
Sri Vishnu Sahasranama Stotram –    శ్రీ� విష్ణు� సహశ్రీసనామ స్తో� శ్రీ�ం

    శుక్లా�ంబరధరం విష్ణు
 ం శశివర 
ం చతుర్భు� జమ్ |

   ప్ర�సన్న వదనం ధ్యా� యేత్ సర్వ విఘ్నో్న �శాంతయే ||  ౧ ||

     యస� ద్వి్వ రదవక్త్రాక్లా&ద్యా� ః పారిషద్యా� ః �రః శతమ్ |

     విఘ్న ం నిఘ్న ంతి సతతం విష్వ కసేనం తమాప్రశయే ||  ౨ ||

    వ్యా� సం వసిష్ఠనపా& రం శక్తే &ః పౌప్రతమకల్మ షమ్ |

    �రాశరాత్మ జం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ ||  ౩ ||

    వ్యా� సాయ విష్ణు
రూపాయ వ్యా� సరూపాయ విష
వే |

      నమో వై ప్రబహ్మ నిధయే వ్యాసిష్ఠా్ఠయ నమో నమః ||  ౪ ||

    అవిక్లారాయ శుద్యాJయ నితా� య �రమాత్మ నే |

   సదైకరూ�రూపాయ విష
వే సర్వ జిష
వే ||  ౫ ||

   యస� స్మ రణమాప్రPణ జన్మ సంసారబంధనాత్ |

    విముచ� P నమస&స్మై్మ విష
వే ప్ర�భవిష
వే ||  ౬ ||

    ఓం నమో విష
వే ప్ర�భవిష
వే |

   –ప్రW వైశంపాయన ఉవ్యాచ

     ప్రశుతా్వ ధరా్మ నశేషేణ పావనాని చ సర్వ శః |

   యుధిష్ఠి్ఠరః శాంతనవం పునరేవ్యాభ� భాషత ||  ౭ ||

  –యుధిష్ఠి్ఠర ఉవ్యాచ

      కిమేకం దైవతం లోక్తే కిం వ్యాప్యే� కం �రాయణమ్ |

     స్తు&వంతః కం కమర్చ ంతః ప్రపాపు్న యురా్మ నవ్యాః శుభమ్ ||  ౮ ||

      కో ధర్మ ః సర్వ ధరా్మ ణాం భవతః �రమో మతః |

   కిం జ�న్ము్మ చ� P జంతుర ్జన్మ సంసారబంధనాత్ ||  ౯ ||

   –ప్రW భీష్మ ఉవ్యాచ

   జగప్రతo భుం దేవదేవమనంతం పుర్భుషోత&మమ్ |

   స్తు&వనా్న మసహప్రసేణ పుర్భుషః సతతోతిsతః ||  ౧౦ ||



    తమేవ చార్చ యని్న త� ం భక్లా& � పుర్భుషమవ� యమ్ |

   ధ్యా� యన్ముv wవన్న మస� ంశ్చ యజమానస&మేవ చ ||  ౧౧ ||

   అనాద్వినిధనం విష్ణు
 ం సర్వ లోకమహేశ్వ రమ్ |

    లోక్లాధ� క్షం స్తు&వని్న త� ం సర్వ దుఃఖాతిగో భవేత్ ||  ౧౨ ||

    ప్రబహ్మ ణ� ం సర్వ ధర్మ జ్ఞం లోక్లానాం కీరి &వర Jనమ్ |

   లోకనాథం మహద్భూ� తం సర్వ భూతభవోద� వమ్ ||  ౧౩ ||

     ఏష మే సర్వ ధరా్మ ణాం ధర్మో్మ ఽధికతమో మతః |

    యద� క్లా& � పుండరీక్లాక్షం స&వైరరే్చ న్న రః సద్యా ||  ౧౪ ||

      �రమం యో మహP&జః �రమం యో మహత&�ః |

      �రమం యో మహప్రద� హ్మ �రమం యః �రాయణమ్ ||  ౧౫ ||

      �విప్రతాణాం �విప్రతం యో మంగళానాం చ మంగళమ్ |

      దైవతం దైవతానాం చ భూతానాం యోఽవ� యః పితా ||  ౧౬ ||

    యతః సరా్వ ణి భూతాని భవనా& � ద్వియుగాగమే |

     యసి్మ ంశ్చ ప్ర�ళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే ||  ౧౭ ||

    తస� లోకప్ర�ధ్యానస� జగనా్న థస� భూ�P |

    విషో
రా్న మసహప్రసం మే శృణు పా�భయా�హమ్ ||  ౧౮ ||

     యాని నామాని గౌణాని విఖా� తాని మహాత్మ నః |

     ఋష్ఠిభిః �రిగీతాని తాని వక్ష్యా� మి భూతయే ||  ౧౯ ||

    విషో
రా్న మ సహప్రసస� వేదవ్యా� సో మహామునిః | [**ఋష్ఠిరా్న మా్న ం**]

    ఛందోఽన్ముష్ణు� ప్ తథా దేవో భగవ్యానే�వకీస్తుతః ||  ౨౦ ||

   అమృతాంశూద� వో బీజం శకి &రే �వకినందనః |

     ప్రతిసామా హృదయం తస� శాంత� రే s వినియుజ� P ||  ౨౧ ||

     విష్ణు
 ం జిష్ణు
 ం మహావిష్ణు
 ం ప్ర�భవిష్ణు
 ం మహేశ్వ రమ్ |

    అనేకరూ� దైతా� ంతం నమామి పుర్భుషోత&మమ్ ||  ౨౨ ||

       అస� ప్రWవిషో
రి �వ� సహప్రసనామసో& ప్రత మహామంప్రతస� ప్రW వేదవ్యా� సో భగవ్యానృష్ఠిః అన్ముష్ణు� ప్

ఛందః,    ప్రWమహావిష్ణు
 ః �రమాతా్మ ప్రWమనా్న రాయణో దేవతా,   అమృతాంశూద� వో భాన్మురితి

బీజమ్,   దేవకీనందనః ప్రసషే�తి శకి &ః,      ఉద� వః క్షోభణో దేవ ఇతి �రమో మంప్రతః, 



  శంఖభృన్న ందకీ చప్రకీతి కీలకమ్,    శార్ఙ్గధనా్వ గద్యాధర ఇత� క్త్రాస&మ్,   రథాఙ్గపాణిరక్షోభ� ఇతి

