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ಶ್ರ ೀ ವಿಷ್ಣು  ಸಹಸರ ನಾಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವನ್ನು  ಕನ್ು ಡದಲಿ್ಲ  ಓದಿ 

ವಿಶ್ವಾ ನ್ ವಿಷ್ಣು ಷಟ್ಕ ರೀ ಭೂತ್ಭವಯ ಭಿತ್್ ರಭು :. 

ಭೂತ್ಕೃ ದ್ ಭೂತ್ಭೃದ್ಭಾ ಯೀ ಭೂತಾತಾಾ  ಭೂತ್ಭಾನ್ನುಃ॥ 1 

ಪೂತಾತಾಾ  ಪರಮಾತಾಾ  ಚ ಮುಕ್ತಾ ನಾಾಂ ಪರಮಗವತುಃ । 

ಅವ್ಯ ುಃ ಪುರುಷ್ಣ: ಸಾಕಿ್ಷ  ಕಿ್ ೀತ್ರ ಜ್ಞ ೀಕ್ಷರ ಅ ಚ. 2 . 

ಯೀಗ ಯೀಗವಿದ್ಭನ್ ನಾಯಕ ಪರ ಧಾನ್ ಪುರುಷೇಶ್ಾ ರು :. 

ನಾರವಸಂಹಿಪುುಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ಕ ೀ ಶ್ಯುಃ ಪುರುಷೀತ್ಾ ಮುುಃ॥ 3 

ಸಿವ್ುಃ ಶ್ವಃ ವಶ್ುಃ ಸಾಾ ನ್ನಭೂವತಾವದವನ್ವವಧಾರವಯ ಯುಃ । 

ಸಂಭಿಯೀ ಭೈನೀ ಭತಾವಪರ ಭಿುಃ ಪರ ಭುರೀಶ್ಾ ರುುಃ॥ 4 

ಸಾ ಯಮ್ಾ ುಃ ಶ್ಮುಾ ರಾವದತಯ ುಃ ಪುಷಕ ರಾಕಿ್ೀ ಮಹಾಸಾ ನ್ನುಃ । 

ಅನ್ವದವನ್ಧನೀ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಧಾತರುತ್ಾ ಮುುಃ॥ 5 

ಅಪರಮೇಯೀ ಹೃಷೀಕೇ ಶುಃ ಪದಾ ನಾಭೀಮರಪರ ಭುುಃ । 

ವಿಶ್ಾ ಕ್ತಮಾವಮನ್ನಸಾ ಾ  ಸಾ ವಿಷ್ಣಠ ುಃ ಸಾ ವಿರೀ ಧ್ರರ ವಿುಃ॥ 6 

ಅಗ್ರ್ರ ಯ ಹು: ಶ್ವಶ್ಾ ತ್ ಕೃಷು  ಲೀವಹತ್ಕಿ್ಷ : ಪರ ತಾದವನ್ನ :. 

ಪರ ಭೂತ್ಸಿಾ ರೀಕಕ್ಷ ಬ್ಧ ಾಂ ಪವಿತ್ರ ಾಂ ಮಂಗಳಂ ಪರಮ್ । 7 

ಈಶ್ವನ್ನುಃ ಪ್ರರ ಣದುಃ ಪ್ರರ ಣೀ ಜ್ಯ ೀಷ್ಣಟ ುಃ ಶ್ರ ೀಷ್ಣಠ ುಃ ಪರ ಜಾಪವತುಃ । 

ವಹರಣಯ ಗಭೀ ಭುಗ್ರ್ಭೀ ಮಧೀ ಮಧ್ರಸೂದನ್ನುಃ । 8 

ಈಶ್ಾ ರೀ ವಿಕರ ಮಿಧನ್ಾ ೀ ಮೇಧಿ ವಿಕರ ಮುುಃ ಕ್ಷರ ಮುುಃ । 

ಅನ್ನತ್ಮೀ ದರಾಧಸಾವ್ುಃ ಕೃತ್ಜ್ಞ ತಾ: ಕೃ ವಿತ್ರಾತ್ಾ ನ್ 9 

ಸುರೇಷ್ಣುಃ ಶ್ರಣಂ ಶ್ಮವಿಾ ಶ್ಾ ರೇತುಃ ಪರ ಜಾಭೂುಃ । 

ಅಹಸಂಸಿತಾಾ ರೀ ವ್ಯಯ ಲುಃ ಪರ ತಯ ುಃ ಶ್ವದಶ್ವನ್ನುಃ 10 

ಅಜ್ಸಿಾ ೀಶ್ಾ ರುುಃ ವಸದಧ ುಃ ವಸಾ ರದಧ ುಃ ಸಿಯಾವವದರಚ್ಯಯ ತುಃ । 

ಋಷಕವಪರಮೇಯಾತಾಾ  ಶ್ವಯೀಗವಿವನ್ಸಾ ೃತುಃ॥ 11 

ಸಿಸುವಿಸುಮನುಃ ಸತಯ ುಃ ಸಮಾತಾಾ  ಶ್ವಸಿಾ ರತ್ಸಾ ಮುುಃ । 

ಅಮೀಘುಃ ಪುಾಂಡರೀಕ್ತಕಿ್ೀ ಋಷಕಮಾವೃಷಾಕೃ ವತುಃ॥ 12 

ರುದ್ರ ೀ ಬ್ಹುವಶ್ರಾ ಬ್ಭುರ ವಿಶ್ಾ ಯೀವ್ಯನ್ನುಃ ಸುವಶ್ರ ಶುಃ । 

ಅಮೃತುಃ ಶ್ವಶ್ಾ ತಾನ್ನವಿವರಹೀ ಮಹತ್ುಃ 13 

ಶ್ವಗುಃ ಶ್ವವಿದ್ಭಾ ನ್ನವಿವಶ್ಾ ಕ್ಾ ೀನೀ ಜ್ನಾದವನ್ನುಃ । 

ವೇದ್ೀ ವೇದವಿದವಯ ಾಂಗೊ ವೇದ್ಭಾಂಗೊೀ ವೇದವಿತ್ಕ ವಿುಃ॥ 14 

ಲೀಕ್ತಧಯ ಕಿ್ಷ : ಸುರಾಧಯ ಕಿ್ೀ ಧಾಮವ್ಯಧಯ ಕಿ್ಷ : ಕೃತ್ಕೃತ :. 

