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shrIviShNusahasranAmastotram

விShiΝஸஹshரநாமshேதாthரmh

நாராயணmh நமshkh’thய நரmh ைசவ நேராthதமmh ।
ேத³வீmh ஸரshவதீmh vhயாஸmh தேதா ஜயiµதீ³ரேயth ॥
ௐ அத²ஸகலெஸௗபா⁴kh³யதா³யக விShiΝஸஹshரநாமshேதாthரmh ।
ஶுkhலாmhப³ரத⁴ரmh விShiΝmh ஶஶிவrhணmh சrh⁴ஜmh ।
phரஸnhநவத³நmh th◌⁴யாேயth ஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥ 1॥
யshய th³விரத³வkhthராth³யா: பாஷth³யா: பர: ஶதmh ।
விkh◌⁴நmh நிkh◌⁴நnhதி ஸததmh விShவkhேஸநmh தமாரேய ॥ 2॥
vhயாஸmh வShட²நphதாரmh ஶkhேத: ெபௗthரமகlhமஷmh ।
பராஶராthமஜmh வnhேத³ ஶுகதாதmh தேபாநிதி⁴mh ॥ 3॥
vhயாஸாய விShiΝபாய vhயாஸபாய விShணேவ ।
நேமா ைவ ph³ரமநித⁴ேய வாShடா²ய நேமா நம: ॥ 4॥
அவிகாராய ஶுth³தா⁴ய நிthயாய பரமாthமேந ।
ஸைத³கபபாய விShணேவ ஸrhவShணேவ ॥ 5॥
யshய shமரணமாthேரண ஜnhமஸmhஸாரப³nhத⁴நாth ।
விiµchயேத நமshதshைம விShணேவ phரப⁴விShணேவ ॥ 6॥
ௐ நேமா விShணேவ phரப⁴விShணேவ ।
ைவஶmhபாயந உவாச —

thவா த⁴rhமாநேஶேஷண பாவநாநி ச ஸrhவஶ: ।
தி⁴Sh²ர: ஶாnhதநவmh நேரவாph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 7॥
தி⁴Sh²ர உவாச —

கிேமகmh ைத³வதmh ேலாேக கிmh வாphேயகmh பராயணmh ।
shவnhத: கmh கமrhசnhத: phராphiνrhமாநவா: ஶுப⁴mh ॥ 8॥
ேகா த⁴rhம:ஸrhவத⁴rhமாmh ப⁴வத: பரேமா மத: ।
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விShiΝஸஹshரநாமshேதாthரmh

கிmh ஜபnhiµchயேத ஜnhrhஜnhமஸmhஸாரப³nhத⁴நாth ॥ 9॥
பீ⁴Shம உவாச —

ஜக³thphர⁴mh ேத³வேத³வமநnhதmh ேஷாthதமmh ।
shவnh நாமஸஹshேரண ஷ:ஸதேதாthதி²த: ॥ 10॥
தேமவ சாrhசயnhநிthயmh ப⁴khthயா ஷமvhயயmh ।
th◌⁴யாயnh shவnh நமshயmhச யஜமாநshதேமவ ச ॥ 11॥
அநாதி³நித⁴நmh விShiΝmh ஸrhவேலாகமேஹவரmh ।
ேலாகாth◌⁴யmh shவnhநிthயmh ஸrhவ:³கா²திேகா³ ப⁴ேவth ॥ 12॥
ph³ரமNhயmh ஸrhவத⁴rhமjhஞmh ேலாகாநாmh கீrhதிவrhத⁴நmh ।
ேலாகநாத²mh மஹth³⁴தmh ஸrhவ⁴தப⁴ேவாth³ப⁴வmh ॥ 13॥
ஏஷ ேம ஸrhவத⁴rhமாmh த⁴rhேமாऽதி⁴கதேமா மத: ।
யth³ப⁴khthயா Nhட³காmh shதைவரrhேசnhநர:ஸதா³ ॥ 14॥
பரமmh ேயா மஹthேதஜ: பரமmh ேயா மஹthதப: ।
பரமmh ேயா மஹth³ph³ரம பரமmh ய: பராயணmh ॥ 15॥
பவிthராmh பவிthரmh ேயா மŋhக³ளாநாmh ச மŋhக³ளmh ।
ைத³வதmh ைத³வதாநாmh ச ⁴தாநாmh ேயாऽvhயய: பிதா ॥ 16॥
யத:ஸrhவாணி ⁴தாநி ப⁴வnhthயாதி³கா³க³ேம ।
யshmhச phரலயmh யாnhதி நேரவ க³ேய ॥ 17॥
தshய ேலாகphரதா⁴நshய ஜக³nhநாத²shய ⁴பேத ।
விShேrhநாமஸஹshரmh ேம ஶ ◌்’iΝ பாபப⁴யாபஹmh ॥ 18॥
யாநி நாமாநி ெகௗ³நி விkh²யாதாநி மஹாthமந: ।
’பி: ◌⁴ பகீ³தாநி தாநி வயா ⁴தேய ॥ 19॥
’rhநாmhநாmh ஸஹshரshய ேவத³vhயாேஸா மஹாiµநி: ॥
ச²nhேதா³ऽiνShph ததா² ேத³ேவா ப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ॥ 20॥
அmh’தாmhஶூth³ப⁴ேவா பீ³ஜmh ஶkhதிrhேத³வகிநnhத³ந: ।
thஸாமா ’த³யmh தshய ஶாnhthயrhேத² விநிேயாjhயேத ॥ 21॥
விShiΝmh ShiΝmh மஹாவிShiΝmh phரப⁴விShiΝmh மேஹவரmh ॥
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விShiΝஸஹshரநாமshேதாthரmh

அேநகப ைத³thயாnhதmh நமா ேஷாthதமmh ॥ 22 ॥
rhவnhயாஸ: ।

ேவத³vhயாஸ உவாச —

ௐ அshய விShேrhதி³vhயஸஹshரநாமshேதாthரமஹாமnhthரshய ।
 ேவத³vhயாேஸா ப⁴க³வாnh ’: ।
அiνShph ச²nhத:³ ।
மஹாவிShiΝ: பரமாthமா மnhநாராயே ேத³வதா ।
அmh’தாmhஶூth³ப⁴ேவா பா⁴iνதி பீ³ஜmh ।
ேத³வகீநnhத³ந:shரShேடதி ஶkhதி: ।
உth³ப⁴வ: ோப⁴ே ேத³வ இதி பரேமா மnhthர: ।
ஶŋhக²ph◌⁴’nhநnhத³கீ சkhதி கீலகmh ।
ஶாrhŋhக³த⁴nhவா க³தா³த⁴ர இthயshthரmh ।
ரதா²ŋhக³பாணிரோph◌⁴ய இதி ேநthரmh ।
thஸாமா ஸாமக:³ஸாேமதி கவசmh ।
ஆநnhத³mh பரph³ரேமதி ேயாநி: ।
’:ஸுத³rhஶந: கால இதி தி³kh³ப³nhத:◌⁴ ॥
விவப இதி th◌⁴யாநmh ।
மஹாவிShiΝphthயrhேத²ஸஹshரநாமshேதாthரபாேட² விநிேயாக:³ ॥