నేప్రతమ్,   ప్రతిసామా సామగసాv మేతి కవచమ్,   ఆనందం �రప్రబహే్మ తి యోనిః, 

   ఋతుస్తుv దర్శ నః క్లాల ఇతి ద్విగ� ంధః,    ప్రW విశ్వ రూ� ఇతి ధ్యా� నమ్,  ప్రWమహావిష్ణు


 కైంకర� రూప్యే (ప్ర¬త� రే s)    సహప్రసనామ జప్యే వినియోగః ||

 కరనా� సః |

     ఓం విశ్వ ం విష్ణు
 ర్వ షట్కా® రః ఇత� ంగుష్ఠా్ఠభా� ం నమః |

      ఓం అమృతాంశూద� వో భాన్ముః ఇతి తర ్జనీభా� ం నమః |

       ఓం ప్రబహ్మ ణో� ప్రబహ్మ కృత్ ప్రబహ్మ ఇతి మధ� మాభా� ం నమః |

      ఓం స్తువర 
బిందు రక్షోభ� ః ఇతి అనామిక్లాభా� ం నమః |

      ఓం నిమిషోఽనిమిషః ప్రసగీ్వ ఇతి కనిష్ఠి్ఠక్లాభా� ం నమః |

       ఓం రథాంగపాణి రక్షోభ� ః ఇతి కరతల కర�ృష్ఠా్ఠభా� ం నమః |

 అంగనా� సః |

       ఓం విశ్వ ం విష్ణు
 ర్వ షట్కా® రః ఇతి జ్ఞా్ఞనాయ హృదయాయ నమః |

       ఓం అమృతాంశూద� వో భాన్ముః ఇతి ఐశ్వ రా� య శిరసే సా్వ హా |

        ఓం ప్రబహ్మ ణో� ప్రబహ్మ కృత్ ప్రబహ్మ ఇతి శక్త్యై µ &� శిఖాయై వషట్ |

       ఓం స్తువర 
బిందు రక్షోభ� ః ఇతి బలాయ కవచాయ హుం |

      ఓం నిమిషోఽనిమిషః ప్రసగీ్వ ఇతి నేప్రతప్రతయాయ వౌషట్ |

       ఓం రథాంగపాణి రక్షోభ� ః ఇతి వీరా� య అక్త్రాసా&య ఫట్ |

      ఓం సర్వ ప్ర�హరణాయుధ ఓం నమ ఇతి ద్విగ� ంధః |

 ధ్యా� నమ్ |

  క్షీర్మోదన్వ ప్రతo దేశే శుచిమణివిలసత్సైv కP మౌకి &క్లానాం

  మాలాక్లు�పా&సనసsః స్ఫ టికమణినిభైర్మౌ్మ కి &కైర్మ ండితాంగః |

శుక్త్రాభైరక్త్రాభైరదక్త్రాభైర్భు�రివిరచిత్సైర్భు్మ క &¬యూషవర్షైµ Éః

    ఆనందీ నః పునీయాదరినలినగద్యా శంఖపాణిర్భు్మ క్లుందః ||  ౧ ||

      భూః పాదౌ యస� నాభిరి్వ యదస్తురనిలశ్చ ంప్రద సూర్మౌ� చ నేప్రP

      కరా
వ్యాసాః శిర్మో దౌ� ర్భు్మ ఖమపి దహనో యస� వ్యాసే&యమబిJః |

   అంతఃసsం యస� విశ్వ ం స్తురనరఖగగోభోగిగంధర్వ దైత్సై� ః

       చిప్రతం రంరమ� P తం ప్రతిభువన వపుషం విష్ణు
మీశం నమామి ||  ౨ ||

   శాంతాక్లారం భుజగశయనం �ద్మ నాభం స్తురేశం

    విశా్వ క్లారం గగనసదృశం మేఘవర 
ం శుభాంగమ్ |



  లక్షీ్మ క్లాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యాJ � నగమ� ం

    వందే విష్ణు
 ం భవభయహరం సర్వ లోకైకనాథమ్ ||  ౩ ||

 మేఘశా� మం ¬తకౌశేయవ్యాసం

  ప్రWవతాv ంకం కౌస్తు&భోద్యా� సితాంగమ్ |

 పుణో� ప్యేతం పుండరీక్లాయతాక్షం

   విష్ణు
 ం వందే సర్వ లోకైకనాథమ్ ||  ౪ ||

[**  –అధికశ్లో�కం

   నమః సమస&భూతానామాద్విభూతాయ భూభృP |

   అనేకరూ�రూపాయ విష
వే ప్ర�భవిష
వే ||  ౫ || **]

 సశంఖచప్రకం సకిరీటక్లుండలం

  స¬తవక్త్రాస&ం సరసీర్భుహేక్షణమ్ |

సహారవక్షఃసsలశ్లోభికౌస్తు&భం

    నమామి విష్ణు
 ం శిరసా చతుర్భు� జమ్ ||  ౬ ||

[**  –అధికశ్లో�కం

  ఛాయాయాం పారిజ్ఞాతస� హేమసింహాసనో�రి

 ఆసీనమంబుదశా� మమాయతాక్షమలంకృతమ్ |

   చంప్రద్యాననం చతురా� హుం ప్రWవతాv ంకిత వక్షసం

    ర్భుకి్మ ణీ సత� భామాభా� ం సహితం కృష
మాప్రశయే ||  ౭ || **]

