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ஸ்ரீவிஷ்னு ஸஹஸ்ரநாமம்
சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸந்ந வதனம் த்யாயயத் ஸர்வ விக்யனாப சாந்தயய ||
யஸ்ய த்விரத வக்த்ரா த்யா பாரிஷ்த்யா: பரச்சதம் |
விக்னம் நிக்னந்தி ஸததம் விஷ்வக்யஸநம் தமாஸ்ரயய ||
வ்யாஸம் வஸிஷ்ட நப்தாரம் சக்யத பபளத்ர மகல்மஷம் |
பராசராத்மஜம் வந்யத சுகதாதம் தயபாநிதிம் ||
வியாஸய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணயவ |
நயமாவவ ப்ரஹ்மநிதயய வாஸிஷ்டாய நயமா நம: ||
அவிகாராய சுத்தாய நித்யாய பரமாத்மயன |
ஸவதக ரூப ரூபாய விஷ்ணயவ ஜிஷ்ணயவ ||
யஸ்ய ஸ்மரண மாத்யரண ஜன்ம ஸம்ஸார பந்தனாத் |
விமுச்யயத நமஸ் தஸ்வம விஷ்ணயவ ப்ரபவிஷ்ணயவ ||
ஓம் நயமா விஷ்ணயவ ப்ரபவிஷ்ணயவ ||
ஸ்ரீ வவசம்பாயன உவாச:
ஸ்ருத்வா தர்மான யசயஷண பாவநாநிச ஸர்வச: ||
யுதிஷ்டரச் சாந்தநவம் புனயரவாப்ய பாஷத ||
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யுதிஷ்டிர உவாச:
கி யமகம் வதவதம் யலாயக கிம் வாப்யயகம் பராயணம் |
ஸ்துவந்த: கம் கமர்சந்த: ப்ராப்னுயிர் மானவாச் சுபம் ||
யகா தர்மஸ் ஸர்வ தர்மாணாம் பவத: பரயமா மத: |
கிம் ஜபன் முச்யயத ஜந்துர்: ஜன்ம ஸம்ஸார பந்தநாத் ||
ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச:
ஜகத்ப்ரபும் யதவயதவ மனந்தம் புருயஷாத்தமம் |
ஸ்துவந் நாமஸஹஸ்யரண புருஷஸ்: ஸதயதாத்தித ||
தயமவ சார்ச்சயந் நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் |
த்யாயந் ஸ்துவந் நமஸ்யம்ச்ச யஜமானஸ் தயமவச ||
அனாதி நிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வயலாக மயஹஸ்வரம் |
யலாகாத்யக்ஷம் ஸ்துவந்நித்யம் ஸர்வ துக்கா தியகா பயவத் ||
ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வதர்மஜ்ஞம் யலாகானாம் கீர்த்தி வர்த்தநம்: |
யலாகநாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பயவாத்பவம் ||
ஏஷயம ஸர்வதர்மானாம் தர்யமாதிகதயமா மத: |
யத் பக்த்யா புண்டரீ காக்ஷம் ஸ்தவவர் ச்யசந் நரஸ்ஸதா ||
பரமம் யயா மஹத்யதஜ: பரமம்யயா மஹத்தப: |
வியாச மகரிஷி

http://www.brahas.com

Page 4 of 26

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமம்
பரமம் யயா மஹத் ப்ரஹ்ம பரமம் ய: பராயணம் ||
பவித்ராணாம் பவித்ரம் யயா மங்களானாம் ச மங்களம் |
வதவதம் யதவதானாஞ்ச பூதானாம் யயாவ்யய: பிதா ||
யதஸ் ஸர்வாணி பூதாநி பவந்த்யாதி யுகாகயம |
யஸ்மிம்ச்ச ப்ரளயம் யாந்தி புனயரவ யுகக்ஷயய ||
தஸ்ய யலாக ப்ரதானஸ்ய்ஜகன்னாதஸ்ய பூபயத |
விஷ்யணார் நாம ஸஹஸ்ரம்யம ச்ருணு பாபபயாபஹம் ||
யாநி நாமாநி பகளணாநி விக்யாதாநி மஹாத்மன: |
ரிஷிபி: பரிகீதாநி தாநி வக்ஷ்யாமி பூதயய ||
விஷ்யணார்நாம ஸஹஸ்ரஸ்ய யவதவ்யாயஸா மஹாந்ரிஷி : |
சந்யதா னுஷ்டுப் ததா யதயவா பகவான் யதவகீஸுத: ||
அம்ருதாம் சூத்பயவா பீஜம் சக்திர் யதவகிநந்தன: |
த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம் தஸ்ய சாந்த்யாத்யத விநியுஜ்யயத ||
விஷ்ணும்ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும்மயஹஸ்வரம் |
அயனகரூப வதத்யாந்தம் நமாமி புருயஷாத்தமம் ||
பூர்வன்யாஸ:
வியாச மகரிஷி
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ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ விஷ்யணார் திவ்ய ஸஹஸ்ர நாம ஸ்யதாத்ர
