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శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రేం 
 

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ | 
భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశవరమ్ | 
పూజయామాస తేం దేవేం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || ౧ || 

పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణ యోగపరాణి కిమ్ | 
ముఖ్యవృత్తోని కిేం బ్రూహి లక్షకాణయథవా హర్ైః || ౨ || 

నారద ఉవాచ | 
నామానయనేంతాని హర్ైః గుణయోగాని కాని చిత్ | 
ముఖ్య వృత్తోని చ్ఛనాయని లక్షకాణయపరాణి చ || ౩ || 

పరమారథ్ైః సరవశబ్్ైర్కో జ్ఞేయైః పరైః పుమాన్ | 
ఆదిమధ్యేంతరహితైః తవవయకోోఽనేంతరూపభృత్ || ౪ || 

చేంద్రారక వహిివాయావది గ్రహరాాణి నభో దిశైః | 
అనవయవయతిర్కాభ్యేం సేంతి నో సేంతి యనాతైః || ౫ || 

తసయ దేవసయ నామాిేం హి పారేం గేంతుేం హి కైః క్షమైః | 
తథాఽపి చ్ఛభిధ్నాని వేంకటేశసయ కానిచిత్ || ౬ || 

బ్రహాగీతాని పుణ్యయని తాని వక్ష్యయమి సువ్రత | 
యదుచ్ఛారణమాత్రేణ విముకాోఘైః పరేం వ్రజ్ఞత్ || ౭ || 
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వేంకటేశసయ నామాిేం హి సహస్రసయ ఋషిర్వవధిైః | 
ఛేందోఽనుష్ఠఠప్ తథా దేవైః శ్రీవతాసేంకో రమాపతిైః || ౮ || 

బీజభూతసోథేంకారో హ్రేం క్లేం శకిోశా క్లకమ్ | 
ఓేం నమో వేంకటేశాయేతాయదిరాేంత్రోఽత్ర కథయత || ౯ || 

బ్రహ్మాేండగరభైః కవచమస్త్రేం చక్రగదాధరైః | 
వినియోగోఽభీష్టసిద్ధౌ హృదయేం సామగాయనైః || 

అసయ శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్ర మహ్మమేంత్రసయ బ్రహ్మా ఋషిైః – అనుష్ఠటప్ ఛేందైః 
శ్రీవతాసేంకో రమాపతిర్ైవతా ఓేం బీజేం హ్రేం శకిోైః క్లేం క్లకేం బ్రహ్మాేండగరభ ఇతి కవచేం 
చక్రగదాధర ఇతయస్త్రేం సామగానమితి హృదయేం ఓేం నమో వేంకటేశాయేతాయదిరాేంత్రైః శ్రీ 
వేంకటేశ ప్రీతయర్థ జపే వినియోగైః || 

ధ్యనేం | 
భ్సవచాేంద్రమసౌ యదీయనయనే భ్రాయ యదీయా రమా 
యసాాదివశవసృడపయభూదయమికులేం యదాౌానయుకోేం సదా 
నాథ యో జగతాేం నగేంద్రదుహితురాిథఽపి యదభకిోమాన్ 
తాతో యో మదనసయ యో దుర్వతహ్మ తేం వేంకటేశేం భజ్ఞ || 

ఊరౌ్ధ్ౌ హసౌో యదీయౌ సురర్వపుదళనే బిభ్రతౌ శేంఖ్చక్రే 
సేవాయవేంఘ్రీ సవక్యావభిదధదధరో దక్షిణో యసయ పాణిైః | 
తావనాాత్రేం భవాబిౌేం గమయతి భజతామూరుగో వామపాణిైః 
శ్రీవతాసేంకశ ాలక్ష్మీరయదురసి లసతసోేం భజ్ఞ వేంకటేశమ్ 
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ఇతి ధ్యయనేవేంకటేశేం శ్రీవతాసేంకేం రమాపతిమ్ | 
వేంకటేశో విరూపాక్ష ఇతాయరభయ జపేత్రకరమాత్ || ౧౦ || 

(స్తోత్రేం) 

వేంకటేశో విరూపాక్షో విశ్వవశో విశవభ్వనైః | 
విశవసృఙ్ విశవసేంహరాో విశవప్రాణో విరాడవపుైః || ౧౧ || 

శ్వషాద్రినిలయోఽశ్వష్భకోదుైఃఖ్ప్రణ్యశనైః | 
శ్వష్సుోతయైః శ్వష్శాయీ విశ్వష్జ్ఞే విభైః సవభూైః || ౧౨ || 

విష్ఠుర్విష్ఠుశ ావర్వౌష్ఠురుతసవిష్ఠుైః సహిష్ఠుకైః | 
భ్రాజిష్ఠుశ ాగ్రసిష్ఠుశ ావర్వోష్ఠుశా భర్వష్ఠుకైః || ౧౩ || 

కాలయేంతా కాలగోపాో కాలైః కాలేంతకోఽఖిలైః | 
కాలగమయైః కాలకేంఠవేందయైః కాలకలేశవరైః || ౧౪ || 

శేంభైః సవయేంభూరేంభోజనాభిసోేంభితవార్వధిైః | 
అేంభోధినేందినీజానిైః శోణ్యేంభోజపదప్రభైః || ౧౫ || 