ಚತರಾತಾಾ  ಚತವ್ಯಯ ವಹಶ್ಚ ತದಂಷಟ ರಶ್ಚ ತಭುವಜುಃ॥ 15 
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ಭಾರ ವಜ್ಷ್ಣು ಭೀಜ್ನಂ ಭೀಕ್ತಾ  ಸವಹಷ್ಣು ಜ್ವಗಡವ್ಯದಜುಃ । 

ಅನ್ಘೀ ವಿಜ್ಯೀ ಜೇತಾ ವಿಶ್ಾ ಯೀವನ್ನುಃ ಪುನ್ವಸುುಃ॥ 16 

 

ಉಪಾಂದರ  ರಾಮನ್ನ: ಪ್ರರ ಾಂಶಮೀೋಘ: ಶವಚಾರುವಜ್ವತ :. 

ಅತಿನ್್ನ ರುಃ ಸಂಗರ ಹುುಃ ಸಾಗೊೀ ಧೃತಾತಾಾ  ವನ್ಯಮೀ ಯಮುುಃ॥ 17 

 

ವೇದ್ಯ ೀ ವೈದಯ : ಸದ್ಭಯೀಗಿ ವಿರಹಾ ಮಾಧಿಯೀ ಮಧ್ರುಃ । 

ಅತಿಸಾ ರನ್್ ರಯೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಹೀತ್ಾ ವಸಾ ಮಹಾಬ್ಲುಃ॥ 18 

 

ಮಹಾಬುಸಾ ರದಧ ಮವಹೈಯೀ ಮಹಾಶ್ಸಾ ರಕಾ ಮವಹಾದಯ ವತುಃ । 

ಅವನ್ದೇಶ್ಪುುಃ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ಮೇಯಾತಾಾ  ಮಹಾವದರ ಧೃಕ್॥ 19 

 

ಮಹೇಷಾಾ ಸೀ ಮಹಿೀಭಟ್ಶ್ರ ೀವನ್ಸು: ಸತಂಗವತ :. 

ಅವನೃದಧ : ಸುರಾನಂದ್ೀ ಗೊೀವಿಾಂದ್ೀ ಗೊೀವಿನ್್ನ್ ಪವತ: 20 

 

ಮರವಚದವಮನೀ ಹಂಸುುಃ ಸುಪಣೀ ಭುಜ್ಗೊೀತ್ಾ ಮುುಃ । 

ವಹರಣಯ ನಾಭುುಃ ಸುತ್ಪುಃ ಪದಾ ನಾಭುುಃ ಪರ ಜಾಪವತುಃ॥ 21 

 

ಅಮೃತಯ ುಃ ಶ್ವದೃಕ್ ವಸಂಹುುಃ ಸನಾಧ ತಾ ಶ್ವಸಾ ರನ್ಧ ಮಾನ್ಾ ಾ ರಸಾ ರುುಃ । 

ಅಜ್ೀ ದಮವ್ಯಸವನ್ನ: ಶ್ವಸಾಾ  ವಿಶರ ತಾತಾಾ  ಸುರರೋುಃ. 22 

ಗರುಗವರುತೀ ಧಂ ಸತಯ : ಸತ್ಯ ಪರಾಕರ ಮು :. 

ವನ್ವಮಶೀವನ್ವಮಶುಃ ಸರ ಗಿಾ ೀ ಯಾಚಸ್ ವತ್ರುದ್ಭರಧಿೀುಃ॥ 23 

 

ಅಗರ ಣಿಗ್ರ್ರ ಮಣಿ: ಶ್ರ ೀಮನಾು ಯ ಯೀ ನೇತಾ ಸಮಿೀರನ್ನ :. 

ಸಹಸರ ಮ್ಧಾವವಿಶ್ವಾ ತಾಾ  ಸಹಸಾರ ಕಿ್ಷ ುಃ ಸಹಸರ ಪ್ರತ್॥ 24 

 

ಐತ್ವನೀ ವನೃತಾತಾಾ  ಸಂೃೃತುಃ ಸಮ್ ರಮದವನ್ನುಃ । 

ಅಹುುಃ ಸಂತ್ವಕ್ೀ ವಿರವನ್ಲೀ ಧರಣಿೀಧರುುಃ॥ 25 

 

ಸುಪರ ಸಾದುಃ ಪರ ಸನಾು ತಾಾ  ವಿಶ್ಾ ಧೃಸಾ ರಗಾ ಶ್ಾ ಭುಸಾ ರಗಾ ಭುುಃ । 

ಸತ್ಕ ತಾವಸತ್ಕ ೃ ತುಃ ಸಾಧ್ರಜ್ವಹುು ನಾವರಾಯಣೀ ನ್ರುುಃ॥ 26 
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ಅಸಂಗತ್ತೆ 

ವಸದ್ಭಧ ಥವ್ುಃ ವಸದಧ ಸಂಕಲ್ ುಃ ವಸಾ ರದಧ ದುಃ ವಸಾ ರದಧ  ಸಾಧನ್ನುಃ॥ 27 

 