அத² nhயாஸ: ।
ௐ ஶிர ேவத³vhயாஸ’ஷேய நம: ।
iµேக²அiνShphச²nhத³ேஸ நம: ।
’தி³kh’Shணபரமாthமேத³வதாைய நம: ।
³ேய அmh’தாmhஶூth³ப⁴ேவா பா⁴iνதி பீ³ஜாய நம: ।
பாத³ேயாrhேத³வகீநnhத³ந:shரShேடதி ஶkhதேய நம: ।
ஸrhவாŋhேக³ ஶŋhக²ph◌⁴’nhநnhத³கீ சkhதி கீலகாய நம: ।
கரஸmhேட மம kh’Shணphthயrhேத² ஜேப விநிேயாகா³ய நம: ॥
இதி ’ஷயாதி³nhயாஸ: ॥

அத² கரnhயாஸ: ।
ௐ விவmh விShiΝrhவஷThகார இthயŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
அmh’தாmhஶூth³ப⁴ேவா பா⁴iνதி தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
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ph³ரமNhேயா ph³ரமkh’th³ph³ரேமதி மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ஸுவrhணபி³nh³ரோph◌⁴ய இthயநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
நிேஷாऽநிஷ:shரkh³வீதி கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ரதா²ŋhக³பாணிரோph◌⁴ய இதி கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
இதி கரnhயாஸ: ।

அத²ஷட³ŋhக³nhயாஸ: ।
ௐ விவmh விShiΝrhவஷThகார இதி ’த³யாய நம: ।
அmh’தாmhஶூth³ப⁴ேவா பா⁴iνதி ஶிரேஸ shவாஹா ।
ph³ரமNhேயா ph³ரமkh’th³ph³ரேமதி ஶிகா²ைய வஷTh ।
ஸுவrhணபி³nh³ரோph◌⁴ய இதி கவசாய ஹுmh ।
நிேஷாऽநிஷ:shரkh³வீதி ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ரதா²ŋhக³பாணிரோph◌⁴ய இthயshthராய ப²Th ।
இதி ஷட³ŋhக³nhயாஸ: ॥
kh’Shணphthயrhேத² விShேrhதி³vhயஸஹshரநாமஜபமஹmh
கShேய இதி ஸŋhகlhப: ।

அத² th◌⁴யாநmh ।
ேராத³nhவthphரேத³ேஶ ஶுசிமணிவிலஸthைஸகேதrhெமௗkhதிகாநாmh
மாலாkh’phதாஸநshத:²shப²கமணிநிைப⁴rhெமௗkhதிைகrhமNh³தாŋhக:³ ।
ஶுph◌⁴ைரரph◌⁴ைரரத³ph◌⁴ைரபவிரசிைதrhiµkhதபீஷ வrhைஷ:

ஆநnhதீ³ ந: நீயாத³நநக³தா³ ஶŋhக²பாணிrhiµnhத:³ ॥ 1॥
: ◌⁴ பாெதௗ³ யshய நாபி⁴rhவியத³ஸுரநிலசnhth³ர ஸூrhெயௗ ச ேநthேர
கrhவாஶா: ஶிேரா th³ெயௗrhiµக²மபி த³ஹேநா யshய வாshேதயமph³தி: ◌⁴ ।
அnhத:shத²mh யshய விவmh ஸுரநரக²க³ேகா³ேபா⁴கி³க³nhத⁴rhவைத³thைய:
சிthரmh ரmhரmhயேத தmh th⁴வந வஷmh விShiΝஶmh நமா ॥ 2॥
ௐ ஶாnhதாகாரmh ⁴ஜக³ஶயநmh பth³மநாப⁴mh ஸுேரஶmh
விவாதா⁴ரmh க³க³நஸth³’ஶmh ேமக⁴வrhணmh ஶுபா⁴ŋhக³mh ।
லகாnhதmh கமலநயநmh ேயாகி³பி⁴rhth◌⁴யாநக³mhயmh var ேயாகி³’th³th◌⁴யாநக³mhயmh
வnhேத³ விShiΝmh ப⁴வப⁴யஹரmh ஸrhவேலாைககநாத²mh ॥ 3॥
ேமக⁴யாமmh பீதெகௗேஶயவாஸmh
வthஸாŋhகmh ெகௗshேபா⁴th³பா⁴தாŋhக³mh ।
Nhேயாேபதmh Nhட³காயதாmh

4 sanskritdocuments.org



விShiΝஸஹshரநாமshேதாthரmh

விShiΝmh வnhேத³ஸrhவேலாைககநாத²mh ॥ 4॥
நம:ஸமshத⁴தாநாமாதி³⁴தாய ⁴ph◌⁴’ேத ।
அேநகபபாய விShணேவ phரப⁴விShணேவ ॥ 5॥
ஸஶŋhக²சkhரmh ஸகிடNhட³லmh
ஸபீதவshthரmh ஸரேஹணmh ।
ஸஹாரவ:shத²லெகௗshப⁴யmh var shத²லேஶாபி⁴ெகௗshப⁴mh
நமா விShiΝmh ஶிரஸா சrh⁴ஜmh ॥ 6॥
சா²யாயாmh பாஜாதshய ேஹமmhஹாஸேநாப
ஆநமmh³த³யாமமாயதாமலŋhkh’தmh ।
சnhth³ராநநmh சrhபா³ஹுmh வthஸாŋhகித வஸmh
khணீ ஸthயபா⁴மாph◌⁴யாmh ஸதmh kh’Shணமாரேய ॥ 7॥