மஹாமந்த்ரஸ்ய |
ஸ்ரீ யவதவியாயஸா பகவான் ருஷி: |
அனுஷ்டுப்ச்சந்த: |
ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு: பரமாத்மா ஸ்ரீ மந் நாராயயணா யதவதா
அம்ருதாம் சூத்பயவா பானுரிதி பீஜம் |
யதவகீ நந்தன: ஸ்ரஷ்யடதி சக்தி:
உத்பவ: யக்ஷாபயணா யதவ இதி பரயமா மந்தர: |
சங்கப்ருந் நந்தகீ சக்ரீதி கீலகம் |
சார்ங்க தன்வாக தாதர இத்யஸ்த்ரம் |
ரதாங்கபாணி ரயக்ஷாப்ய இதி யநத்ரம் |
த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாயமதி கவசம் |
ஆனந்தம் பரப்ரஹ் யமதி யயானி: |
ருது: ஸுதர்சன: கால இதி திக்பந்த: |
ஸ்ரீ விஷ்வரூப இதித்யானம் |
ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீயர்த்யத ஸ்ரீ ஸஹஸ்ரநாம ஜயப விநியயாக: |
த்யானம்
க்ஷீயரா தந்வத் ப்ரயதயச சுசிமணி விலஸத்வஸகயத
பமளக்திகானாம்
மாலாக்ல்ப் தாஸனஸ்தஸ்: ஸ்படிகமணி நிவபர் பமளக்திவகர்
மண்டிதாங்க: |
சுப்வரரப்வர ரதப்வர ருபரிவிர சிவதர் முக்த பீயூஷ வர்வஷ:
ஆனந்தி ந: புனியாதரி நளின கதா சங்கபாணிர் முகுந்த: ||
வியாச மகரிஷி
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பூ பாபதள யஸ்ய நாபிர் வியதஸுரநிலச் சந்த்ரஸூர்பயளச யநத்யர
கர்ணா வாசாச்ஸி யராத்பயளர் முகமபி தஹயனா யஸ்ய
வாஸ்யதயமப்தி: |
அந்தஸ்தம் யஸ்ய விச்வம் ஸுரநரககயகா யபாகி கந்தர்வ
வதத்வய:
சித்ரம் ரம்ரம்யயத தம் த்ரிபுவனவபுஷம் விஷ்ணுமீசம் நமாமி ||
ஓம் நயமா பகவயத வாஸுயதவாய:
சாந்தாகாரம் புஜகஸயநம் பத்மநாபம் சுயரசம்
விச்வாதாரம் ககநஸத்ருசம் யமகவர்ணம் சுபாங்கம் |
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யயாகிபிர் த்யா நகம்யம்
வந்யத விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வயலாவகக நாதம் ||
யமகச்யாமம் பீத பகளயசய வாஸம்
ஸ்ரீ வத்ஸாங்கம் பகளஸ்து யபாத்பாஸி தாங்கம் |
புண்யயாயபதம் புண்டரீ காயதாக்ஷம்
விஷ்ணும்வந்யத ஸர்வவ ஸர்வயலாவககநாதம் ||
நம: ஸமஸ்த பூதா நா மாதி பூதாய பூப்ருயத |
அயநகரூப ரூபாய விஷ்ணயவ ப்ரப விஷ்ணயவ ||
ஸ சங்க சக்ரம் ஸகிரீட குண்டலம்
ஸ பீதவஸ்த்ரம் ஸரஸுருயஹக்ஷணம் |
ஸஹார வக்ஷஸ்தல யசாபி பகளஸ்துபம்
வியாச மகரிஷி
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நமாமி விஷ்ணும் சிரசா சதுர்புஜம் ||
சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய யஹமஸிம்ஹாஸயனாபரி
ஆஸின மம்புத ச்யாமம் ஆயதாக்ஷ மலங்க்ருதம் |
சந்த்ரானம் சதுர்பாஹும் ஸ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம்
ருக்மணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் கிருஷ்ணமாச்ரயய ||
நாமஸஹஸ்ர ப்ராரம்ப
ஓம் விச்வம் விஷ்ணுர் வஷட்காயரா பூதபவ்ய பவத்ப்ரபு: |
பூதக்ருத் பூதப்ருத் பாயவா பூதாத்மா பூதபாவன: ||
பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதி: |
அவ்யய: புருஷஸ்ஸாக்ஷீ யக்ஷத்ரஜ்யஞாக்ஷர ஏவச ||
யயாயகா யயாகவிதாம்யநதா ப்ரதான புருயஷச்வர: |
நாரஸிம்ஹவபு: ஸ்ரீமான் யகசவ: புருயஷாத்தம: ||
ஸர்வ: ஸர்வ: சிவ: ஸ்தாணுர் பூதாதிர் நிதிரவ்யய: |
ஸம்பயவா பாவயனா பர்தா ப்ரபவ: ப்ரபுரீச்வர: ||
ஸ்வயம்பூ சம்புராதித்ய: புக்ஷ்கராயக்ஷா மஹாஸ்வன: |
அனாதிநிதயனா தாதா விதாதா தாதுருத்தம: ||
அப்ரயமயயா ஹ்ருஷீயகச: பத்மனாயபாபரப்ரபு: |
விச்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்ட்ட: ஸ்தவியரா த்ருவ: ||