ವೃಷಾಹಿ ವೃಷಭೀ ವಿಷ್ಣು ವೃಷಪಿಯಾವೃಷೀದರುುಃ । 

ಧವನೀ ಇಧವಮಾನ್ಶ್ಚ  ವಿವಿಕ್ಷಾ ುಃ ಶರ ವತ್ಸಾಗರುುಃ॥ 28 

 

ಸುಭುಜ್ೀ ದಧಾ ರೀ ಗಗಿಾ  ಮಹೇಾಂದರ  ಸುದ್ೀ ಸಿಸು: 

ನೈಕರೂಪೀ ಬೃಹದ್ರರ ಪಃ ವಶ್ವಪವಿಷ್ಣಟ ುಃ ಪರ ಕ್ತಶ್ನ್ನುಃ॥ 29 

 

ಓಜ್ಸ್ಾ ೀಜ್ೀದಯ ವತ್ಧರುುಃ ಪರ ಕ್ತಶ್ವತಾಾ  ಪರ ತಾಪನ್ನುಃ । 

ಪದ್ ುಃ ಸತಾಾ ಕ್ಷರೀ ಮನ್ಾ ರಶ್ಚ ನ್ಾ ರಾಂಶಭಾವಸಾಕ ರದ್ ಯವತುಃ॥ 30 

 

ಅಮೃತಾಾಂಶೂದಿಾ ಯೀ ಭಾನ್ನುಃ ಶ್ವಬ್ನ್ದುಃ ಸುರೇಶ್ಾ ರಃ । 

ಔಷಧ ಪರ ಪಂಚ: ಸೇತುಃ ಸತ್ಯ ಧಮವಪರಾಕರ ಮುುಃ॥ 31 

ಭೂತ್ಭವಯ ಭಿನಾು ತುಃ ಪಿನ್ನುಃ ಪೈನೀನ್ಲುಃ । 

ಕ್ತಮಹಾ ಕ್ತಮಕೃ ತಾಕ ಾಂತುಃ ಕ್ತಮುುಃ ಕ್ತಮಪರ ದುಃ ಪರ ಭುುಃ॥ 32 

 

ಯಗವದ್ ಕ್ಷರ ದಯ ಗತೀ ನ್ಕಾಯೀ ಮಹಾಸನ್ನ :. 

ಅದೃಶ್ಯ  ವಯ ಕ್ಷಾ  33 

 

ಇಷಟ ೀವಿವಶ್ಸುಾ ುಃ ವಷಷ್ಠ ೀಷ್ಣಟ ುಃ ವಶ್ಖಂಡಿ ನ್ಹುಷೀ ಋಷ್ಣುಃ । 

ಕ್ರ ೀಧಹಾ ಕ್ರ ೀಧಕೃ ತ್ಕ ತಾವವಿಶ್ಾ ಬಾಹುಮವಹಿೀಧರುುಃ॥ 34 

ಅಚ್ಯಯ ತ: ಪರ ವಥತ: ಪ್ರರ ಣು: ಪ್ರರ ಣದ್ೀ ವ್ಯಸವನ್ನಜ :. 

ಅಪ್ರನ್ಾ ನ್ವಧಾರವಧಷಾಠ ನ್ಮಪರ ಮತಾ ುಃ ಪರ ವತ್ವಷಠ ತುಃ॥ 35 

 

ಸಕ ಾಂದ: ಸಕ ಾಂದಧಾರೀ ಧ್ರಯೀ ರದ್ೀ ವ್ಯಯಯಾಹನ್ನ :. 

ವ್ಯಸುದ್ೀ ಬೃಹದ್ಭಾ ನ್ನರಾವದದೇದುಃ ಪುರನ್ಧ ರುುಃ॥ 36 

 

ಅಶೀಕಸಾಾ ರಣಸಾಾ ರುುಃ ಶೂರುುಃ ಶೌರರಾಜ್ವನೇಶ್ಾ ರಃ । 

ಅನ್ನಕೂ ಲುಃ ಶ್ತಾತ್ವ್ುಃ ಪದಿಾ ೀ ಪದಾ ವನ್ಭೇಕ್ಷಣುುಃ॥ 37 
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ಪದಾ ನಾಭೀರವಿನ್ಾ ಕಿ್ಷ ುಃ ಪದಾ ಗಭವ್ುಃ ಶ್ರೀರಭೃತ್ । 

ಮಹಾವಧವರೃದ್ಧ ೀ ವೃದ್ಭಧ ತಾಾ  ಮಹಾಕಿ್ೀ ಗರುಡಧಾ ಜುಃ॥ 38 

 

ಅತಲ: ಶ್ರಭೀ ಭಿೀಮು: ಸಮಯಜ್ಞ ೀ ಹವಿಹವ್ಯರರು :. 

ಶ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣಯ ೀ ಲಕಿ್ಷ ಾ ೀಯಾನ್ಾ ವಮವತಂಜ್ಯುಃ॥ 39 

 

ವಿೀಕ್ಷರೀ ರೀವಹತೀ ಮಾಗೊೀ ಹೇತದ್ಭವಮೀದರುುಃ ಸಹುುಃ । 

ಮಹಿಧರೀ ಮಹಾಭಾಗೊೀ ವೇಗಿೀನ್ವಮತಾಶ್ನ್ನುಃ॥ 40 

 

ಮ್ಲ: ಕಿ್ಷಭನೀ ದೇವ್: ಶ್ರ ೀಗಭವ್: ದೇವರು. 

ಕರಣಂ ಕ್ತರಣಂ ಕತಾವವಿಕತಾವಗಹನೀ ಗಹುುಃ॥ 41 

 

ವ್ಯಯ ಪ್ರರ ನ್ವೋಹಣೆ: ಸಂಸ್ಾ : ಸಾ ಳ ಧ್ರರ ವ:. 