కేంబుగ్రీవైః శేంబరార్వరూపైః శేంబరజ్ఞక్షణైః | 
బిేంబాధరో బిేంబరూపీ ప్రతిబిేంబక్రియాతిగైః || ౧౬ || 

గుణవాన్ గుణగమయశ ాగుణ్యత్తతో గుణప్రియైః 
దురుుణధవేంసకృతసరవసుగుణో గుణభ్సకైః || ౧౭ || 
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పర్శైః పరమాతాా చ పరేంజ్ఞయతిైః పరా గతిైః | 
పరేం పదేం వియదావసాైః పారేంపరయశుభప్రదైః || ౧౮ || 

బ్రహ్మాేండగరోభ బ్రహాణోయ బ్రహాసృఢ్బ్రహాబోధితైః | 
బ్రహాసుోతోయ బ్రహావాదీ బ్రహాచరయపరాయణైః || ౧౯ || 

సతయవ్రతారథసేంతుష్టససతయరూపీ ఝషాేంగవాన్ | 
స్తమకప్రాణహ్మరీ చ్ఛనీతామాియోఽబిౌసేంచరైః || ౨౦ || 

దేవాసురవరసుోతయైః పతనాేందరధ్రకైః | 
ధనవేంతర్వైః కచాపాేంగైః పయోనిధివిమేంథకైః || ౨౧ || 

అమరామృతసేంధ్తా ధృతసమోాహినీవపుైః | 
హరమోహకమాయావీ రక్షైఃసేందోహభేంజనైః || ౨౨ || 

హిరణ్యయక్షవిదారీ చ యజ్ఞే యజే విభ్వనైః | 
యజ్ఞేయోరీవసముదౌరాో లీలక్రోడైః ప్రతాపవాన్ || ౨౩ || 

దేండకాసురవిధవేంసీ వక్రదేంష్ట్రైః క్షమాధరైః | 
గేంధరవశాపహరణైః పుణయగేంధో విచక్షణైః || ౨౪ || 

కరాళవకరైః స్తమారకనేత్రైః ష్డ్గుణవైభవైః | 
శ్వవతఘోణీ ఘూర్వుతభ్రూరుురుురధవనివిభ్రమైః || ౨౫ || 

ద్రాఘీయాన్ నీలకేశీ చ జాగ్రదేంబుజలోచనైః | 
ఘృణ్యవాన్ ఘృణిసమోాహో మహ్మకాలగ్నిదీధితిైః || ౨౬ || 
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జావలకరాళవదనో మహోలకకులవీక్షణైః | 
సటానిర్వభణుమేఘౌఘో దేంషాారుగావాపోదికోటైః || ౨౭ || 

ఉచ్ఛాౌసాకృష్టభూతశో నిైఃశావసతయకోవిశవసృట్ | 
అేంతర్భభరమజిగదురోభఽనేంతో బ్రహాకపాలహృత్ || ౨౮ || 

ఉగ్రో వీరో మహ్మవిష్ఠురిౌలనైః సరవతోముఖ్ైః | 
నృసిేంహో భీష్ణో భద్రో మృతుయమృతుయైః సనాతనైః || ౨౯ || 

సభ్సోేంభోదభవో భీమైః శీరోమాలీ మహేశవరైః | 
దావదశాదితయచూడాలైః కలపధూమసటాచావిైః || ౩౦ || 

హిరణయకోరసథలభినినఖ్ైః సిేంహముఖోఽనఘైః | 
ప్రహ్మలదవరదో ధీమాన్ భకోసేంఘ ప్రతిషిఠతైః || ౩౧ || 

బ్రహారుద్రాదిసేంసేవయైః సిదౌసాధయప్రపూజితైః | 
లక్ష్మీనృసిేంహో దేవశో జావలజిహ్మవేంత్రమాలికైః || ౩౨ || 

ఖ్డ్గు ఖేటీ మహేషావసీ కపాలీ ముసలీ హలీ | 
పాశీ శూలీ మహ్మబాహురిౌరఘోి రోగలేంఠకైః || ౩౩ || 

మేంజ్ఞయుక్ ఛాత్రకో దేండ్గ కృషాుజినధరో వటైః | 
అధీతవదో వదాేంతోదాౌరకో బ్రహానైషిఠకైః || ౩౪ || 

అహీనశయనప్రీతైః ఆదితయోఽనఘో హర్వైః | 
సేంవిత్ప్పరయసాసమవదోయ బలివశాప్రతిషిఠతైః || ౩౫ || 
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బలిక్ష్యలితపాదాబోి విేంధ్యవలివిమానితైః | 
త్ప్పాదభూమిసీవకరాో విశవరూపప్రదరశకైః || ౩౬ || 

ధృతత్ప్విక్రమైః సాేంఘ్రినఖ్భినాిేండఖ్రపరైః | 
పజాితవాహినీధ్రాపవిత్ప్తజగతరయైః || ౩౭ || 

విధిసమాానితైః పుణోయ దైతయయోదాౌ జయోర్వితైః | 
సురరాజయప్రదైః శుక్రమదహృత్ సుగత్తశవరైః || ౩౮ || 

జామదగిాైః కుఠారీ చ కారోవీరయవిదారణైః | 
ర్ణుకాయాశ్శశరోహ్మరీ దుష్టక్షత్ప్యమరైనైః || ౩౯ || 

వరాసీవ దానశీలశా ధనుషాాన్ బ్రహావితోమైః | 
అతుయదగ్రైః సమగ్రశా నయగ్రోధో దుష్టనిగ్రహైః || ౪౦ || 

