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ஓம் ஷுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஷஷிவர்ணம் சதுர்புசம் |
ப்ரஸந்நவதநம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்நோபஷாம்தயே ||
யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஃ ஷதம் |
விக்நம் நிக்நம்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஷ்ரயே ||
வ்யாஸம் வஸிஷ்ட நப்தாரம் ஷக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷம் |
பராஷராத்மசம் வம்தே ஷுகதாதம் தபோநிதிம் ||
வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |
நமோ வை ப்ரஹ்மநிதயே வாஸிஷ்டாய நமோ நமஃ ||
அவிகாராய ஷுத்தாய நித்யாய பரமாத்மநே |
ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வசிஷ்ணவே ||
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண சந்மஸம்ஸாரபம்தநாத் |
விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே ||
ஓம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே |

ஷ்ரீ வைஷம்பாயந உவாச
ஷ்ருத்வா தர்மா நஷேஷேண பாவநாநி ச ஸர்வஷஃ |
யுதிஷ்டிரஃ ஷாம்தநவம் புநரேவாப்ய பாஷத ||
யுதிஷ்டிர உவாச
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம்
ஸ்துவம்தஃ கம் கமர்சம்தஃ ப்ராப்நுயுர்மாநவாஃ ஷுபம் ||
கோ தர்மஃ ஸர்வதர்மாணாம் பவதஃ பரமோ மதஃ |
கிம் சபந்முச்யதே சந்துர்சந்மஸம்ஸார பம்தநாத் ||
ஷ்ரீ பீஷ்ம உவாச
சகத்ப்ரபும் தேவதேவ மநம்தம் புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவந்நாம ஸஹஸ்ரேண புருஷஃ ஸததோத்திதஃ ||
தமேவ சார்சயந்நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் |
த்யாயந் ஸ்துவந்நமஸ்யம்ஷ்ச யசமாநஸ்தமேவ ச ||
அநாதி நிதநம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஷ்வரம் |
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவந்நித்யம் ஸர்வ துஃகாதிகோ பவேத் ||
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ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகாநாம் கீர்தி வர்தநம் |
லோகநாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம்||
ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோதிக தமோமதஃ |
யத்பக்த்யா பும்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேந்நரஃ ஸதா ||
பரமம் யோ மஹத்தேசஃ பரமம் யோ மஹத்தபஃ |
பரமம் யோ மஹத்ப்ரஹ்ம பரமம் யஃ பராயணம் |
பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மம்களாநாம் ச மம்களம் |
தைவதம் தேவதாநாம் ச பூதாநாம் யோவ்யயஃ பிதா ||
யதஃ ஸர்வாணி பூதாநி பவந்த்யாதி யுகாகமே |
யஸ்மிம்ஷ்ச ப்ரலயம் யாம்தி புநரேவ யுகக்ஷயே ||
தஸ்ய லோக ப்ரதாநஸ்ய சகந்நாதஸ்ய பூபதே |
விஷ்ணோர்நாம ஸஹஸ்ரம் மே ஷ்ருணு பாப பயாபஹம் ||
யாநி நாமாநி கௌணாநி விக்யாதாநி மஹாத்மநஃ |
ருஷிபிஃ பரிகீதாநி தாநி வக்ஷ்யாமி பூதயே ||
ருஷிர்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுநிஃ ||
சம்தோநுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவாந் தேவகீஸுதஃ ||
அம்ருதாம் ஷூத்பவோ பீசம் ஷக்திர்தேவகிநம்தநஃ |
த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம் தஸ்ய ஷாம்த்யர்தே விநியுச்யதே ||
விஷ்ணும் சிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஷ்வரம் ||
அநேகரூப தைத்யாம்தம் நமாமி புருஷோத்தமம் ||

த்யாநம்
க்ஷீரோதந்வத்ப்ரதேஷே ஷுசிமணிவிலஸத்ஸைகதேமௌக்திகாநாம்
மாலாக்லுப்தாஸநஸ்தஃ ஸ்படிகமணிநிபைர்மௌக்திகைர்மம்டிதாம்கஃ |
ஷுப்ரைரப்ரைரதப்ரைருபரிவிரசிதைர்முக்தபீயூஷ வர்ஷைஃ
ஆநம்தீ நஃ புநீயாதரிநலிநகதா ஷம்கபாணிர்முகும்தஃ ||
பூஃ பாதௌ யஸ்ய நாபிர்வியதஸுரநிலஷ்சம்த்ர ஸூர்யௌ ச நேத்ரே
கர்ணாவாஷாஃ ஷிரோத்யௌர்முகமபி தஹநோ யஸ்ய வாஸ்தேயமப்திஃ |
அம்தஃஸ்தம் யஸ்ய விஷ்வம் ஸுர நரகககோபோகிகம்தர்வதைத்யைஃ
சித்ரம் ரம் ரம்யதே தம் த்ரிபுவந வபுஷம் விஷ்ணுமீஷம் நமாமி ||
ஓம் நமோ பகவதே வாஸுதேவாய !
