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శ్రీ విష్ణుస్తవరాజః 
 

పద్మోవాచ | 
యోగేన సిద్ధవిబుధః పరిభావయమానం 
లక్ష్మ్ోాలయం తులసికాచితభక్తభ ంగమ్ | 
ప్రోతుతంగరక్తనఖరాంగుళిపత్రచిత్రం 
గంగారస్ం హరిపదంబుజమాశ్రయేఽహమ్ || ౧ || 

గుంభనోణిప్రచయఘట్టితరాజహంస్ 
-సింజతుునూపురయుతం పద్పద్ోవ ంద్మ్ | 
పీతంబరాంచలవిలోలచలతపతక్ం 
స్వరుత్రివక్రవలయం చ హరః స్ోరామి || ౨ || 

జంఘే సుపరు గళ నీలమణిప్రవ ద్ధధ 
శోభాస్పదరుణమణిద్యయతిచంచమధ్యయ | 
ఆరక్తపాద్తలలంబనశోభమానే 
లోకేక్షణోతువక్ర చ హరః స్ోరామి || ౩ || 

తే జానునీ మఖపతేరుుజమూలస్ంగ- 
రంగోతువావ త తట్టద్వస్నే విచిత్రే | 
చంచతపతత్రిముఖనిరగతసామగీత 
విసాతరితతోయశసీ చ హరః స్ోరామి || ౪ || 
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విష్ుః క్ట్టం విధిక్ తంతమనోజభూమిం 
జీవాండకోశగణస్ంగద్యకూలమధ్యయమ్ | 
నానాగుణప్రక్ తిపీతవిచిత్రవసారం 
ధ్యయయే నిబద్ధవస్నాం ఖగప ష్ఠస్ంసాామ్ || ౫ || 

శాతోద్రం భగవతస్త్రివళిప్రకాశ- 
మావరతనాభివిక్స్ద్వవధిజనోపద్ోమ్ | 
నాడీనదీగణరసోతాసితంత్రసింధం 
ధ్యయయేఽంండకోశనిలయం తనులోమరఖమ్ || ౬ || 

వక్షః పయోధితనయాకుచకుంకుమేన 
హారణ కౌసుతభమణిప్రభయా విభాతమ్ | 
శ్రీవతులక్షమ హరిచంద్నజప్రసూన- 
మాలోచితం భగవతః సుభగం స్ోరామి || ౭ || 

బాహూ సువేష్స్ద్నౌ వలయాంగదద్వ- 
శోభాస్పదౌ ద్యరితదైతయవినాశద్క్షౌ | 
తౌ ద్క్షిణౌ భగవతశచ గదసునాభ 
తేజోరిితౌ సులలితౌ మనసా స్ోరామి || ౮ || 

వామౌ భుజౌ మురరిపోరధ తపద్ోశంఖౌ 
శాయమౌ క్రంద్రక్రవనోణిభూష్ణాఢ్యయ | 
రకాతంగుళిప్రచయచంబితజానుమధ్యయ 
పదోలయాప్రియక్రౌ రుచిరౌ స్ోరామి || ౯ || 
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క్ంఠం మ ణాళమమలం ముఖపంక్జస్య 
రఖాత్రయేణ వనమాలిక్యా నివీతమ్ | 
కంవా విముకతవశమంత్రక్స్తఫలస్య 
వ తతం చిరం భగవతః సుభగం స్ోరామి || ౧౦ || 

వకారంబుజం ద్శనహాస్వికాస్రమయం 
రకాతధరోష్ఠవరకోమలవాకుుధ్యఢ్యమ్ | 
స్నాోనసోద్ువచలేక్షణపత్రచిత్రం 
లోకాభిరామమమలం చ హరః స్ోరామి || ౧౧ || 

సూరాయతోజావస్థగంధమిద్ం సునాస్ం 
భ్రూపలలవం సిాతిలయోద్యక్రోద్క్షమ్ | 
కామోతువం చ క్మలాహ ద్యప్రకాశం 
స్ంచింతయామి హరివక్రవిలాస్ద్క్షమ్ || ౧౨ || 

క్రోులలస్నోక్రకుండలగండలోలం 
నానాద్వశాం చ నభస్శచ వికాస్గేహమ్ | 
లోలాలక్ప్రచయచంబనకుంచితగ్ర 
లగనం హరరోణికరటతటే స్ోరామి || ౧౩ || 

ఫాలం విచిత్రతిలక్ం ప్రియచారుగంధం 
గోరోచనారచనయా లలనాక్షిస్ఖయమ్ | 
బ్రహ్మో క్ధ్యమమణికాంతకరటజుష్ిం 
ధ్యయయే మనోనయనహారక్మీశవరస్య || ౧౪ || 
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శ్రీవాసుద్ధవచికురం కుట్టలం నిబద్ధం 
నానాసుగంధికుసుమః స్వజనాద్రణ | 
దీరఘం రమాహ ద్యగాశమనం ధనంతం 
ధ్యయయేఽంంబువాహరుచిరం హ ద్యాబిమధ్యయ || ౧౫ || 

మేఘాకారం సోమసూరయప్రకాశం 
సుభ్రూనానస్ం శక్రచాపోపమానమ్ | 
లోకాతీతం పుండరకాయతక్షం 
విద్యయచ్చచలం చాశ్రయేఽహం తవపూరవమ్ || ౧౬ || 

దీనం హీనం సేవయా దైవగతయ 
పాపైసాతపైః పూరితం మే శరరమ్ | 
లోభాక్రంతం శోక్మోహాద్వవిద్ధం 
క్ పాద్ షి్ట్ా పాహి మాం వాసుద్ధవ || ౧౭ || 

యే భకాతాఽదయం ధ్యయయమానాం మనోజాఞం 
వయకతం విష్ుః ష్డశశోలక్పుషమపః | 
సుతతవ నతవ పూజయితవ విధిజాఞః 
శుద్ధం ముకాత బ్రహోసౌఖయం ప్రయాంతి || ౧౮ || 

పద్ధోరితమిద్ం పుణయం శివేన పరిభాషితమ్ | 
ధనయం యశస్యమాయుష్యం స్వరగాం స్వస్తాయనం పరమ్ || ౧౯ || 
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పఠంతి యే మహాభాగాసేత ముచయంతేఽహసోఽఖిలాత్ | 
ధరాోరాకామమోక్ష్మ్ణాం పరత్రేహ ఫలప్రద్మ్ || ౨౦ || 

 