வியாச மகரிஷி
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அகாரஹ்ய: சாச்வத: க்ருஷ்யணா யலாஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்தன: |
ப்ரபூதஸ் த்ரிக் குத்தாம பவித்ரம் மங்களம் பரம் ||
ஈசான: பிராணத: ப்ராயணா ஜ்யயஷ்ட்டா: ச்யரஷ்டா: ப்ரஜாபதி: |
ஹிரண்யகர்ப்யபா பூகர்ப்யபா மாதயவா மதுஸூதன: ||
ஈச்வயரா விக்ரமீ தன்வீ யமதாவீ விக்ரம: க்ரம: |
அனுத்தயமா துராதர்ஷ க்ருதஜ்ஞ: க்ருதி ராத்மவான்: ||
ஸூயரச: சரணம் சர்ம விச்வயரதா: ப்ரஜாபவ: |
அஹஸ் ஸம்வத்ஸயரா வ்யான: ப்ரத்யயஸ் ஸர்வ தர்சன: ||
அஜஸ் ஸர்யவச்வரஸ் ஸித்தஸ் ஸித்திஸ் ஸர்வாதி ரச்யுத: |
வ்ருஷாகபி ரயமயாத்மா ஸர்வயயாக விநிஸ்ருத: ||
வஸூர் வஸூமனாஸ் ஸத்யஸ் ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ் ஸம: |
அயமாக: புண்டரீ காயக்ஷா வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி ||
ருத்யரா பஹூசிரா பப்ரு: விஸ்வயயானி: சுசிச்ரவா: |
அம்ருத: சாச்வத: ஸ்தாணுர் வராயராயஹா மஹாதபா: ||
ஸர்வகஸ் ஸர்வவித் பானு: விஷ்வக்யஸயனா ஜனார்தன: |
யவயதா யவதவித் அவ்யங்யகா யவதாங்யகா யவதவித் கவி: ||
வியாச மகரிஷி
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யலாகாத்யக்ஷஸ் ஸூராத்யயக்ஷா தர்மாத்யக்ஷ|க்ருதாக்ருத: |
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹ: சதுர்தம்ஷ்ட்ரச் சதுர்புஜ: ||
ப்ராஜிஷ்ணுர் யபாஜனம் யபாக்தா ஸஹிஷ்ணுர் ஜகதாதிஜ: |
அநயகா விஜயயா யஜதா விஸ்வயயானி: புனர்வஸூ: ||
உயபந்த்யரா வாமன: ப்ராம்சு ரயமாகச் சுசிரூர்ஜித: |
அதீந்த்ரஸ் ஸங்க்ரஹஸ் ஸர்யகா த்ருதாத்மா நியயமா யம: ||
யவத்யயா வவத்யஸ் ஸதாயயாகீ வீரஹா மாதயவா மது: |
அதீந்த்ரீயயா மஹாமாயயா மயஹாத்ஸாயஹா மஹாபல: ||
மஹாபுத்திர் மஹாவீர்யயா மஹாசக்திர் மஹாத்யுதி: |
அனிர்யதச் ய வபு: ஸ்ரீ மான் அயமயாத்மா மஹாத்ரித்ருத் ||
மயஹஷ்வாயஸா மஹீபர்த்தா ஸ்ரீ நிவாஸஸ் ஸதாம்கதி: |
அனிருத்தஸ் ஸூராநந்யதா யகாவிந்யதா யகாவிந்தாம் பதி: ||
மரீசி தமயனா ஹம்ஸஸ் ஸூபர்யணா புஜயகாத்தம: |
ஹிரண்யநாபஸ் ஸூதபா: பத்மனாப: ப்ரஜாபதி: ||
அம்ருத்யுஸ் ஸர்வத்ருக் ஸிம்ஹஸ் ஸந்தாதா ஸந்திமான் ஸ்திர: |
அஜ துர்மர்ஷண சாஸ்தா விச்ருதாத்மா சுராரிஹா ||
குருர் குருதயமா தாம ஸத்யஸ் ஸத்யபராக்ரம: |
வியாச மகரிஷி
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நிமியஷா நிமிஷஸ் ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதார தீ ||
அக்ரணீர் க்ராமணீ: ஸ்ரீ மான் ந்யாயயா யநதா ஸமீரண: |
ஸஹஸ்ரமூர்த்தா விச்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஸ் ஸஹஸ்ரபாத் ||
ஆவர்த்தயனா நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்வ்ருத்ஸ் ஸம்ப்ரமர்தன: |
அஹஸ் ஸம்வர்த்தயகா வஹ்னி ரனியலா தரணீதர: ||
ஸூப்ரஸாத: ப்ரஸன்னாத்மா விஸ்வதருக் விச்வபுக் விபு: |
ஸத்கர்த்தா ஸத்க்ருதஸ் ஸாதுட் ஜஹ்னுர் நாரயயணா நர: ||
அஸங்க்யயயயா ப்ரயமயாத்மா விசிஷ்டச் சிஷ்டக்ருத் சுசி: |
ஸித்தார்த்தஸ் ஸித்தஸங்கல்பஸ் ஸித்திதஸ் ஸித்திஸாதன: ||
விருஷாஹீ விருஷயபா விஷ்ணுர் விருஷபர்வா வ்ருயஷாதர: |
வர்த்தயனா வர்தமானச்ச விவிக்த: ச்ருதிஸாகர: ||
ஸூபுயஜா துர்த்தயரா வாக்மீ மயஹந்தயரா வஸுயதா வஸூ: |
வநகரூயபா ப்ருஹத்ரூபச் சிபிவிஷ்ட: ப்ரகாசந: ||
ஓஜஸ் யதயஜா த்யுதிதர: ப்ரகாசாத்மா ப்ரதாபன: |