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ஷாந்தாகாரம் புசகஷயநம் பத்மநாபம் ஸுரேஷம்
விஷ்வாதாரம் ககநஸத்ருஷம் மேகவர்ணம் ஷுபாம்கம் |
லக்ஷ்மீகாம்தம் கமலநயநம் யோகிபிர்த்யாநகம்யம்
வம்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வலோகைகநாதம் ||
மேகஷ்யாமம் பீதகௌஷேயவாஸம்
ஷ்ரீவத்ஸாகம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாம்கம் |
புண்யோபேதம் பும்டரீகாயதாக்ஷம்
விஷ்ணும் வம்தே ஸர்வலோகைகநாதம் ||
நமஃ ஸமஸ்த பூதாநாம் ஆதி பூதாய பூப்ருதே |
அநேகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே ||
ஸஷம்கசக்ரம் ஸகிரீடகும்டலம்
ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் |
ஸஹார வக்ஷஃஸ்தல ஷோபி கௌஸ்துபம்
நமாமி விஷ்ணும் ஷிரஸா சதுர்புசம் ||
சாயாயாம் பாரிசாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸநோபரி
ஆஸீநமம்புதஷ்யாமமாயதாக்ஷமலம்க்ருதம் ||
சம்த்ராநநம் சதுர்பாஹும் ஷ்ரீவத்ஸாம்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்ருஷ்ணமாஷ்ரயே ||
ஸ்தோத்ரம்
ஹரிஃ ஓம்
விஷ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்காரோ பூதபவ்யபவத்ப்ரபுஃ |
பூதக்ருத்பூதப்ருத்பாவோ பூதாத்மா பூதபாவநஃ || 1 ||
பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தாநாம் பரமாகதிஃ |
அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோக்ஷர ஏவ ச || 2 ||
யோகோ யோகவிதாம் நேதா ப்ரதாந புருஷேஷ்வரஃ |
நாரஸிம்ஹவபுஃ ஷ்ரீமாந் கேஷவஃ புருஷோத்தமஃ || 3 ||
ஸர்வஃ ஷர்வஃ ஷிவஃ ஸ்தாணுர்பூதாதிர்நிதிரவ்யயஃ |
ஸம்பவோ பாவநோ பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஷ்வரஃ || 4 ||
ஸ்வயம்பூஃ ஷம்புராதித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வநஃ |
அநாதிநிதநோ தாதா விதாதா தாதுருத்தமஃ || 5 ||
அப்ரமேயோ ஹ்ருஷீகேஷஃ பத்மநாபோமரப்ரபுஃ |
விஷ்வகர்மா மநுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்டஃ ஸ்தவிரோ த்ருவஃ || 6 ||
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அக்ராஹ்யஃ ஷாஷ்வதோ க்ருஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்தநஃ |
ப்ரபூதஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மம்களம் பரம் || 7 ||
ஈஷாநஃ ப்ராணதஃ ப்ராணோ ச்யேஷ்டஃ ஷ்ரேஷ்டஃ ப்ரசாபதிஃ |
ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதநஃ || 8 ||
ஈஷ்வரோ விக்ரமீதந்வீ மேதாவீ விக்ரமஃ க்ரமஃ |
அநுத்தமோ துராதர்ஷஃ க்ருதஜ்ஞஃ க்ருதிராத்மவாந்|| 9 ||
ஸுரேஷஃ ஷரணம் ஷர்ம விஷ்வரேதாஃ ப்ரசாபவஃ |
அஹஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வதர்ஷநஃ || 1 ௦ ||
அசஸ்ஸர்வேஷ்வரஃ ஸித்தஃ ஸித்திஃ ஸர்வாதிரச்யுதஃ |
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா ஸர்வயோகவிநிஸ்ஸ்ருதஃ || 11 ||
வஸுர்வஸுமநாஃ ஸத்யஃ ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ்ஸமஃ |
