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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम:
ॐ ववश्वं ववष्णु: वषट् कारो भूत-भव्य-भवत-प्रभुुः ।
भूत-कृत भूत-भृत भावो भूतात्मा भूतभावनुः ।। 1 ।।
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गवतुः।
अव्ययुः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च ।। 2 ।।
योगो योग-ववदां नेता प्रधान-पुरुषेश्वरुः ।
नारवसंह-वपुुः श्रीमान केशवुः पुरुषोत्तमुः ।। 3 ।।
सववुः शववुः वशवुः स्थाणु: भूतावद: वनवध: अव्ययुः ।
संभवो भावनो भताव प्रभवुः प्रभु: ईश्वरुः ।। 4 ।।
स्वयंभूुः शम्भु: आवदत्युः पुष्कराक्षो महास्वनुः ।
अनावद-वनधनो धाता ववधाता धातुरुत्तमुः ।। 5 ।।
अप्रमेयो हृषीकेशुः पद्मनाभो-अमरप्रभुुः ।
ववश्वकमाव मनुस्त्वष्टा स्थववष्ठुः स्थववरो ध्रुवुः ।। 6 ।।
अग्राह्युः शाश्वतुः कृष्णो लोवहताक्षुः प्रतदव नुः ।
प्रभूतुः वत्रककुब-धाम पववत्रं मंगलं परं ।। 7।।
ईशानुः प्राणदुः प्राणो ज्येष्ठुः श्रेष्ठुः प्रजापवतुः ।
वहरण्य-गभो भू-गभो माधवो मधुसूदनुः ।। 8 ।।
ईश्वरो ववक्रमी धन्वी मेधावी ववक्रमुः क्रमुः ।
अनुत्तमो दु राधषवुः कृतज्ञुः कृवत: आत्मवान ।। 9 ।।
सुरेशुः शरणं शमव ववश्व-रे ताुः प्रजा-भवुः ।
अहुः संवत्सरो व्यालुः प्रत्ययुः सववदशवनुः ।। 10 ।।
अजुः सवेश्वरुः वसद्धुः वसद्द्धुः सवाववद: अच्युतुः ।
वृषाकवप: अमेयात्मा सवव-योग-वववनुःसृतुः ।। 11 ।।
वसु:वसुमनाुः सत्युः समात्मा संवमतुः समुः ।
अमोघुः पुण्डरीकाक्षो वृषकमाव वृषाकृवतुः ।। 12 ।।
रुद्रो बहु-वशरा बभ्रु: ववश्वयोवनुः शुवच-श्रवाुः ।
अमृतुः शाश्वतुः स्थाणु: वरारोहो महातपाुः ।। 13 ।।
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सववगुः सववववद् -भानु:ववष्वक-सेनो जनादव नुः ।
वेदो वेदववद-अव्यंगो वेदांगो वेदववत् कववुः ।। 14 ।।
लोकाध्यक्षुः सुराध्यक्षो धमावध्यक्षुः कृता-कृतुः ।
चतुरात्मा चतुव्यूवह:-चतुदंष्टर:-चतुभुवजुः ।। 15 ।।
भ्रावजष्णु भोजनं भोक्ता सवहष्णु : जगदावदजुः ।
अनघो ववजयो जेता ववश्वयोवनुः पुनववसुुः ।। 16 ।।
उपेंद्रो वामनुः प्रांशु: अमोघुः शुवच: ऊवजवतुः ।
अती ंद्रुः संग्रहुः सगो धृतात्मा वनयमो यमुः ।। 17 ।।
वेद्यो वैद्युः सदायोगी वीरहा माधवो मधुुः।
अवत-इं वद्रयो महामायो महोत्साहो महाबलुः ।। 18 ।।
महाबुद्द्ध: महा-वीयो महा-शद्क्त: महा-द् युवतुः।
अवनदे श्य-वपुुः श्रीमान अमेयात्मा महावद्र-धृक ।। 19 ।।
महेष्वासो महीभताव श्रीवनवासुः सतां गवतुः ।
अवनरुद्धुः सुरानंदो गोववंदो गोववदां -पवतुः ।। 20 ।।
मरीवच:दमनो हंसुः सुपणो भुजगोत्तमुः ।
वहरण्यनाभुः सुतपाुः पद्मनाभुः प्रजापवतुः ।। 21 ।।
अमृत्युुः सवव-दृक् वसंहुः सन-धाता संवधमान द्स्थरुः ।