ಪರವಧವ್ುಃ ಪರಮಸ್ ಷ್ಣಟ ುಃ ತಷ್ಣಟ ುಃ ಪುಷ್ಣಟ ುಃ ಶಭೇಕ್ಷಣುುಃ॥ 42 

 

ಹಾಯ ವ್ ಎ ನೈಸ್ ಬ್ರ ೀಕ್. 

ಈರುುಃ ಶ್ಸಾ ರಕಾ ಮತಾಾಂ ಶ್ರ ೀಷಠ ೀ ಧಮೀಧಮವವಿದತ್ಾ ಮುುಃ॥ 43 

 

ವೈಕ್ಷ ಣುಠ ುಃ ಪುರುಷ್ಣುಃ ಪ್ರರ ಣುುಃ ಪ್ರರ ಣದುಃ ಪ್ರರ ಣಿುಃ ಪೃಥುಃ । 

ವಹರಣಯ ಗಭವ್ುಃ ಶ್ತರ ಘು ೀ ವ್ಯಯ ಪಾ ೀ ಯಾಯರಧೀಕ್ಷಜುಃ॥ 44 

 

ತುಃ ಸುದಶ್ವನ್ನುಃ ಕ್ತಲುಃ ಪರಮೇಷಠ ೀ ಪರರಗರ ಹುುಃ । 

ಉಗ್ರರ  ಸಂತ್ಾ ರೀ ದಕಿ್ೀ ವಿಶ್ವರ ಮೀ ವಿಶ್ಾ ದವಕ್ಷಣುುಃ॥ 45 

 

ವಿಸಾ ರಣೆ: ಸಿಾ ರ ಸಾ ಳ: ಪುರಾವೆ ಬೀಜ್. 

ಅಥೀಾಂತೀ ಮಹಾಕ್ೀಶೀ ಮಹಾಭೀಗೊೀ ಮಹಾಧನ್ನ: 46 

 

ಅವನ್ವಿವನ್ನು ುಃ ಸಾ ವಿಷಠ ೀ ಭೂದಧ ಮವಯೂಪೀ ಮಹಾಮಖುಃ । 

ನ್ಕ್ಷತ್ರ ನೇವಮನ್ವಕ್ಷತಿರ  ಕ್ಷಮುುಃ, ಕಿ್ತಮುುಃ ಸಮಿೀಹನ್ನುಃ॥ 47 

ಯಜ್ಞ  ಇಜ್ಯ ೀ ಮಹೇಜ್ಯ ಶ್ಚ  ಕೃತ್: ಸತ್ರ ಾಂ ಸತಂಗವತ :. 

ಶ್ವದಶ್ೀ ವಿಮುಕ್ತಾ ತಾಾ  ಶ್ವಜ್ಞ ೀ ಜಾಞ ನ್ಮುತ್ಾ ಮಮ್॥ 48 
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ಸುವರ ತುಃ ಸುಮುಖುಃ ಸೂಕ್ಷಾ ುಃ ಸುಘೀಷ್ಣುಃ ಸುಖದುಃ ಸುಹೃತ್ । 

ಮನೀಹರೀ ವಜ್ತ್ಕ್ರ ೀಧೀ ವಿೀರ ಬಾಹುವಿವದ್ಭರಣುುಃ॥ 49 

 

ಸಾ ಪ್ರನ್ನ: ಸಿಾ ಶೀ ವ್ಯಯ ಪಿ ನೈಕ್ತತಾಾ  ನೈಕಕ ಮವಕೃತ್ . 

ಧನೇಶ್ಾ ರನ್ ಮ್ವತ್ಮಾ ರು ರತ್ು ಗಳು. 50 

 

ಧಮವಗಬ್ಧ ಮವಕೃ ದಧ ಮಿ ಸದಸತ್ಷ ರಮಕ್ಷರಮ್॥ 

ಅವಿಜಾಞ ತಾ ಸಹಿ ಾಂಶವಿವಧಾತಾ ಕೃ ತ್ಲಕ್ಷಣುುಃ॥ 51 

 

ಗಭಸಾ ರಸಾ ನೇವಮುುಃ ಸತ್ಾ ಾ ಸುಾ ುಃ ವಸಂಹೀ ಭೂತ್ ಮಹೇಶ್ಾ ರಃ । 

ಆವದದೇಯೀ ಮಹಾದೇಯೀ ದೇಶೀ ದೇಭೃದ್ ಗರುುಃ॥ 52 

 

ಉತ್ಾ ರ ಗೊೀಪವತ್ಗೊೀಪ್ರಾ  ಜಾಞ ನ್ಗಮುಯ ುಃ ಪುರಾತ್ನ್ನುಃ । 

ಶ್ರೀರ ಭೂತ್ಭೃದ್ ಭೀಕ್ತಾ  ಕಪಿೀನ್ ರೀ ಭೂರರದವಕ್ಷಣುುಃ॥ 53 

 

ಸೀಾಂಪೀಮೃತ್ಪು: ಸೀಮು: ಪುರುವಜ್ತ್ ರುಷತ್ಮು :. 

ವಿನ್ಯೀ ಜ್ಯುಃ ಸತ್ಯ ಸಂಧೀ ದ್ಭಶ್ವಹವ್ುಃ ಸಾತ್ಾ ತಾಾಂ ಪವತುಃ॥ 54 

 

ಜೀವೀ ವಿನ್ವ್ಯಯತ್ ಸಾಕಿ್ಷ  ಮುಕ್ಷಾಂದ್ೀಮತ್ ವಿಕರ ಮು । 

ಅಮಾ ೀವನ್ವಧರನ್ನಾಾ ತಾಾ  ಮಹೀದವಧ ಶ್ಯೀಾಂತ್ಕ್ಷುಃ॥ 55 

 

ಅಜ್ೀ ಮಹಾಹವ್: ಸಾ ಭಾವೀ ವಜ್ಾ ವಮಾತೃ: ಪರ ಮೀದನ್ನ :. 