రవివేంశసముద్భభతో రాఘవో భరతాగ్రజైః | 
కౌసలయతనయో రామో విశావమిత్ర ప్రియేంకరైః || ౪౧ || 

తాటకార్వైః సుబాహుఘోి బలతిబలమేంత్రవాన్ | 
అహలయశాపవిచ్ఛాదీ ప్రవిష్టజనకాలయైః || ౪౨ || 

సవయేంవరసభ్సేంసథ ఈశచ్ఛపప్రభేంజనైః | 
జానక్పర్వణేతా చ జనకాధీశసేంసుోతైః || ౪౩ || 

జమదగ్నితనూజాతయోదాౌఽయోధ్యధిపాగ్రణీైః | 
పితృవాకయప్రత్తపాలసోా కోరాజయైః సలక్షమణైః || ౪౪ || 
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ససీతశ్శాత్రకూటస్తథ భరతాహితరాజయకైః | 
కాకదరపప్రహరాో చ దేండకారణయవాసకైః || ౪౫ || 

పేంచవటాయేం విహ్మరీ చ సవధరాపర్వపోష్కైః | 
విరాధహ్మఽగసోా ముఖ్యమునిసమాానితైః పుమాన్ || ౪౬ || 

ఇేంద్రచ్ఛపధరైః ఖ్డుధరశాాక్షయసాయకైః | 
ఖ్రాేంతకో ద్భష్ణ్యర్వస్త్రిశ్శరసకర్వపురవృష్ైః || ౪౭ || 

తతైః శూరపణఖానాసాచ్ఛాతాో వలకలధ్రకైః | 
జటావాన్ పరుశాలస్తథ మారీచబలమరైకైః || ౪౮ || 

పక్షిరాటకృతసేంవాదో రవితజా మహ్మబలైః | 
శబరాయనీతఫలభగునూమతపర్వతోషితైః || ౪౯ || 

సుగ్రీవాభయదో దైతయకాయక్షేపణభ్సురైః | 
సపోతాలసముచ్ఛాతాో వాలిహృతకపిసేంవృతైః || ౫౦ || 

వాయుసూనుకృతాసేవసోా కోపేంపైః కుశాసనైః | 
ఉదనవత్తోరగైః శూరో విభీష్ణవరప్రదైః || ౫౧ || 

సేతుకృద్్ైతయహ్మ ప్రాపోలేంకోఽలేంకారవాన్ సవయమ్ | 
అతికాయశ్శరశా్వతాో కుేంభకరువిభేదనైః || ౫౨ || 

దశకేంఠశ్శరోధవేంసీ జాేంబవత్రపరముఖావృతైః | 
జానక్శైః సురాధయక్షైః సాకేతశైః పురాతనైః || ౫౩ || 
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పుణయశోలకో వదవదయైః సావమిత్తరథనివాసకైః | 
లక్ష్మీసరైఃకేళిలోలో లక్ష్మీశో లోకరక్షకైః || ౫౪ || 

దేవక్గరభసేంభూతో యశోదేక్షణలలితైః | 
వసుదేవకృతస్తోత్రో నేందగోపమనోహరైః || ౫౫ || 

చతురుభజైః కోమలేంగో గదావానీిలకుేంతలైః | 
పూతనాప్రాణసేంహరాో తృణ్యవరోవినాశనైః || ౫౬ || 

గరాురోపితనామాేంకో వాసుదేవో హ్మయధోక్షజైః | 
గోపికాసోనయపాయీ చ బలభద్రానుజ్ఞఽచ్యయతైః || ౫౭ || 

వైయాఘ్రనఖ్భూష్శా వతసజిదవతసవరౌనైః | 
క్షీరసారాశనరతో దధిభ్ేండప్రమరైనైః || ౫౮ || 

నవనీతాపహరాో చ నీలనీరదభ్సురైః | 
ఆభీరదృష్టద్ధరినోయ నీలపదానిభ్ననైః || ౫౯ || 

మాతృదర్వశతవిశావసయైః ఉలూఖ్లనిబేంధనైః | 
నలకూబరశాపాేంతో గోధూలిచ్యార్వతాేంగకైః || ౬౦ || 

గోసేంఘరక్షకైః శ్రీశో బృేందారణయనివాసకైః | 
వతాసేంతకో బకదేవషీ దైతాయేంబుదమహ్మనిలైః || ౬౧ || 

మహ్మజగరచేండాగ్నిైః శకటప్రాణకేంటకైః | 
ఇేంద్రసేవయైః పుణయగాత్రైః ఖ్రజిచాేండదీధితిైః || ౬౨ || 
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తాళపకవఫలశీ చ కాళీయఫణిదరపహ్మ | 
నాగపత్తిసుోతిప్రీతైః ప్రలేంబాసురఖ్ేండనైః || ౬౩ || 

దావాగ్నిబలసేంహ్మరీ ఫలహ్మరీ గదాగ్రజైః | 
గోపాేంగనాచ్ఛలచోరైః పాథలీలవిశారదైః || ౬౪ || 

వేంశీగానప్రవీణశా గోపీహసాోేంబుజార్వాతైః | 
మునిపతాిాహృతాహ్మరో మునిశ్రేష్ఠఠ మునిప్రియైః || ౬౫ || 