அமோகஃ பும்டரீகாக்ஷோ வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதிஃ || 12 ||
ருத்ரோ பஹுஷிரா பப்ருர்விஷ்வயோநிஃ ஷுசிஷ்ரவாஃ |
அம்ருதஃ ஷாஷ்வதஸ்தாணுர்வராரோஹோ மஹாதபாஃ || 13 ||
ஸர்வகஃ ஸர்வ வித்பாநுர்விஷ்வக்ஸேநோ சநார்தநஃ |
வேதோ வேதவிதவ்யம்கோ வேதாம்கோ வேதவித்கவிஃ || 14 ||
லோகாத்யக்ஷஃ ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷஃ க்ருதாக்ருதஃ |
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஷ்சதுர்தம்ஷ்ட்ரஷ்சதுர்புசஃ || 15 ||
ப்ராசிஷ்ணுர்போசநம் போக்தா ஸஹிஷ்நுர்சகதாதிசஃ |
அநகோ விசயோ சேதா விஷ்வயோநிஃ புநர்வஸுஃ || 16 ||
உபேம்த்ரோ வாமநஃ ப்ராம்ஷுரமோகஃ ஷுசிரூர்சிதஃ |
அதீம்த்ரஃ ஸம்க்ரஹஃ ஸர்கோ த்ருதாத்மா நியமோ யமஃ || 17 ||
வேத்யோ வைத்யஃ ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மதுஃ |
அதீம்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபலஃ || 18 ||
மஹாபுத்திர்மஹாவீர்யோ மஹாஷக்திர்மஹாத்யுதிஃ |
அநிர்தேஷ்யவபுஃ ஷ்ரீமாநமேயாத்மா மஹாத்ரித்ருக் || 19 ||
மஹேஷ்வாஸோ மஹீபர்தா ஷ்ரீநிவாஸஃ ஸதாம்கதிஃ |
அநிருத்தஃ ஸுராநம்தோ கோவிம்தோ கோவிதாம் பதிஃ || 2 ௦ ||
மரீசிர்தமநோ ஹம்ஸஃ ஸுபர்ணோ புசகோத்தமஃ |
ஹிரண்யநாபஃ ஸுதபாஃ பத்மநாபஃ ப்ரசாபதிஃ || 21 ||
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அம்ருத்யுஃ ஸர்வத்ருக் ஸிம்ஹஃ ஸம்தாதா ஸம்திமாந் ஸ்திரஃ |
அசோ துர்மர்ஷணஃ ஷாஸ்தா விஷ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22 ||
குருர்குருதமோ தாம ஸத்யஃ ஸத்யபராக்ரமஃ |
நிமிஷோநிமிஷஃ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதிருதாரதீஃ || 23 ||
அக்ரணீக்ராமணீஃ ஷ்ரீமாந் ந்யாயோ நேதா ஸமீரணஃ
ஸஹஸ்ரமூர்தா விஷ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் || 24 ||
ஆவர்தநோ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்வ்ருதஃ ஸம்ப்ரமர்தநஃ |
அஹஃ ஸம்வர்தகோ வஹ்நிரநிலோ தரணீதரஃ || 25 ||
ஸுப்ரஸாதஃ ப்ரஸந்நாத்மா விஷ்வத்ருக்விஷ்வபுக்விபுஃ |
ஸத்கர்தா ஸத்க்ருதஃ ஸாதுர்சஹ்நுர்நாராயணோ நரஃ || 26 ||
அஸம்க்யேயோப்ரமேயாத்மா விஷிஷ்டஃ ஷிஷ்டக்ருச்சுசிஃ |
ஸித்தார்தஃ ஸித்தஸம்கல்பஃ ஸித்திதஃ ஸித்தி ஸாதநஃ || 27 ||
வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ விஷ்ணுர்வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோதரஃ |
வர்தநோ வர்தமாநஷ்ச விவிக்தஃ ஷ்ருதிஸாகரஃ || 28 ||
ஸுபுசோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேம்த்ரோ வஸுதோ வஸுஃ |
நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூபஃ ஷிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஷநஃ || 29 ||
ஓசஸ்தேசோத்யுதிதரஃ ப்ரகாஷாத்மா ப்ரதாபநஃ |
ருத்தஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மம்த்ரஷ்சம்த்ராம்ஷுர்பாஸ்கரத்யுதிஃ || 3 ௦ ||
அம்ருதாம்ஷூத்பவோ பாநுஃ ஷஷபிம்துஃ ஸுரேஷ்வரஃ |
ஔஷதம் சகதஃ ஸேதுஃ ஸத்யதர்மபராக்ரமஃ || 31 ||