shேதாthரmh ।
ஹ: ௐ ।

விவmh விShiΝrhவஷThகாேரா ⁴தப⁴vhயப⁴வthphர: ◌⁴ ।
⁴தkh’th³⁴தph◌⁴’th³பா⁴ேவா ⁴தாthமா ⁴தபா⁴வந: ॥ 1॥
தாthமா பரமாthமா ச iµkhதாநாmh பரமா க³தி: ।
அvhயய: ஷ:ஸா ேthரjhேஞாऽர ஏவ ச ॥ 2॥
ேயாேகா³ ேயாக³விதா³mh ேநதா phரதா⁴நேஷவர: ।
நாரmhஹவ:மாnh ேகஶவ: ேஷாthதம: ॥ 3॥
ஸrhவ: ஶrhவ: ஶிவ:shதா²iΝrh⁴தாதி³rhநிதி⁴ரvhயய: ।
ஸmhப⁴ேவா பா⁴வேநா ப⁴rhதா phரப⁴வ: phர⁴வர: ॥ 4॥
shவயmh: ◌⁴ ஶmh⁴ராதி³thய: Shகராோ மஹாshவந: ।
அநாதி³நித⁴ேநா தா⁴தா விதா⁴தா தா⁴thதம: ॥ 5॥
அphரேமேயா ’ேகஶ: பth³மநாேபா⁴ऽமரphர: ◌⁴ ।
விவகrhமா மiνshthவShடா shத²விShட:²shத²விேரா th◌⁴வ: ॥ 6॥
அkh³ராய: ஶாவத: kh’Shே ேலாதா: phரதrhத³ந: ।
phர⁴தshthகph³தா⁴ம பவிthரmh மŋhக³ளmh பரmh ॥ 7॥
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ஈஶாந: phராணத:³ phராே jhேயShட:² ேரShட:² phரஜாபதி: ।
ரNhயக³rhேபா⁴ ⁴க³rhேபா⁴ மாத⁴ேவா ம⁴ஸூத³ந: ॥ 8॥
ஈவேரா விkhர த⁴nhவீ ேமதா⁴வீ விkhரம: khரம: ।
அiνthதேமா ³ராத⁴rhஷ: kh’தjhஞ: kh’திராthமவாnh ॥ 9॥
ஸுேரஶ: ஶரணmh ஶrhம விவேரதா: phரஜாப⁴வ: ।
அஹ:ஸmhவthஸேரா vhயால: phரthயய:ஸrhவத³rhஶந: ॥ 10॥
அஜ:ஸrhேவவர:th³த:◌⁴ th³தி: ◌⁴ ஸrhவாதி³ரchத: ।
vh’ஷாகபிரேமயாthமா ஸrhவேயாக³விநி:sh’த: ॥ 11॥
வஸுrhவஸுமநா:ஸthய:ஸமாthமாऽஸmhத:ஸம: ।
அேமாக: ◌⁴ Nhட³காோ vh’ஷகrhமா vh’ஷாkh’தி: ॥ 12॥
th³ேரா ப³ஹுஶிரா ப³ph◌⁴rhவிவேயாநி: ஶுசிரவா: ।
அmh’த: ஶாவதshதா²iΝrhவராேராேஹா மஹாதபா: ॥ 13॥
ஸrhவக:³ஸrhவவிth³பா⁴iνrhவிShவkhேஸேநா ஜநாrhத³ந: ।
ேவேதா³ ேவத³வித³vhயŋhேகா³ ேவதா³ŋhேகா³ ேவத³விth கவி: ॥ 14॥
ேலாகாth◌⁴ய:ஸுராth◌⁴யோ த⁴rhமாth◌⁴ய: kh’தாkh’த: ।
சராthமா சrhvhஹசrhத³mhShThரசrh⁴ஜ: ॥ 15॥
ph◌⁴ராShiΝrhேபா⁴ஜநmh ேபா⁴khதா ஸShiΝrhஜக³தா³தி³ஜ: ।
அநேகா⁴ விஜேயா ேஜதா விவேயாநி: நrhவஸு: ॥ 16॥
உேபnhth³ேரா வாமந: phராmhஶுரேமாக: ◌⁴ ஶுசிrhத: ।
அதீnhth³ர:ஸŋhkh³ரஹ:ஸrhேகா³ th◌⁴’தாthமா நியேமா யம: ॥ 17॥
ேவth³ேயா ைவth³ய:ஸதா³ேயாகீ³ வீரஹா மாத⁴ேவா ம: ◌⁴ ।
அதீnhth³ேயா மஹாமாேயா மேஹாthஸாேஹா மஹாப³ல: ॥ 18॥
மஹா³th³தி⁴rhமஹாவீrhேயா மஹாஶkhதிrhமஹாth³தி: ।
அநிrhேத³யவ:மாநேமயாthமா மஹாth³th◌⁴’kh ॥ 19॥
மேஹShவாேஸா மப⁴rhதா நிவாஸ:ஸதாmh க³தி: ।
அநிth³த: ◌⁴ ஸுராநnhேதா³ ேகா³விnhேதா³ ேகா³விதா³mh பதி: ॥ 20॥
மசிrhத³மேநா ஹmhஸ:ஸுபrhே ⁴ஜேகா³thதம: ।
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ரNhயநாப: ◌⁴ ஸுதபா: பth³மநாப:◌⁴ phரஜாபதி: ॥ 21॥
அmh’th:ஸrhவth³’kh mhஹ:ஸnhதா⁴தா ஸnhதி⁴மாnh shதி²ர: ।
அேஜா ³rhமrhஷண: ஶாshதா விதாthமா ஸுராஹா ॥ 22॥
³rh³தேமா தா⁴ம ஸthய:ஸthயபராkhரம: ।
நிேஷாऽநிஷ:shரkh³வீ வாசshபதிதா³ரதீ: ◌⁴ ॥ 23॥
அkh³ரணீrhkh³ராமணீ:மாnh nhயாேயா ேநதா ஸரண: ।
ஸஹshரrhதா⁴ விவாthமா ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ॥ 24॥
ஆவrhதேநா நிvh’thதாthமா ஸmhvh’த:ஸmhphரமrhத³ந: ।
அஹ:ஸmhவrhதேகா வநிரநிேலா த⁴ரணீத⁴ர: ॥ 25॥
ஸுphரஸாத:³ phரஸnhநாthமா விவth◌⁴’kh³விவ⁴kh³வி: ◌⁴ ।
ஸthகrhதா ஸthkh’த:ஸா⁴rhஜiνrhநாராயே நர: ॥ 26॥
அஸŋhkh²ேயேயாऽphரேமயாthமா விஶிShட: ஶிShடkh’ch²சி: ।