గోవరౌనాద్రిసేంధరాో సేంక్రేందనతమోఽపహైః | 
సదుదాయనవిలసీ చ రాసక్రీడాపరాయణైః || ౬౬ || 

వరుణ్యభయర్వాతో గోపీప్రార్వథతైః పురుష్ఠతోమైః | 
అక్రూరసుోతిసేంప్రీతైః కుబిాయౌవనదాయకైః || ౬౭ || 

ముషిటకోరైఃప్రహ్మరీ చ చ్ఛణూరోదరదారణైః | 
మలలయుదాౌగ్రగణయశా పితృబేంధనమోచకైః || ౬౮ || 

మతోమాతేంగపేంచ్ఛసయైః కేంసగ్రీవానికృేంతనైః | 
ఉగ్రసేనప్రతిషాటతా రతిసిేంహ్మసనసిథతైః || ౬౯ || 

కాలనేమిఖ్లదేవషీ ముచ్యకుేందవరప్రదైః | 
సాలవసేవితదురౌరషరాజసాయనివారణైః || ౭౦ || 

రుకాగరావపహ్మరీ చ రుకిాణీనయనోతసవైః | 
ప్రదుయమిజనకైః కామీ ప్రదుయమోి దావరకాధిపైః || ౭౧ || 
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మణ్యయహరాో మహ్మమాయో జాేంబవతకృతసేంగరైః | 
జాేంబూనదాేంబరధరో గమోయ జాేంబవత్తవిభైః || ౭౨ || 

కాలిేందీప్రథితారామకేలిరుుేంజావతేంసకైః | 
మేందారసుమనోభ్సావన్ శచీశాభీష్టదాయకైః || ౭౩ || 

సత్రాజినాానస్తలలసీ సతాయజానిైః శుభ్వహైః | 
శతధనవహరైః సిదౌైః పాేండవప్రియకోతసవైః || ౭౪ || 

భద్రప్రియైః సుభద్రాయా భ్రాతా నాగాిజిత్తవిభైః | 
కిరీటకుేండలధరైః కలపపలలవలలితైః || ౭౫ || 

భషీాప్రణయభ్షావాన్ మిత్రవిేందాధిపోఽభయైః | 
సవమూర్వోకేలిసేంప్రీతో లక్షమణోదారమానసైః || ౭౬ || 

ప్రాగోిాతిషాధిపధవేంసీ తత్్సనాయేంతకరోఽమృతైః | 
భూమిసుోతో భూర్వభోగో భూష్ణ్యేంబరసేంయుతైః || ౭౭ || 

బహురామాకృతాహ్మలదో గేంధమాలయనులేపనైః | 
నారదాదృష్టచర్వతో దేవశో విశవరాడ్ గురుైః || ౭౮ || 

బాణబాహువిదారశా తాపజవరవినాశకైః | 
ఉష్ఠదౌరషయితాఽవయకోైః శ్శవవాకుోష్టమానసైః || ౭౯ || 

మహేశజవరసేంసుోతయైః శీతజవరభయాేంతకైః | 
నృగరాజ్ఞదాౌరకశా పేండ్రకాదివధోదయతైః || ౮౦ || 
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వివిధ్ర్వచాలోదివగిబ్రాహాణేష్ఠ దయాపరైః | 
జరాసేంధబలదేవషీ కేశ్శదైతయభయేంకరైః || ౮౧ || 

చక్రీ చైదాయేంతకైః సభోయ రాజబేంధవిమోచకైః | 
రాజసూయహవిరోభకాో సిిగాౌేంగైః శుభలక్షణైః || ౮౨ || 

ధ్నాభక్షణసేంప్రీతైః కుచ్ఛలభీష్టదాయకైః | 
సతాోౌదిగుణగేంభీరో ద్రౌపదీమానరక్షకైః || ౮౩ || 

భీష్ాధ్యయయో భకోవశోయ భీమపూజ్ఞయ దయానిధిైః | 
దేంతవకరశ్శరశా్వతాో కృష్ుైః కృషాుసఖ్ైః సవరాట్ || ౮౪ || 

వైజయేంత్తప్రమోదీ చ బర్విబరివిభూష్ణైః | 
పారథకౌరవసేంధ్నకారీ దుైఃశాసనాేంతకైః || ౮౫ || 

బుదోై విశుదౌైః సరవజేైః క్రతుహిేంసావినిేందకైః | 
త్ప్పురస్త్రీమానభేంగైః సరవశాస్త్రవిశారదైః || ౮౬ || 

నిర్వవకారో నిరామశా నిరాభ్స్త నిరామయైః | 
జగనోాహకధరీా చ దిగవస్తర దికపత్తశవరైః || ౮౭ || 

కలీక మేలచాప్రహరాో చ దుష్టనిగ్రహకారకైః | 
ధరాప్రతిషాటకారీ చ చ్ఛతురవరుావిభ్గకృత్ || ౮౮ || 

యుగాేంతకో యుగాక్రేంతో యుగకృదుయగభ్సకైః | 
కామార్వైః కామకారీ చ నిషాకమైః కామితారథదైః || ౮౯ || 



 
 

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రేం                               www.HariOme.com                                    Page 12 

       

భరోు వర్ణయేం సవితుైః శారీగీ వైకుేంఠమేందిరైః | 
హయగ్రీవైః కైటభ్ర్వైః గ్రాహఘోి గజరక్షకైః || ౯౦ || 