பூதபவ்யபவந்நாதஃ பவநஃ பாவநோநலஃ |
காமஹா காமக்ருத்காம்தஃ காமஃ காமப்ரதஃ ப்ரபுஃ || 32 ||
யுகாதி க்ருத்யுகாவர்தோ நைகமாயோ மஹாஷநஃ |
அத்ருஷ்யோ வ்யக்தரூபஷ்ச ஸஹஸ்ரசிதநம்தசித் || 33 ||
இஷ்டோவிஷிஷ்டஃ ஷிஷ்டேஷ்டஃ ஷிகம்டீ நஹுஷோ வ்ருஷஃ |
க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத்கர்தா விஷ்வபாஹுர்மஹீதரஃ || 34 ||
அச்யுதஃ ப்ரதிதஃ ப்ராணஃ ப்ராணதோ வாஸவாநுசஃ |
அபாம்நிதிரதிஷ்டாநமப்ரமத்தஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ || 35 ||
ஸ்கம்தஃ ஸ்கம்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹநஃ |
வாஸுதேவோ ப்ருஹத்பாநுராதிதேவஃ புரம்தரஃ || 36 ||
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அஷோகஸ்தாரணஸ்தாரஃ ஷூரஃ ஷௌரிர்சநேஷ்வரஃ |
அநுகூலஃ ஷதாவர்தஃ பத்மீ பத்மநிபேக்ஷணஃ || 37 ||
பத்மநாபோரவிம்தாக்ஷஃ பத்மகர்பஃ ஷரீரப்ருத் |
மஹர்திர்ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வசஃ || 38 ||
அதுலஃ ஷரபோ பீமஃ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரிஃ |
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவாந் ஸமிதிம்சயஃ || 39 ||
விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்தாமோதரஃ ஸஹஃ |
மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவாநமிதாஷநஃ || 4 ௦ ||
உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவஃ ஷ்ரீகர்பஃ பரமேஷ்வரஃ |
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹநோ குஹஃ || 41 ||
வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தாநஃ ஸம்ஸ்தாநஃ ஸ்தாநதோ த்ருவஃ |
பரர்திஃ பரமஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஷுபேக்ஷணஃ || 42 ||
ராமோ விராமோ விரசோ மார்கோநேயோ நயோநயஃ |
வீரஃ ஷக்திமதாம் ஷ்ரேஷ்டோ தர்மோதர்ம விதுத்தமஃ || 43 ||
வைகும்டஃ புருஷஃ ப்ராணஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ ப்ருதுஃ |
ஹிரண்யகர்பஃ ஷத்ருக்நோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷசஃ || 44 ||
ருதுஃ ஸுதர்ஷநஃ காலஃ பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹஃ |
உக்ரஃ ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஷ்ராமோ விஷ்வதக்ஷிணஃ || 45 ||
விஸ்தாரஃ ஸ்தாவர ஸ்தாணுஃ ப்ரமாணம் பீசமவ்யயம் |
அர்தோநர்தோ மஹாகோஷோ மஹாபோகோ மஹாதநஃ || 46 ||
அநிர்விண்ணஃ ஸ்தவிஷ்டோ பூத்தர்மயூபோ மஹாமகஃ |
நக்ஷத்ரநேமிர்நக்ஷத்ரீ க்ஷமஃ, க்ஷாமஃ ஸமீஹநஃ || 47 ||
யஜ்ஞ இச்யோ மஹேச்யஷ்ச க்ரதுஃ ஸத்ரம் ஸதாம்கதிஃ |
ஸர்வதர்ஷீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாநமுத்தமம் || 48 ||
ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்மஃ ஸுகோஷஃ ஸுகதஃ ஸுஹ்ருத் |
மநோஹரோ சிதக்ரோதோ வீர பாஹுர்விதாரணஃ || 49 ||
ஸ்வாபநஃ ஸ்வவஷோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைககர்மக்ருத்| |