th³தா⁴rhத:²th³த⁴ஸŋhகlhப:th³தி⁴த:³th³தி⁴ஸாத⁴ந: ॥ 27॥
vh’ஷா vh’ஷேபா⁴ விShiΝrhvh’ஷபrhவா vh’ேஷாத³ர: ।
வrhத⁴ேநா வrhத⁴மாநச விவிkhத: திஸாக³ர: ॥ 28॥
ஸு⁴ேஜா ³rhத⁴ேரா வாkh³ மேஹnhth³ேரா வஸுேதா³ வஸு: ।
ைநகேபா ph³’ஹth³ப: ஶிபிவிShட: phரகாஶந: ॥ 29॥
ஓஜshேதேஜாth³தித⁴ர: phரகாஶாthமா phரதாபந: ।
’th³த:◌⁴ shபShடாேரா மnhthரசnhth³ராmhஶுrhபா⁴shகரth³தி: ॥ 30॥
அmh’தாmhஶூth³ப⁴ேவா பா⁴iν: ஶஶபி³nh:³ஸுேரவர: ।
ஔஷத⁴mh ஜக³த: ேஸ:ஸthயத⁴rhமபராkhரம: ॥ 31॥
⁴தப⁴vhயப⁴வnhநாத:² பவந: பாவேநாऽநல: ।
காமஹா காமkh’thகாnhத: காம: காமphரத:³ phர:◌⁴ ॥ 32॥
கா³தி³kh’th³கா³வrhேதா ைநகமாேயா மஹாஶந: ।
அth³’ேயா vhயkhதபச ஸஹshரத³நnhதth ॥ 33॥
இShேடாऽவிஶிShட: ஶிShேடShட: ஶிக²Nh³ நஹுேஷா vh’ஷ: ।
khேராத⁴ஹா khேராத⁴kh’thகrhதா விவபா³ஹுrhமத⁴ர: ॥ 34॥
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அchத: phரதி²த: phராண: phராணேதா³ வாஸவாiνஜ: ।
அபாmhநிதி⁴ரதி⁴Shடா²நமphரமthத: phரதிSh²த: ॥ 35॥
shகnhத:³shகnhத³த⁴ேரா ⁴rhேயா வரேதா³ வாவாஹந: ।
வாஸுேத³ேவா ph³’ஹth³பா⁴iνராதி³ேத³வ: ரnhத³ர: ॥ 36॥
அேஶாகshதாரணshதார: ஶூர: ெஶௗrhஜேநவர: ।
அiνல: ஶதாவrhத: பth³ பth³மநிேப⁴ண: ॥ 37॥
பth³மநாேபா⁴ऽரவிnhதா³: பth³மக³rhப: ◌⁴ ஶரph◌⁴’th ।
மஹrhth³தி⁴rh’th³ேதா⁴ vh’th³தா⁴thமா மஹாோ க³ட³th◌⁴வஜ: ॥ 38॥
அல: ஶரேபா⁴ பீ⁴ம:ஸமயjhேஞா ஹவிrhஹ: ।
ஸrhவலணலNhேயா லவாnh ஸதிஜய: ॥ 39॥
விேரா ேராேதா மாrhேகா³ ேஹrhதா³ேமாத³ர:ஸஹ: ।
மத⁴ேரா மஹாபா⁴ேகா³ ேவக³வாநதாஶந: ॥ 40॥
உth³ப⁴வ: ோப⁴ே ேத³வ:க³rhப: ◌⁴ பரேமவர: ।
கரணmh காரணmh கrhதா விகrhதா க³ஹேநா ³ஹ: ॥ 41॥
vhயவஸாேயா vhயவshதா²ந:ஸmhshதா²ந:shதா²நேதா³ th◌⁴வ: ।
பரrhth³தி: ◌⁴ பரமshபShடshShட: Shட: ஶுேப⁴ண: ॥ 42॥
ராேமா விராேமா விரேஜா மாrhேகா³ ேநேயா நேயாऽநய: । or விராேமா விரேதா
வீர: ஶkhதிமதாmh ேரShேடா² த⁴rhேமா த⁴rhமவி³thதம: ॥ 43॥
ைவNhட:² ஷ: phராண: phராணத:³ phரணவ: ph’:² ।
ரNhயக³rhப:◌⁴ ஶthkh◌⁴ேநா vhயாphேதா வாரேதா⁴ஜ: ॥ 44॥
’:ஸுத³rhஶந: கால: பரேமSh² பkh³ரஹ: ।
உkh³ர:ஸmhவthஸேரா த³ோ விராேமா விவத³ண: ॥ 45॥
விshதார:shதா²வரshதா²iΝ: phரமாணmh பீ³ஜமvhயயmh ।
அrhேதா²ऽநrhேதா² மஹாேகாேஶா மஹாேபா⁴ேகா³ மஹாத⁴ந: ॥ 46॥
அநிrhவிNhண:shத²விShேடா²ऽ⁴rhத⁴rhமேபா மஹாமக:² ।
நthரேநrhநth ம:ாம:ஸஹந: ॥ 47॥
யjhஞ இjhேயா மேஹjhயச khர:ஸthரmh ஸதாmh க³தி: ।
ஸrhவத³rhஶீ விiµkhதாthமா ஸrhவjhேஞா jhஞாநiµthதமmh ॥ 48॥
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ஸுvhரத:ஸுiµக:²ஸூம:ஸுேகா⁴ஷ:ஸுக²த:³ஸு’th ।
மேநாஹேரா தkhேராேதா⁴ வீரபா³ஹுrhவிதா³ரண: ॥ 49॥
shவாபந:shவவேஶா vhயாபீ ைநகாthமா ைநககrhமkh’th ।
வthஸேரா வthஸேலா வth ரthநக³rhேபா⁴ த⁴ேநவர: ॥ 50॥
த⁴rhம³ph³த⁴rhமkh’th³த⁴rh ஸத³ஸthரமரmh ।
அவிjhஞாதா ஸஹshராmhஶுrhவிதா⁴தா kh’தலண: ॥ 51॥
க³ப⁴shதிேந:ஸththவshத:²mhேஹா ⁴தமேஹவர: ।
ஆதி³ேத³ேவா மஹாேத³ேவா ேத³ேவேஶா ேத³வph◌⁴’th³³: ॥ 52॥
உthதேரா ேகா³பதிrhேகா³phதா jhஞாநக³mhய: ராதந: ।
ஶர⁴தph◌⁴’th³ேபா⁴khதா கபீnhth³ேரா ⁴த³ண: ॥ 53॥
ேஸாமேபாऽmh’தப: ேஸாம: thஸthதம: ।
விநேயா ஜய:ஸthயஸnhேதா⁴ தா³ஶாrhஹ:ஸாthவதாmhபதி: ॥ 54॥ விநிேயாjhய:

ேவா விநயிதா ஸா iµnhேதா³ऽதவிkhரம: ।
அmhேபா⁴நிதி⁴ரநnhதாthமா மேஹாத³தி⁴ஶேயாऽnhதக: ॥ 55॥
அேஜா மஹாrhஹ:shவாபா⁴vhேயா தாthர: phரேமாத³ந: ।
ஆநnhேதா³ நnhத³ேநா நnhத:³ஸthயத⁴rhமா thவிkhரம: ॥ 56॥
மஹrh: கபிலாசாrhய: kh’தjhேஞா ேமதி³நீபதி: ।
thபத³shthத³ஶாth◌⁴யோ மஹாஶ ◌்’ŋhக:³ kh’தாnhதkh’th ॥ 57॥
மஹாவராேஹா ேகா³விnhத:³ஸுேஷண: கநகாŋhக³தீ³ ।
³ேயா க³பீ⁴ேரா க³ஹேநா ³phதசkhரக³தா³த⁴ர: ॥ 58॥
ேவதா: ◌⁴ shவாŋhேகா³ऽத: kh’Shே th³’ட: ◌⁴ ஸŋhகrhஷேऽchத: ।
வே வாே vh’: Shகராோ மஹாமநா: ॥ 59॥
ப⁴க³வாnh ப⁴க³ஹாऽऽநnhதீ³ வநமா ஹலாத:◌⁴ ।
ஆதி³thேயா jhேயாதிராதி³thய:ஸShiΝrhக³திஸthதம: ॥ 60॥
ஸுத⁴nhவா க²Nhட³பரஶுrhதா³ே th³ரவிணphரத:³ ।
தி³வshph’kh ஸrhவth³’kh³vhயாேஸா வாசshபதிரேயாநிஜ: ॥ 61॥ var தி³விshph’kh
thஸாமா ஸாமக:³ஸாம நிrhவாணmh ேப⁴ஷஜmh பி⁴ஷkh ।
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ஸmhnhயாஸkh’chச²ம: ஶாnhேதா நிShடா² ஶாnhதி: பராயணmh ॥ 62॥
ஶுபா⁴ŋhக:³ ஶாnhதித:³shரShடா iµத:³வேலஶய: ।
ேகா³ேதா ேகா³பதிrhேகா³phதா vh’ஷபா⁴ோ vh’ஷphய: ॥ 63॥
அநிவrhதீ நிvh’thதாthமா ஸŋhேphதா ேமkh’chசி²வ: ।
வthஸவா:வாஸ:பதி:மதாmhவர: ॥ 64॥
த:³ஶ:நிவாஸ:நிதி: ◌⁴ விபா⁴வந: ।
த⁴ர:கர: ேரய:மா◌ँlhேலாகthரயாரய: ॥ 65॥
shவ:shவŋhக:³ ஶதாநnhேதா³ நnhதி³rhjhேயாதிrhக³ேணவர: ।
விதாthமாऽவிேத⁴யாthமா ஸthகீrhதிசி²nhநஸmhஶய: ॥ 66॥
உதீ³rhண:ஸrhவதசுரநீஶ: ஶாவதshதி²ர: ।
⁴ஶேயா ⁴ஷே ⁴திrhவிேஶாக: ேஶாகநாஶந: ॥ 67॥
அrhசிShமாநrhசித:mhேபா⁴ விஶுth³தா⁴thமா விேஶாத⁴ந: ।
அநிth³ேதா⁴ऽphரதிரத:² phரth³mhேநாऽதவிkhரம: ॥ 68॥
காலேநநிஹா வீர: ெஶௗ: ஶூரஜேநவர: ।
thேலாகாthமா thேலாேகஶ: ேகஶவ: ேகஶிஹா ஹ: ॥ 69॥
காமேத³வ: காமபால: கா காnhத: kh’தாக³ம: ।
அநிrhேத³யவrhவிShiΝrhவீேராऽநnhேதா த⁴நஜய: ॥ 70॥
ph³ரமNhேயா ph³ரமkh’th³ ph³ரமா ph³ரம ph³ரமவிவrhத⁴ந: ।
ph³ரமவிth³ ph³ராமே ph³ர ph³ரமjhேஞா ph³ராமணphய: ॥ 71॥
மஹாkhரேமா மஹாகrhமா மஹாேதஜா மேஹாரக:³ ।
மஹாkhரrhமஹாயjhவா மஹாயjhேஞா மஹாஹவி: ॥ 72॥
shதvhய:shதவphய:shேதாthரmh shதி:shேதாதா ரணphய: ।
rhண: ரயிதா Nhய: Nhயகீrhதிரநாமய: ॥ 73॥
மேநாஜவshதீrhத²கேரா வஸுேரதா வஸுphரத:³ ।
வஸுphரேதா³ வாஸுேத³ேவா வஸுrhவஸுமநா ஹவி: ॥ 74॥
ஸth³க³தி:ஸthkh’தி:ஸthதா ஸth³⁴தி:ஸthபராயண: ।
ஶூரேஸேநா ய³ேரShட:²ஸnhநிவாஸ:ஸுயாiµந: ॥ 75॥
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⁴தாவாேஸா வாஸுேத³வ:ஸrhவாஸுநிலேயாऽநல: ।
த³rhபஹா த³rhபேதா³ th³’phேதா ³rhத⁴ேராऽதா²பராத: ॥ 76॥
விவrhதிrhமஹாrhதிrhதீ³phதrhதிரrhதிமாnh ।
அேநகrhதிரvhயkhத: ஶதrhதி: ஶதாநந: ॥ 77॥
ஏேகா ைநக:ஸவ: க: கிmh யth தthபத³மiνthதமmh ।
ேலாகப³nh⁴rhேலாகநாேதா² மாத⁴ேவா ப⁴khதவthஸல: ॥ 78॥
ஸுவrhணவrhே ேஹமாŋhேகா³ வராŋhக³சnhத³நாŋhக³தீ³ ।
வீரஹா விஷம: ஶூnhேயா kh◌⁴’தாஶீரசலசல: ॥ 79॥
அமாநீ மாநேதா³ மாnhேயா ேலாகshவா thேலாகth◌⁴’kh ।
ஸுேமதா⁴ ேமத⁴ேஜா த⁴nhய:ஸthயேமதா⁴ த⁴ராத⁴ர: ॥ 80॥
ேதேஜாvh’ேஷா th³தித⁴ர:ஸrhவஶshthரph◌⁴’தாmh வர: ।
phரkh³ரேஹா நிkh³ரேஹா vhயkh³ேரா ைநகஶ ◌்’ŋhேகா³ க³தா³kh³ரஜ: ॥ 81॥
