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shrIvIrabhadrasahasranAmastotram

ौीवीरभिसहॐनामोऽम ्

ॐ ौीगणशेाय नमः ।
ौीउमामहेराां नमः ।
ौीवीरभिाय नमः ।
ौीभिका ै नमः ।
॥ ौीवीरभिसहॐनामोऽम ॥्

पवू भागम ।्
ॐ अ ौीवीरभिसहॐनामोऽमहाम
नारायणऋिषः । अनुुः । ौीवीरभिोदवेता ।
ौ बीजम ।् व शिः । रं कीलकम ॥्
ममोपा समिरतयाथ िचितफलावाथ
धमा थ काममो चतिुव धफलपुषाथ िसथ
ौीवीरभिसहॐनामोऽपाठे िविनयोगः ॥
अथ ानम ।्
रौिं िावतारं तवहनयनं चोकेशं सदुं ं
भीमां भीमपं िकिणिकिणरभसं ालमालाऽऽवतृाम ।्
भतूूतेािदनाथं करकमलमहाखपाऽ े वहं
वे लोकैकवीरं िऽभवुननिमतं ँयामलं वीरभिम ॥्
अथ सहॐनामोऽम ।्
शःु िशवो महादवेो िशितकठो वषृजः ।
दारकरो दः बूरदानवभनः ॥ १॥
कपद कालिवसंी कपाली कणाण वः ।
शरणागतरकैिनपणुो नीललोिहतः ॥ २॥
िनरीशो िनभ यो िनो िनतृो िनरामयः ।

1



ौीवीरभिसहॐनामोऽम ्

गीरिननदो भीमो भयरपधतृ ॥् ३॥
परुरािद गीवा णवमानपदाजुः ।
ससंारवैः सव ः सव भषेजभषेजः ॥ ४॥
मृुयः कृिवासकिपरुाकः ।
वृारवृमारो माराचलमडनः ॥ ५॥
कुेहारनीहारहारगौरसमूभः ।
राजराजसखः ौीमान र्ाजीवायतलोचनः ॥ ६॥
महानटो महाकालो महासो महेरः ।
उििितसहंारकारणानकमकः ॥ ७॥
सारः शरूो महाधीरो वािरजासनपिूजतः ।
वीरिसहंासनाढो वीरमौिलिशखामिणः ॥ ८॥
वीरिूयो वीररसो वीरभाषणतरः ।
वीरसामिवजयी वीराराधनतोिषतः ॥ ९॥
वीरोतो िवरापो िवचतैरकः ।
वीरखो भारशरो मेकोदडमिडतः ॥ १०॥
वीरोमाः श ृारफलको िविवधायधुः ।
नानासनो नताराितमडलो नागभषूणः ॥ ११॥
नारदिुतसुो नागलोकिपतामहः ।
सदुश नः सधुाकायो सरुाराितिवमदनः ॥ १२॥
असहायः परः सव सहायः सादायकः ।
कामदो िवषभुयोगी भोगीाितकुडलः ॥ १३॥
उपाायो दिरपःु कैविनिधरतुः ।
सं रजमः लूः सूोऽब िहरयः ॥ १४॥
भरूापो लनो वायगु गन ं िऽजगुः ।
िनराधारो िनरालः सवा धारः सदािशवः ॥ १५॥
भारो भगवान भ्ालनऽेो भावजसहंरः ।
ालबजटाजटूो बालचिशखामिणः ॥ १६॥
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ौीवीरभिसहॐनामोऽम ्