ಆನ್ನ್ೀನ್ನ್್ನೀನ್ನ್್ನ ುಃ ಸತ್ಯ ಧಮಾವವತ್ರ ವಿಕರ ಮುುಃ॥ 56 

 

ಮಹಾವಶ್ವ್ುಃ ಕವಚಾಯವ್ುಃ ಕೃ ತ್ಜ್ಞ ೀ ಮೇವದನ್ೀಪವತುಃ । 

ವತ್ರ ಪದಸಿಾ ರದಶ್ವಧಯ ಕಿ್ ೀ ಮಹಾಶಾಂಗುಃ ಕೃ ತಾನ್ಾ ಕೃ ತ್॥ 57 

 

ಮಹೈರಹೀ ಗೊೀವಿಾಂದ: ಸುಷೇಣು: ಕಂಕಂಗಡಿ. 

ಗಹಯ ೀ ಗಭಿೀರೀ ಗಹು ೀ ಗಪಾ ಶ್ಚ ಕರ  ಗದ್ಭಧರು: 58 

 

ವೇಧುಃ ಸಾಾ ಾಂಗೊೀವಜ್ತುಃ ಕೃಷು ೀ ದೃಢುಃ ಸಂಕಷವಣೀಚ್ಯಯ ತುಃ । 

ಋಣೀ ವ್ಯರುಣೀ ಋಕಿ್ಷ ುಃ ಪುಷಕ ರಾಕಿ್ೀ ಮಹಾಮನುಃ॥ 59 
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ಭಗಿಯಾನ್ಾ ಗಹಾನ್ನ್್  ನ್ಮಾಲ್ಲೀ ಹಲಾಯಧ್ರುಃ । 

ಆವದತಯ ೀ ಜ್ಯ ೀವತ್ರಾವದತಯ ಗಃ ಸವಹತಃ ॥ 60 

ಸುಧನಾಾ  ಖಂಡಪರಶದ್ಭವರುಣೀ ದರ ವಿಣಪರ ದುಃ । 

ವದಿುಃಸ್ ೃಕ್ ಶ್ವದೃಗ್ರ್ಾ ಯ ಸೀ ಆಚಸ್ ವತ್ರಯೀವನ್ಜುಃ॥ 61 

 

ವತ್ರ ಸಮ ಸಮಗ: ಸಂ ವ್ಯಣಿವನಂ ಭೇಷಜಂ ವಭಾಷಕ್. 

ಸನಾಯ ಸಕೃಚಛ ಮು: ಶ್ವನಾ ೀ ವನ್ಸಾ  ಶ್ವಸಾ ರಾಂತ: ಪ್ರರಾಯಣಮ್. 62 

 

ಒಳೆ್ಳಯದ್ಭಗಲ್ಲ 

ಗೊೀವಹತೀ ಗೊೀಪವತ್ಗೊೀಪ್ರಾ  ಋಷಭಕಿ್ೀ ಋಷವಪರ ಯುಃ॥ 63 

 

ಅವನ್ತಿ ವನ್ರುತಾಾ ತ್ಾ  ಸಂಕಿ್ೀ ಪಾ  ಕಿ್ ೀಮಕ್ಷರ  ಸಾಾ ರಚ್ಯಛ : 

ಶ್ರ ೀತಿಾ ಕಿ್ತ ೃ ೃುಃ ಶ್ರ ೀಯಾಸುುಃ ಶ್ರ ೀಪವತುಃ ಶ್ರ ೀಮತಾನ್ರುುಃ॥ 64 

 

ಶ್ರ ೀದುಃ ಶ್ರ ೀಶುಃ ಶ್ರ ೀವಿನಾಸುುಃ ಶ್ರ ೀವನ್ವಧ್ರುಃ ಶ್ರ ೀವಿಭಾನ್ನುಃ । 

ಶ್ರ ೀಧರುುಃ ಶ್ರ ೀಕರುುಃ ಶ್ರ ೀಯುಃ ಶ್ರ ೀಮಾನಿೀಕತ್ರ ಯಾಶ್ರ ಯುಃ॥ 65 

 

ಸಾ ಕಿ್ಷ ುಃ ಸಾ ಾಂಗುಃ ಶ್ತ್ನ್ನ್ೀ ನ್ಸಾ ರನ್್ಜ್ಯ ೀವತ್ಗವನೇಶ್ಾ ರಃ । 

ವಿವಜ್ತಾತಾಾ ವಿಧೇಯಾತಾಾ  ಸತಿಕ ೀವತ್ವಸಾ ರಚಛ ನ್ು ಸಂಶ್ಯುಃ॥ 66 

 

ಉದಿೀನ್ವ್ುಃ ಶ್ವತ್ಶ್ಚ ಕಿ್ಷ ರನ್ೀಶುಃ ಶ್ವಶ್ಾ ತ್ಸಾ ರಸಾ ರುುಃ । 

ಭೂಷಯೀ ಭೂಷಣೀ ಭೂವತ್ವಿವಶೀಕ್ಷುಃ ಶೀಕನಾಶ್ನ್ನುಃ॥ 67 

ಅವಚವಷಾಾ ನ್ವಚವತುಃ ಕ್ಷ ಮಾ ೀ ವಿಶದ್ಭಧ ತಾಾ  ವಿಶೀಧನ್ನುಃ । 

ಅವನ್ನದ್ಧ ೀಪರ ವತ್ರಥುಃ ಪರ ದಯ ಮು ೀವಮತ್ವಿಕರ ಮುುಃ॥ 68 

 