—–

  హరిః ఓం |

   విశ్వ ం విష్ణు
 ర్వ షట్కా® ర్మో భూతభవ� భవప్రతo భుః |

   భూతకృద్భూ� తభృద్యా� వో భూతాతా్మ భూతభావనః ||  ౧ ||

    పూతాతా్మ �రమాతా్మ చ ముక్లా&నాం�రమాగతిః |

     అవ� యః పుర్భుషసాv క్షీ క్షేప్రతజ్ఞో్ఞ ఽక్షర ఏవ చ ||  ౨ ||

    యోగో యోగవిద్యాం నేతా ప్ర�ధ్యానపుర్భుషేశ్వ రః |

    నారసింహవపుః ప్రWమాన్ క్తేశవః పుర్భుషోత&మః ||  ౩ ||

 సర్వ శ్శ ర్వ శి్శ వసాv Þణురూ� తాద్విరి్న ధిరవ� యః |

     సంభవో భావనో భరా& ప్ర�భవః ప్ర�భురీశ్వ రః ||  ౪ ||



    స్వ యంభూః శంభురాద్విత� ః పుష® రాక్షో మహాస్వ నః |

    అనాద్వినిధనో ధ్యాతా విధ్యాతా ధ్యాతుర్భుత&మః ||  ౫ ||

   అప్ర�మేయో హృషీక్తేశః �ద్మ నాభోఽమరప్ర�భుః |

    విశ్వ కరా్మ మన్ముస&్వ ష్ఠా� సsవిష్ఠసv Þవిర్మో ప్రàవః ||  ౬ ||

    అప్రగాహ� శా్శ శ్వ తః కృషో
 లోహితాక్షః ప్ర�తర �నః |

    ప్ర�భూతక్త్రాసి&కక్లుబ్ధాJమ �విప్రతం మంగళం �రమ్ ||  ౭ ||

     ఈశానః ప్రపాణదః ప్రపాణో జ్యే� ష్ఠప్రశే్శ ష్ఠః ప్ర�జ్ఞా�తిః |

    హిరణ� గర్మో� భూగర్మో� మాధవో మàసూదనః ||  ౮ ||

      ఈశ్వ ర్మో విప్రకమీ ధనీ్వ మేధ్యావీ విప్రకమః ప్రకమః |

    అన్ముత&మో దురాధర Éః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మ వ్యాన్ ||  ౯ ||