अकैारो िशकः िशरितः ।
दपषेबुावनलीलागजो ऋजःु ॥ १७॥
याो यभुयो यशेो यजनेरः ।
महायधरो दसणूा ितकौशलः ॥ १८॥
मायामयो महाकायो मायातीतो मनोहरः ।
मारदप हरो ममु हीसतुिदनिूयः ॥ १९॥
सौः समोऽसमोऽनः समानरिहतो हरः ।
सोमोऽनकेकलाधामा ोमकेशो िनरनः ॥ २०॥
गुः सरुगुगू ढो गहुाराधनतोिषतः ।
गुमारगुः परः परमकारणम ॥् २१॥
किलः कलाो नीितः करालासरुसिेवतः ।
कमनीयरिवायो ननानवध नः ॥ २२॥
भपः ूबलः भबलवध नः ।
भूितवादीमखुचिवतुदुः ॥ २३॥
शषेभषूो िवशषेोिषतः समुनाः सधुीः ।
षकािभजनोूतधमूकेतुनातनः ॥ २४॥
रीकृताघपटलोरीकृतसखुूजः ।
परूीकृतषेकुोदडो िनवरीकृतसरः ॥ २५॥
ॄिवाणो ॄ ॄचारी जगितः ।
ॄेरो ॄमयः परॄाकः ूभःु ॥ २६॥
नादिूयो नादमयो नादिबन गेरः ।
आिदमारिहतो वादो वादिवदां वरः ॥ २७॥
इो िविशुः पिुदः पिुवध नः ।
कदािरिनना शो ािधहरो हरः ॥ २८॥
पासनः पकरो नवपासनािच तः ।
नीलाजुदलँयामो िनम लो भवलः ॥ २९॥
नीलजीमतूसाशः कालकरबरुः ।
जपाकुसमुसुो जपहोमा निूयः ॥ ३०॥

vIrabhadrasahasranAmastotram.pdf 3



ौीवीरभिसहॐनामोऽम ्

जगदािदरनादीशोऽजगवरकौतकुः ।
परुरतुानः पिुलः पुयपरः ॥ ३१॥
पौलचिलतोोलपवतः ूमदाकरः ।
करणं कारणं कम  करणीयामणीढः ॥ ३२॥
किरदैेवसनः कणापरूवािरिधः ।
कोलाहलिूयः ूीतः शलूी ालकपालभतृ ॥् ३३॥
कालकूटगलः बीडालीलाकृतजगयः ।
िदगरो िदनशेशेो धीमाीरो धरुरः ॥ ३४॥
िदालानविो धजू िटधू तग ितः ।
कमनीयः करालाः किलकषसदूनः ॥ ३५॥
करवीरोऽणाोजकारकुसमुािप तः ।
खरो मिडतदोद डः खपः कालभनः ॥ ३६॥
खराशंमुडलमखुः खिडतारामितडलः ।
गणशेगिणतोऽगयः पुयराशी सखुोदयः ॥ ३७॥
गणािधपकुमारािदगणकैरवबावः ।
घनघोषबहृादघनीकृतसनुपूरुः ॥ ३८॥
घनचिच तिसरो घटाभीषणभरैवः ।
परापरो बलोऽनतरुबबकः ॥ ३९॥
चतमु ुखमखुाोजचतरुिुततोषणः ।
छलवादी छलँशाँछासँछासिूयः ॥ ४०॥
िछलािदवा दिषतािकः ।
जडीकृतमहावळजाराितन तोतः ॥ ४१॥
जगदाधारभतूशेो जगदो िनरनः ।
झझ रिनसुो झाररवभषूणः ॥ ४२॥
झटीिवपवृौघझामातसिभः ।
ूवणा ितपऽाः ूवणा रोजः ॥ ४३॥
ट वण िबसुारतिदगजः ।
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ौीवीरभिसहॐनामोऽम ्

ठ वण परूिदळवणा मदळारः ॥ ४४॥
ठ वण यतुस ज चारपरूकः ।
डमिनसॆो डरानताडवः ॥ ४५॥
डडढघोषूमदाऽऽडरो गणताडवः ।
ढापटहस ुू ीतो ढारववशानगुः ॥ ४६॥
ढािदताळसुो टोिडबिुतिूयः ।
तपिपपनकानसिभः ॥ ४७॥
तपिवदनाोजकायरिणिुतः ।
ढगािदवादसौहाद ितः सिमनां वरः ॥ ४८॥
ाणुडुनिुतूीतः िितावरजमः ।
दरहासाननाोजदहीराविळिुतः ॥ ४९॥
दवकरातभजुो वा रो ःखग हा ।
धनािधपसखो धीरो धमा धम परायणः ॥ ५०॥
धमजो दानशौडो धम कम फलूदः ।
पशपुाशहारः शवः परमाा सदािशवः ॥ ५१॥
परापरः परशधुतृ प्िवऽः सव पावनः ।
फनुिुतसुः फनुामजवलः ॥ ५२॥
फनुािज तसामफलपाशपुतूदः ।
बलो बिवलासाो बलीलाधरो बः ॥ ५३॥
बिहम ुखो सरुाराो बिलबनबावः ।
भयरो भवहरो भग भयहरो भवः ॥ ५४॥
भालानलो बभजुो भाान स्वलः ।
मो मगणो मी माराधनतोिषतः ॥ ५५॥
मयो मवादी मबीजो महाहः ।
यो यमयो यी यो यवलः ॥ ५६॥
यपालो यहरिजगवाहकः ।
रजताििसदावासो रवीिशिखलोचनः ॥ ५७॥
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ौीवीरभिसहॐनामोऽम ्

