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shrI ve NkaTesha sahasranAma stotram

ौीवेटेशसहॐनामोऽम ्

ौीविस उवाच-
भगवन के्न िविधना नामिभवटेरम ।्
पजूयामास तं दवें ॄा त ु कमलःै शभुःै ॥ १॥
पृािम तािन नामािन गणु योगपरािण िकम ।्
मुवृीिन िकं ॄिूह लकायथवा हरःे ॥ २॥
नारद उवाच -

नामानािन हरःे गणुयोगािन कािन िचत ।्
मु वृीिन चाािन लकायपरािण च ॥ ३॥
परमाथः सव शरैकेो येः परः पमुान ।्
आिदमारिहतः ोऽनपभतृ ॥् ४॥
चाक विवााा महा िण नभो िदशः ।
अयितरकेाां सि नो सि यतःे ॥ ५॥
त दवे नाां िह पारं ग ुं िह कः मः ।
तथाऽिप चािभधानािन वेटेश कािनिचत ॥् ६॥
ॄगीतािन पुयािन तािन वािम सोुत ।
यारणमाऽणे िवमुाघः परं ोजते ॥् ७॥
वेटेश नाां िह सहॐ ऋिषिव िधः ।
छोऽनुुप त्था दवेः ौीवाो रमापितः ॥ ८॥
बीजभतूथकारो ॑  शि कीलकम ।्
ॐ नमो वेटेशायेािदम ोऽऽ कते ॥ ९॥
ॄाडगभ ः कवचमं चबगदाधरः ।
िविनयोगोऽभीिसौ दयं सामगायनः ॥
ानं -
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ौीवेटेशसहॐनामोऽम ्

भांिमसौ यदीयनयन े भाया  यदीया रमा
यािसडृभूिमकुलं यानयंु सदा
नाथो यो जगतां नगेिहतनुा थोऽिप यिमान ्
तातो यो मदन यो िरतहा तं वेटेशं भजे ॥
ऊ हौ यदीयौ सरुिरपदुळन े िबॅतौ शचबे
सेावी कीयाविभदधदधरो दिणो य पािणः ।
तावाऽं भवािं गमयित भजतामूगो वामपािणः
ौीवा लीय रिस लसतं भजे वेटेशम ् ॥
इित ायन व्ेटेशं ौीवां रमापितम ।्
वेटेशो िवपा इार जपेमात ॥् १०॥
ॐ वेटेशो िवपाो िवशेो िवभावनः ।
िवसङृ् िवसहंता  िवूाणो िवरापःु ॥ ११॥
शषेािििनलयोऽशषेभःखूणाशनः ।
शषेुः शषेशायी िवशषेो िवभःु भःू ॥ १२॥
िविुज ु विध ुिवःु सिहकुः ।
ॅािजु मिसु वित ु भिरकुः ॥ १३॥
कालया कालगोा कालः कालाकोऽिखलः ।
कालगः कालकठवः कालकलेरः ॥ १४॥
शःु यरूोजनािभितवािरिधः ।
अोिधनिनीजािनः शोणाोजपदूभः ॥ १५॥
कमुीवः शरािरपः शरजेणः ।
िबाधरो िबपी ूितिबिबयाितगः ॥ १६॥
गणुवान ग्णुग गणुातीतो गणुिूयः
ग ुणसंकृवसगुणुो गणुभासकः ॥ १७॥
परशेः परमाा च परोितः परा गितः ।
परं पदं िवयासाः पारय शभुूदः ॥ १८॥
ॄाडगभ ॄयो ॄसृॄबोिधतः ।
ॄुो ॄवादी ॄचय परायणः ॥ १९॥
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सोताथ सुपी झषावान ।्
सोमकूाणहारी चानीताायोऽिसरः ॥ २०॥
दवेासरुवरुः पतरधारकः ।
धिरः कपाः पयोिनिधिवमकः ॥ २१॥
अमरामतृसाता धतृसोिहनीवपःु ।
हरमोहकमायावी रःसोहभनः ॥ २२॥
िहरयािवदारी च यो य िवभावनः ।
यीयोवसगुता  लीलाबोडः ूतापवान ॥् २३॥
दडकासरुिवसंी वबदं माधरः ।
गवशापहरणः पुयगो िवचणः ॥ २४॥