अजो दु मवषवणुः शास्ता ववश्रुतात्मा सुराररहा ।। 22 ।।
गुरुुःगुरुतमो धामुः सत्युः सत्य-पराक्रमुः ।
वनवमषो-अ-वनवमषुः स्रग्वी वाचस्पवत: उदार-धीुः ।। 23 ।।
अग्रणी: ग्रामणीुः श्रीमान न्यायो नेता समीरणुः ।
सहस्र-मूधाव ववश्वात्मा सहस्राक्षुः सहस्रपात ।। 24 ।।
आवतवनो वनवृत्तात्मा संवृतुः सं-प्रमदव नुः ।
अहुः संवतवको ववनुः अवनलो धरणीधरुः ।। 25 ।।
सुप्रसादुः प्रसन्नात्मा ववश्वधृक्-ववश्वभुक्-ववभुुः ।
सत्कताव सकृतुः साधु: जह्नु:-नारायणो नरुः ।। 26 ।।
असंख्येयो-अप्रमेयात्मा वववशष्टुः वशष्ट-कृत्-शुवचुः ।
वसद्धाथवुः वसद्धसंकल्पुः वसद्द्धदुः वसद्द्धसाधनुः ।। 27।।
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वृषाही वृषभो ववष्णु: वृषपवाव वृषोदरुः ।
वधवनो वधवमानश्च ववववक्तुः श्रुवत-सागरुः ।। 28 ।।
सुभुजो दु धवरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुुः ।
नैक-रूपो बृहद-रूपुः वशवपववष्टुः प्रकाशनुः ।। 29 ।।
ओज: तेजो-द् युवतधरुः प्रकाश-आत्मा प्रतापनुः ।
ऋद्धुः स्पष्टाक्षरो मंत्र:चंद्रांशु: भास्कर-द् युवतुः ।। 30 ।।
अमृतांशूद्भवो भानुुः शशवबंदुुः सुरेश्वरुः ।
औषधं जगतुः सेतुुः सत्य-धमव -पराक्रमुः ।। 31 ।।
भूत-भव्य-भवत्-नाथुः पवनुः पावनो-अनलुः ।
कामहा कामकृत-कांतुः कामुः कामप्रदुः प्रभुुः ।। 32 ।।
युगावद-कृत युगावतो नैकमायो महाशनुः ।
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रवजत्-अनंतवजत ।। 33 ।।
इष्टो वववशष्टुः वशष्टेष्टुः वशखंडी नहुषो वृषुः ।
क्रोधहा क्रोधकृत कताव ववश्वबाहु: महीधरुः ।। 34 ।।
अच्युतुः प्रवथतुः प्राणुः प्राणदो वासवानुजुः ।
अपाम वनवधरवधष्टानम् अप्रमत्तुः प्रवतवष्ठतुः ।। 35 ।।
स्कन्दुः स्कन्द-धरो धुयो वरदो वायुवाहनुः ।
वासुदेवो बृहद भानु: आवददे वुः पुरंदरुः ।। 36 ।।
अशोक: तारण: तारुः शूरुः शौरर: जनेश्वर: ।
अनुकूलुः शतावतवुः पद्मी पद्मवनभेक्षणुः ।। 37 ।।
पद्मनाभो-अरववंदाक्षुः पद्मगभवुः शरीरभृत ।
महवधव-ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजुः ।। 38 ।।
अतुलुः शरभो भीमुः समयज्ञो हववहवररुः ।
सववलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान सवमवतंजयुः ।। 39 ।।
ववक्षरो रोवहतो मागो हेतु: दामोदरुः सहुः ।
महीधरो महाभागो वेगवान-अवमताशनुः ।। 40 ।।
उद्भवुः क्षोभणो दे वुः श्रीगभवुः परमेश्वरुः ।
करणं कारणं कताव ववकताव गहनो गुहुः ।। 41 ।।
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व्यवसायो व्यवस्थानुः संस्थानुः स्थानदो-ध्रुवुः ।
पररव वि परमस्पष्टुः तुष्टुः पुष्टुः शुभेक्षणुः ।। 42 ।।
रामो ववरामो ववरजो मागो नेयो नयो-अनयुः ।