रितौाो िजतौाो रजनीकरशखेरः ।
लिलतो लासुो लोमो लघसुाहसः ॥ ५८॥
लीिनजकरो ललणो लसितः ।
विरो वरदो वो वरदानपरो वशी ॥ ५९॥
वैानराितभजुो वरेयो िवतोमखुः ।
शरणाित हरः शाः शरः शिशशखेरः ॥ ६०॥
शरभः शराराितभ ोूिळतिवमहः ।
षिंशिविूपः षमखुिुततोषणः ॥ ६१॥
षडरः शियतुः षदाथ कोिवदः ।
सवः सव सवशः सव दाऽऽनकारकः ॥ ६२॥
सविववकृवः सव दः सव तोमखुः ।
हरः परमकाणो हिरचम धरः परः ॥ ६३॥
हिरणाध करो हंसो हिरकोिटसमूभः ।
दवेदवेो जगाथो दवेशेो दवेवभः ॥ ६४॥
दवेमौिलिशखारं दवेासरुसतुोिषतः ।
सुपः सोुतः शुकुमा  सिुरः सधुीः ॥ ६५॥
सरुोमः सफुलदः सरुिचामिणः शभुः ।
कुशली िवबम ः कुडलीकृतकुडली ॥ ६६॥
खडेकारकजटाजटूः कालानलिुतः ।
ायचमा रधरो ायोमबसाहसः ॥ ६७॥
ाळोपवीती िवलसोणतामरसाकः ।
मुिणरिणवा यःु सिललं ोम पावकः ॥ ६८॥
सधुाकरो यपितरमिूत ः कृपािनिधः ।
िचिूपिनानकियिनलः ॥ ६९॥
िनो िनभो िनो िनग ुणो िनग तामयः ।
ोमकेशो िवपाो वामदवेो िनरनः ॥ ७०॥
नामपः शमधरुः कामचारी कलाधरः ।
जानूदूभो जामािदरिहतोलः ॥ ७१॥
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ौीवीरभिसहॐनामोऽम ्

जनकः सवजनूां जःखापनोदनः ।
िपनाकपािणरबोधः िपलायतलोचनः ॥ ७२॥
परमाा पशपूितः पावनः ूमथािधपः ।
ूणवः कामदः काः ौीूदो िदलोचनः ॥ ७३॥
ूणताित हरः ूाणः परोितः परारः ।
तुिुहनशलैािधवासः ोतवृरूदः ॥ ७४॥
इकााथ फलदः सिृकता  मितः ।
भृविऽकवजाबािल ािहमदीिधितः ॥ ७५॥
बतुसंी बतमुखुः बतकुोिटफलूदः ।
बतःु बतमुयः बूरदप ो िवबमो िवभःु ॥ ७६॥
दधीिचदयानो दधीािदसपुालकः ।
दधीिचवाितसखो दधीिचवरदोऽनघः ॥ ७७॥
सथबमिवासो जटामडलमिडतः ।
सािऽयीमयाकलाधरकपदभतृ ॥् ७८॥
माक डयेमिुनूीतो मडृो िजतपरतेराट ्।
महीरथो वदेहयः कमलासनसारिथः ॥ ७९॥
कौिडववाः काँयपोदयदप णः ।
कवकौिशकवा साहुािन िधिन जः ॥ ८०॥
किपलाराधनूीतः कपू रधवलिुतः ।
कणावणः काळीनयनोवसरः ॥ ८१॥
घणृकैिनलयो गढूतनमु ुरहरिूयः ।
गणािधपो गणुिनिधग ीराित वाितः ॥ ८२॥
िवनाशो िवशालाो िवराजो िवशषेिवत ।्
सययजः सिजा िजाितसवंरः ॥ ८३॥
अिमालाऽऽिवलिशरो िवािरतजगजुः ।
ािखलॐजोकिवभवः ूभरुीरः ॥ ८४॥
भतूशेो भवुनाधारो भिूतदो भिूतभषूणः ।
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ौीवीरभिसहॐनामोऽम ्