ருத்த: ஸ்பஷ்டாக்ஷயரா மந்த்ர: சந்தராம்சுர் பாஸ்கரத்யுதி: ||
அம்ருதாம்சூத்பயவா பானு சசபிந்து ஸூயரஷ்வர: |
ஒளஷதம் ஜகதஸ்யஸது: ஸதயதர்மா பராக்ரம: ||
வியாச மகரிஷி
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பூதபவ்ய பவந்நாத: பவந: பாவயனானல: |
காமஹா காமக்ருத் காந்த காம: காமப்ரத: ப்ரபு: ||
யுகாதிக்ருத் யுகாவர்யதா வநகமயயா மஹாசந: |
அத்ருச்யயா வ்யக்தரூபஸ்ச ஸஹஸ்ர ரஜித் அநந்தஜித |||
இஷ்யடாவிசிஷ்டஸ் சிஷ்யடஷ்ட: சிகண்டீ நஹூயஷா வ்ருஷ: |
க்யராதஹா க்யராதக்ருத் கர்த்தா விச்வபாஹூர் மஹீதர: ||
அச்யுத: ப்ரதித: ப்ராண: ப்ராணயதா வாஸவானுஜ: |
அபாம் நிதி ரதிஷ்ட்டானம் அப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்ட்டித: ||
ஸ்கந்த: ஸ்கந்ததயரா துர்யயா வரயதா வாயுவாஹன: |
வாஸுயதயவா ப்ருஹத்பாநு: ஆதியதவ: புரந்தர: ||
அயஸாகஸ் தாரணஸ்தார: சுரச் பசளரிர் ஜயனச்வர: |
அனுகூலச் சதாவர்த்த: பத்மீ பத்மநியபக்ஷண: ||
பத்மனாயபா ரவிந்தாக்ஷ: பத்மகர்பச் சரீரப்ருத் |
மஹர்த்தி ருத்யதா வ்ருத்தாத்மா மஹாயக்ஷா கருடத்வஜ: ||
அதுலச் சரயபா பீம: ஸமயஜ்யஞா ஹவிர்ஹரி: |
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யயா லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிஞ்ஜய: ||
வியாச மகரிஷி
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விக்ஷயரா யராஹியதா மார்யகா யஹதுர் தாயமாதரஸ் ஸஹ: |
மஹீதயரா மஹாபாயஹா யவகவான மிதாசன: ||
உத்பவ: யக்ஷாபயணா யதவ: ஸ்ரீ கர்ப்ப: பரயமச்வர: |
கரணம் காரணம் கர்த்தா விகர்த்தா கஹயனா குஹ: ||
வ்யவஸாயயா வ்யஸ்த்தான: ஸம்ஸ்த்தான: ஸ்தாநயதாத்ருவ: |
ப்ரர்த்தி: பரமஸ்பஷ்டஸ் துஷ்ட: புஷ்டச் சுயபக்ஷண: ||
ராயமா விராயமா விரயஜா மார்யகா யநயயா நய அநய: |
வீரஸ் சக்திமதாம் ச்யரஷ்ட்யடா தர்யமா தர்மவிதுத்தம: ||
வவகுண்ட: புருஷ்: ப்ராண: ப்ராணத: ப்ரணவ: ப்ருது: |
ஹிரண்யகர்ப்பச் சத்ருக்யனா வியாப்யதா வாயுரயதாக்ஷஜ: ||
ருதுஸ் ஸூதர்சன: கால: பரயமஷ்ட்டீ பரிக்ரஹ: |
உக்ரஸ் ஸம்வத்ஸயரா தயக்ஷா விச்ராயமா விச்வதக்ஷிண: ||
விஸ்தார: ஸ்த்தாவர: ஸ்த்தாணு: ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் |
அர்த்யதா நர்த்யதா மஹாயகாயசா மஹாயபாயகா மஹாதன: ||
அனிர்விண்ண: ஸ்தவிஷ்ட்யடா பூ: தர்மயூயபா மஹாமக: |
நக்ஷத்ர யநமிர் நக்ஷத்ரீ க்ஷம: க்ஷாமஸ் ஸமீஹண: ||
யஜ்ஞ இஜ்யயா மயஹஜ்ய க்ரதுஸ் ஸத்ரம் ஸதாம்கதி: |
வியாச மகரிஷி
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ஸர்வதர்சி விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்யஞா ஜ்ஞான முத்தமம் ||
ஸூவ்ரதஸ் ஸூமுகஸ் ஸூக்ஷ்ம: ஸூயகாஷஸ் ஸூகதஸ்
ஸுஹ்ருத்: |
மயனாஹயரா ஜிதக்யராயதா வீரபாஹூர் விதாரண: ||
ஸ்வாபன: ஸ்வவயசா வியாபீ வநகாத்மா வநககர்மக்ருத் |
வத்ஸயரா வத்ஸயலா வத்ஸீ ரத்னகர்யபா தயனச்வர: ||
தர்மகுப் தர்மக்ருத் தர்மீஸத் அக்ஷரம்ஸத் அஸத்ஸத்க்ஷரம் |
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராமசு: விதாதா க்ருதலக்ஷண: ||
கபஸ்தியநமிஸ் ஸத்வஸ்த: ஸிம்யஹா பூதமயஹச்வர: |
ஆதியதயவா மஹாயதயவா யதயவயசா யதவப்ருத் குரு: ||
உத்தயரா யகாபதிர் யகாப்தா ஜ்ஞானகம்ய: புராதன: |
சரீரபூதப்ருத் யபாக்தா கபீந்தயரா பூரிதக்ஷிண: ||
யஸாமயபாம்ருதபஸ் யஸாம: புருஜித் புருஸத்தம: |
வினயயா ஜயஸ் ஸத்யஸந்யதா தாசார்ஹஸ் ஸாத்வதாம்பதி: ||