சrhrhதிசrhபா³ஹுசrhvhஹசrhக³தி: ।
சராthமா சrhபா⁴வசrhேவத³விேத³கபாth ॥ 82॥
ஸமாவrhேதாऽநிvh’thதாthமா ³rhஜேயா ³ரதிkhரம: ।
³rhலேபா⁴ ³rhக³ேமா ³rhேகா³ ³ராவாேஸா ³ராஹா ॥ 83॥
ஶுபா⁴ŋhேகா³ ேலாகஸாரŋhக:³ஸுதnhshதnhவrhத⁴ந: ।
இnhth³ரகrhமா மஹாகrhமா kh’தகrhமா kh’தாக³ம: ॥ 84॥
உth³ப⁴வ:ஸுnhத³ர:ஸுnhேதா³ ரthநநாப: ◌⁴ ஸுேலாசந: ।
அrhேகா வாஜஸந: ஶ ◌்’ŋhகீ³ ஜயnhத:ஸrhவவிjhஜயீ ॥ 85॥
ஸுவrhணபி³nh³ரோph◌⁴ய:ஸrhவவாகீ³வேரவர: ।
மஹாரேதா³ மஹாக³rhேதா மஹா⁴ேதா மஹாநிதி: ◌⁴ ॥ 86॥
iµத:³nhத³ர:nhத:³ பrhஜnhய: பாவேநாऽநில: ।
அmh’தாேஶாऽmh’தவ:ஸrhவjhஞ:ஸrhவேதாiµக:² ॥ 87॥
ஸுலப: ◌⁴ ஸுvhரத:th³த: ◌⁴ ஶthchச²thதாபந: ।
nhயkh³ேராேதா⁴ऽ³mhப³ேராऽவthத²சாராnhth◌⁴ரநிஷூத³ந: ॥ 88॥
ஸஹshராrhசி:ஸphதவ:ஸphைததா:◌⁴ ஸphதவாஹந: ।
அrhதிரநேகா⁴ऽசிnhthேயா ப⁴யkh’th³ப⁴யநாஶந: ॥ 89॥
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அiΝrhph³’ஹthkh’ஶ:sh²ேலா ³ணph◌⁴’nhநிrh³ே மஹாnh ।
அth◌⁴’த:shவth◌⁴’த:shவாshய: phராkh³வmhேஶா வmhஶவrhத⁴ந: ॥ 90॥
பா⁴ரph◌⁴’th கதி²ேதா ேயாகீ³ ேயாகீ³ஶ:ஸrhவகாமத:³ ।
ஆரம: ரமண:ாம:ஸுபrhே வாவாஹந: ॥ 91॥
த⁴iνrhத⁴ேரா த⁴iνrhேவேதா³ த³Nhேடா³ த³மயிதா த³ம: ।
அபராத:ஸrhவஸேஹா நியnhதாऽநியேமாऽயம: ॥ 92॥
ஸththவவாnh ஸாththவிக:ஸthய:ஸthயத⁴rhமபராயண: ।
அபி⁴phராய: phயாrhேஹாऽrhஹ: phயkh’th phதிவrhத⁴ந: ॥ 93॥
விஹாயஸக³திrhjhேயாதி:ஸுசிrhஹுத⁴kh³வி:◌⁴ ।
ரவிrhவிேராசந:ஸூrhய:ஸவிதா ரவிேலாசந: ॥ 94॥
அநnhேதா ஹுத⁴kh³ேபா⁴khதா ஸுக²ேதா³ைநகேஜாऽkh³ரஜ: ।
அநிrhவிNhண:ஸதா³மrh ேலாகாதி⁴Shடா²நமth³⁴த: ॥ 95॥
ஸநாthஸநாதநதம: கபில: கபிரvhயய: ।
shவshதித:³shவshதிkh’thshவshதி shவshதி⁴khshவshதித³ண: ॥ 96॥
அெரௗth³ர:Nhட³ சkh விkhரmhrhதஶாஸந: ।
ஶph³தா³திக:³ ஶph³த³ஸஹ: ஶிஶிர: ஶrhவகர: ॥ 97॥
அkhர: ேபஶேலா த³ோ த³ண:mhவர: ।
விth³வthதேமா வீதப⁴ய: Nhயரவணகீrhதந: ॥ 98॥
உthதாரே ³Shkh’திஹா Nhேயா :³shவphநநாஶந: ।
வீரஹா ரண:ஸnhேதா வந: பrhயவshதி²த: ॥ 99॥
அநnhதேபாऽநnhதrhதமnhrhப⁴யாபஹ: ।
சரேரா க³பீ⁴ராthமா விதி³ேஶா vhயாதி³ேஶா தி³ஶ: ॥ 100॥
அநாதி³rh⁴rh⁴ேவா ல:ஸுவீேரா சிராŋhக³த:³ ।
ஜநேநா ஜநஜnhமாதி³rhபீ⁴ேமா பீ⁴மபராkhரம: ॥ 101॥
ஆதா⁴ரநிலேயாऽதா⁴தா Shபஹாஸ: phரஜாக³ர: ।
ஊrhth◌⁴வக:³ஸthபதா²சார: phராணத:³ phரணவ: பண: ॥ 102॥
phரமாணmh phராணநிலய: phராணph◌⁴’thphராணவந: ।
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தththவmh தththவவிேத³காthமா ஜnhமmh’thஜராதிக:³ ॥ 103॥
⁴rh⁴வ:shவshதshதார:ஸவிதா phரபிதாமஹ: ।
யjhேஞா யjhஞபதிrhயjhவா யjhஞாŋhேகா³ யjhஞவாஹந: ॥ 104॥
யjhஞph◌⁴’th³ யjhஞkh’th³ யjhஞீ யjhஞ⁴kh³ யjhஞஸாத⁴ந: ।
யjhஞாnhதkh’th³ யjhஞ³யமnhநமnhநாத³ ஏவ ச ॥ 105॥
ஆthமேயாநி:shவயஜாேதா ைவகா²ந:ஸாமகா³யந: ।
ேத³வகீநnhத³ந:shரShடா தீஶ: பாபநாஶந: ॥ 106॥
ஶŋhக²ph◌⁴’nhநnhத³கீ சkh ஶாrhŋhக³த⁴nhவா க³தா³த⁴ர: ।
ரதா²ŋhக³பாணிரோph◌⁴ய:ஸrhவphரஹரத: ◌⁴ ॥ 107॥
ஸrhவphரஹரத⁴ ௐ நம இதி ।
வநமா க³தீ³ ஶாrhŋhகீ³ ஶŋhகீ² சkh ச நnhத³கீ ।
மாnh நாராயே விShiΝrhவாஸுேத³ேவாऽபி⁴ர ॥ 108॥
 வாஸுேத³ேவாऽபி⁴ர ௐ நம இதி ।