भतूाकाको भभू ुवािद मेकरः िशवः ॥ ८५॥
अणोरणीयाहतो महीयान व्ागगोचरः ।
अनकेवदेवदेातबीजपोिनिधः ॥ ८६॥
महावनिवलासोऽितपुयनामा सदाशिुचः ।
मिहषासरुमिदा नयनोवसरः ॥ ८७॥
िशितकठः िशलादािद महिष नितभाजनः ।
िगिरशो गीितगतवानृिुतिूयः ॥ ८८॥
अीकृतः सकृुितिभः श ृाररसजभःू ।
भृीताडवसुो मलो मलूदः ॥ ८९॥
मेुनीलताटो मुाहारिवभिूषतः ।
ससनसावो भिुमिुफलूदः ॥ ९०॥
सुपः सुरः शुधम ः सकृुतिवमहः ।
िजतामरिुमः सव दवेराडसमेणः ॥ ९१॥
िदवितसहॐावीणाविळतोषकः ।
िदनामामतृरसो िदवाकरपितः ूभःु ॥ ९२॥
पावकूाणसिऽं ूातोलहः ।
ूकृभानःु पुषः परुोडाशभगुीरः ॥ ९३॥
समवत िपतपृितध म रामनो यमी ।
िपतकृाननसुो भतूनायकनायकः ॥ ९४॥
नयाितः सरुपितना नापुयजनाौयः ।
नैािद महारासेतुयशोऽिुधः ॥ ९५॥
ूचतेाजीवनपितधृ तपाशो िदगीरः ।
धीरोदारगणुाोिधकौभुो भवुनेरः ॥ ९६॥
सदानभुोगसणू सौहाद ः समुनोलः ।
सदागितः साररसः सजगाणजीवनः ॥ ९७॥
राजराजः िकरशेः कैलासो धनूदः ।
येरसखः कुििनिानकेिवयः ॥ ९८॥
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ईशानः सव िवानामीरो वषृलानः ।
इािददवेिवलसौिलरपदाजुः ॥ ९९॥
िवकमा ऽऽौयो िवतोबािव तोमखुः ।
िवतः ूमदो िवनऽेो िवेरो िवभःु ॥ १००॥
िसाः िससः िसगवसिेवतः ।
िसितः शुदयः सोजाताननिँशवः ॥ १०१॥
ौीमयः ौीकटााः ौीनामा ौीगणेरः ।
ौीदः ौीवामदवेाः ौीकठः ौीिूयरः ॥ १०२॥
घोराघामाता डो घोरतेरफलूदः ।
घोरघोरमहायराजो घोरमखुाजुः ॥ १०३॥
ततः सिुषर स ुू ीत ताागमजभःू ।
तमािद वााथ वू मखुमिडतः ॥ १०४॥
आशापाशिविनम ुः शषेभषूणभिूषतः ।
दोषाकरलसौिलरीशानमखुिनम लः ॥ १०५॥
पवो दशभजुः पाशण नायकः ।
पारयतुः पः प प सलुोचनः ॥ १०६॥
वणा ौमगुः सव वणा धारः िूयरः ।
किण काराक रू पणू पजूाफलूदः ॥ १०७॥
योगीदयानो योगी योगिवदां वरः ।
योगानािदसुो रागािदरिहतो रमः ॥ १०८॥
भवाोिधवो बमोचको भिदायकः ।
भानरुो भः सिदो भिभावनः ॥ १०९॥
अनािदिनधनोऽभीो भीमकाोऽज ुनो बलः ।
अिनः सवादी सदानाौयोऽनघः ॥ ११०॥
आलयः सविवानामाधारः सव कम णाम ।्
आलोकः सवलोकानामािवभा वो महानाम ॥् १११॥
इापतूफलदः इाशािद सौंयः ।
इनः सवा मरारा ईरो जगदीरः ॥ ११२॥
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डिपलमो िााितकरः ।
िडताधारभािदरीिडतः सवनाशनः ॥ ११३॥
उिवबमबा उा धारो धरुरः ।
उरोरकाण उमोमनायकः ॥ ११४॥
ऊजानतुिडृ ऊरतेा मनोहरः ।
ऊिहतानकेिवभव ऊिहताायमडलः ॥ ११५॥
ऋषीरिुतूीतो ऋिषवाूितितः ।
ॠगािद िनगमाधारो ऋजकुमा  मनोजवः ॥ ११६॥
पािद िवषयाधारो पातीतो ऋषीरः ।
पलावयसुो पानपधतृ ॥् ११७॥
िलतानकेसामो मानिरपोुजः ।
बूराको वारो काराितयधतृ ॥् ११८॥
कारािद ािधहरो राितययकु ् ।
शािद िगिरशः पः खलवाचामगोचरः ॥ ११९॥
एमाणो नतजन एकितो ढोतः ।
एकारमहाबीज एकिोऽितीयकः ॥ १२०॥
ऐय वण नामा ऐय ू करोलः ।
ऐरावणािद लीश ऐिहकामिुकूदः ॥ १२१॥
ओषधीशिशखार ओारारसतुः ।
ओकः सकलदवेानामोजोरािशरजाजः ॥ १२२॥
औदाय जीवनपर औिचमिणजभःू ।
उदासीनकैिगिरश उवोवकारणौ ॥ १२३॥
अीकृतषडा अहारमहानटः ।
अजाजभाो मलायतिवमहः ॥ १२४॥
कः िकं दन ु दवेशेः कः िक ु वरदूदः ।