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்நகர்போ தநேஷ்வரஃ || 5 ௦ ||
தர்மகுப்தர்மக்ருத்தர்மீ ஸதஸத்க்ஷரமக்ஷரம்||
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராம்ஷுர்விதாதா க்ருதலக்ஷணஃ || 51 ||
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கபஸ்திநேமிஃ ஸத்த்வஸ்தஃ ஸிம்ஹோ பூத மஹேஷ்வரஃ |
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஷோ தேவப்ருத்குருஃ || 52 ||
உத்தரோ கோபதிர்கோப்தா ஜ்ஞாநகம்யஃ புராதநஃ |
ஷரீர பூதப்ருத் போக்தா கபீம்த்ரோ பூரிதக்ஷிணஃ || 53 ||
ஸோமபோம்ருதபஃ ஸோமஃ புருசித் புருஸத்தமஃ |
விநயோ சயஃ ஸத்யஸம்தோ தாஷார்ஹஃ ஸாத்வதாம் பதிஃ || 54 ||
சீவோ விநயிதா ஸாக்ஷீ முகும்தோமித விக்ரமஃ |
அம்போநிதிரநம்தாத்மா மஹோததி ஷயோம்தகஃ || 55 ||
அசோ மஹார்ஹஃ ஸ்வாபாவ்யோ சிதாமித்ரஃ ப்ரமோதநஃ |
ஆநம்தோநம்தநோநம்தஃ ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரமஃ || 56 ||
மஹர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க்ருதஜ்ஞோ மேதிநீபதிஃ |
த்ரிபதஸ்த்ரிதஷாத்யக்ஷோ மஹாஷ்ரும்கஃ க்ருதாந்தக்ருத் || 57 ||
மஹாவராஹோ கோவிம்தஃ ஸுஷேணஃ கநகாம்கதீ |
குஹ்யோ கபீரோ கஹநோ குப்தஷ்சக்ர கதாதரஃ || 58 ||
வேதாஃ ஸ்வாம்கோசிதஃ க்ருஷ்ணோ த்ருடஃ ஸம்கர்ஷணோச்யுதஃ |
வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமநாஃ || 59 ||
பகவாந் பகஹாநம்தீ வநமாலீ ஹலாயுதஃ |
ஆதித்யோ ச்யோதிராதித்யஃ ஸஹிஷ்ணுர்கதிஸத்தமஃ || 6 ௦ ||
ஸுதந்வா கம்டபரஷுர்தாருணோ த்ரவிணப்ரதஃ |
திவஃஸ்பரு
் க் ஸர்வத்ருக்வ்யாஸோ வாசஸ்பதிரயோநிசஃ || 61 ||
த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாம நிர்வாணம் பேஷசம் பிஷக் |
ஸந்யாஸக்ருச்சமஃ ஷாம்தோ நிஷ்டா ஷாம்திஃ பராயணம்| 62 ||
ஷுபாம்கஃ ஷாம்திதஃ ஸ்ரஷ்டா குமுதஃ குவலேஷயஃ |
கோஹிதோ கோபதிர்கோப்தா வ்ருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரியஃ || 63 ||
அநிவர்தீ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சிவஃ |
ஷ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஷ்ரீவாஸஃ ஷ்ரீபதிஃ ஷ்ரீமதாம்வரஃ || 64 ||
ஷ்ரீதஃ ஷ்ரீஷஃ ஷ்ரீநிவாஸஃ ஷ்ரீநிதிஃ ஷ்ரீவிபாவநஃ |
ஷ்ரீதரஃ ஷ்ரீகரஃ ஷ்ரேயஃ ஷ்ரீமாம்ல்லோகத்ரயாஷ்ரயஃ || 65 ||
ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வம்கஃ ஷதாநம்தோ நம்திர்ச்யோதிர்கணேஷ்வரஃ |
விசிதாத்மாவிதேயாத்மா ஸத்கீர்திச்சிந்நஸம்ஷயஃ || 66 ||
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உதீர்ணஃ ஸர்வதஷ்சக்ஷுரநீஷஃ ஷாஷ்வதஸ்திரஃ |
பூஷயோ பூஷணோ பூதிர்விஷோகஃ ஷோகநாஷநஃ || 67 ||
அர்சிஷ்மாநர்சிதஃ கும்போ விஷுத்தாத்மா விஷோதநஃ |
அநிருத்தோப்ரதிரதஃ ப்ரத்யும்நோமிதவிக்ரமஃ || 68 ||
காலநேமிநிஹா வீரஃ ஷௌரிஃ ஷூரசநேஷ்வரஃ |
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஷஃ கேஷவஃ கேஷிஹா ஹரிஃ || 69 ||
காமதேவஃ காமபாலஃ காமீ காம்தஃ க்ருதாகமஃ |
அநிர்தேஷ்யவபுர்விஷ்ணுர்வீரோநம்தோ தநம்சயஃ || 7 ௦ ||