ஜீயவா வினயியதா ஸாக்ஷீ முகுந்யதாமித விக்ரம: |
அம்யபாநிதி ரனந்தாத்மா மயஹா ததிசவயந்தக: ||
அயஜா மஹார்ஹஸ்வாபாவ்யயா ஜிதாமித்ர: ப்ரயமாதன: |
வியாச மகரிஷி
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ஆனந்யதா நந்தயனா நந்த: ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: ||
மஹரிஷி: கபிலாசார்ய க்ருதக்யஞா யமதனீபதி: |
த்ரிபதஸ் த்ரிதசாத்யயக்ஷா மஹாச்ருங்க: க்ருதாந்தக்ருத்: ||
மஹாவராயஹா யகாவிந்தஸ் ஸூயஷண: கனகாங்கதீ: |
குஹ்யயா கபீயரா கஹயனா குப்தஸ் சக்ரகதாதர: ||
யவதாஸ் ஸ்வாங்யகாஜித க்ருஷ்யணா த்ருடஸ்
ஸங்கர்ஷயணாச்யுத: |
வருயணா வாருயணா வ்ருக்ஷ: புஷ்கராயக்ஷா மஹாமனா: ||
பகவான் பகஹா நந்தி வனமாலீ ஹலாயுத: |
ஆதித்யயா ஜ்யயாதிராதித்யஸ் ஸஹிஷ்ணுர் கதிஸத்தம ||
ஸூதண்வாக் கண்ட பரசஸூர் தாருயணா த்ரவிணப்ரத: |
திவிஸ்ப்ருக் ஸர்வத்ருக் வியாயஸா வாசஸ்பதி ரயயானிஜ: ||
த்ரிஸாமா ஸாமகஸ் ஸாம: நிர்வாணம் யபஷஜம் பிஷக்: |
ஸந்யாஸக்ருச்சமச் சாந்யதா நிஷ்டா சாந்தி: பராயணம். ||
சுபாங்கச் சாந்திதஸ் ஸ்ரஷ்டா குமுத: குவயலசய: |
யகாஹியதா யகாபதிர் யகாப்தா வ்ருஷபாக்ஷ வ்ருஷப்ரிய: ||
அனிவர்தீ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்யக்ஷப்தா யக்ஷமக்ருத் சிவ: |
வியாச மகரிஷி
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ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஸ்ரீவாஸ: ஸ்ரீபதி: ஸ்ரீமதாம்வர: ||
ஸ்ரீதச் ஸ்ரீசச் ஸ்ரீநிவாஸ: ஸ்ரீநிதிச் ஸ்ரீ விபாவன: |
ஸ்ரீ தரச் ஸ்ரீகரஸ் ச்யரய: ஸ்ரீ மான் யலாகத்ரயாச்ரய: ||
ஸ்வக்ஷஸ் ஸ்வங்கச் சதானந்யதா நந்திர் ஜ்யயாதிர்கயணச்வர: |
விஜிதாத்மா வியதயாத்மா ஸத்கீர்த்திச் சின்ன ஸம்ஸய: ||
உதீர்ணஸ் ஸர்வதச்சக்ஷூ அனீசச் சாச்வதஸ்திர: |
பூஷயயா பூஷயணா பூதிர் அயசாகச் யசாகநாசந: ||
அர்சிஷ்மான் அர்ச்சித: கும்ப விசுத்தாத்மா வியசாதன: |
அனிருத்த அப்ரதிரத: ப்ரதியும்ன அமித விக்ரம: ||
கால யநமி நிஹா வீரச் பஸளரிச் சூர சூரஜயனஸ்வர: |
த்ரியலாகாத்மா த்ரியலாகயகச: யகசவ: யகசிஹா ஹரி: ||
காமயதவ: காமபால: காமீ காந்த: க்ருதாகம: |
அனிர்யதச்யவபுர் விஷ்ணுர் வீர அனந்யதா தனஞ்ஜய: ||
ப்ரஹ்மண்யயா ப்ரஹமக்ருத்ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்த்தன: |
ப்ரஹமவித் ப்ராஹ்மண ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞ ப்ராஹ்மணப்ரிய: ||
மஹாக்ரபமா மஹாகர்மா மஹாயதயஜா மயஹாரக: |
மஹாக்ரதுர் மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்யஞா மஹாஹவி: ||
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ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்யதாத்ரம் ஸ்துத: ஸ்யதாத்தா ரணப்ரிய: |
பூர்ண: பூரயிதா புண்ய: புண்யகீர்த்தி அனாமய: ||
மயனாஜவஸ் தீர்த்தகயரா வஸுயரயதா வஸுப்ரத: |
வஸுப்ரயதா வாஸுயதயவா வஸுர் வஸுமனா ஹவி: ||
ஸத்கதிஸ் ஸத்க்ருதிஸ் ஸத்தா ஸத்பூதிஸ் ஸத்பராயண: |
சூரயஸயனா யதுச்யரஷ்ட்டஸ் ஸந்நிவாஸஸ் ஸுயாமுன: ||
பூதாவாயஸா வாஸுயதவஸ் ஸர்வாஸுநிலயயா அநல: |
தர்பஹா தர்பயதா அத்ருப்யதா துர்தயரா அபராஜித: ||
விஸ்வமூர்த்திர் மஹாமூர்த்திர் தீப்தமூர்த்தி அமூர்த்திமான் |
அயனகமூர்த்தி அவ்யக்தச் சதமூர்த்திச் சதாநந: ||
ஏயகா வநகஸ் ஸவ: க: கிம் யத்தத் பதம் அனுத்தமம் |