कः िक ु भसापहरः कायसागरः ॥ १२५॥
ोतः ोतिुमनां मः शरणािथ नाम ।्
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येो ानकैिनानां धाः परमपरूकः ॥ १२६॥
भगनऽेहरः पतूः साधुषकभषूणः ।
भिकािळमनोराजो हंसः समसारिथः ॥ १२७॥
सः साधःु सभारं सौय िगिरशखेरः ।
सकुुमारः सौकरः सिहःु सासाधनम ॥् १२८॥
िनम रो िनपो िनलभो िनग ुणो नयः ।
वीतािभमानो िनजा तो िनरातो िनरनः ॥ १२९॥
कालऽयः किलहरो नऽेऽयिवरािजतः ।
अिऽयिनभा भीकृतपरुऽयः ॥ १३०॥
कृतकाय ोतधरो ोतनाशः ूतापवान ।्
िनरिव िधिन ग ताशो िनवा णनीरिधः ॥ १३१॥
िनधान ं सव हतेनूां िनिताथरेरः ।
अतैशावमहो सिना जोलोचनः ॥ १३२॥
अपवू पवू ः परमः सपवू ः पवू पवू िदक ् ।
अतीियः सिनिधरखडानिवमहः ॥ १३३॥
आिददवेः ूसाा आराधकजनेदः ।
सवदवेमयः सवः जगासः सलुणः ॥ १३४॥
सवा राा सशः सवलोकैकपिूजतः ।
परुाणपुषः पुयः पुयोकः सधुामयः ॥ १३५॥
पवूा परः परुिजत प्वू दवेामरािच तः ।
ूसदिश तमखुः पगाविळभषूणः ॥ १३६॥
ूिसः ूणताधारः ूलयोूतकारणम ।्
ोितम यो लंो ोितमा लावळीवतृः ॥ १३७॥
जामानो लननऽेो जलधरिुतः ।
कृपाोराशीरानो वापुोऽपरािजतः ॥ १३८॥
पाकराककोिटूभाकरः कणाकरः ।
एकमिूत िधामिूत िदमिूत रनाकुलः ॥ १३९॥
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अनमिूत रोः कृपामिूत ः सकुीित धतृ ।्
अकितामरतरकािमतसकुामधकु ् ॥ १४०॥
अिचितमहािचामिणदविशखामिणः ।
अतीियोऽिजतः ूाशं ुॄ िवािदवितः ॥ १४१॥
हंसो मरीिचभम रसानशुरासनः ।
सवोऽतीियो वैो िवपी िनरनः ॥ १४२॥
वसदुः सभुजुो नकैमायोऽयः ूमादनः ।
अगदो रोगहता  च शरासनिवशारदः ॥ १४३॥
मायािवादनो ापी िपनाककरसवः ।
मनोवगेो मनोपी पणू ः पुषपुवः ॥ १४४॥
शािदगो गभीराा कोमलाः ूजागरः ।
िऽकालो मिुनः साी पापािरः सवेकिूयः ॥ १४५॥
उमः सािकः सः ससो िनराकुलः ।
रसो रसो सारो लोकसारो रसाकः ॥ १४६॥
पषूादिभदमो दयिनषदूनः ।
दवेामणीः िशवानतरः परमः शभुः ॥ १४७॥
जयो जयािदः सवा घशमनो भवभनः ।
अलिररुचलो रोिचिुव बमोमः ॥ १४८॥
शगः ूणवो वायरंुशमुानिनलतापत ।् वायरंुशमुाननल
िनरीशो िनिव क िचिूपो िजतसासः ॥ १४९॥
उारणो ृितहा ध ष होऽभयः ।
नऽमाली नाकेशः ािधानषडाौयः ॥ १५०॥
अकायो भकायः कालानी महानटः ।
अशंःु शपितयगी पवनः िशिखसारिथः ॥ १५१॥
वसो माधवो मीः पवनः पावनोऽमलः ।
वािव शचतरुः िशवचरसिंतः ॥ १५२॥
आयोगः समाायतीथ दहेः िशवालयः ।
मुडो िवपो िवकृितद डो दाो गणुोमः ॥ १५३॥
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दवेासरुगुदवो दवेासरुनमृतः ।
दवेासरुमहामो दवेासरुमहाौयः ॥ १५४॥
िदवोऽिचो दवेताऽऽा ईशोऽनीशो नगामगः ।
नीरो निसखो नितुपराबमः ॥ १५५॥
नो नगोतधरः ूलयाकारपधतृ ।्
सेरः ग दः ग ः रः सवमयः नः ॥ १५६॥
बीजाो बीजकता  धम कृम वध नः ।
दयमहाषेी िवकुरपातनः ॥ १५७॥
धजू िटः खडपरशःु सकलो िनलोऽसमः ।
मडृो नटः परूियता पुयबूरो मनोजवः ॥ १५८॥
सूतः सृतः शाः कालकूटो महानघः ।
अथा नथ महाकायो नकैकम समसः ॥ १५९॥
भशूयो भषूणो भिूतभू षणो भतूवाहनः ।
िशखडी कवची शलूी जटी मुडी च कुडली ॥ १६०॥
मखेली मसुली खी कणीकृतवासिुकः ॥ १६१॥

