 

ఉదీరుిః సరాత్శచక్షురనీశిః శాశాత్సిథరిః | 
భశయో భషణో భతిర్దాశ్యకిః శ్యకనాశనిః || ౬౭ || 

అర్దచష్టానర్దచత్ిః క్ళంభో విశుదాధత్మా విశ్యధనిః | 
అనరుదోధఽప్రతిరథిః ప్రదుామోాఽమిత్విక్రమిః || ౬౮ || 

కాలనేమినహా వీరిః శౌర్దిః శూరజనేశారిః | 
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశిః కేశవ్ిః కేశిహా హర్దిః || ౬౯ || 
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కామదేవ్ిః కామపాలిః కామీ కాంత్ిః కృత్మగమిః | 
అనరిేశావ్పుర్దాష్ణురీారోఽనంతో ధనంజయిః || ౭౦ || 

బ్రహాణోా బ్రహాకృద్ బ్రహాా బ్రహా బ్రహావివ్రధనిః | 
బ్రహావిద్ బ్రాహాణో బ్రహీా బ్రహాజ్ఞో బ్రాహాణప్రియిః || ౭౧ || 

మహాక్రమో మహాకరాా మహాతేజా మహోరగిః | 
మహాక్రతరాహాయజాా మహాయజ్ఞో మహాహవిిః || ౭౨ || 

సోవ్ాిః సోవ్ప్రియిః స్తోత్రం సుోతిిః స్తోత్మ రణప్రియిః | 
పూరుిః పూరయిత్మ పుణాిః పుణాకీర్దోరనామయిః || ౭౩ || 

మనోజవ్సీోరథకరో వ్సురేత్మ వ్సుప్రదిః | 
వ్సుప్రదో వ్యసుదేవో వ్సురాసుమనా హవిిః || ౭౪ || 

సదోతిిః సత్ాృతిిః సత్మో సద్భభతిిః సత్్రాయణిః | 
శూరస్తనో యదుశ్రేషఠిః సనావ్యసిః సుయామునిః || ౭౫ || 

భత్మవ్యస్త వ్యసుదేవ్ిః సరాాసునలయోఽనలిః | 
దర్హా దర్దో దృపోో దురధరోఽథపరాజిత్ిః || ౭౬ || 

విశామూర్దోరాహామూర్దోరీిపోమూర్దోరమూర్దోమాన్ | 
అనేకమూర్దోరవ్ాకోిః శత్మూర్దోిః శత్మననిః || ౭౭ || 

ఏకో నైకిః సోవ్ిః కిః క్ం యత్ోత్్దమనుత్ోమమ్ | 
లోకబంధురోోకనాథో మాధవో భకోవ్త్ైలిః || ౭౮ || 
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సువ్రువ్రోు హ్మమాంగో వ్రాంగశచందనాంగదీ | 
వీరహా విషమిః శూనోా ఘృత్మశీరచలశచలిః || ౭౯ || 

అమానీ మానదో మానోా లోకసాామీ త్రిలోకధృక్ | 
సుమేధ్య మేధజ్ఞ ధనాిః సత్ామేధ్య ధరాధరిః || ౮౦ || 

తేజ్ఞవ్ృష్ణ దుాతిధరిః సరాశస్త్రభృత్మం వ్రిః | 
ప్రగ్రహో నగ్రహో వ్ాగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజిః || ౮౧ || 

చతరూార్దోశచతరాబహశచతరూాాహశచతరోతిిః | 
చతరాత్మా చతరాభవ్శచతరేాదవిదేకపాత్ || ౮౨ || 

సమావ్రోోఽనవ్ృత్మోత్మా దురజయో దురతిక్రమిః | 
దురోభో దురోమో దురోో దురావ్యస్త దురార్దహా || ౮౩ || 

శుభాంగో లోకసారంగిః సుత్ంతసోంతవ్రధనిః | 
ఇంద్రకరాా మహాకరాా కృత్కరాా కృత్మగమిః || ౮౪ || 

ఉదభవ్ిః సుందరిః సుందో రత్ానాభిః సులోచనిః | 
అరోా వ్యజసనిః శృంగీ జయంత్ిః సరావిజజయీ || ౮౫ || 

సువ్రుబ్ందురక్షోభాిః సరావ్యగీశారేశారిః | 
మహాహ్రదో మహాగరోో మహాభతో మహానధిిః || ౮౬ || 

క్ళముదిః క్ళందరిః క్ళందిః పరజనాిః పావ్నోఽనలిః | 
అమృత్మంశ్యఽమృత్వ్పుిః సరాజోిః సరాతోముఖిః || ౮౭ || 



 
 

శ్రీ విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం                                       www.HariOme.com                                                 Page 13 

 