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தநஃ |
ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரியஃ || 71 ||
மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேசா மஹோரகஃ |
மஹாக்ரதுர்மஹாயச்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவிஃ || 72 ||
ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிஃ ஸ்தோதா ரணப்ரியஃ |
பூர்ணஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்யகீர்திரநாமயஃ || 73 ||
மநோசவஸ்தீர்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரதஃ |
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்வஸுமநா ஹவிஃ || 74 ||
ஸத்கதிஃ ஸத்க்ருதிஃ ஸத்தா ஸத்பூதிஃ ஸத்பராயணஃ |
ஷூரஸேநோ யதுஷ்ரேஷ்டஃ ஸந்நிவாஸஃ ஸுயாமுநஃ || 75 ||
பூதாவாஸோ வாஸுதேவஃ ஸர்வாஸுநிலயோநலஃ |
தர்பஹா தர்பதோ த்ருப்தோ துர்தரோதாபராசிதஃ || 76 ||
விஷ்வமூர்திர்மஹாமூர்திர்தீப்தமூர்திரமூர்திமாந் |
அநேகமூர்திரவ்யக்தஃ ஷதமூர்திஃ ஷதாநநஃ || 77 ||
ஏகோ நைகஃ ஸவஃ கஃ கிம் யத்தத் பதமநுத்தமம் |
லோகபம்துர்லோகநாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸலஃ || 78 ||
ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாம்கோ வராம்கஷ்சம்தநாம்கதீ |
வீரஹா விஷமஃ ஷூந்யோ க்ருதாஷீரசலஷ்சலஃ || 79 ||
அமாநீ மாநதோ மாந்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்ருக் |
ஸுமேதா மேதசோ தந்யஃ ஸத்யமேதா தராதரஃ || 8 ௦ ||
தேசோவ்ருஷோ த்யுதிதரஃ ஸர்வஷஸ்த்ரப்ருதாம்வரஃ |
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகஷ்ரும்கோ கதாக்ரசஃ || 81 ||
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சதுர்மூர்தி ஷ்சதுர்பாஹு ஷ்சதுர்வ்யூஹ ஷ்சதுர்கதிஃ |
சதுராத்மா சதுர்பாவஷ்சதுர்வேதவிதேகபாத் || 82 ||
ஸமாவர்தோநிவ்ருத்தாத்மா துர்சயோ துரதிக்ரமஃ |
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா || 83 ||
ஷுபாம்கோ லோகஸாரம்கஃ ஸுதம்துஸ்தம்துவர்தநஃ |
இம்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்ருதகர்மா க்ருதாகமஃ || 84 ||
உத்பவஃ ஸும்தரஃ ஸும்தோ ரத்நநாபஃ ஸுலோசநஃ |
அர்கோ வாசஸநஃ ஷ்ரும்கீ சயம்தஃ ஸர்வவிச்சயீ || 85 ||
ஸுவர்ணபிம்துரக்ஷோப்யஃ ஸர்வவாகீஷ்வரேஷ்வரஃ |
மஹாஹ்ருதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹாநிதிஃ || 86 ||
குமுதஃ கும்தரஃ கும்தஃ பர்சந்யஃ பாவநோநிலஃ |
அம்ருதாஷோம்ருதவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வதோமுகஃ || 87 ||
ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸித்தஃ ஷத்ருசிச்சத்ருதாபநஃ |
ந்யக்ரோதோதும்பரோஷ்வத்தஷ்சாணூராம்த்ர நிஷூதநஃ || 88 ||
ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தசிஹ்வஃ ஸப்தைதாஃ ஸப்தவாஹநஃ |
அமூர்திரநகோசிம்த்யோ பயக்ருத்பயநாஷநஃ || 89 ||
அணுர்ப்ருஹத்க்ருஷஃ ஸ்தூலோ குணப்ருந்நிர்குணோ மஹாந் |