సరవసేంశయవిచ్ఛాతాో సరవభకోసముతుసకైః | 
కపరీై కామహ్మరీ చ కళా కాషాట సాృతిరౌృతిైః || ౯౧ || 

అనాదిరప్రమేయౌజాైః ప్రధ్నైః సనిిరూపకైః | 
నిరోలపో నిైఃసపృహోఽసేంగో నిరభయో నీతిపారగైః || ౯౨ || 

నిష్పపష్ఠయ నిష్క్కరయైః శాేంతో నిష్పపరపేంచో నిధిరియైః 
కరాాకరీా వికరీా చ కర్ాపుసైః కరాభ్వనైః || ౯౩ || 

కరాాేంగైః కరావినాయస్త మహ్మకరీా మహ్మవ్రత్త | 
కరాభకకరాఫలదైః కర్ాశైః కరానిగ్రహైః || ౯౪ || 

నరో నారాయణో దాేంతైః కపిలైః కామదైః శుచిైః | 
తపాో జపాోఽక్షమాలవాన్ గేంతా నేతా లయో గతిైః || ౯౫ || 

శ్శష్ఠట ద్రషాట ర్వపుదేవషాట రోషాట వషాట మహ్మనటైః | 
రోదా ౌబోదా ౌమహ్మయోదాౌ శ్రదాౌవాన్ సతయధీైః శుభైః || ౯౬ || 

మేంత్రీ మేంత్రో మేంత్రగమోయ మేంత్రకృత్ పరమేంత్రహృత్ | 
మేంత్రభృనాేంత్రఫలదో మేంత్రేశో మేంత్రవిగ్రహైః || ౯౭ || 

మేంత్రాేంగో మేంత్రవినాయస్త మహ్మమేంత్రో మహ్మక్రమైః | 
సిథరధీైః సిథరవిజాేనైః సిథరప్రజేైః సిథరాసనైః || ౯౮ || 
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సిథరయోగైః సిథరాధ్రైః సిథరమారుైః సిథరాగమైః| 
నిశ్రేశరయస్త నిరీహోఽగ్నిర్విరవదోయ నిరేంజనైః || ౯౯ || 

నిర్వరో నిరహేంకారో నిరైేంభో నిరసూయకైః | 
అనేంతోఽనేంతబాహూరురనేంతాేంఘ్రిరనేంతదృక్ || ౧౦౦ || 

అనేంతవకోరఽనేంతాేంగోఽనేంతరూపో హయనేంతకృత్ | 
ఊరౌౌర్తా ఊరౌౌలిేంగో హూయరౌౌమూరౌోౌరౌౌశాఖ్కైః || ౧౦౧ || 

ఊరౌౌ ఊరాౌౌధవరక్షీ చ హూయరౌౌజావలో నిరాకులైః | 
బీజేం బీజప్రదో నితోయ నిదానేం నిష్కృతిైః కృత్త || ౧౦౨ || 

మహ్మనణీయన్ గర్వమా సుష్మా చిత్రమాలికైః | 
నభససపృఙ్ిభస్త జ్ఞయతిరిభసావనిిరిభ్ నభైః || ౧౦౩ || 

అభర్వవభైః ప్రభైః శేంభరాహీయాన్ భూరుభవాకృతిైః | 
మహ్మనేందో మహ్మశూరో మహోరాశ్శరాహోతసవైః || ౧౦౪ || 

మహ్మక్రోధో మహ్మజావలో మహ్మశాేంతో మహ్మగుణైః | 
సతయవ్రతైః సతయపరైః సతయసేంధైః సతాేంగతిైః || ౧౦౫ || 

సతయశైః సతయసేంకలపైః సతయచ్ఛర్వత్రలక్షణైః | 
అేంతశారో హయేంతరాతాా పరమాతాా చిదాతాకైః || ౧౦౬ || 

రోచనో రోచమానశ ాసాక్షీ శౌర్వరినారైనైః | 
ముకుేందో నేందనిష్పేందైః సవరుబిేందుైః పురేందరైః || ౧౦౭ || 
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అర్వేందమైః సుమేందశ ాకుేందమేందారహ్మసవాన్ | 
సయేందనారూఢచేండాేంగో హ్మయనేందీ నేందనేందనైః || ౧౦౮ || 

అనసూయానేందనోఽత్ప్నేత్రానేందైః సునేందవాన్ | 
శేంఖ్వానపేంకజకరైః కుేంకుమాేంకో జయాేంకుశైః || ౧౦౯ || 

అేంభోజమకరేందాఢ్యయ నిష్పేంకోఽగరుపేంకిలైః | 
ఇేంద్రశాేంద్రరథశాేంద్రోఽతిచేంద్రశాేంద్రభ్సకైః || ౧౧౦ || 

ఉపేేంద్ర ఇేంద్రరాజశ ావాగ్నేంద్రశాేంద్రలోచనైః | 
ప్రతయక్ పరాక్ పరేంధ్మ పరమారథైః పరాతపరైః || ౧౧౧ || 

అపారవాక్ పారగామో పారావారైః పరావరైః | 
సహసావనరథదాతా చ సహనైః సాహసీ జయీ || ౧౧౨ || 

తజసీవ వాయువిశ్శఖీ తపసీవ తాపస్తతోమైః | 
ఐశవరోయద్భభతికృద్భభతిరైశవరాయేంగకలపవాన్ || ౧౧౩ || 