    స్తురేశశ్శ రణం శర్మ విశ్వ రేతాః ప్ర�జ్ఞాభవః |

   అహసv ంవతv ర్మో వ్యా� ళః ప్ర�త� యసv ర్వ దర్శ నః ||  ౧౦ ||

 అజసv రే్వ శ్వ రసిv దJసిv ద్విJసv రా్వ ద్విరచ్యు� తః |

  వృష్ఠాకపిరమేయాతా్మ సర్వ యోగవినిసv ృతః ||  ౧౧ ||

  వస్తుర్వ స్తుమనాసv త� సv మాతా్మ సమి్మ తసv మః |

    అమోఘః పుండరీక్లాక్షో వృషకరా్మ వృష్ఠాకృతిః ||  ౧౨ ||

   ర్భుప్రదో బహుశిరా బప్రభురి్వ శ్వ యోనిశు్శ చిప్రశవ్యాః |

  అమృతశా్శ శ్వ తసాv Þణుర్వ రార్మోహో మహాతపాః ||  ౧౩ ||

  సర్వ గసv ర్వ విద్యా� న్మురి్వ ష్వ క్తేv నో జనార �నః |

    వేదో వేదవిదవ� ంగో వేద్యాంగో వేదవిత® విః ||  ౧౪ ||

   లోక్లాధ� క్షస్తుv రాధ� క్షో ధరా్మ ధ� క్షః కృతాకృతః |

  చతురాతా్మ చతురూ్వ � హశ్చ తుర �ంక్త్రాష�శ్చ తుర్భు� జః ||  ౧౫ ||

   ప్రభాజిష్ణు
 ర్మో� జనం భోక్లా& సహిష్ణు
 ర ్జగద్యాద్విజః |

     అనఘ్నో విజయో జ్యేతా విశ్వ యోనిః పునర్వ స్తుః ||  ౧౬ ||

   ఉప్యేంప్రదో వ్యామనః ప్రపాంశురమోఘశు్శ చిరూరి్జతః |

    అతీంప్రదసv ంప్రగహసv ర్మో్గ ధృతాతా్మ నియమో యమః ||  ౧౭ ||



      వేదో� వైద� ః సద్యాయోగీ వీరహా మాధవో మàః |

    అతీంప్రద్వియో మహామాయో మహోతాv హో మహాబలః ||  ౧౮ ||

  మహాబుద్విJర్మ హావీర్మో� మహాశకి &ర్మ హాదు� తిః |

   అనిరే �శ� వపుః ప్రWమానమేయాతా్మ మహాప్రద్విధృత్ ||  ౧౯ ||

    మహేష్ఠా్వ సో మహీభరా& ప్రWనివ్యాససv తాం గతిః |

    అనిర్భుదJస్తుv రానందో గోవిందో గోవిద్యాం �తిః ||  ౨౦ ||

   మరీచిర �మనో హంసస్తుv �ర్మో
 భుజగోత&మః |

   హిరణ� నాభస్తుv తపాః �ద్మ నాభః ప్ర�జ్ఞా�తిః ||  ౨౧ ||

   అమృతు� సv ర్వ దృకిv ంహసv ంధ్యాతా సంధిమాన్ సిsరః |

    అజ్ఞో దుర్మ ర Éణశా్శ సా& విప్రశుతాతా్మ స్తురారిహా ||  ౨౨ ||

   గుర్భుర్భు్గర్భుతమో ధ్యామ సత� సv త� �రాప్రకమః |

  నిమిషోఽనిమిషప్రసv గీ్వ వ్యాచసo తిర్భుద్యారధీః ||  ౨౩ ||

    అప్రగణీక్త్రారా్గమణీః ప్రWమానా్న � యో నేతా సమీరణః |

   సహప్రసమూరాJ విశా్వ తా్మ సహప్రసాక్షసv హప్రసపాత్ ||  ౨౪ ||

   ఆవర &నో నివృతా&తా్మ సంవృతసv ంప్ర�మర �నః |

   అహసv ంవర &కో వహి్న రనిలో ధరణీధరః ||  ౨౫ ||

   స్తుప్ర�సాదః ప్ర�సనా్న తా్మ విశ్వ సృడి్వ శ్వ భుగి్వ భుః |

   సత® రా& సత® ృతసాv àర ్జహు్న రా్న రాయణో నరః ||  ౨౬ ||

  అసంఖ్యే� యోఽప్ర�మేయాతా్మ విశిష�శి్శ ష�కృచ్యుë చిః |

 సిద్యాJ ర sసిv దJసంకలo సిv ద్విJదసిv ద్విJసాధనః ||  ౨౭ ||

    వృష్ఠాహీ వృషభో విష్ణు
 ర్వ ృష�రా్వ వృషోదరః |

    వర Jనో వర Jమానశ్చ వివిక &ః ప్రశుతిసాగరః ||  ౨౮ ||

      స్తుభుజ్ఞో దురJర్మో వ్యాగీ్మ మహేంప్రదో వస్తుదో వస్తుః |

    నైకరూపో బృహప్రద్భూ�ః శిపివిష�ః ప్ర�క్లాశనః ||  ౨౯ ||

   ఓజసే&జ్ఞోదు� తిధరః ప్ర�క్లాశాతా్మ ప్ర�తా�నః |

  ఋదJసv o ష్ఠా� క్షర్మో మంప్రతశ్చ ంప్రద్యాంశురా� స® రదు� తిః ||  ౩౦ ||



   అమృతాంశూద� వో భాన్ముః శశిబిందుస్తుv రేశ్వ రః |

  ఔషధం జగతసేv తుసv త� ధర్మ �రాప్రకమః ||  ౩౧ ||

   భూతభవ� భవనా్న థః �వనః పావనోఽనలః |

     క్లామహా క్లామకృతా® ంతః క్లామః క్లామప్ర�దః ప్ర�భుః ||  ౩౨ ||

   యుగాద్వికృదు� గావర్మో& నైకమాయో మహాశనః |

   అదృశ్లో� వ� క &రూ�శ్చ సహప్రసజిదనన&జిత్ ||  ౩౩ ||

    ఇషో�ఽవిశిష�శి్శ షే�ష�ః శిఖండీ నహుషో వృషః |

   ప్రకోధహా ప్రకోధకృత® రా& విశ్వ బ్ధాహుర్మ హీధరః ||  ౩౪ ||

     అచ్యు� తః ప్ర�థితః ప్రపాణః ప్రపాణదో వ్యాసవ్యాన్ముజః |

  అపాంనిధిరధిష్ఠా్ఠనమప్ర�మత&ః ప్ర�తిష్ఠి్ఠతః ||  ౩౫ ||

     స® ందః స® ందధర్మో àర్మో� వరదో వ్యాయువ్యాహనః |

   వ్యాస్తుదేవో బృహద్యా� న్మురాద్విదేవః పురందరః ||  ౩౬ ||

  అశ్లోకసా& రణసా& రః శూరశ్శౌ్శ రిర ్జనేశ్వ రః |

   అన్ముకూలశ్శ తావర &ః �దీ్మ �ద్మ నిభేక్షణః ||  ౩౭ ||

  �ద్మ నాభోఽరవింద్యాక్షః �ద్మ గర� శ్శ రీరభృత్ |

    మహరిJరృదోJ వృద్యాJ తా్మ మహాక్షో గర్భుడధ్వ జః ||  ౩౮ ||

   అతులశ్శ రభో భీమసv మయజ్ఞో్ఞ హవిర ్హరిః |

   సర్వ లక్షణలక్షణో� లక్షీ్మ వ్యాన్ సమితింజయః ||  ౩౯ ||

    విక్షర్మో ర్మోహితో మార్మో్గ హేతురా�మోదరసv హః |

   మహీధర్మో మహాభాగో వేగవ్యానమితాశనః ||  ౪౦ ||

     ఉద� వః క్షోభణో దేవః ప్రWగర� ః �రమేశ్వ రః |

      కరణం క్లారణం కరా& వికరా& గహనో గుహః ||  ౪౧ ||

     వ� వసాయో వ� వసాs నః సంసాs నః సాs నదో ప్రàవః |

   �రరి Jః �రమసo ష�స్తు&ష�ః పుష�శు్శ భేక్షణః ||  ౪౨ ||

      రామో విరామో విరజ్ఞో మార్మో్గ నేయో నయోఽనయః |

    వీరశ్శ కి &మతాం ప్రశేషో్ఠ ధర్మో్మ ధర్మ విదుత&మః ||  ౪౩ ||



      వైక్లుంఠః పుర్భుషః ప్రపాణః ప్రపాణదః ప్ర�ణవః �ృథుః |

   హిరణ� గర� శ్శ ప్రతుఘ్నో్న వ్యా� పో& వ్యాయురధోక్షజః ||  ౪౪ ||

    ఋతుస్తుv దర్శ నః క్లాలః �రమేషీ్ఠ �రిప్రగహః |

    ఉప్రగసv ంవతv ర్మో దక్షో విప్రశామో విశ్వ దక్షిణః ||  ౪౫ ||

   విసా& రసాv Þవరసాs ణుః ప్ర�మాణం బీజమవ� యమ్ |

    అర్మోsఽనర్మోs మహాకోశ్లో మహాభోగో మహాధనః ||  ౪౬ ||

  అనిరి్వ ణ
సv Þవిషో్ఠఽభూర Jర్మ యూపో మహామఖః |

   నక్షప్రతనేమిర్న క్షప్రతీ క్షమః క్ష్యామసv మీహనః ||  ౪౭ ||

      యజ్ఞ ఇజ్ఞో� మహేజ� శ్చ ప్రకతుసv ప్రతం సతాం గతిః |

    సర్వ దరీ్శ విముక్లా&తా్మ సర్వ జ్ఞో్ఞ జ్ఞా్ఞ నముత&మమ్ ||  ౪౮ ||

  స్తుప్రవతస్తుv ముఖసూv క్ష్మ ః స్తుఘ్నోషస్తుv ఖదస్తుv హృత్ |

   మనోహర్మో జితప్రకోధో వీరబ్ధాహురి్వ ద్యారణః ||  ౪౯ ||

    సా్వ �నసv ్వ వశ్లో వ్యా� ¬ నైక్లాతా్మ నైకకర్మ కృత్ |

     వతv ర్మో వతv లో వతీv రత్న గర్మో� ధనేశ్వ రః ||  ౫౦ ||

  ధర్మ గుబJర్మ కృదJరీ్మ సదసత్క్షరమక్షరమ్ | [**సదక్షరమసత్క్షరమ్**]