करालवः सोमाकनऽेः षणुवभैवः ।
तेघोणी घिूण तॅघू ुघ ुरिनिवॅमः ॥ २५॥
िाघीयान न्ीलकेशी च जामदजुलोचनः ।
घणृावान घ्िृणसोहो महाकालािदीिधितः ॥ २६॥
ालाकरालवदनो महोाकुलवीणः ।
सटािनिभ णमघेौघो दंाािदटः ॥ २७॥
उासाकृभतूशेो िनःासिवसटृ ्।
अॅ मगभऽनो ॄकपालत ॥् २८॥
उमो वीरो महािवुलनः सवतोमखुः ।
निृसहंो भीषणो भिो मृमुृःु सनातनः ॥ २९॥
सभाोवो भीमः शीरोमाली महेरः ।
ादशािदचडूालः कधमूसटािवः ॥ ३०॥
िहरयकोरलिभनखः िसहंमखुोऽनघः ।
ूादवरदो धीमान भ्स ूितितः ॥ ३१॥
ॄिािदससंेः िससाूपिूजतः ।
लीनिृसहंो दवेशेो ालािजामािलकः ॥ ३२॥
खी खटेी महेासी कपाली मसुली हली ।
पाशी शलूी महाबारो रोगठकः ॥ ३३॥
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मौीयकु ् छाऽको दडी कृािजनधरो वटुः ।
अधीतवदेो वदेाोारको ॄनिैकः ॥ ३४॥
अहीनशयनूीतः आिदतयेोऽनघो हिरः ।
सिंवियामवेो बिलवेँ मूितितः ॥ ३५॥
बिलािलतपादाो िवाविलिवमािनतः ।
िऽपादभिूमीकता  िवपूदशकः ॥ ३६॥
धतृिऽिवबमः सािनखिभाडखप रः ।
पातवािहनीधारापिविऽतजगयः ॥ ३७॥
िविधसािनतः पुयो दैयोा जयोिज तः ।
सरुराूदः शबुमदत स्गुतीरः ॥ ३८॥
जामदः कुठारी च कात वीय िवदारणः ।
रणेकुायािँशरोहारी िऽयमदनः ॥ ३९॥
वच ी दानशील धनुान ्ॄ िवमः ।
अदुमः समम मोधो िनमहः ॥ ४०॥
रिववशंसमूुतो राघवो भरतामजः ।
कौसातनयो रामो िवािमऽ िूयरः ॥४१॥
ताटकािरः सबुाो बलाितबलमवान ।्
अहाशापिवदेी ूिवजनकालयः ॥ ४२॥
यवंरसभासं ईशचापूभनः ।
जानकीपिरणतेा च जनकाधीशसंतुः ॥ ४३॥
जमदितनजूातयोाऽयोािधपामणीः ।
िपतवृाूतीपालराः सलणः ॥ ४४॥
ससीतिऽकूटो भरतािहतराकः ।
काकदप ू हता  च दडकारयवासकः ॥ ४५॥
पवां िवहारी च धमपिरपोषकः ।
िवराधहाऽगमुमिुनसािनतः ॥ ४६॥
इचापधरः खधरायसायकः ।
खराको षणािरििशरिरपवुृ षः ॥ ४७॥
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ततः शपू णखानासाेा वलधारकः ।
जटावान प्ण शालाो मारीचबलमदकः ॥ ४८॥
पिरा तसवंादो रिवतजेा महाबलः ।
शबया नीतफलभुधनमूिरतोिषतः ॥ ४९॥
समुीवाभयदो दैकायपेणभासरुः ।
सतालसमुेा वािलिपसवंतृः ॥ ५०॥
वायसुनूकृुतासवेपः कुशासनः ।
उदीरगः शरूो िवभीषणवरूदः ॥ ५१॥
सतेकृुैहा ूालोऽलारवान ्यम ।्
अितकायिशरँछेा कुकणिवभदेनः ॥ ५२॥
दशकठिशरोसंी जाबंवमखुावतृः ।
जानकीशः सरुाः साकेतशेः परुातनः ॥ ५३॥
पुयोको वदेवेः ािमतीथ िनवासकः ।
लीसरःकेिळलोलो लीशो लोकरकः ॥ ५४॥
दवेकीगभ सभंतूो यशोदेणलािलतः ।
वसदुवेकृतोऽो नगोपमनोहरः ॥ ५५॥
चतभु ुजः कोमलाो गदावाीलकुलः ।
पतूनाूाणसहंता  तणृावत िवनाशनः ॥ ५६॥
गगा रोिपतनामाो वासदुवेो ाधोजः ।