யலாகபந்துர் யலாகநாயதா மாதயவா பக்தவத்ஸல: ||
ஸுவர்ண வர்யணா யஹமாங்யகா வராங்கச் சந்தனாங்கதீ |
வீரஹா விஷமச் சூன்யயா க்ருதாசீர அசலச் சல: ||
அமானீ மானயதா மான்யயா யலாகஸ்வாமீ த்ரியலாகத்ருத: |
ஸுயமதா யமதயஜா தன்யஸ் ஸத்ய மயதா தராதர: ||
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யதயஜாவ்ருயஷா த்யுதிதரஸ் ஸர்வசஸ்தரப்ருதாம வர: |
ப்ரக்ரயஹா நிக்ரயஹா வ்யக்யரா வநகச்ருங்யகா சுதாக்ரஜ: ||
சதுர்மூர்த்திச் சதுர்பாஹுஸ் சதுர்வ்யூஹச் சதுர்க்கதி: |
சதுராத்மா சதுர்பாவச் சதுர்யவத வியதகபாத் ||
ஸமாவர்த்யதா நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயயா துரதிக்ரம: |
துர்லயபா துர்க்கயமா துர்யகா துராவாயஸா துராரிஹா ||
ஸுபாங்யகா யலாகஸாரங்கஸ் ஸுதந்துஸ் தந்துவர்தன: |
இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்ருதகர்மா க்ருதாகம: ||
உத்பவஸ் ஸுந்தரஸ் ஸுந்யதா ரத்னநாபஸ் ஸூயலாசன: |
அர்க்க வாஜஸனி: ச்ருங்கீ ஜயந்தஸ் ஸர்வவிஜ்ஜயீ ||
ஸுவர்ணபிந்து அயக்ஷாப்யஸ் ஸர்வவாகீச்வயரச்வர: |
மஹாஹ்ரயதா மஹாகர்யதா மஹாபூயதா மஹாநிதி: ||
குமுத: குந்தர: குந்த: பர்ஜன்ய: பவன அநில: |
அம்ருதாயசா அம்ருதவபுஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வயதாமுக: ||
சுலபஸ் ஸுவ்ரதஸ் ஸித்தஸ் சத்ருஜித் சத்ருதாபன: |
ந்யக்யராயதா தும்பயரா அச்வத்தச் சாணூராந்தர நிஷூதன: ||
ஸஹஸ்ரார்சிஸ் ஸப்தஜிஹ்வஸ் ஸப்வததாஸ் ஸப்தவாஹந: |
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அமூர்த்தி அனயகா அசிந்த்யயா பயக்ருத் பயநாசன: ||
அணுர் பிருஹத் க்ரூசஸ் ஸ்தூயலா குணப்ருத் நிர்குயணா
மஹான் |
அத்ருத: ஸ்வத்ருத: ஸ்வாஸ்ய: ப்ராக் வம்யசா வம்சவர்த்தன: ||
பாரப்ருத் கதியதா யயாகீ யயாகீசஸ் ஸர்வகாமத: |
ஆச்ரம: ச்ரமண: க்ஷாமஸ் ஸுபர்யணா வாயுவாஹன: ||
தனுர்தயரா தனுர்யவயதா தண்யடா தமயிதா அதம: |
அபராஜிதஸ் ஸர்வஸயஹா நியந்தா நியயமா யம: ||
ஸத்வவான் ஸாத்விகஸ்: ஸத்யஸ் ஸத்யதர்ம பராயண: |
அபிப்ராய: ப்ரியார்ஹ அர்யஹா: ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்தன: ||
விஹாயஸகதிர் ஜ்யயாதிஸ் ஸுருசிர் ஹுதபுக் விபு: |
ரவிர் வியராசனஸ் ஸூர்யஸ் ஸவிதா ரவியலாசன: ||
அனந்த ஹதபுக் யபாக்தா ஸுகயதா வநகயதாக்ரஜ: |
அனிர்விண்ணஸ் ஸதாமர்ஷீ யலாகாதிஷ்டான மத்புத: ||
ஸனாத் ஸனாதனதம: கபில: கபிரவ்யய: |
ஸ்வஸ்தித: ஸ்வஸ்திக்ருத் ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபுக்
ஸ்வஸ்திதக்ஷிண: ||
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அபரளத்ர குண்டலீ சக்ரீ விக்ரமீ ஊர்ஜிதசாசன: |
சப்தாதிகச் ஸப்தஸஹஸ் ஸிசிரஸ் சர்வரீகர: ||
அக்ரூர: யபசயலா தயக்ஷா தக்ஷிண: க்ஷமிணாம்வர: |
வித்வத்தயமா வீதபய: புண்யச்ரவண கீர்த்தன: ||
உத்தாரயணா துஷ்க்ருதிஹா புண்யயா துஸ்வப்ன நாசந: |
வீரஹா ரக்ஷணஸ் ஸந்யதா ஜீவன: பர்யவஸ்தித: ||
அனந்தரூயபா னந்தஸ்ரீர் ஜிதமன்யுர் பயாப்ஹ: |
சதுரஸ்யரா கபீராத்மா விதியசா வ்யாதியசா திச: ||
அனாதிர் பூர்புயவா லக்ஷ்மீஸ் ஸுவீயரா ருசிராங்கத: |
ஜனயனா ஜனஜன்மாதிர் பீயமா பீமபராக்ரம: ||
ஆதார நிலயயா தாதா புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாகர: |
ஊர்த்வகஸ் ஸத்பதாசர: ப்ராணத: ப்ரணவ: பண: ||
ப்ரமாணம் ப்ராணநிலய: ப்ராணத்ருத் ப்ராணஜீவன: |
தத்வம் தத்வ வியதகாத்மா ஜன்மம்ருத்யு ஜராதிக: ||