   అవిజ్ఞా్ఞతా సహప్రసాంశురి్వ ధ్యాతా కృతలక్షణః ||  ౫౧ ||

  గభసి&నేమిసv త&్వ సsసిv ంహో భూతమహేశ్వ రః |

    ఆద్విదేవో మహాదేవో దేవేశ్లో దేవభృదు్గర్భుః ||  ౫౨ ||

    ఉత&ర్మో గో�తిర్మో్గపా& జ్ఞా్ఞ నగమ� ః పురాతనః |

   శరీరభూతభృదో� క్లా& క¬ంప్రదో భూరిదక్షిణః ||  ౫౩ ||

  సోమపోఽమృత�సోv మః పుర్భుజితుo ర్భుసత&మః |

   వినయో జయసv త� సంధో ద్యాశార ్హసాv త&్వ తాం�తిః ||  ౫౪ ||

    జీవో వినయితా సాక్షీ ముక్లుందోఽమితవిప్రకమః |

  అంభోనిధిరనంతాతా్మ మహోదధిశయోఽంతకః ||  ౫౫ ||

    అజ్ఞో మహార్హసాv ్వ భావో� జితామిప్రతః ప్ర�మోదనః |

    ఆనందో నందనో నందసv త� ధరా్మ ప్రతివిప్రకమః ||  ౫౬ ||



    మహరిÉః కపిలాచార� ః కృతజ్ఞో్ఞ మేద్వినీ�తిః |

   ప్రతి�దక్త్రాసి&దశాధ� క్షో మహాశృంగః కృతాంతకృత్ ||  ౫౭ ||

   మహావరాహో గోవిందస్తుv షేణః కనక్లాంగదీ |

    గుహో� గభీర్మో గహనో గు�&శ్చ ప్రకగద్యాధరః ||  ౫౮ ||

   వేధ్యాసాv ్వ ంగోఽజితః కృషో
 దృఢసv ంకర Éణోఽచ్యు� తః |

     వర్భుణో వ్యార్భుణో వృక్షః పుష® రాక్షో మహామనాః ||  ౫౯ ||

    భగవ్యాన్ భగహాఽఽనందీ వనమాలీ హలాయుధః |

  ఆద్వితో� జ్ఞో� తిరాద్విత� సv హిష్ణు
 ర ్గతిసత&మః ||  ౬౦ ||

   స్తుధనా్వ ఖండ�రశురా�ర్భుణో ప్రదవిణప్ర�దః |

  ద్వివిసo ృకv ర్వ దృగా్వ � సో వ్యాచసo తిరయోనిజః ||  ౬౧ ||

     ప్రతిసామా సామగసాv మ నిరా్వ ణం భేషజం భిషక్ |

    సనా్న � సకృచë మశా్శ ంతో నిష్ఠా్ఠ శాంతిః �రాయణః ||  ౬౨ ||

   శుభాంగశా్శ ంతిదప్రసv ష్ఠా� క్లుముదః క్లువలేశయః |

    గోహితో గో�తిర్మో్గపా& వృషభాక్షో వృషప్రపియః ||  ౬౩ ||

    అనివరీ & నివృతా&తా్మ సంక్షేపా& క్షేమకృచిë వః |

    ప్రWవతv వక్ష్యాః ప్రWవ్యాసః ప్రW�తిః ప్రWమతాంవరః ||  ౬౪ ||

     ప్రWదః ప్రWశః ప్రWనివ్యాసః ప్రWనిధిః ప్రWవిభావనః |

    ప్రWధరః ప్రWకరః ప్రశేయః ప్రWమానో�కప్రతయాప్రశయః ||  ౬౫ ||

  స్వ క్షసv ్వ ంగశ్శ తానందో నంద్విర్మో్జ� తిర ్గణేశ్వ రః |

   విజితాతా్మ విధేయాతా్మ సతీ® రి &శిë న్న సంశయః ||  ౬౬ ||

 ఉదీర 
సv ర్వ తశ్చ క్షురనీశశా్శ శ్వ తసిsరః |

   భూశయో భూషణో భూతిరి్వ శ్లోకశ్లో్శ కనాశనః ||  ౬౭ ||

    అరి్చ ష్ఠా్మ నరి్చ తః క్లుంభో విశుద్యాJ తా్మ విశ్లోధనః |

  అనిర్భుదోJఽప్ర�తిరథః ప్ర�దు� మో్న ఽమితవిప్రకమః ||  ౬౮ ||

  క్లాలనేమినిహా వీరశ్శౌ్శ రిశూ్శ రజనేశ్వ రః |

     ప్రతిలోక్లాతా్మ ప్రతిలోక్తేశః క్తేశవః క్తేశిహా హరిః ||  ౬౯ ||



     క్లామదేవః క్లామపాలః క్లామీ క్లాంతః కృతాగమః |

  అనిరే �శ� వపురి్వ ష్ణు
 రీ్వ ర్మోఽనంతో ధనంజయః ||  ౭౦ ||

    ప్రబహ్మ ణో� ప్రబహ్మ కృప్రద� హా్మ ప్రబహ్మ ప్రబహ్మ వివర Jనః |

    ప్రబహ్మ విప్రద్యా� హ్మ ణో ప్రబహీ్మ ప్రబహ్మ జ్ఞో్ఞ ప్రబ్ధాహ్మ ణప్రపియః ||  ౭౧ ||

    మహాప్రకమో మహాకరా్మ మహాPజ్ఞా మహోరగః |

   మహాప్రకతుర్మ హాయజ్ఞా్వ మహాయజ్ఞో్ఞ మహాహవిః ||  ౭౨ ||

   స&వ� సv wవప్రపియసోv wప్రతం స్తు&తసోv wతా రణప్రపియః |

    పూర
ః పూరయితా పుణ� ః పుణ� కీరి &రనామయః ||  ౭౩ ||

   మనోజవసీ&ర sకర్మో వస్తురేతా వస్తుప్ర�దః |

    వస్తుప్ర�దో వ్యాస్తుదేవో వస్తుర్వ స్తుమనా హవిః ||  ౭౪ ||

  సద్గతిసv త® ృతిసv తా& సద్భూ� తిసv తo రాయణః |

  శూరసేనో యదుప్రశేష్ఠసv ని్న వ్యాసస్తుv యామునః ||  ౭౫ ||

   భూతావ్యాసో వ్యాస్తుదేవః సరా్వ స్తునిలయోఽనలః |

    దరo హా దరo దో దృపో& దుర Jర్మోఽథా�రాజితః ||  ౭౬ ||

 విశ్వ మూరి&ర్మ హామూరి&రీ �� &మూరి&రమూరి&మాన్ |

 అనేకమూరి&రవ� క &శ్శ తమూరి&శ్శ తాననః ||  ౭౭ ||

     ఏకో నైకసv వః కః కిం యత&తo దమన్ముత&మమ్ |

   లోకబంàర్మో�కనాథో మాధవో భక &వతv లః ||  ౭౮ ||