गोिपकापायी च बलभिानजुोऽतुः ॥ ५७॥
वयैायनखभषू विजवध नः ।
ीरसाराशनरतो दिधभाडूमदनः ॥ ५८ ॥
नवनीतापहता  च नीलनीरदभासरुः ।
अभीरदौज ो नीलपिनभाननः ॥ ५९॥
मातदृिश तिवाः उखलिनबनः ।
नलकूबरशापाो गोधिूलिरताकः ॥ ६०॥
गोसरकः ौीशो बृारयिनवासकः ।
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वाको बकषेी दैादुमहािनलः ॥ ६१ ॥
महाजगरचडािः शकटूाणकटकः ।
इसेः पुयगाऽः खरिजवडदीिधितः ॥ ६२॥
तालपफलाशी च काळीयफिणदप हा ।
नागपीिुतूीतः ूलासरुखडनः ॥ ६३॥
दावािबलसहंारी फलहारी गदामजः ।
गोपानाचलेचोरः पाथोलीलािवशारदः ॥ ६४॥
वशंीगानूवीण गोपीहाजुािच तः ।
मिुनपाताहारो मिुनौेो मिुनिूयः ॥ ६५॥
गोवनाििसता  सनतमोऽपहः ।
सानिवलासी च रासबीडापरायणः ॥ ६६॥
वणािच तो गोपीूािथ तः पुषोमः ।
अबूरिुतसीतः कुायौवनदायकः ॥ ६७॥
मिुकोरःूहारी च चाणरूोदरदारणः ।
मयुामगय िपतबृनमोचकः ॥ ६८॥
ममातपाः कंसमीवािनकृनः ।
उमसनेूिताता रिसहंासनितः ॥ ६९॥
कालनिेमखलषेी मचुकुुवरूदः ।
सासिेवतध ष राजयिनवारणः ॥ ७०॥
गवा पहारी च िणीनयनोवः ।
ूुजनकः कामी ूुो ारकािधपः ॥ ७१॥
मयाहता  महामायो जावृतसरः ।
जानूदारधरो गो जावतीिवभःु ॥ ७२॥
कािलीूिथतारामकेिलग ुावतसंकः ।
मारसमुनोभाान श्चीशाभीदायकः ॥ ७३॥
सऽािजानसोासी साजािनः शभुावहः ।
शतधहरः िसः पाडविूयकोवः ॥ ७४॥
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भििूयः सभुिाया ॅाता नाािजतीिवभःु ।
िकरीटकुडलधरः कपवलािलतः ॥ ७५॥
भैीूणयभाषावान ि्मऽिवािधपोऽभयः ।
मिूत केिलसीतो लणोदारमानसः ॥ ७६॥
ूाोितषािधपसंी तैाकरोऽमतृः ।
भिूमतुो भिूरभोगो भषूणारसयंतुः ॥ ७७॥
बरामाकृताादो गमाानलेुपनः ।
नारदाचिरतो दवेशेो िवराड ्गुः ॥ ७८॥
बाणबािवदार तापरिवनाशकः ।
उषोष ियताऽः िशववाुमानसः ॥ ७९॥
महशेरसंुः शीतरभयाकः ।
नगृराजोारक पौसकािदवधोतः ॥ ८०॥
िविवधािरलोिॄाणषे ु दयापरः ।
जरासबलषेी केिशदैभयरः ॥ ८१॥
चबी चैाकः सो राजबिवमोचकः ।
राजसयूहिवभा िधाः शभुलणः ॥ ८२॥
धानाभणसीतः कुचलेाभीदायकः ।
सािदगणुगीरो िौपदीमानरकः ॥ ८३॥
भीयेो भवँयो भीमपूो दयािनिधः ।
दविशरँछेा कृः कृासखः राट ्॥ ८४॥
वजैयीूमोदी च बिहबहिवभषूणः ।
पाथ कौरवसानकारी ःशासनाकः ॥ ८५॥
बुो िवशुः सव ः बतिुहंसािविनकः ।
िऽपरुीमानभः सवशािवशारदः ॥ ८६॥
िनिव कारो िनम म िनराभासो िनरामयः ।
जगोहकधम च िदवो िदतीरः ॥ ८७॥
की ेूहता  च िनमहकारकः ।
धम ू िताकारी च चातवु य िवभागकृत ॥् ८८॥
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यगुाको यगुाबाो यगुकृगुभासकः ।
कामािरः कामकारी च िनामः कािमताथ दः ॥ ८९॥