అేంభోధిశాయీ భగవాన్ సరవజేసాసమపారగైః | 
మహ్మయోగీ మహ్మధీరో మహ్మభోగీ మహ్మప్రభైః || ౧౧౪ || 

మహ్మవీరో మహ్మతుషిటరాహ్మపుషిటరాహ్మగుణైః | 
మహ్మదేవో మహ్మబాహురాహ్మధరోా మహేశవరైః || ౧౧౫ || 

సమీపగో ద్భరగామీ సవరుమారునిరరుళైః | 
నగో నగధరో నాగో నాగశో నాగపాలకైః || ౧౧౬ || 
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హిరణాయైః సవరుర్తా హిరణ్యయర్వార్విరణయదైః | 
గుణగణయైః శరణయశా పుణయక్ర్వోైః పురాణగైః || ౧౧౭ || 

జనయభృజినయసనిదోౌ దివయపేంచ్ఛయుధో వశీ | 
ద్ధరినయభేంగైః పరినయైః సౌజనయనిలయోఽలయైః || ౧౧౮ || 

జలేంధరాేంతకో భసాదైతయనాశీ మహ్మమనాైః | 
శ్రేష్టశ్రశరవిష్ఠఠ ద్రాఘిష్ఠఠ గర్వష్ఠఠ గరుడధవజైః || ౧౧౯ || 

జ్ఞయష్ఠఠ ద్రఢిష్ఠఠ వర్వషష్ఠఠ ద్రాఘీయాన్ ప్రణవైః ఫణీ | 
సేంప్రదాయకరైః సావమీ సుర్శో మాధవో మధైః || ౧౨౦ || 

నిర్విమేష్ఠ విధిర్వధ్ బలవాన్ జ్ఞవనేం బలీ | 
సారాో శ్రోతా వికరాో చ ధ్యతా నేతా సమోఽసమైః || ౧౨౧ || 

హోతా పోతా మహ్మవకాో రేంతా మేంతా ఖ్లేంతకైః | 
దాతా గ్రాహయితా మాతా నియేంతాఽనేంత వైభవైః || ౧౨౨ || 

గోపాో గోపయితా హేంతా ధరాజాగర్వతా ధవైః | 
కరాో క్షేత్రకరైః క్షేత్రప్రదైః క్షేత్రజే ఆతావిత్ || ౧౨౩ || 

క్షేత్రీ క్షేత్రహరైః క్షేత్రప్రియైః క్షేమకరో మరుత్ | 
భకిోప్రదో ముకిోదాయీ శకిోదో యుకిోదాయకైః || ౧౨౪ || 

శకిోయుఙ్జికిోకస్రగీవ సూకిోరామాియసూకిోగైః | 
ధనేంజయో ధనాధయక్షో ధనికో ధనదాధిపైః || ౧౨౫ || 
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మహ్మధనో మహ్మమానీ దురోయధనవిమానితైః | 
రతాికరో రతిరోచీ రతిగరాభశ్రయైః శుచిైః || ౧౨౬ || 

రతిసానునిధిర్ధ్ాళిరతాిభ్ రతికేంకణైః | 
అేంతరలక్షోయఽనోరభ్యసీ చ్ఛేంతర్ౌాయో జితాసనైః || ౧౨౭ || 

అేంతరేంగో దయావాేంశా హ్మయేంతరాాయో మహ్మరువైః | 
సరససిదౌరసికైః సిదౌిైః సాధయైః సదాగతిైః || ౧౨౮ || 

ఆయుైఃప్రదో మహ్మయుషాానర్వాషాానోష్ధీపతిైః | 
అష్టశ్రీరష్టభ్గోఽష్టకకుబావాపోయశో వ్రత్త || ౧౨౯ || 

అషాటపదైః సువరాుభో హయష్టమూర్వోస్త్రిమూర్వోమాన్ | 
అసవపిైః సవపిగైః సవపిైః సుసవపిఫలదాయకైః || ౧౩౦ || 

దుైఃసవపిధవేంసకో ధవసోదుర్విమితోైః శ్శవేంకరైః | 
సువరువరుససేంభ్వోయ వర్వుతో వరుసముాఖ్ైః || ౧౩౧ || 

సువరుముఖ్రీత్తరశ్శవధ్యతపదాేంబుజైః | 
దాక్ష్యయణీవచసుోష్ఠట ద్భరావస్తదృషిటగోచరైః || ౧౩౨ || 

అేంబరీష్వ్రతప్రీతో మహ్మకృతిోవిభేంజనైః | 
మహ్మభిచ్ఛరకధవేంసీ కాలసరపభయాేంతకైః || ౧౩౩ || 

సుదరశనైః కాలమేఘశాయమశ్శ్శరమేంత్రభ్వితైః | 
హేమాేంబుజసరైఃసాియీ శ్రీమనోభ్వితాకృతిైః || ౧౩౪ || 
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శ్రీప్రదతాోేంబుజస్రగీవ శ్రీకేళీైః శ్రీనిధిరభవైః | 
శ్రీప్రదో వామనో లక్ష్మీనాయకశా చతురుభజైః || ౧౩౫ || 

సేంతృపోసోర్వపతసీోరథసాితృసౌఖ్యప్రదరశకైః | 
అగసోాసుోతిసేంహృష్ఠట దర్వశతావయకోభ్వనైః || ౧౩౬ || 