   స్తువర 
వర్మో
 హేమాంగో వరాంగశ్చ ందనాంగదీ |

   వీరహా విషమశూ్శ నో� ఘృతాWరచలశ్చ లః ||  ౭౯ ||

     అమానీ మానదో మానో� లోకసా్వ మీ ప్రతిలోకధృత్ |

    స్తుమేధ్యా మేధజ్ఞో ధన� సv త� మేధ్యా ధరాధరః ||  ౮౦ ||

   Pజ్ఞోవృషో దు� తిధరసv ర్వ శక్త్రాస&భృతాం వరః |

     ప్ర�ప్రగహో నిప్రగహో వ� ప్రగో నైకశృంగో గద్యాప్రగజః ||  ౮౧ ||

 చతురూ్మ రి &శ్చ తురా� హుశ్చ తురూ్వ � హశ్చ తుర ్గతిః |

  చతురాతా్మ చతురా� వశ్చ తురే్వ దవిదేకపాత్ ||  ౮౨ ||



   సమావర్మో&ఽనివృతా&తా్మ దుర ్జయో దురతిప్రకమః |

     దుర�భో దుర ్గమో దుర్మో్గ దురావ్యాసో దురారిహా ||  ౮౩ ||

  శుభాంగో లోకసారంగస్తుv తంతుస&ంతువర Jనః |

    ఇంప్రదకరా్మ మహాకరా్మ కృతకరా్మ కృతాగమః ||  ౮౪ ||

  ఉద� వస్తుv ందరస్తుv ందో రత్న నాభస్తుv లోచనః |

    అర్మో® వ్యాజసనిశ్శ ృంగీ జయంతః సర్వ విజ్జయీ ||  ౮౫ ||

 స్తువర 
బిందురక్షోభ� సv ర్వ వ్యాగీశ్వ రేశ్వ రః |

    మహాప్రహదో మహాగర్మో& మహాభూతో మహానిధిః ||  ౮౬ ||

     క్లుముదః క్లుందరః క్లుందః �ర ్జన� ః పావనోఽనిలః |

 అమృతాంశ్లోఽమృతవపుసv ర్వ జ్ఞసv ర్వ తోముఖః ||  ౮౭ ||

  స్తులభస్తుv ప్రవతసిv దJః శప్రతుజిచë ప్రతుతా�నః |

 న� ప్రగోధోఽదుంబర్మోఽశ్వ తsశా్చ ణూరాంప్రధనిషూదనః ||  ౮౮ ||

 సహప్రసారి్చ సv � &జిహ్వ సv ప్తైµ &ధ్యాసv � &వ్యాహనః |

  అమూరి&రనఘ్నోఽచినో& � భయకృద� యనాశనః ||  ౮౯ ||

    అణుర� ృహత® ృశః సూs లో గుణభృని్న ర్భు్గణో మహాన్ |

     అధృతః స్వ ధృతః సా్వ సs� ః ప్రపాగ్వ ంశ్లో వంశవర Jనః ||  ౯౦ ||

    భారభృత® థితో యోగీ యోగీశః సర్వ క్లామదః |

     ఆప్రశమః ప్రశమణః క్ష్యామః స్తు�ర్మో
 వ్యాయువ్యాహనః ||  ౯౧ ||

     ధన్మురJర్మో ధన్మురే్వ దో దండో దమయితా దమః |

    అ�రాజితసv ర్వ సహో నియంతా నియమో యమః ||  ౯౨ ||

  సత&్వ వ్యాన్ సాతి&్వ కసv త� సv త� ధర్మ �రాయణః |

   అభిప్రపాయః ప్రపియార్మో్హఽర ్హః ప్రపియకృప్రతీo తివర Jనః ||  ౯౩ ||

 విహాయసగతిర్మో్జ� తిస్తుv ర్భుచిర్భు్హతభుగి్వ భుః |

  రవిరి్వ లోచనసూv ర� సv వితా రవిలోచనః ||  ౯౪ ||

    అనంతో హుతభుగో� క్లా& స్తుఖదో నైకజ్ఞోఽప్రగజః |

  అనిరి్వ ణ
సv ద్యామరీ É లోక్లాధిష్ఠా్ఠనమదు� తః ||  ౯౫ ||



   సనాతv నాతనతమః కపిలః కపిరవ� యః |

  స్వ సి&దసv ్వ సి&కృతv ్వ సి& స్వ సి&భుకv ్వ సి&దక్షిణః ||  ౯౬ ||

    అర్మౌప్రదః క్లుండలీ చప్రకీ విప్రకమూ� రి ్జతశాసనః |

  శబ్ధా� తిగశ్శ బ�సహః శిశిరశ్శ ర్వ రీకరః ||  ౯౭ ||

     అప్రకూరః ప్యేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాంవరః |

   విద్వ త&మో వీతభయః పుణ� ప్రశవణకీర &నః ||  ౯౮ ||

    ఉతా& రణో దుష® ృతిహా పుణో� దుసv ్వ �్న నాశనః |

     వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః �ర� వసిsతః ||  ౯౯ ||

 అనంతరూపోఽనంతప్రWరి ్జతమన్ము� ర� యా�హః |

     చతురప్రశ్లో గభీరాతా్మ విద్విశ్లో వ్యా� ద్విశ్లో ద్విశః ||  ౧౦౦ ||

   అనాద్విరూ� ర్భు� వో లక్షీ్మ స్తుv వీర్మో ర్భుచిరాంగదః |

   జననో జనజనా్మ ద్విరీ� మో భీమ�రాప్రకమః ||  ౧౦౧ ||

    ఆధ్యారనిలయో ధ్యాతా పుషo హాసః ప్ర�జ్ఞాగరః |

    ఊర J్వ గసv తo థాచారః ప్రపాణదః ప్ర�ణవః �ణః ||  ౧౦౨ ||

   ప్ర�మాణం ప్రపాణనిలయః ప్రపాణభృప్రతాo ణజీవనః |

   తత&్వ ం తత&్వ విదేక్లాతా్మ జన్మ మృతు� జరాతిగః ||  ౧౦౩ ||

  భూర్భు� వసv ్వ స&ర్భుసా& రసv వితా ప్ర�పితామహః |

    యజ్ఞో్ఞ యజ్ఞ�తిర� జ్ఞా్వ యజ్ఞా్ఞ ంగో యజ్ఞవ్యాహనః ||  ౧౦౪ ||

  యజ్ఞభృద� జ్ఞకృద� జీ్ఞ యజ్ఞభుగ� జ్ఞసాధనః |

   యజ్ఞా్ఞ ంతకృద� జ్ఞగుహ� మన్న మనా్న ద ఏవ చ ||  ౧౦౫ ||