भग वरेयं सिवतःु शा वकुैठमिरः ।
हयमीवः कैटभािरः माहो गजरकः ॥ ९०॥
सवसशंयिवेा सव भसमुकुः ।
कपद कामहारी च कला काा िृतधृ ितः ॥ ९१॥
अनािदरूमयेौाः ूधानः सिपकः ।
िनलपो िनःहृोऽसो िनभ यो नीितपारगः ॥ ९२॥
िनेो िनियः शाो िनपो िनिधन यः
ककम िवकम च कमःु कम भावनः ॥ ९३॥
कमा ः कम िवासो महाकम महाोती ।
कम भुम फलदः कमशः कम िनमहः ॥ ९४॥
नरो नारायणो दाः किपलः कामदः शिुचः ।
ता जाऽमालावान ग्ा नतेा लयो गितः ॥ ९५॥
िशो िा िरपुेा रोा वेा महानटः ।
रोा बोा महायोा ौावान स्धीः शभुः ॥ ९६॥
मी मो मगो मकृत प्रमत ।्
मभृफलदो मशेो मिवमहः ॥ ९७॥
माो मिवासो महामो महाबमः ।
िरधीः िरिवानः िरूः िरासनः ॥ ९८॥
िरयोगः िराधारः िरमाग ः िरागमः।
िनँौयेसो िनरीहोऽििन रवो िनरनः ॥ ९९॥
िनवरो िनरहारो िनद ो िनरसयूकः ।
अनोऽनबारनािरनक ्॥ १००॥
अनवोऽनाोऽनपो नकृत ।्
ऊरतेा ऊिलो ू मूशाखकः ॥ १०१॥
ऊ ऊा री च ूालो िनराकुलः ।
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बीजं बीजूदो िनो िनदान ं िनृितः कृती ॥ १०२॥
महानणीयन ग्िरमा सषुमा िचऽमािलकः ।
नभःृभसो ोितन भािन भा नभः ॥ १०३॥
अभिुव भःु ूभःु शमु हीयान भभू ुवाकृितः ।
महानो महाशरूो महोरािशम होवः ॥ १०४॥
महाबोधो महाालो महाशाो महागणुः ।
सोतः सपरः ससः सतागंितः ॥ १०५॥
सशेः ससः सचािरऽलणः ।
अरो राा परमाा िचदाकः ॥ १०६॥
रोचनो रोचमान साी शौिरज नाद नः ।
मकुुो निनः णिबः परुरः ॥ १०७॥
अिरमः समु कुमारहासवान ।्
नाढचडाो ानी नननः ॥ १०८॥
अनसयूाननोऽिऽनऽेानः सनुवान ।्
शवाजकरः कुमाो जयाशः ॥ १०९॥
अोजमकराो िनोऽगपिलः ।
इरथोऽितचभासकः ॥ ११०॥
उपे इराज वािगलोचन ।
ूक् पराक ् परंधाम परमाथ ः परारः ॥ १११॥
अपारवाक ् पारगामी पारावारः परावरः ।
सहानथ दाता च सहनः साहसी जयी ॥ ११२॥
तजेी वायिुविशखी तपी तापसोमः ।
ऐयूितकृूितरैया कलापवान ॥् ११३॥
अोिधशायी भगवान स्व ामपारगः ।
महायोगी महाधीरो महाभोगी महाूभःु ॥ ११४॥
महावीरो महातिुम हापिुम हागणुः ।
महादवेो महाबाम हाधम महेरः ॥ ११५॥
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समीपगो रगामी ग माग िनरग लः ।
नगो नगधरो नागो नागशेो नागपालकः ॥ ११६॥
िहरमयः णरतेा िहरयािच िहरयदः ।
गणुगयः शरय पुयकीित ः परुाणगः ॥ ११७॥
जभृसो िदपायधुो वशी ।
दौज भः पज ः सौजिनलयोऽलयः ॥ ११८॥
जलराको भदैनाशी महामनाः ।
ौेँौिवो िािघो गिरो गडजः ॥ ११९॥
ेो ििढो विष ो िािघयान ्ू णवः फणी ।
सदायकरः ामी सरुशेो माधवो मधःु ॥ १२०॥
िनिन मषेो िविधवधा बलवान ज्ीवनं बली ।
ता  ौोता िवकता  च ाता नतेा समोऽसमः ॥ १२१॥