ಕ್ತಲನೇವಮವನ್ಹಾ ರೀರುುಃ ಶೌರರುುಃ ಶೂರಜ್ನೇಶ್ಾ ರಃ । 

ವತ್ರ ಲೀಕ್ತತಾಾ  ವತ್ರ ಲೀಕೇ ಶುಃ ಕೇ ಶ್ುಃ ಕೇ ವಶ್ಹಾ ಹರರುುಃ॥ 69 

 

ಕ್ತಮದೇವ್ುಃ ಕ್ತಮಪ್ರಲುಃ ಕ್ತಮಿ ಕ್ತಾಂತುಃ ಕೃ ತಾಗಮುುಃ । 

ಅವನ್ದೇಶ್ಪುವಿವಷ್ಣು ಯಿರೀನ್ನಾ ೀ ಧನಂಜ್ಯುಃ॥ 70 

 

ಬ್ರ ಹಾ ಣಯ ೀ ಬ್ರ ಹಾ ಕೃದ್ ಬ್ರ ಹಾ  ಬ್ರ ಹಾ  ಬ್ರ ಹಾ ವಿಧಾವನ್ನ :. 

ಬ್ರ ಹಾ ವಿದ್ ಬಾರ ಹಾ ಣೀ ಬಾರ ಹಿಾ ೀ ಬ್ರ ಹಾಜ್ಞ ೀ ಬಾರ ಹಾ ಣವಪರ ಯುಃ ॥ 71 
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ಮಹಾಕರ ಮೀ ಮಹಾಕ್ತಮವಮಹಾತೇಜ್ ಮಹೀರಗ :. 

ಮಹಾಕರ ತಮವಹಾಯಜಾಾ  ಮಹಾಯಜ್ಞ ೀ ಮಹಾವಿುಃ॥ 72 

ಸಾ ವ್ಯ ುಃ ಸಿಾ ವಪರ ಯುಃ ಸಾ ೀತ್ರ ಾಂ ಸುಾ ವತುಃ ಸಾ ೀತಾ ರಣವಪರ ಯುಃ । 

ಪೂಣವ್ುಃ ಪೂವೋವಯತಾ ಪುಣುಯ ುಃ ಪುಣಯ ಕ್ಷೀವತ್ವರನಾಮಯುಃ॥ 73 

 

ಸೈಕ್ೀಥೆರಪಿ 

ಇಸುಪರ ದ್ೀ ವ್ಯಸುದೇಯೀ ಇಸುವಸುಮನಾ ಹವಿ ುಃ॥ 74 

 

ಸದಗ ವತುಃ ಸತ್ಕ ೃ ವತುಃ ಸತಾಾ  ಸದ್ರಾ ವತುಃ ಸತ್್ ರಾಯಣುುಃ । 

ಶೂರಸೇನೀ ಯದಶ್ರ ೀಷ್ಣಠ ುಃ ಸವನ್ು ೀಸುುಃ ಸುಯಾಮುನ್ನುಃ॥ 75 

 

ಭೂತಾಸೀ ವ್ಯಸುದೇಯುಃ ಸಿವಸುವನ್ಲಯೀನ್ಲುಃ । 

ದಪವಹಾ ದಪವದ್ೀ ದೃಪಾ ೀ ದಧವರೀಥಾಪರಾವಜ್ತುಃ॥ 76 

 

ವಿಶ್ಾ ಮ್ವತ್ವಮವಹಾಮ್ವತ್ವದಿೀಪಾ ಮ್ವತ್ವರಮ್ವತ್ವಮಾನ್ । 

ಅನೇಕಮ್ವತ್ವರವಯ ಕ್ಷಾ ುಃ ಶ್ತ್ಮ್ವತ್ವ್ುಃ ಶ್ತಾನ್ನುಃ॥ 77 

 

ಏಕ್ೀ ನೈಕ್ಷುಃ ಸಿಯುಃ ಕ್ಷುಃ ವಕಂ ಯತ್ಾ ತ್್ ದಮನ್ನತ್ಾ ಮಮ್ । 

ಲೀಕಬಂಧ್ರಲೀಕನಾಥೀ ಮಾಧಿಯೀ ಭಕ್ಷಾ ತ್ಾ ಲುಃ॥ 78 

 

ಸುನ್ವಿನೀ ಹೇಮಾಾಂಗೊೀ ರಾಂಗಶ್ಚ ನ್್ನಂಗ್ರ್ದಿ । 

ವಿೀರಹಾ ವಿಷಮುುಃ ಶೂನಯ ೀ ಘೃತಾಶ್ೀರಚಲಶ್ಚ ಲುಃ॥ 79 

 

ಅಮಾನ್ ಮನ್ೀ ಮಾನಯ ೀ ಲೀಕಸಾಾ ಮಿೀ ವತ್ರ ಲೀಕಧೃಕ್ । 

ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಜ್ೀ ಧನ್ನಯ ುಃ ಸತ್ಯ ಮೇಧಾ ಧರಾಧರುುಃ॥ 80 

 

ತೇಜ್ೀರಷೀ ದಯ ವತ್ಧರುುಃ ಶ್ವಶ್ಭೃತಾನ್ರುುಃ । 

ಪರ ಗರ ಹೀ ವನ್ಗರ ಹೀ ವ್ಯಯ ಗೊರ ೀ ನಾಯಕಶಾಂಗೊೀ ಗದ್ಭಗರ ಜುಃ॥ 81 

 