కపిలర్వాైః కపిలవాన్ సుసాితాఘవిపాటనైః | 
వృషాకపిైః కపిసావమిమనోఽంేంతైఃసిథతవిగ్రహైః || ౧౩౭ || 

వహిిప్రియోఽరథసేంభ్వోయ జనలోకవిధ్యకైః | 
వహిిప్రభో వహిితజాైః శుభ్భీష్టప్రదో యమీ || ౧౩౮ || 

వారుణక్షేత్రనిలయో వరుణో వారణ్యర్వాతైః | 
వాయుసాథనకృతావాస్త వాయుగో వాయుసేంభృతైః || ౧౩౯ || 

యమాేంతకోఽభిజననో యమలోకనివారణైః | 
యమినామగ్రగణయశా సేంయమీ యమభ్వితైః || ౧౪౦ || 

ఇేంద్రోదాయనసమీపసథ ఇేంద్రదృగ్నవష్యైః ప్రభైః | 
యక్షరాట్ సరసీవాస్త హయక్షయయనిధికోశకృత్ || ౧౪౧ || 

సావమిత్తరథకృతావాసైః సావమిధ్యయయో హయధోక్షజైః | 
వరాహ్మదయష్టత్తరాథభిసేవితాేంఘ్రిసరోరుహైః || ౧౪౨ || 

పాేండ్గత్తరాథభిషికాోేంగో యుధిషిఠరవరప్రదైః | 
భీమాేంతైఃకరణ్యరూఢైః శ్వవతవాహనసఖ్యవాన్ || ౧౪౩ || 
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నకులభయదో మాద్రీసహదేవాభివేందితైః | 
కృషాుశపథసేంధ్తా కుేంత్తసుోతిరతో దమీ || ౧౪౪ || 

నారదాదిమునిసుోతోయ నితయకరాపరాయణైః | 
దర్వశతావయకోరూపశా వీణ్యనాదప్రమోదితైః || ౧౪౫ || 

ష్ట్కకటిత్తరథచరాయవాన్ దేవత్తరథకృతాశ్రమైః | 
బిలవమలజలసాియీ సరసవతయేంబుసేవితైః || ౧౪౬ || 

తుేంబురూదకసేంసపరశజనచితోతమోఽపహైః | 
మతసావామనకూరాాదిత్తరథరాజైః పురాణభృత్ || ౧౪౭ || 

చక్రధ్యయయపదాేంభోజైః శేంఖ్పూజితపాదుకైః | 
రామత్తరథవిహ్మరీ చ బలభద్రప్రతిషిఠతైః || ౧౪౮ || 

జామదగిాసరసీోరథజలసేచనతర్వపతైః | 
పాపాపహ్మర్వక్లలసుసాితాఘవినాశనైః || ౧౪౯ || 

నభోగేంగాభిషికోశా నాగత్తరాథభిష్పకవాన్ | 
కుమారధ్రాత్తరథస్తథ వటవష్ైః సుమేఖ్లైః || ౧౫౦ || 

వృదౌసయ సుకుమారతవప్రదైః సౌేందరయవాన్ సుఖీ | 
ప్రియేంవదో మహ్మకుక్షిర్వక్ష్యవకుకులనేందనైః || ౧౫౧ || 

నీలగోక్షీరధ్రాభూరవరాహ్మచలనాయకైః | 
భరదావజప్రతిషాఠవాన్ బృహసపతివిభ్వితైః || ౧౫౨ || 
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అేంజనాకృతపూజావాన్ ఆేంజనేయకరార్వాతైః | 
అేంజనాద్రినివాసశా ముేంజకేశైః పురేందరైః || ౧౫౩ || 

కినిరదవేందవసేంబేంధిబేంధమోక్షప్రదాయకైః | 
వైఖానసమఖారేంభో వృష్జ్ఞేయో వృషాచలైః || ౧౫౪ || 

వృష్కాయప్రభేతాో చ క్రీడనాచ్ఛరసేంభ్రమైః | 
సౌవరాలేయవినయసోరాజ్ఞయ నారాయణ ప్రియైః || ౧౫౫ || 

దుర్ాధోభేంజకైః ప్రాజ్ఞే బ్రహోాతసవమహోతుసకైః | 
భద్రాసురశ్శరశా్వతా భద్రక్షేత్రీ సుభద్రవాన్ || ౧౫౬ || 

మృగయాఽక్షీణసనాిహైః శేంఖ్రాజనయతుషిటదైః | 
సాథణుస్తథ వైనతయాేంగభ్వితో హయశరీరవాన్ || ౧౫౭ || 

భోగీేంద్రభోగసేంసాథనో బ్రహ్మాదిగణసేవితైః | 
సహస్రారకచాటాభ్సవదియమానేంతైఃసిథతో గుణీ || ౧౫౮ || 

విష్వకేసనకృతస్తోత్రైః సనేందనవరీవృతాైః | 
జాహివాయదినదీసేవయైః సుర్శాదయభివేందితైః || ౧౫౯ || 

సురాేంగనానృతయపరో గేంధరోవదాుయనప్రియైః | 
రాకేేందుసేంకాశనఖ్ైః కోమలేంఘ్రిసరోరుహైః || ౧౬౦ || 

కచాపప్రపదైః కుేందగులఫకైః సవచాకూరపరైః | 
మేదురసవరువసారఢయకటిదేశసథమేఖ్లైః || ౧౬౧ || 



 
 