होता पोता महावा र मा खलाकः ।
दाता माहियता माता िनयाऽन वभैवः ॥ १२२॥
गोा गोपियता हा धम जागिरता धवः ।
कता  ऽेकरः ऽेूदः ऽे आिवत ॥् १२३॥
ऽेी ऽेहरः ऽेिूयः मेकरो मत ।्
भिूदो मिुदायी शिदो यिुदायकः ॥ १२४॥
शियुौिकॐवी सिूराायसिूगः ।
धनयो धनाो धिनको धनदािधपः ॥ १२५॥
महाधनो महामानी यधनिवमािनतः ।
राकरो ररोची रगभा ौयः शिुचः ॥ १२६॥
रसानिुनिधमिळराभा रकणः ।
अलोऽरासी चायो िजतासनः ॥ १२७॥
अरो दयावां ातंमा यो महाण वः ।
सरसिसरिसकः िसिः साः सदागितः ॥ १२८॥
आयःुूदो महायुानिच ानोषधीपितः ।
अौीरभागोऽककुायशो ऽती ॥ १२९॥
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अापदः सवुणा भो मिूत िमिूत मान ।्
अः गः ः सुफलदायकः ॥ १३०॥
ःसंको िन िमः िशवरः ।
सवुण वण ाो विण तो वण सखुः ॥ १३१॥
सवुण मखुरीतीरिशवातपदाजुः ।
दाायणीवचुो वा सोिगोचरः ॥ १३२॥
अरीषोतूीतो महाकृििवभनः ।
महािभचारकसंी कालसप भयाकः ॥ १३३॥
सदुशनः कालमघेँयामँौीमभािवतः ।
हमेाजुसरःायी ौीमनोभािवताकृितः ॥ १३४॥
ौीूदताजुॐवी ौीकेिलः ौीिनिधभ वः ।
ौीूदो वामनो लीनायक चतभु ुजः ॥ १३५॥
सतंृिप तीथ ातसृौूदशकः ।
अगिुतसंो दिश ताभावनः ॥ १३६॥
किपलािच ः किपलवान स्ुाताघिवपाटनः ।
वषृाकिपः किपािममनोऽःितिवमहः ॥ १३७॥
वििूयोऽथ सभंाो जनलोकिवधायकः ।
विूभो वितजेाः शभुाभीूदो यमी ॥ १३८॥
वाणऽेिनलयो वणो वारणािच तः ।
वायुानकृतावासो वायगुो वायसुभंतृः ॥ १३९॥
यमाकोऽिभजननो यमलोकिनवारणः ।
यिमनाममगय सयंमी यमभािवतः ॥ १४०॥
इोानसमीप इिवषयः ूभःु ।
यराट ्सरसीवासो िनिधकोशकृत ॥् १४१॥
ािमतीथ कृतावासः ािमयेो धोजः ।
वराहातीथा िभसिेवतािसरोहः ॥ १४२॥
पाडुतीथ िभिषाो यिुधिरवरूदः ।
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भीमाःकरणाढः तेवाहनसवान ॥् १४३॥
नकुलाभयदो मािीसहदवेािभवितः ।
कृाशपथसाता कुीिुतरतो दमी ॥ १४४॥
नारदािदमिुनुो िनकमपरायणः ।
दिश ताप वीणानादूमोिदतः ॥ १४५॥
षोिटतीथ चया वान द्वेतीथ कृताौमः ।
िबामलजलायी सरसुिेवतः ॥ १४६॥
तुुदक संशजनिचतमोऽपहः ।
मवामनकूमा िदतीथ राजः परुाणभतृ ॥् १४७॥
चबयेपदाोजः शपिूजतपाकः ।
रामतीथ िवहारी च बलभिूितितः ॥ १४८॥
जामदसरीथ जलसचेनतिप तः ।
पापापहािरकीलालसुाताघिवनाशनः ॥ १४९॥
नभोगािभिष नागतीथा िभषकेवान ।्
कुमारधारातीथ ो वटुवषेः समुखेलः ॥ १५०॥
वृ सकुुमारूदः सौय वान स्खुी ।
िूयवंदो महाकुििराकुकुलननः ॥ १५१॥
नीलगोीरधाराभवू राहाचलनायकः ।
भराजूितावान ब्हृितिवभािवतः ॥ १५२॥
अनाकृतपजूावान आ्नयेकरािच तः ।
अनािििनवास मुकेशः परुरः ॥ १५३॥
िकरयसिबमोूदायकः ।