பூர்புவஸ்வஸ்தருஸ் தாரஸ் ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ: |
யஜ்யஞா யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா யஞ்ஞாங்யகா யஜ்ஞவாஹன: ||
யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதன: |
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யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்யம் அன்னம் அன்னாத ஏவச: ||
ஆத்மயயாநிஸ் ஸ்வயம் ஜாயதா வவகானஸ் ஸாமகாயன: |
யதவகீ நந்தன: ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஸ: பாபநாசன: ||
ஸங்கப்ருத் நந்தகீ சக்ரீ ஸார்ங்க தன்வா கதாதர: |
ரதாங்கபாணி அக்ஷாப்யஸ் ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத: ||
ஸர்வப்ரஹரணாயுத ஓம் நம இதி: ||
வனமாலீ சதீ சார்ங்கீ சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ |
ச்ரீமான் நாராயயணா விஷ்ணுர் வாஸுயதயவா அபிரக்ஷது ||
ஸ்ரீ வாஸுயதயவா (அ )பிரக்ஷது ஸ்ரீஓம் நம இதி ||
உத்தரபாகம் (பலஸ்ருதி):
இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய யகசவஸ்ய மஹாத்மன: |
நாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானாம யசயஷண ப்ரகீர்த்திதம் ||
ய இதம் ச்ருணுயாந் நித்யம் யச்சாபி பரிகீர்த்யயத் |
நாசூபம் ப்ராப்னுயாத் கிஞ்சித் யஸாமுத்யரஹ ச மானவ: ||
யவதாந்தயகா ப்ராஹ்மண: ஸ்யாத் க்ஷத்ரியயா விஜயி பயவத் |
வவச்யயா தனஸம்ருத்த: ஸ்யாச் சூத்ர ஸுகம வாப்னுயாத் ||
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தர்மார்த்தீ ப்ராப்னுயாத் தர்ம மார்த்தார்த்தீ சார்த்த மாப்னுயாத் |
காமான வாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்த்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜா: ||
பக்திமான் ய: ஸயதாத்தாய சுசிஸ்த்த கத மானஸ: |
ஸஹஸ்ரம் வாஸுயதவஸ்ய நாம்னா யமதத் ப்ரகீர்த்யயத் ||
யச: ப்ராப்யனாதி விபுலம் ஜ்ஞாதி ப்ராதான்யயமவ ச |
அசலாம் ச்ரிய மாப்யனாதி ஸ்யரய: ப்ராப்யனாதய னுத்தமம் ||
ந பயம் க்வசி தாப்யனாதி வீர்யம் யதஜச்ச விந்ததி |
பவத்யயராயகா த்யுதிமான் பல ரூப குணான் வித: ||
யராகார்யதா: முச்யயத யராகாத் பத்யதா முச்யயத் பந்தனாத் |
பயாந் முச்யயத பீதஸ்து முச்யயதாபன்ன ஆபத: ||
துர்காண்யதி தரத்யாசு புருஷ: புருயஷாத்தமம் |
ஸ்துவந் நாம ஸஹஸ்யரண நித்யம் பக்தி ஸமன்வித: ||
வாஸு யதவாச்ரயயா மர்த்யயா வாஸுயநவ பராயண: |
ஸர்வபாப விசுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம்
ந வாஸுயதவ பக்தானாம சுபம் வித்யயத க்வசித் |
ஜன்ம ம்ருத்யு ஜரா வ்யாதி பயம் வநயவா பஜாயயத ||
இமம் ஸ்தவமதீயான: ச்ரத்தா பக்தி ஸமன்வித: |
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யுஜ்யயாதாத்ம ஸுகக்ஷாந்தி ஸ்ரீத்ருதி ஸம்ருதி கீர்திபி: ||
ந க்யராயதா நச மாத்ஸர்யம் ந யலாயபா நாசுபா மதி: |
பவந்தி க்ருதபுண்யானாம் பக்தானாம் புருயஷாத்தயம ||
த்பயள: ஸசந்த்ராக நக்ஷத்ரா கம் தியசா பூர்மயஹாததி: |
வாஸுயதவஸ்ய வீர்யயண வித்ருதாநி மஹாத்மன: ||
ஸஸூராஸூர கந்தர்வம் ஸயயக்ஷாரக ராக்ஷஸம் |
ஜகத் வயச வர்தயததம் க்ருஷ்ணஸ்ய ஸராசரம் ||
இந்திரியாணி மயனா புத்தி: ஸத்வம் யதயஜா பலம் த்ருதி: |
வாஸுயதவாத் மகான்யாஹு: யக்ஷத்ரம் யக்ஷத்ரஜ்ஞ ஏவ ச: ||
ஸர்வாகமா னாமாசார: ப்ரதமம் பரிகல்பித: |