அத்ருதஃ ஸ்வத்ருதஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ராக்வம்ஷோ வம்ஷவர்தநஃ || 9 ௦ ||
பாரப்ருத் கதிதோ யோகீ யோகீஷஃ ஸர்வகாமதஃ |
ஆஷ்ரமஃ ஷ்ரமணஃ, க்ஷாமஃ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹநஃ || 91 ||
தநுர்தரோ தநுர்வேதோ தம்டோ தமயிதா தமஃ |
அபராசிதஃ ஸர்வஸஹோ நியம்தாநியமோயமஃ || 92 ||
ஸத்த்வவாந் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்யதர்மபராயணஃ |
அபிப்ராயஃ ப்ரியார்ஹோர்ஹஃ ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்தநஃ || 93 ||
விஹாயஸகதிர்ச்யோதிஃ ஸுருசிர்ஹுதபுக்விபுஃ |
ரவிர்விரோசநஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவிலோசநஃ || 94 ||
அநம்தோ ஹுதபுக்போக்தா ஸுகதோ நைகசோக்ரசஃ |
அநிர்விண்ணஃ ஸதாமர்ஷீ லோகதிஷ்டாநமத்புதஃ || 95 ||
ஸநாத்ஸநாதநதமஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ |
ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திக்ருத்ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிணஃ || 96 ||
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அரௌத்ரஃ கும்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்சிதஷாஸநஃ |
ஷப்தாதிகஃ ஷப்தஸஹஃ ஷிஷிரஃ ஷர்வரீகரஃ || 97 ||
அக்ரூரஃ பேஷலோ தக்ஷோ தக்ஷிணஃ, க்ஷமிணாம்வரஃ |
வித்வத்தமோ வீதபயஃ புண்யஷ்ரவணகீர்தநஃ || 98 ||
உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா புண்யோ துஃஸ்வப்நநாஷநஃ |
வீரஹா ரக்ஷணஃ ஸம்தோ சீவநஃ பர்யவஸ்திதஃ || 99 ||
அநம்தரூபோநம்த ஷ்ரீர்சிதமந்யுர்பயாபஹஃ |
சதுரஷ்ரோ கபீராத்மா விதிஷோ வ்யாதிஷோ திஷஃ || 1 ௦௦ ||
அநாதிர்பூர்புவோ லக்ஷ்மீஃ ஸுவீரோ ருசிராம்கதஃ |
சநநோ சநசந்மாதிர்பீமோ பீமபராக்ரமஃ || 1 ௦ 1 ||
ஆதாரநிலயோதாதா புஷ்பஹாஸஃ ப்ரசாகரஃ |
ஊர்த்வகஃ ஸத்பதாசாரஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ பணஃ || 1 ௦ 2 ||
ப்ரமாணம் ப்ராணநிலயஃ ப்ராணப்ருத் ப்ராணசீவநஃ |
தத்த்வம் தத்த்வவிதேகாத்மா சந்மம்ருத்யுசராதிகஃ || 1 ௦ 3 ||
பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹஃ |
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யச்வா யஜ்ஞாம்கோ யஜ்ஞவாஹநஃ || 1 ௦ 4 ||
யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதநஃ |
யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்யமந்நமந்நாத ஏவ ச || 1 ௦ 5 ||
ஆத்மயோநிஃ ஸ்வயம்சாதோ வைகாநஃ ஸாமகாயநஃ |
தேவகீநம்தநஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஷஃ பாபநாஷநஃ || 1 ௦ 6 ||
ஷம்கப்ருந்நம்தகீ சக்ரீ ஷார்ந்கதந்வா கதாதரஃ |
ரதாம்கபாணிரக்ஷோப்யஃ ஸர்வப்ரஹரணாயுதஃ || 1 ௦ 7 ||
ஷ்ரீ ஸர்வப்ரஹரணாயுத ஓம் நம இதி |
வநமாலீ கதீ ஷார்ந்கீ ஷம்கீ சக்ரீ ச நம்தகீ |
ஷ்ரீமாந்நாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதேவோபிரக்ஷது || 1 ௦ 8 ||
ஷ்ரீ வாஸுதேவோபிரக்ஷது ஓம் நம இதி |
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