उरभागम ।्
एतहॐनामां वीरभि कीत नम ।्
एकैकारमाहां महापातकनाशनम ॥् १६२॥
महाािधहरं मृदुािरितिमरानम ।्
महाससंारजलिधमोारणनािवकः ॥ १६३
धमा थ काममोाणां िनजगहंे िनरग लम ।्
कम भििचदानं ककारणककम ॥् १६४॥
रसं रसायनं िदं नामामतृरसं नरः ।
श ृणयुाः रोऽिप सवपापःै ूमुते ॥ १६५॥
अिोम य वाजपयेशत च ।
कादानसहॐ यलं लभते नरः ॥ १६६॥
तलोिटगिुणतं नामकै सकृपात ।्
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आयरुारोयसौभायं पऽुपौऽूवध नम ॥् १६७॥
ऐिहकामिुकभयदेनं सखुसाधनम ।्
कुापारपशैाचचेािदजनाशकम ॥् १६८॥
अँमर वातशीतों रं माहेरीरम ।्
िऽदोषजं सिपातं कुिनऽेिशरोथाम ॥् १६९॥
मृदुािरजािद तीोःखिनवारणम ।्
मारणं मोहन ं चवै नोाटनं तथा ॥ १७०॥
िवषेणं कष णं च कुिटलं विैरचिेतम ।्
िवषशोरगायभयं चोरािशऽजुम ॥् १७१॥
भतूवतेालयािद ॄरासजं भयम ।्
शािकािद भयं भरैवोवं बिभयम ॥् १७२॥
जवे सकृत ्ोऽं यः रेीतमानसः ।
यः रते व्ीरभिेित लभते स्ं िौयं जयम ॥् १७३॥
वीरभि नाां यत स्हॐं सव िसिदम ।्
वळपरिमंु िवनुा ूभिवनुा ॥ १७४॥
करिचामिणिनभं रैकामदगोसमम ।्
ाणामरतसमानमसमोपमम ॥् १७५॥
एककालं िकालं वा िऽकालं िनमवे वा ।
यः पठेीरभि ोऽं मिमदं नरः ॥ १७६॥
इह भुािखलाोगाने िशवपदं ोजते ॥् १७७॥
इित ौीमपरुाण े उपिरभाग े दारे ौीमहाशरभ-

निृसहंयुे नरहिरपनारायणूों ौीवीरभि-
सहॐनामोऽं सणू म ॥्
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