ஆசார ப்ரதயமா தர்யமா தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுத: ||
ருஷய: பிதயரா யதவா மஹாபூதாநி தாதவ: |
ஜங்கமா ஜங்கமம் யசதம் ஜகந் நாராயயணாத்பவம் ||
யயாயகா ஜ்ஞானம் ததாஸாங்க்யம் வித்யா: சில்பாதி கர்ம ச: |
யவதா: சாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானயம தத் ஸர்வம் ஜனார்த்தனாத் ||
ஏயகா விஷ்ணுர் மஹத்பூதம் ப்ருகத் பூதான்ய யநகச: |
த்ரீன் யலாகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா புங்க்யத விச்வபுகவ்யய: ||
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இமம் ஸ்தவம் பகவயதா விஷ்யணார் வியாயஸந கீர்திதம் |
பயடத்ய இச்யசத் புருஷ: ச்யரய: ப்ராப்தும் சுகானி ச: ||
விஸ்யவச்வர மஜம் யதவம் ஜகத: ப்ரப வாப்யயம் |
பஜந்தி யய துஷ்கராக்ஷம் நயத யாந்தி ப்ரபாவம் ||
நயத யாந்தி பராபவயமாம் நம இதி ||
அர்ஜூன உவாச:
பத்மபத்ர விசாலாக்ஷ பத்மநாப ஸுயராத்தம: |
பக்தானாம் மனுரக்தானாம் த்ராதா பவ ஜனார்தன: ||
ஸ்ரீ பகவானுவாச:
யயா மாம் நாமஸஹஸ்யரண ஸ்யதாது மிச்சதி பாண்டவ: |
யஸாஹ யமயகந ச்யலாயகந ஸ்துத ஏவந ஸம்சய: ||
ஸ்துத ஏவந ஸம்சய ஓம் நம இதி ||
வியாச உவாச:
வாஸனாத் வாஸுயதவஸ்ய வாஸிதம் யத ஜகத்ரயம் |
ஸர்வபூத நிவாயஸாசி வாஸுயதவ நயமா ஸ்துயத ||
ஸ்ரீ வாஸு யதவ நயமாஸ்துந: ஓம் நம இதி ||
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பார்வத்யுவாச:
யகயனா பாயயன லகுனா விஷ்யணார் நாமஸஹஸ்ரகம் |
பட்யயத பண்டிவதர் நித்யம் ச்யராது மிச்சாம் யஹம் ப்ரயபா ||
ஈச்வர உவாச:
ஸ்ரீ ராமராம ராயமதி ரயம ராயம மயனாரயம |
ஸஹஸ்ர நாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானயன ||
ஸ்ரீ ராமநாம வரானன ஓம் நம இதி ||
ஸ்ரீ ப்ரஹ்யமா உவாச:
நயமா ஸ்த்வநந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயய ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷி சியராரூ
பாஹயவ |
ஸஹஸ்ர நாம்யன புருஷாய சாச்வயத ஸஹஸ்ர யகாடி
யுகதாரியண நம: ||
ஸஹஸ்ரயகாடி யுக தாரியண ஓம் நம இதி ||
ஸஞ்சய உவாச:
யத்ர யயாகீஸ்வர: க்ருஷ்யணா யத்ர பார்த்யதா தனுர்தர: |
தத்ர ஸ்ரீர் விஜயயா பூதிர் த்ருவா நீ திர் மதிர் மம: ||
ஸ்ரீ பகவானுவாச:
அநன்யாஸ் சிந்தரந்யதா மாம் யய ஜனா: பர்யுபாஸயத |
யதஷாம் நித்யாபி யுக்தானாம் யயாகயக்ஷமம் வஹாம்யஹம் ||
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பரித்ராணாய ஸாதூநாம் வினாசாய ச துஷ்க்ருதாம் |
தர்ம ஸம் ஸ்தாப நார்த்தாய ஸம்பவாமி யுயக யுயக ||
ஆர்த்தா விஷண்ணா: ஸிதிலாஶ்ச பீதா: யகாயரஷு ச வியாதிஷு
வர்தமானா: |
ஸங்கீர்த்த்ய நாராயண ஶப்தமாத்ரம் விமுக்தது: கா: ஸுகியனா
பவந்தி ||
காயயன வாசா மனயஸந்த்ரிவயர்வா புத்யாத்மனா வா ப்ரக்ருயத:
ஸ்வபாவாத் |
கயராமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்வம நாராயணயயதி ஸமர்ப்பயாமி ||
ஹரி: ஓம் தத் ஸத் ||
இதி ஸ்ரீ மஹாபாரயத ஸதஸஹஸ் ரிகாயாம் ஸம்ஹிதாயாம்:
வவயாஸிக் யாமாநுஸாஸநி கபர்வணி |
ஸ்ரீ பீஷ்ம யுதிஷ்டிர ஸம்வாயத: ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம
ஸ்யதாத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||
ஸர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்து
ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் ஸம்பூர்ணம்
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