உthதரnhயாஸ: ।
பீ⁴Shம உவாச —

இதீத³mh கீrhதநீயshய ேகஶவshய மஹாthமந: ।
நாmhநாmh ஸஹshரmh தி³vhயாநாமேஶேஷண phரகீrhதிதmh ॥ 1॥
ய இத³mh ஶ ◌்’iΝயாnhநிthயmh யசாபி பகீrhதேயth ।
நாஶுப⁴mh phராphiνயாthகிசிthேஸாऽiµthேரஹ ச மாநவ: ॥ 2॥
ேவதா³nhதேகா³ ph³ராமண:shயாththேயா விஜயீ ப⁴ேவth ।
ைவேயா த⁴நஸmh’th³த: ◌⁴ shயாch²th³ர:ஸுக²மவாphiνயாth ॥ 3॥
த⁴rhமாrhதீ² phராphiνயாth³த⁴rhமமrhதா²rhதீ² சாrhத²மாphiνயாth ।
காமாநவாphiνயாthகா phரஜாrhதீ² phராphiνயாthphரஜாmh ॥ 4॥
ப⁴khதிமாnh ய:ஸேதா³thதா²ய ஶுசிshதth³க³தமாநஸ: ।
ஸஹshரmh வாஸுேத³வshய நாmhநாேமதthphரகீrhதேயth ॥ 5॥
யஶ: phராphேநாதி விலmh jhஞாதிphராதா⁴nhயேமவ ச ।
அசலாmh யமாphேநாதி ேரய: phராphேநாthயiνthதமmh ॥ 6॥
ந ப⁴யmh khவசிதா³phேநாதி வீrhயmh ேதஜச விnhத³தி ।
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ப⁴வthயேராேகா³ th³திமாnhப³லப³nhவித: ॥ 7॥
ேராகா³rhேதா iµchயேத ேராகா³th³ப³th³ேதா⁴ iµchேயத ப³nhத⁴நாth ।
ப⁴யாnhiµchேயத பீ⁴தsh iµchேயதாபnhந ஆபத:³ ॥ 8॥
³rhகா³Nhயதிதரthயாஶு ஷ: ேஷாthதமmh ।
shவnhநாமஸஹshேரண நிthயmh ப⁴khதிஸமnhவித: ॥ 9॥
வாஸுேத³வாரேயா மrhthேயா வாஸுேத³வபராயண: ।
ஸrhவபாபவிஶுth³தா⁴thமா யாதி ph³ரம ஸநாதநmh ॥ 10॥
ந வாஸுேத³வப⁴khதாநாமஶுப⁴mh விth³யேத khவசிth ।
ஜnhமmh’thஜராvhயாதி⁴ப⁴யmh ைநேவாபஜாயேத ॥ 11॥
இமmh shதவமதீ⁴யாந: ரth³தா⁴ப⁴khதிஸமnhவித: ।
jhேயதாthமஸுக²ாnhதிth◌⁴’திshmh’திகீrhதிபி: ◌⁴ ॥ 12॥
ந khேராேதா⁴ ந ச மாthஸrhயmh ந ேலாேபா⁴ நாஶுபா⁴ மதி: ।
ப⁴வnhதி kh’த Nhயாநாmh ப⁴khதாநாmh ேஷாthதேம ॥ 13॥
th³ெயௗ:ஸசnhth³ராrhகநthரா க²mh தி³ேஶா ⁴rhமேஹாத³தி:◌⁴ ।
வாஸுேத³வshய வீrhேயண விth◌⁴’தாநி மஹாthமந: ॥ 14॥
ஸஸுராஸுரக³nhத⁴rhவmh ஸயோரக³ராஸmh ।
ஜக³th³வேஶ வrhதேதத³mh kh’Shணshய ஸசராசரmh ॥ 15॥
இnhth³யாணி மேநா ³th³தி: ◌⁴ ஸththவmh ேதேஜா ப³லmh th◌⁴’தி: ।
வாஸுேத³வாthமகாnhயாஹு: ேthரmh ேthரjhஞ ஏவ ச ॥ 16॥
ஸrhவாக³மாநாமாசார: phரத²மmh பகlhphயேத । var?? கlhபேத
ஆசாரphரப⁴ேவா த⁴rhேமா த⁴rhமshய phர⁴ரchத: ॥ 17॥
’ஷய: பிதேரா ேத³வா மஹா⁴தாநி தா⁴தவ: ।
ஜŋhக³மாஜŋhக³மmh ேசத³mh ஜக³nhநாராயேth³ப⁴வmh ॥ 18॥
ேயாேகா³ jhஞாநmh ததா²ஸாŋhkh²யmh விth³யா: ஶிlhபாதி³ கrhம ச ।
ேவதா:³ ஶாshthராணி விjhஞாநேமதthஸrhவmh ஜநாrhத³நாth ॥ 19॥
ஏேகா விShiΝrhமஹth³⁴தmh ph’த²kh³⁴தாnhயேநகஶ: ।
thmhlhேலாகாnhvhயாphய ⁴தாthமா ⁴ŋhkhேத விவ⁴க³vhயய: ॥ 20॥
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இமmh shதவmh ப⁴க³வேதா விShேrhvhயாேஸந கீrhதிதmh ।
பேட²th³ய இchேச²thஷ: ேரய: phராphmh ஸுகா²நி ச ॥ 21॥
விேவவரமஜmh ேத³வmh ஜக³த: phர⁴மvhயயmh ।
ப⁴ஜnhதி ேய Shகராmh ந ேத யாnhதி பராப⁴வmh ॥ 22॥
ந ேத யாnhதி பராப⁴வmh ௐ நம இதி ।
அrhஜுந உவாச —

பth³மபthரவிஶாலா பth³மநாப⁴ ஸுேராthதம ।
ப⁴khதாநாமiνரkhதாநாmh thராதா ப⁴வ ஜநாrhத³ந ॥ 23॥
ப⁴க³வாiνவாச —

ேயா மாmh நாமஸஹshேரண shேதாchச²தி பாNhட³வ ।
ேஸாஹऽேமேகந ேலாேகந shத ஏவ ந ஸmhஶய: ॥ 24॥
shத ஏவ ந ஸmhஶய ௐ நம இதி ।
vhயாஸ உவாச —

வாஸநாth³வாஸுேத³வshய வாதmh ⁴வநthரயmh ।
ஸrhவ⁴தநிவாேஸாऽ வாஸுேத³வ நேமாऽsh ேத ॥ 25॥
 வாஸுேத³வ நேமாऽshத ௐ நம இதி ।
பாrhவthவாச —

ேகேநாபாேயந ல⁴நா விShேrhநாமஸஹshரகmh ।
பTh²யேத பNh³ைதrhநிthயmh ேராchசா²mhயஹmh phரேபா⁴ ॥ 26॥
ஈவர உவாச —

ராம ராம ராேமதி ரேம ராேம மேநாரேம ।
ஸஹshரநாம தthlhயmh ராம நாம வராநேந ॥ 27॥
ராமநாம வராநந ௐ நம இதி ।
ph³ரேமாவாச —

நேமாऽshthவநnhதாய ஸஹshரrhதேய
ஸஹshரபாதா³ஶிேராபா³ஹேவ ।
ஸஹshரநாmhேந ஷாய ஶாவேத
ஸஹshரேகாக³தா⁴ேண நம: ॥ 28॥
ஸஹshரேகாக³தா⁴ேண ௐ நம இதி ।
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ௐ தthஸதி³தி மஹாபா⁴ரேத ஶதஸாஹshrhயாmhஸmhதாயாmhைவயாkhயாமாiνஶாஸநிேக
பrhவணி பீ⁴Shமதி⁴Sh²ரஸmhவாேத³விShேrhதி³vhயஸஹshரநாமshேதாthரmh॥
ஸஜய உவாச —

யthர ேயாேக³வர: kh’Shே யthர பாrhேதா² த⁴iνrhத⁴ர: ।
தthர rhவிஜேயா ⁴திrhth◌⁴வா நீதிrhமதிrhமம ॥ 29॥
ப⁴க³வாiνவாச —

அநnhயாசிnhதயnhேதா மாmh ேய ஜநா: பrhபாஸேத ।
ேதஷாmh நிthயாபி⁴khதாநாmh ேயாக³ேமmh வஹாmhயஹmh ॥ 30॥
பthராய ஸா⁴நாmh விநாஶாய ச ³Shkh’தாmh ।
த⁴rhமஸmhshதா²பநாrhதா²ய ஸmhப⁴வா ேக³ ேக³ ॥ 31॥
ஆrhதா: விஷNh: ஶிதி²லாச பீ⁴தா: ேகா⁴ேரஷு ச vhயாதி⁴ஷு வrhதமாநா: ।
ஸŋhகீrhthய நாராயணஶph³த³மாthரmh விiµkhத:³கா:²ஸுகி²ேநா ப⁴வnhதி ॥ 32॥ var