वीरुः शद्क्तमतां श्रेष्ठ: धमो धमवववदु त्तमुः ।। 43 ।।
वैकंु ठुः पुरुषुः प्राणुः प्राणदुः प्रणवुः पृथुुः ।
वहरण्यगभवुः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजुः ।। 44।।
ऋतुुः सुदशवनुः कालुः परमेष्ठी पररग्रहुः ।
उग्रुः संवत्सरो दक्षो ववश्रामो ववश्व-दवक्षणुः ।। 45 ।।
ववस्तारुः स्थावर: स्थाणुुः प्रमाणं बीजमव्ययम ।
अथो अनथो महाकोशो महाभोगो महाधनुः ।। 46 ।।
अवनवववण्णुः स्थववष्ठो-अभूधवमव-यूपो महा-मखुः ।
नक्षत्रनेवम: नक्षत्री क्षमुः क्षामुः समीहनुः ।। 47 ।।
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुुः सत्रं सतां गवतुः ।
सववदशी ववमुक्तात्मा सववज्ञो ज्ञानमुत्तमं ।। 48 ।।
सुव्रतुः सुमुखुः सूक्ष्मुः सुघोषुः सुखदुः सुहृत ।
मनोहरो वजत-क्रोधो वीरबाहुवववदारणुः ।। 49 ।।
स्वापनुः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककमवकृत ।
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगभो धनेश्वरुः ।। 50 ।।
धमवगुब धमवकृद धमी सदसत्क्षरं -अक्षरं ।
अववज्ञाता सहस्त्ांशु: ववधाता कृतलक्षणुः ।। 51 ।।
गभद्स्तनेवमुः सत्त्वस्थुः वसंहो भूतमहेश्वरुः ।
आवददे वो महादे वो दे वेशो दे वभृद गुरुुः ।। 52 ।।
उत्तरो गोपवतगोप्ता ज्ञानगम्युः पुरातनुः ।
शरीर भूतभृद्भोक्ता कपी ंद्रो भूररदवक्षणुः ।। 53 ।।
सोमपो-अमृतपुः सोमुः पुरुवजत पुरुसत्तमुः ।
ववनयो जयुः सत्यसंधो दाशाहवुः सात्वतां पवतुः ।। 54 ।।
जीवो ववनवयता-साक्षी मुकंु दो-अवमतववक्रमुः ।
अम्भोवनवधरनंतात्मा महोदवधशयो-अंतकुः ।। 55 ।।
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अजो महाहवुः स्वाभाव्यो वजतावमत्रुः प्रमोदनुः ।
आनंदो नंदनो नंदुः सत्यधमाव वत्रववक्रमुः ।। 56 ।।
महवषवुः कवपलाचायवुः कृतज्ञो मेवदनीपवतुः ।
वत्रपदद्स्त्दशाध्यक्षो महाश्रृंगुः कृतांतकृत ।। 57 ।।
महावराहो गोववंदुः सुषेणुः कनकांगदी ।
गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्र-गदाधरुः ।। 58 ।।
वेधाुः स्वांगोऽवजतुः कृष्णो दृढुः संकषवणो-अच्युतुः ।
वरूणो वारुणो वृक्षुः पुष्कराक्षो महामनाुः ।। 59 ।।
भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधुः ।
आवदत्यो ज्योवतरावदत्युः सवहष्णु :-गवतसत्तमुः ।। 60 ।।
सुधन्वा खण्डपरशुदावरुणो द्रववणप्रदुः ।
वदवव:स्पृक् सववदृक व्यासो वाचस्पवत:अयोवनजुः ।। 61 ।।
वत्रसामा सामगुः साम वनवावणं भेषजं वभषक ।
संन्यासकृत्-छमुः शांतो वनष्ठा शांवतुः परायणम ।। 62 ।।
शुभांगुः शांवतदुः स्रष्टा कुमुदुः कुवलेशयुः ।
गोवहतो गोपवतगोप्ता वृषभाक्षो वृषवप्रयुः ।। 63 ।।
अवनवती वनवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत्-वशवुः ।
श्रीवत्सवक्षाुः श्रीवासुः श्रीपवतुः श्रीमतां वरुः ।। 64 ।।