वखैानसमखारो वषृयेो वषृाचलः ॥ १५४॥
वषृकायूभेा च बीडनाचारसंॅ मः ।
सौवच लेयिवराो नारायण िूयः ॥ १५५॥
मधोभकः ूाो ॄोवमहोकुः ।
भिासरुिशरतेा भिऽेी सभुिवान ॥् १५६॥
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मगृयाऽीणसाहः शराजतिुदः ।
ाणुो वनैतयेाभािवतो शरीरवान ॥् १५७॥
भोगीभोगसंानो ॄािदगणसिेवतः ।
सहॐाकटाभािमानःितो गणुी ॥ १५८॥
िवनेकृतोऽः सननवरीवतृाः ।
जाािदनदीसेः सरुशेािभवितः ॥ १५९॥
सरुानानृपरो गवायनिूयः ।
राकेसाशनखः कोमलासरोहः ॥ १६०॥
कपूपदः कुगुकः कूप रः ।
मेरणवाकिटदशेमखेलः ॥ १६१॥
ूोसिरकाभािटदशेः शभुरः ।
अनपजाननािभमिकमािलकः ॥ १६२॥
मारचायेमाली राभरणसभंतृः ।
लयोपवीती च चौीखडलेपवान ॥् १६३॥
वरदोऽभयदबी शी कौभुदीिमान ।्
ौीवाितवो लीसिंौतटः ॥ १६४॥
नीलोल िनभाकारः शोणाोजसमाननः ।
कोटीमथलावयचिकाितपिूरतः ॥ १६५॥
सधुाोपुस करूीितलकाितः ।
पुडरीकेणः ो मौिलशोभािवरािजतः ॥ १६६॥
पः पनाभ सोममडलगो बधुः ।
विमडंलगः सयू ः सयू मडलसिंतः ॥ १६७॥
ौीपितभू िमजािन िवमलािभसवंतृः ।
जगुटुजिनता रकः कािमतूदः ॥ १६८॥
अवाऽयया च िवतजेपवान ।्
ियो ानगो ानातीतः सरुाितगः ॥ १६९॥
ॄाडाब िहा ो वेटाििगदाधरः ।
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वेटाििगदाधर ॐ नमः इित ॥
एवं ौीवेटेश कीित तं परमातुम ॥् १७०॥
नाां सहॐं सौंां पिवऽं पुयवनम ।्
ौवणावदोषं रोगं मृनुाशनम ॥् १७१॥
दािरभदेन ं ध सवय फलूदम ।्
कालािहिवषिविेदरापारभनम ॥् १७२॥
शऽुयकरं राजमहपीडािनवारणम ।्
ॄरासकूाडंभतेालभयभजंनम ॥् १७३॥
िवािभलाषी िवावान ध्नाथ धनवान भ्वते ।्
अनकजीवी ादायुामो महायशाः ॥ १७४॥
पऽुाथ सगुणुाऽुान ल्भतेाऽऽयुतनः ।
सामे शऽिुवजयी सभायां ूितवािदिजत ॥् १७५॥
िदनैा मिभरिेभु तलुसीपजूनाकृत ।्
वकुैठवासी भगवशो िवसुिधौ ॥ १७६॥
कारपजूनाासात ि्तीय इव यराट ्।
नीलोलाच नावराजपूः सदा भवते ॥् १७७॥
िंतनैा मिभु भयूािवषयो हिरः ।
वािताथ  तदा दा वकुैठं च ूयित ॥ १७८॥
िऽसं यो जपिें सपंू िविधना िवभमु ।्
िऽवारं पवारं वा ूहं बमशो यमी ॥ १७९॥
मासादलीनाशः ात ि्मासात ्ारेता ।
िऽमासाहदैय ततभंाषणं भवते ॥् १८०॥
मासं पठनूकममिूत च समवायुात ।्
माग ॅ  साग गतः ं कीयकम ॥् १८१॥
चािचोऽचां मनां च गित ।
आयरुारोयमैय ान ं मों च िवित ॥ १८२॥
सवा ामानवाोित शातं च पदं तथा ।
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सं सं पनुं सं सं न सशंयः ॥ १८३॥
ौी ॄाडपरुाण े विसनारदसवंादे ौीवेटाचलमाहाे
ौी वेटेश सहॐनाम ोऽाायः समाः ॥
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