ப⁴வnh

காேயந வாசா மநேஸnhth³ையrhவா ³th³th◌⁴யாthமநா வா phரkh’ேத: shவபா⁴வாth ।
var phரkh’திshவபா⁴வாth ।
கேரா யth³யth ஸகலmh பரshைம நாராயேயதி ஸமrhபயா ॥ 33॥
இதி விShேrhதி³vhயஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ।

ௐ தth ஸth ।
மஹாபா⁴ரேத அiνஶாஸநபrhவணி

Additional Concluding Shlokas

ௐ ஆபதா³மபஹrhதாரmh தா³தாரmh ஸrhவஸmhபதா³mh ।
ேலாகாபி⁴ராமmh ராமmh ⁴ேயா ⁴ேயா நமாmhயஹmh ॥
ஆrhதாநாமாrhதிஹnhதாரmh பீ⁴தாநாmh பீ⁴திநாஶநmh ।
th³விஷதாmh காலத³Nhட³mh தmh ராமசnhth³ரmh நமாmhயஹmh ॥
நம: ேகாத³Nhட³ஹshதாய ஸnhதீ⁴kh’தஶராய ச ।
க²Nh³தாகி²லைத³thயாய ராமாயऽऽபnhநிவாேண ॥
ராமாய ராமப⁴th³ராய ராமசnhth³ராய ேவத⁴ேஸ ।
ர⁴நாதா²ய நாதா²ய தாயா: பதேய நம: ॥
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அkh³ரத: ph’Shட²தைசவ பாrhவதச மஹாப³ெலௗ ।
ஆகrhணrhணத⁴nhவாெநௗ ரேதாmh ராமலமெணௗ ॥
ஸnhநth³த: ◌⁴ கவசீ க²Th³கீ³ சாபபா³ணத⁴ேரா வா ।
க³chச²nh மமாkh³ரேதா நிthயmh ராம: பா ஸலமண: ॥
அchதாநnhதேகா³விnhத³ நாேமாchசாரணேப⁴ஷஜாth ।
நயnhதி ஸகலா ேராகா³shஸthயmh ஸthயmh வதா³mhயஹmh ॥
ஸthயmh ஸthயmh நshஸthயiµth³th◌⁴’thய ⁴ஜiµchயேத ।
ேவதா³chசா²shthரmh பரmh நாshதி ந ேத³வmh ேகஶவாthபரmh ॥
ஶேர ஜrhஜ²⁴ேத vhயாதி⁴kh³ரshேத கேளவேர ।
ஔஷத⁴mh ஜாநவீேதாயmh ைவth³ேயா நாராயே ஹ: ॥
ஆேலாTh³ய ஸrhவஶாshthராணி விசாrhய ச ந: ந: ।
இத³ேமகmh ஸுநிShபnhநmh th◌⁴ேயேயா நாராயே ஹ: ॥
யத³ரபத³ph◌⁴ரShடmh மாthராநmh  யth³ப⁴ேவth ।
தthஸrhவmh mhயதாmh ேத³வ நாராயண நேமாऽsh ேத ॥
விஸrhக³பி³nh³மாthராணி பத³பாதா³ராணி ச ।
nhநாநி சாதிkhதாநி மshவ ேஷாthதம ॥

Alternate Concluding Shlokas

நம: கமலநாபா⁴ய நமshேத ஜலஶாயிேந ।
நமshேத ேகஶவாநnhத வாஸுேத³வ நேமாऽshேத ॥
நேமா ph³ரமNhயேத³வாய ேகா³ph³ராமணதாய ச ।
ஜக³th³தி⁴தாய kh’Shய ேகா³விnhதா³ய நேமா நம: ॥
ஆகாஶாthபதிதmh ேதாயmh யதா² க³chச²தி ஸாக³ரmh ।
ஸrhவேத³வநமshகார: ேகஶவmh phரதி க³chச²தி ॥
ஏஷ நிShகNhடக: பnhதா² யthர ஸmhjhயேத ஹ: ।
பத²mh தmh விஜாநீயாth³ ேகா³விnhத³ரதாக³மmh ॥
ஸrhவேவேத³ஷு யthNhயmh ஸrhவதீrhேத²ஷு யthப²லmh ।
தthப²லmh ஸமவாphேநாதி shthவா ேத³வmh ஜநாrhத³நmh ॥
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ேயா நர: பட²ேத நிthயmh thகாலmh ேகஶவாலேய ।
th³விகாலேமககாலmh வா khரmh ஸrhவmh vhயேபாஹதி ॥
த³யnhேத பவshதshய ெஸௗmhயா:ஸrhேவ ஸதா³ kh³ரஹா: ।
வியnhேத ச பாபாநி shதேவ யshnh phரகீrhதிேத ॥
ேயேந th◌⁴யாத: ேதா ேயந ேயநாயmh பTh²யேத shதவ: ।
த³thதாநி ஸrhவதா³நாநி ஸுரா:ஸrhேவ ஸமrhசிதா: ॥
இஹ ேலாேக பேர வாபி ந ப⁴யmh விth³யேத khவசிth ।
நாmhநாmh ஸஹshரmh ேயாऽதீ⁴ேத th³வாத³யாmh மம ஸnhநிெதௗ⁴ ॥
ஶைநrhத³ஹnhதி பாபாநி கlhபேகாஶதாநி ச ।
அவthத²ஸnhநிெதௗ⁴ பாrhத² th◌⁴யாthவா மந ேகஶவmh ॥
பேட²nhநாமஸஹshரmh  க³வாmh ேகாப²லmh லேப⁴th ।
ஶிவாலேய பேட²நிthயmh ளவநஸmhshதி²த: ॥
நேரா iµkhதிமவாphேநாதி சkhரபாேணrhவேசா யதா² ।
ph³ரமஹthயாதி³கmh ேகா⁴ரmh ஸrhவபாபmh விநயதி ॥
விலயmh யாnhதி பாபாநி சாnhயபாபshய கா கதா² ।
ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥

॥ ஹ: ௐ தthஸth ॥

NA

Encoded and proofread by Kirk Wortman kirkwort at hotmail.com

The verse numbering differs between prints used for chanting.

The pAThabheda viniyojyaH in 54 is referred only in Satyasandhiya

Vyakhanam in Madhvasampradaya so as to force to fit the

meter as well as giving some meaning. (See also pUrvapIThikA 21).

All other printed texts and commentaries use vinayo jayaH.

vinayo jayaH satyasandhaH is considered navAkSharI charaNa

with 9 letters, for the scriptural limitations, the letters

vina (vin) is considered with ekAkSharI bhAva. Gita has

verse 11-1 madanugrahAya paramam with similar properties.
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This is mentioned in Vishnusahasranama Chintanika (Marathi).

The Sringeri Math confirmed that

᳚Kindly note that extra aksharas in a particular Pada do occur
in the Puranas and they are considered Aarsha Prayoga.᳚

shrIviShNusahasranAmastotram

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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