श्रीदुः श्रीशुः श्रीवनवासुः श्रीवनवधुः श्रीववभावनुः ।
श्रीधरुः श्रीकरुः श्रेयुः श्रीमान्-लोकत्रयाश्रयुः ।। 65 ।।
स्वक्षुः स्वंगुः शतानंदो नंवदज्योवतगवणेश्वर: ।
वववजतात्मा ववधेयात्मा सत्कीवतवद्िन्नसंशयुः ।। 66 ।।
उदीणवुः सववत:चक्षुरनीशुः शाश्वतद्स्थरुः ।
भूशयो भूषणो भूवतवववशोकुः शोकनाशनुः ।। 67 ।।
अवचवष्मानवचवतुः कंु भो ववशुद्धात्मा ववशोधनुः ।
अवनरुद्धोऽप्रवतरथुः प्रद् युम्नोऽवमतववक्रमुः ।। 68 ।।
कालनेवमवनहा वीरुः शौररुः शूरजनेश्वरुः ।
वत्रलोकात्मा वत्रलोकेशुः केशवुः केवशहा हररुः ।। 69 ।।
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कामदे वुः कामपालुः कामी कांतुः कृतागमुः ।
अवनदे श्यवपुवववष्णु: वीरोअनंतो धनंजयुः ।। 70 ।।
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मवववधवनुः ।
ब्रह्मववद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणवप्रयुः ।। 71 ।।
महाक्रमो महाकमाव महातेजा महोरगुः ।
महाक्रतुमवहायज्वा महायज्ञो महाहववुः ।। 72 ।।
स्तव्युः स्तववप्रयुः स्तोत्रं स्तुवतुः स्तोता रणवप्रयुः ।
पूणवुः पूरवयता पुण्युः पुण्यकीवतवरनामयुः ।। 73 ।।
मनोजवस्तीथवकरो वसुरेता वसुप्रदुः ।
वसुप्रदो वासुदेवो वसुववसुमना हववुः ।। 74 ।।
सद्गवतुः सकृवतुः सत्ता सद् भूवतुः सत्परायणुः ।
शूरसेनो यदु श्रेष्ठुः सवन्नवासुः सुयामुनुः ।। 75 ।।
भूतावासो वासुदेवुः सवावसुवनलयो-अनलुः ।
दपवहा दपवदो दृप्तो दु धवरो-अथापरावजतुः ।। 76 ।।
ववश्वमूवतवमहामूववतव:दीप्तमूवतव: अमूवतवमान ।
अनेकमूवतवरव्यक्तुः शतमूवतवुः शताननुः ।। 77 ।।
एको नैकुः सवुः कुः वकं यत-तत-पद्मनुत्तमम ।
लोकबंधु: लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलुः ।। 78 ।।
सुवणोवणो हेमांगो वरांग: चंदनांगदी ।
वीरहा ववषमुः शून्यो घृताशीरऽचलश्चलुः ।। 79 ।।
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी वत्रलोकधृक ।
सुमेधा मेधजो धन्युः सत्यमेधा धराधरुः ।। 80 ।।
तेजोवृषो द् युवतधरुः सववशस्त्भृतां वरुः ।
प्रग्रहो वनग्रहो व्यग्रो नैकश्रृंगो गदाग्रजुः ।। 81 ।।
चतुमूववतव: चतुबावहु:श्चतुव्यूवह:चतुगववतुः ।
चतुरात्मा चतुभावव:चतुवेदववदे कपात ।। 82 ।।
समावतो-अवनवृत्तात्मा दु जवयो दु रवतक्रमुः ।
दु लवभो दु गवमो दु गो दु रावासो दु राररहा ।। 83 ।।
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शुभांगो लोकसारं गुः सुतंतुस्तंतुवधवनुः ।
इं द्रकमाव महाकमाव कृतकमाव कृतागमुः ।। 84 ।।
उद्भवुः सुंदरुः सुंदो रत्ननाभुः सुलोचनुः ।
अको वाजसनुः श्रृंगी जयंतुः सववववज-जयी ।। 85 ।।
सुवणववबंदुरक्षोभ्युः सवववागीश्वरे श्वरुः ।
महाह्रदो महागतो महाभूतो महावनधुः ।। 86 ।।