ಚತಮ್ವವತ್ವಶ್ಚ ತಬಾವಹು ಶ್ಚ ತವ್ಯಯ ವಃ ಶ್ಚ ತಗವವತುಃ । 

ಚತರಾತಾಾ  ಚತಭಾವಿಶ್ಚ ತವ್ಯದವಿದೇಕಪ್ರತ್॥ 82 
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ಸಮತಿವನೃತಾತಾಾ  ದಜ್ವಯ ೀ ದವ್ಯೋತ್ಕರ ಮುುಃ । 

ದಲವಭೀ ದಗವಮೀ ದಗೊೀ ದರಾಸೀ ದರಾರರಹಾ॥ 83 

 

ಶಭಾಾಂಗೊೀ ಲೀಕಸಾರಂಗುಃ ಸುತಂತಸಾ ಾಂತಧವನ್ನುಃ । 

ಇಾಂದರ ಕಮಾವಮಹಾಕಮಾವಕೃ ತ್ಕಮಾವಕೃ ತಾಗಮುುಃ॥ 84 

 

ಮ್ಲ: ಸುಾಂದರು: ಸುಾಂದ್ೀ ರತ್ು ನಾಭು: ಸುಲೀಚನ್ನ  

ಏಕ್ೀ ಜಾಜ್ಸನ್ನುಃ ಶಾಂಗಿೀ ಜ್ಯಂತುಃ ಶ್ವವಿಜ್ಜ ಯಿೀ॥ 85 

 

ಸುಣವವಬ್ನ್ದರಕಿ್ೀಭುಯ ುಃ ಶ್ವ್ಯಗಿೀಶ್ಾ ರೇಶ್ಾ ರಃ । 

ಮಹಾಹೃದ್ೀ ಮಹಾಗತೀ ಮಹಾಭೂತೀ ಮಹಾವನ್ವಧ್ರುಃ॥ 86 

 

ಕ್ಷ ಮುದುಃ ಕ್ಷ ನಂದರುುಃ ಕ್ಷ ನ್ದುಃ ಪಜ್ವನ್ನಯ ುಃ ಪ್ರನೀವನ್ಲುಃ । 

ಅಮೃತಾಶೀ ಉ ಮೃತಿಪುುಃ ಶ್ವಜಞ ುಃ ಶ್ವತೀಮುಖುಃ॥ 87 

 

ಸುಲಭಃ ಸುವರ ತುಃ ವಸದಧ ುಃ ಶ್ತರ ವಜ್ಚಛ ತರ ತಾಪನ್ನುಃ । 

ನ್ಯ ಗೊರ ೀಧೀದಮಬ ರೀಶ್ಾ ತ್ಾ ಶ್ವಚ ನೂರನ್ಧ ರ ವನ್ಷೂದನ್ನುಃ॥ 88 

 

ಸಹಸಾರ ವಚವ್ುಃ ಸಪಾ ವಜ್ಹುಾ ುಃ ಸಪ್ಾ ೈಧುಃ ಸಪಿಾ ಆಹನ್ನುಃ । 

ಅಮ್ವತ್ವರನ್ಘೀವಚನಾ ಯ ೀ ಭಯಕೃ ದಭಯನಾಶ್ನ್ನುಃ॥ 89 

 

ಆಣಿಾ ಕ ಗಣಮಟ್ಟ  

ಅಧೃತುಃ ಸಾ ಧೃತುಃ ಸಾಾ ಸುಯ ುಃ ಪ್ರರ ಗಾ ಾಂಶೀ ನ್ಶ್ಧವನ್ನುಃ॥ 90 

 

ಭರಭೃತ್ಕ ವತಾ ೀ ಯೀಗಿ ಯೀಗಿ: ಶ್ವಕ್ತಮದ :. 

ಆಶ್ರ ಮುುಃ ಶ್ರ ಮನ್ನುಃ, ಕಿ್ತಮುುಃ ಸುಪಣೀ ಯಾಯಹಾನ್ನುಃ॥ 91 

 

ಧನ್ನ ರಾಶ್ ಧನ್ನ ರಾಶ್ 

ಅಪರಾವಜ್ತುಃ ಶ್ವಸಹೀ ವನ್ಯನಾಾ ವನ್ಯಮೀಯಮುುಃ॥ 92 

 

ಸತಿಾ ಯಾನಾಾ ಸಾ ರತ್ಾ ಕ್ಷುಃ ಸತಯ ುಃ ಸತ್ಯ ಧಮವಪರಾಯಣುುಃ । 

ಅವಭಪ್ರರ ಯುಃ ವಪರ ಯಾಹೀಹವ್ುಃ ವಪರ ಯಕೃ ತ್ಿ ರೀವತಿಧವನ್ನುಃ॥ 93 
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ವಿಹಾಯಸಗವತ್ಜ್ಯ ೀವತುಃ ಸುರುವಚ್ಯವತ್ಭುಸಾ ರಗಾ ಭುುಃ । 

ರವಿವಿವರೀಚನ್ನುಃ ಸೂಯವ್ುಃ ಸವಿತಾ ರವಿಲೀಚನ್ನುಃ॥ 94 

 

ಅನಂತೀ ಹುತ್ಭುಗೊಾ ೀಕ್ತಾ  ಸುಖದ್ೀ ನೈಕಜ್ೀಗರ ಜ :. 

ಅವನ್ವಿವಣುು ುಃ ಸದ್ಭಮಶ್ೀ ಲೀಕವಧಷಾಠ ನ್ಮದ್ ಭುತುಃ॥ 95 

 

ಸನಾತ್ಾ ನಾತ್ನ್ತ್ಮುುಃ ಕವಪಲುಃ ಕವಚವಯ ಯುಃ । 

ಸಾ ಸಾ ರಸಾ ದುಃ ಸಾ ಸಾ ರಸಾ ಕೃ ತ್ಾ ಾ ಸಾ ರಸುಾ ುಃ ಸಾ ಸಾ ರಸಾ ಭುಕ್ ಸಾ ಸಾ ರಸಾ ದವಕಿ್ಷ ುಃ ॥ 96 

 

ಅರೌದರ : ಕ್ಷಾಂಡಲ್ಲೀ ಚಕ್ಷರ  ವಿಕರ ಮುಯ ವಜ್ವತಾಾ ಸನ್ನ :. 