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రేం                               www.HariOme.com                                    Page 20 

       

ప్రోలలసచ్యార్వకాభ్సవతకటిదేశైః శుభేంకరైః | 
అనేంతపదాజసాథననాభిర్ధ్ాకిోకమాలికైః || ౧౬౨ || 

మేందారచ్ఛేంపేయమాలీ రతాిభరణసేంభృతైః | 
లేంబయజ్ఞేపవీత్త చ చేంద్రశ్రీఖ్ేండలేపవాన్ || ౧౬౩ || 

వరదోఽభయదశాక్రీ శేంఖీ కౌసుోభదీపిోమాన్ | 
శ్రీవతాసేంకితవక్షస్తక లక్ష్మీసేంశ్రితహృతోటైః || ౧౬౪ || 

నీలోతపల నిభ్కారైః శోణ్యేంభోజసమాననైః | 
కోటిమనాథలవణయశాేంద్రికాసిాతపూర్వతైః || ౧౬౫ || 

సుధ్సవచోారౌౌపుేండ్రశా కసూోరీతిలకాేంచితైః | 
పుేండరీకేక్షణైః సవచోా మలిశోభ్విరాజితైః || ౧౬౬ || 

పదాసథైః పదానాభశా స్తమమేండలగో బుధైః | 
వహిిమేండలగైః సూరయైః సూరయమేండలసేంసిథతైః || ౧౬౭ || 

శ్రీపతిరూభమిజానిశా విమలదయభిసేంవృతైః | 
జగతుకటేంబజనితా రక్షకైః కామితప్రదైః || ౧౬౮ || 

అవసాథత్రయయేంతా చ విశవతజససౌరూపవాన్ | 
జేపిోరి్ేయో జాేనగమోయ జాేనాత్తతైః సురాతిగైః || ౧౬౯ || 

బ్రహ్మాేండాేంతర్హిరావాపోో వేంకటాద్రిగదాధరైః | 
శ్రీ వేంకటాద్రిగదాధర ఓేం నమైః ఇతి || 
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ఏవేం శ్రీవేంకటేశసయ క్ర్వోతేం పరమాదుభతమ్ || ౧౭౦ || 

నామాిేం సహస్రేం సేంశ్రావయేం పవిత్రేం పుణయవరౌనమ్ | 
శ్రవణ్యతసరవదోష్ఘిేం రోగఘిేం మృతుయనాశనమ్ || ౧౭౧ || 

దార్వద్రయభేదనేం ధరాాేం సర్వశవరయఫలప్రదమ్ | 
కాలహివిష్విచ్ఛాదిజవరాపసాారభేంజనమ్ || ౧౭౨ || 

శత్రుక్షయకరేం రాజగ్రహపీడానివారణమ్ | 
బ్రహారాక్షసకూషాాేండభేతాలభయభేంజనమ్ || ౧౭౩ || 

విదాయభిలషీ విదాయవాన్ ధనారీథ ధనవాన్ భవత్ | 
అనేంతకలపజ్ఞవీ సాయదాయుషాకమో మహ్మయశాైః || ౧౭౪ || 

పుత్రారీథ సుగుణ్యనుపత్రాన్ లభేతాఽఽయుష్ాతసోతైః | 
సేంగ్రామే శత్రువిజయీ సభ్యాేం ప్రతివాదిజిత్ || ౧౭౫ || 

దివ్్యరాిమభిర్భిసుో తులసీపూజనాతసకృత్ | 
వైకుేంఠవాసీ భగవతసదృశో విష్ఠుసనిిధౌ || ౧౭౬ || 

కహ్మలరపూజనానాాసాత్ దివత్తయ ఇవ యక్షరాట్ | 
నీలోతపలరానాతసరవరాజపూజయైః సదా భవత్ || ౧౭౭ || 

హృతసేంసిథతైరాిమభిసుో భూయాదైృగ్నవష్యో హర్వైః | 
వాేంఛితారథేం తదా దతావ వైకుేంఠేం చ ప్రయచాతి || ౧౭౮ || 
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త్ప్సేంధయేం యో జపేనిితయేం సేంపూజయ విధినా విభమ్ | 
త్ప్వారేం పేంచవారేం వా ప్రతయహేం క్రమశో యమీ || ౧౭౯ || 

మాసాదలక్ష్మీనాశైః సాయత్ దివమాసాత్ సాయనిర్ేంద్రతా | 
త్ప్మాసానాహదైశవరయేం తతససేంభ్ష్ణేం భవత్ || ౧౮౦ || 

మాసేం పఠనూిానకరామూర్వోేం చ సమవాపుియాత్ | 
మారుభ్రష్టశా సనాారుేం గతసవైః సవేం సవక్యకమ్ || ౧౮౧ || 

చ్ఛేంచలయచితోోఽచ్ఛేంచలయేం మనసాసౌసథాేం చ గచాతి | 
ఆయురారోగయమైశవరయేం జాేనేం మోక్షేం చ విేందతి || ౧౮౨ || 

సరావనాకమానవాపోితి శాశవతేం చ పదేం తథా | 
సతయేం సతయేం పునససతయేం సతయేం సతయేం న సేంశయైః || ౧౮౩ || 

శ్రీ భ్రహ్మాేండపురాణే వసిష్ఠనారదసేంవాదే శ్రీవేంకటాచలమాహ్మతాా 
శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రాధ్యయైః సమాపోైః || 

 