  ఆత్మ యోనిసv ్వ యంజ్ఞాతో వైఖానసాv మగాయనః |

   దేవకీనందనప్రసv ష్ఠా� క్షితీశః పా�నాశనః ||  ౧౦౬ ||

     శంఖభృన్న ందకీ చప్రకీ శార్ఙ్గధనా్వ గద్యాధరః |

 రథాంగపాణిరక్షోభ� సv ర్వ ప్ర�హరణాయుధః ||  ౧౦౭ ||

    ప్రWసర్వ ప్ర�హరణాయుధ ఓం నమ ఇతి |

        వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ ్గ శంఖీ చప్రకీ చ నందకీ |

  ప్రWమానా్న రాయణో విష్ణు
 రా్వ స్తుదేవోఽభిరక్షతు ||  ౧౦౮ ||



ఉ��రపీఠిక

  ప్రW భీష్మ ఉవ్యాచ-

    ఇతీదం కీర &నీయస� క్తేశవస� మహాత్మ నః |

    నామా్న ం సహప్రసం ద్వివ్యా� నామశేషేణ ప్ర�కీరి &తమ్ ||  ౧ ||

     య ఇదం శృణుయాని్న త� ం యశా్చ పి �రికీర &యేత్ |

    నాశుభం ప్రపాపు్న యాతి® ంచితోv ఽముప్రPహ చ మానవః ||  ౨ ||

     వేద్యాంతగో ప్రబ్ధాహ్మ ణః సా� త్క్షప్రతియో విజయీ భవేత్ |

    వైశ్లో� ధనసమృదJః సా� చ్ఛూ ë ప్రదః స్తుఖమవ్యాపు్న యాత్ ||  ౩ ||

   ధరా్మ రీ s ప్రపాపు్న యాదJర్మ మరాs రీ s చార sమాపు్న యాత్ |

   క్లామానవ్యాపు్న యాతా® మీ ప్ర�జ్ఞారీ s చాపు్న యాప్రతo జ్ఞాః ||  ౪ ||

   భకి &మాన్ యసv దోతాsయ శుచిస&ద్గతమానసః |

   సహప్రసం వ్యాస్తుదేవస� నామా్న మేతప్రతo కీర &యేత్ ||  ౫ ||

     యశః ప్రపాపో్న తి విపులం యాతిప్రపాధ్యాన� మేవ చ |

    అచలాం ప్రశియమాపో్న తి ప్రశేయః ప్రపాపో్న త� న్ముత&మమ్ ||  ౬ ||

      న భయం క్వ చిద్యాపో్న తి వీర� ం Pజశ్చ విందతి |

  భవత� ర్మోగో దు� తిమాన� లరూ�గుణాని్వ తః ||  ౭ ||

     ర్మోగార్మో& ముచ� P ర్మోగాద� దోJ ముచ్యే� త బంధనాత్ |

    భయాన్ము్మ చ్యే� త భీతస్తు& ముచ్యే � తా�న్న ఆ�దః ||  ౮ ||

   దురా్గణ� తితరతా� శు పుర్భుషః పుర్భుషోత&మమ్ |

   స్తు&వనా్న మసహప్రసేణ నిత� ం భకి &సమని్వ తః ||  ౯ ||

   వ్యాస్తుదేవ్యాప్రశయో మర్మో&� వ్యాస్తుదేవ�రాయణః |

    సర్వ పా�విశుద్యాJ తా్మ యాతి ప్రబహ్మ సనాతనమ్ ||  ౧౦ ||

    న వ్యాస్తుదేవభక్లా&నామశుభం విద� P క్వ చిత్ |

  జన్మ మృతు� జరావ్యా� ధిభయం నైవో�జ్ఞాయP ||  ౧౧ ||

   ఇమం స&వమధీయానః ప్రశద్యాJ భకి &సమని్వ తః |

  యుజ్యే� తాత్మ స్తుఖక్ష్యాంతిప్రWధృతిస్మ ృతికీరి &భిః ||  ౧౨ ||



         న ప్రకోధో న చ మాతv ర� ం న లోభో నాశుభా మతిః |

     భవంతి కృత పుణా� నాం భక్లా&నాం పుర్భుషోత&మే ||  ౧౩ ||

    దౌ� సv చంప్రద్యార® నక్షప్రతం ఖం ద్విశ్లో భూర్మ హోదధిః |

    వ్యాస్తుదేవస� వీరే� ణ విధృతాని మహాత్మ నః ||  ౧౪ ||

  సస్తురాస్తురగంధర్వ ం సయక్షోరగరాక్షసమ్ |

    జగద్వ శే వర &Pదం కృష
స� సచరాచరమ్ ||  ౧౫ ||

      ఇంప్రద్వియాణి మనో బుద్విJసv త&్వ ం Pజ్ఞో బలం ధృతిః |

     వ్యాస్తుదేవ్యాత్మ క్లానా� హుః క్షేప్రతం క్షేప్రతజ్ఞ ఏవ చ ||  ౧౬ ||

   సరా్వ గమానామాచారః ప్ర�థమం �రికలిo తః |

    ఆచారప్ర�భవో ధర్మో్మ ధర్మ స� ప్ర�భురచ్యు� తః ||  ౧౭ ||

     ఋషయః పితర్మో దేవ్యా మహాభూతాని ధ్యాతవః |

   జంగమాజంగమం చ్యేదం జగనా్న రాయణోద� వమ్ ||  ౧౮ ||

       యోగో జ్ఞా్ఞనం తథా సాంఖ� ం విద్యా� శి్శ లాo ద్వి కర్మ చ |

   వేద్యాశా్శ క్త్రాసా& ణి విజ్ఞా్ఞనమేతతv ర్వ ం జనార �నాత్ ||  ౧౯ ||

   ఏకో విష్ణు
 ర్మ హద్భూ� తం �ృథగ్భూ� తాన� నేకశః |

    ప్రతీనో�క్లానా్వ � �� భూతాతా్మ భుంక్తే & విశ్వ భుగవ� యః ||  ౨౦ ||

     ఇమం స&వం భగవతో విషో
రా్వ � సేన కీరి &తమ్ |

      �ఠేద� ఇచ్యేë తుo ర్భుషః ప్రశేయః ప్రపాపు&ం స్తుఖాని చ ||  ౨౧ ||

    విశే్వ శ్వ రమజం దేవం జగతః ప్ర�భుమవ� యమ్ |

       భజంతి యే పుష® రాక్షం న P యాంతి �రాభవమ్ ||  ౨౨ ||

       న P యాంతి �రాభవమ్ ఓం నమ ఇతి |

 అర్భు్జన ఉవ్యాచ-