ಶ್ಬ್ಾವತ್ಗುಃ ಶ್ಬ್್ ಸಹುುಃ ವಶ್ವಶ್ರುುಃ ಶ್ವರೀಕರುುಃ॥ 97 

ಅಕೂರ  ರುುಃ ಪಶ್ಲೀ ದಕಿ್ೀ ದವಕ್ಷಣುುಃ, ಕ್ಷವಮಣಾನ್ರುುಃ । 

ವಿದಾ ತ್ಾ ಮೀ ಇತ್ಭಯುಃ ಪುಣಯ ಶ್ರ ಣಕ್ಷೀತ್ವನ್ನುಃ॥ 98 

 

ಉತ್ಾ ರಣೀ ದಷಕ ೃ ವತಾಹಾ ಪುಣಯ ೀ ದುಃಸಾ ಪು ನಾಶ್ನ್ನುಃ । 

ಈರಹಾ ರಕ್ಷಣುುಃ ಸನಾ ೀ ಜೀನ್ನುಃ ಪಯವಿಸಾ ರಸಾ ತುಃ॥ 99 

 

ಅನ್ನ್ಾ ರೂಪೀನ್ನ್ಾ  ಶ್ರ ೀವಜ್ವತ್ಮನ್ನಯ ಭವಯಾಪಹುುಃ । 

ಚತರಶರ ೀ ಗಭಿೀರಾತಾಾ  ವಿವ್ಯದ್ೀ ವ್ಯಯ ದಶೀ ವದಶುಃ॥ 100 

 

ಅನ್ವದಭೂವಭುವಿಯೀ ಲಕಿ್ಷ ಾಯುಃ ಸುಯಿರೀ ರುವಚರಾಾಂಗದುಃ । 

ಜ್ನ್ನೀ ಜ್ನ್ಜ್ನಾಾ ವದಭಿೀಮೀ ಭಿೀಮಪರಾಕರ ಮುುಃ॥ 101 

 

ಅಧವೋನ್ಲಯ ೀಧಾತಾ ಪುಷ್ ಹಾಸು: ಪರ ಜಾಗರು :. 

ಊಧಾ ವಗುಃ ಸತ್್ ಥಾಚಾರುುಃ ಪ್ರರ ಣದುಃ ಪ್ರರ ಣಿುಃ ಪಣುುಃ॥ 102 

 

ಪರ ಮಾಣಂ ಪ್ರರ ಣವನ್ಲಯುಃ ಪ್ರರ ಣಭೃತ್ಪ್ರರ ಣಜೀನ್ನುಃ । 

ತ್ತ್ಾ ಾ ಾಂ ತ್ತ್ಾ ಾ ವಿದೇಕ್ತತಾಾ  ಜ್ನ್ಾ ಮೃತಯ ಜ್ರಾವತ್ಗುಃ॥ 103 

 

ಭೂಭುವಿುಃ ಸಾ ಸಾ ರುಸಾಾ ರುುಃ ಸವಿತಾ ಪರ ವಪತಾಮಹುುಃ । 

ಯಜ್ಞ ೀ ಯಜ್ಞ ಪವತ್ಯವಜಾಾ  ಯಜಾಞ ಾಂಗೊೀ ಯಜಾಞ ಹನ್ನುಃ॥ 104 
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ಯಜ್ಞ ಭೃದಯ ಜ್ಞ ಕೃ ದ್ಭಯ ಜಞ  ಯಜ್ಞ ಭುಕ್ ಯಜ್ಞ ಸಾಧನ್ನುಃ । 

ಯಜಾಞ ಾಂತ್ಕೃ ದ್ ಯಜ್ಞ ಗಹಯ ಮನ್ು ಮನಾು ದ ಏ ಚ॥ 105 

 

ಸಾಾ ವಲಂಬಯಾಗಲ: ಸಾಾ ವಲಂಬಯಾಗಲ: ಸಾಾ ವಲಂಬಯಾಗಲ. 

ದೇಕ್ಷನ್ನ್್ನ್ನುಃ ಸರ ಷಾಟ  ವಕ್ಷತಿೀಶುಃ ಪ್ರಪನಾಶ್ನ್ನುಃ॥ 106 

 

ಶಂಖಭೃನ್ು ನ್್ ಕ್ಷೀ ಚಕ್ಷರ ೀ ಶ್ವಾಂಗವಧನಾಾ  ಗದ್ಭಧರುುಃ । 

ರಥಾಾಂಗಪ್ರವನ್ರಕಿ್ೀಭುಯ ುಃ ಶ್ವಪರ ಹರಣಾಯಧ್ರುಃ॥ 107 

 

ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪರ ಹರಣಾಯಧ ಓಾಂ ನ್ಮ್ ಇವತ್. 

ನ್ಮಾಲ್ಲ ಗದಿ ಶ್ವಾಂಗಿೀ ಶಂಖೀ ಚಕ್ಷರ ೀ ಚ ನ್ನ್್ ಕ್ಷೀ ॥ 

ಶ್ರ ೀಮನಾು ರಾಯಣೀ ವಿಷ್ಣು ಯಾವಸುದೈವವಭರಕ್ಷತ॥ 108 

ಶ್ರ ೀ ವ್ಯಸುದೇವ ಭರಕ್ಷತಮ್ ನಾಮ ಇವತ್. 

 