సులభిః సువ్రత్ిః సిదధిః శత్రుజిచుత్రుత్మపనిః | 
నాగ్రోధోఽదుంబరోఽశాత్థశాచణూరాంధ్రనషూదనిః || ౮౮ || 

సహస్రార్దచిః సపోజిహాిః సప్సోధ్యిః సపోవ్యహనిః | 
అమూర్దోరనఘోఽచినోోా భయకృదభయనాశనిః || ౮౯ || 

అణురబృహత్ాృశిః సూథలో గుణభృనారుోణో మహాన్ | 
అధృత్ిః సాధృత్ిః సాాసాిః ప్రాగాంశ్య వ్ంశవ్రధనిః || ౯౦ || 

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశిః సరాకామదిః | 
ఆశ్రమిః శ్రమణిః క్షామిః సుపరోు వ్యయువ్యహనిః || ౯౧ || 

ధనురధరో ధనురేాదో దండో దమయిత్మ దమిః | 
అపరాజిత్ిః సరాసహో నయంత్మఽనయమోఽయమిః || ౯౨ || 

సత్ోవవ్యన్ సాతిోవకిః సత్ాిః సత్ాధరాపరాయణిః | 
అభిప్రాయిః ప్రియారోహఽరహిః ప్రియకృత్ ప్రీతివ్రధనిః || ౯౩ || 

విహాయసగతిరోజాతిిః సురుచిరుహత్భుగిాభుిః | 
రవిర్దారోచనిః సూరాిః సవిత్మ రవిలోచనిః || ౯౪ || 

అనంతో హత్భుగోభకాో సుఖదో నైకజ్ఞఽగ్రజిః | 
అనర్దాణుిః సదామరీష లోకాధిష్టఠనమదుభత్ిః || ౯౫ || 

సనాత్ైనాత్నత్మిః కపిలిః కపిరవ్ాయిః | 
సాసిోదిః సాసిోకృత్ైవసిో సాసిోభుకైవసిోదక్షిణిః || ౯౬ || 
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అర్మద్రిః క్ళండలీ చక్రీ విక్రమూార్దజత్శాసనిః | 
శబి్ధతిగిః శబిసహిః శిశిరిః శరారీకరిః || ౯౭ || 

అక్రూరిః పేశలో దక్షో దక్షిణిః క్షమిణంవ్రిః | 
విదాత్ోమో వీత్భయిః పుణాశ్రవ్ణకీరోనిః || ౯౮ || 

ఉత్మోరణో దుషాృతిహా పుణోా దుిఃసాపానాశనిః | 
వీరహా రక్షణిః సంతో జీవ్నిః పరావ్సిథత్ిః || ౯౯ || 

అనంత్రూపోఽనంత్శ్రీర్దజత్మనుారభయాపహిః | 
చతరశ్రో గభీరాత్మా విదిశ్య వ్యాదిశ్య దిశిః || ౧౦౦ || 

అనాదిరూభరుభవో లక్ష్మీిః సువీరో రుచిరాంగదిః | 
జననో జనజనాాదిరీభమో భీమపరాక్రమిః || ౧౦౧ || 

ఆధ్యరనలయోఽధ్యత్మ పుష్హాసిః ప్రజాగరిః | 
ఊరధవగిః సత్్థచారిః ప్రాణదిః ప్రణవ్ిః పణిః || ౧౦౨ || 

ప్రమాణం ప్రాణనలయిః ప్రాణభృత్ప్్రణజీవ్నిః | 
త్త్ోవం త్త్ోవవిదేకాత్మా జనామృతాజరాతిగిః || ౧౦౩ || 

భరుభవ్ిఃసాసోరుసాోరిః సవిత్మ ప్రపిత్మమహిః | 
యజ్ఞో యజోపతిరాజాా యజాోంగో యజోవ్యహనిః || ౧౦౪ || 

యజోభృద్ యజోకృద్ యజీో యజోభుగ్ యజోసాధనిః | 
యజాోంత్కృద్ యజోగుహామనామనాాద ఏవ్ చ || ౧౦౫ || 
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ఆత్ాయోనిః సాయంజాతో వైఖానిః సామగాయనిః | 
దేవ్కీనందనిః స్రష్టు క్షితశిః పాపనాశనిః || ౧౦౬ || 

శంఖభృనాందకీ చక్రీ శారఙ్ ోధనాా గదాధరిః | 
రథంగపాణిరక్షోభాిః సరాప్రహరణయుధిః || ౧౦౭ || 
సరాప్రహరణయుధ ఓమ్ నమ ఇతి | 

వ్నమాలీ గదీ శారఙగ ోశంఖీ చక్రీ చ నందకీ | 
శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణురాాసుదేవోఽభిరక్షత || ౧౦౮ || 
శ్రీ వ్యసుదేవోఽభిరక్షత ఓమ్ నమ ఇతి | 

 