   �ద్మ �ప్రతవిశాలాక్ష �ద్మ నాభ స్తుర్మోత&మ |

    భక్లా&నామన్మురక్లా&నాం ప్రతాతా భవ జనార �న ||  ౨౩ ||

 ప్రW భగవ్యాన్మువ్యాచ-

     యో మాం నామసహప్రసేణ సో&తుమిచë తి పాండవ |

      సోఽహమేక్తేన శ్లో�క్తేన స్తు&త ఏవ న సంశయః ||  ౨౪ ||

       స్తు&త ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి |



 వ్యా� స ఉవ్యాచ-

    వ్యాసనాద్యా్వ స్తుదేవస� వ్యాసితం P జగక్త్రాత&యమ్ |

    సర్వ భూతనివ్యాసోఽసి వ్యాస్తుదేవ నమోఽస్తు& P ||  ౨౫ ||

      ప్రW వ్యాస్తుదేవ నమోఽస్తు&త ఓం నమ ఇతి |

పార్వ తు� వ్యాచ-

   క్తేనోపాయేన లఘునా విషో
రా్న మసహప్రసకమ్ |

    �ఠ� P �ండిత్సైరి్న త� ం ప్రశ్లోతుమిచాë మ� హం ప్ర�భో ||  ౨౬ ||

 ఈశ్వ ర ఉవ్యాచ-

      ప్రWరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |

     సహప్రసనామ తతు&ల� ం రామ నామ వరాననే ||  ౨౭ ||

     ప్రWరామనామ వరానన ఓం నమ ఇతి |

ప్రబహో్మ వ్యాచ-

 నమోఽస&్వ నంతాయ సహప్రసమూర&యే

 సహప్రసపాద్యాక్షిశిర్మోర్భుబ్ధాహవే |

  సహప్రసనామే్న పుర్భుష్ఠాయ శాశ్వ P

  సహప్రసకోటీయుగధ్యారిణే నమః ||  ౨౮ ||

     ప్రW సహప్రసకోటీయుగధ్యారిణే ఓం నమ ఇతి |

 సంజయ ఉవ్యాచ-

      యప్రత యోగేశ్వ రః కృషో
 యప్రత పార్మోs ధన్ముర Jరః |

    తప్రత ప్రWరి్వ జయో భూతిక్త్రార్భుJవ్యా నీతిర్మ తిర్మ మ ||  ౨౯ ||

 ప్రW భగవ్యాన్మువ్యాచ-

     అననా� శి్చ ంతయంతో మాం యే జనాః �ర్భు� పాసP |

    Pష్ఠాం నితా� భియుక్లా&నాం యోగక్షేమం వహామ� హమ్ ||  ౩౦ ||

     �రిప్రతాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష® ృతామ్ |

    ధర్మ సంసాs �నారాsయ సంభవ్యామి యుగే యుగే ||  ౩౧ ||

   ఆరా& ః విషణా
 ః శిథిలాశ్చ భీతాః

    ఘ్నోరేష్ణు చ వ్యా� ధిష్ణు వర &మానాః |

 సంకీర &� నారాయణశబ�మాప్రతం

  విముక &దుఃఖాస్తుv ఖినో భవంతి ||  ౩౨ ||



[**  –అధికశ్లో�క్లాః

     యదక్షర �దప్రభష�ం మాప్రతాహీనం తు యద� వేత్ |

      తతv ర్వ ం క్షమ� తాం దేవ నారాయణ నమోఽస్తు& P || **]

  క్లాయేన వ్యాచా మనసేంప్రద్వియైరా్వ

   బుద్యాJ � త్మ నా వ్యా ప్ర�కృPసv ్వ భావ్యాత్ |

  కర్మోమి యద� తv కలం �రస్మై్మ

  నారాయణాయేతి సమరo యామి ||

     ఇతి ప్రWమహాభారP శతసహప్రసిక్లాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్లా� మన్ముశాసన�రా్వ ంతర ్గత

       అన్ముశాసనిక�ర్వ ణి మోక్షధరే్మ భీష్మ యుధిష్ఠి్ఠర సంవ్యాదే ప్రW విషో
రి �వ� సహప్రసనామసో& ప్రతం

 నామైకోన�ంచాశతధికశతతమోఽధ్యా� యః |

   ఇతి ప్రWవిష్ణు
 సహప్రసనామ సో& ప్రతమ్ |

[**  కరనా� సః |

     ఓం విశ్వ ం విష్ణు
 ర్వ షట్కా® రః ఇత� ంగుష్ఠా్ఠభా� ం నమః |

      ఓం అమృతాంశూద� వో భాన్ముః ఇతి తర ్జనీభా� ం నమః |

       ఓం ప్రబహ్మ ణో� ప్రబహ్మ కృత్ ప్రబహ్మ ఇతి మధ� మాభా� ం నమః |

      ఓం స్తువర 
బిందు రక్షోభ� ః ఇతి అనామిక్లాభా� ం నమః |

      ఓం నిమిషోఽనిమిషః ప్రసగీ్వ ఇతి కనిష్ఠి్ఠక్లాభా� ం నమః |

       ఓం రథాంగపాణి రక్షోభ� ః ఇతి కరతల కర�ృష్ఠా్ఠభా� ం నమః |

 అంగనా� సః |

       ఓం విశ్వ ం విష్ణు
 ర్వ షట్కా® రః ఇతి జ్ఞా్ఞనాయ హృదయాయ నమః |

       ఓం అమృతాంశూద� వో భాన్ముః ఇతి ఐశ్వ రా� య శిరసే సా్వ హా |

        ఓం ప్రబహ్మ ణో� ప్రబహ్మ కృత్ ప్రబహ్మ ఇతి శక్త్యై µ &� శిఖాయై వషట్ |

       ఓం స్తువర 
బిందు రక్షోభ� ః ఇతి బలాయ కవచాయ హుం |

      ఓం నిమిషోఽనిమిషః ప్రసగీ్వ ఇతి నేప్రతప్రతయాయ వౌషట్ |

       ఓం రథాంగపాణి రక్షోభ� ః ఇతి వీరా� య అక్త్రాసా&య ఫట్ |

      ఓం సర్వ ప్ర�హరణాయుధ ఓం నమ ఇతి ద్విగి్వ మోకః | **]
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