कुमुदुः कंु दरुः कंु दुः पजवन्युः पावनो-अवनलुः ।
अमृतांशो-अमृतवपुुः सववज्ञुः सववतोमुखुः ।। 87 ।।
सुलभुः सुव्रतुः वसद्धुः शत्रुवजच्छत्रुतापनुः ।
न्यग्रोधो औदुं बरो-अश्वत्थ:चाणूरांध्रवनषूदनुः ।। 88 ।।
सहस्रावचवुः सप्तवजव्हुः सप्तैधाुः सप्तवाहनुः ।
अमूवतवरनघो-अवचंत्यो भयकृत्-भयनाशनुः ।। 89 ।।
अणु:बृहत कृशुः स्थूलो गुणभृवन्नगुवणो महान् ।
अधृतुः स्वधृतुः स्वास्युः प्राग्वंशो वंशवधवनुः ।। 90 ।।
भारभृत्-कवथतो योगी योगीशुः सववकामदुः ।
आश्रमुः श्रमणुः क्षामुः सुपणो वायुवाहनुः ।। 91 ।।
धनुधवरो धनुवेदो दं डो दमवयता दमुः ।
अपरावजतुः सववसहो वनयंता वनयमो यमुः ।। 92 ।।
सत्त्ववान साद्त्त्वकुः सत्युः सत्यधमवपरायणुः ।
अवभप्रायुः वप्रयाहो-अहवुः वप्रयकृत-प्रीवतवधवनुः ।। 93 ।।
ववहायसगवतज्योवतुः सुरुवचहुवतभुग ववभुुः ।
रवववववरोचनुः सूयवुः सववता रववलोचनुः ।। 94 ।।
अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजुः ।
अवनवववण्णुः सदामषी लोकवधष्ठानमद् भुतुः ।। 95।।
सनात्-सनातनतमुः कवपलुः कवपरव्ययुः ।
स्वद्स्तदुः स्वद्स्तकृत स्वद्स्त स्वद्स्तभुक स्वद्स्तदवक्षणुः ।। 96 ।।
अरौद्रुः कंु डली चक्री ववक्रम्यूवजवतशासनुः ।
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शब्दावतगुः शब्दसहुः वशवशरुः शववरीकरुः ।। 97 ।।
अक्रूरुः पेशलो दक्षो दवक्षणुः क्षवमणां वरुः ।
ववित्तमो वीतभयुः पुण्यश्रवणकीतवनुः ।। 98 ।।
उत्तारणो दु ष्कृवतहा पुण्यो दु ुःस्वप्ननाशनुः ।
वीरहा रक्षणुः संतो जीवनुः पयववद्स्थतुः ।। 99 ।।
अनंतरूपो-अनंतश्री: वजतमन्यु : भयापहुः ।
चतुरश्रो गंभीरात्मा वववदशो व्यावदशो वदशुः ।। 100 ।।
अनावदभूवभुववो लक्ष्मी: सुवीरो रुवचरांगदुः ।
जननो जनजन्मावद: भीमो भीमपराक्रमुः ।। 101 ।।
आधारवनलयो-धाता पुष्पहासुः प्रजागरुः ।
ऊध्ववगुः सत्पथाचारुः प्राणदुः प्रणवुः पणुः ।। 102 ।।
प्रमाणं प्राणवनलयुः प्राणभृत प्राणजीवनुः ।
तत्त्वं तत्त्वववदे कात्मा जन्ममृत्यु जरावतगुः ।। 103 ।।
भूभववुः स्वस्तरुस्तारुः सववता प्रवपतामहुः ।
यज्ञो यज्ञपवतयवज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनुः ।। 104 ।।
यज्ञभृत्-यज्ञकृत्-यज्ञी यज्ञभुक्-यज्ञसाधनुः ।
यज्ञान्तकृत-यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ।। 105 ।।
आत्मयोवनुः स्वयंजातो वैखानुः सामगायनुः ।
दे वकीनंदनुः स्रष्टा वक्षतीशुः पापनाशनुः ।। 106 ।।
शंखभृन्नंदकी चक्री शार्ङ्वधन्वा गदाधरुः ।
रथांगपावणरक्षोभ्युः सववप्रहरणायुधुः ।। 107 ।।
सववप्रहरणायुध ॐ नमुः इवत।
वनमावल गदी शार्ङ्ी शंखी चक्री च नंदकी ।
श्रीमान् नारायणो ववष्णु: वासुदेवोअवभरक्षतु ।
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