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�� �ష�్ణ  సహస్ర��మ ��త్ త్రం 

ప�ర్వ�ీ��క : 
��ా్ల ంబరధరం �ష�్ణ ం శ�వర్ణం చత�ర�భ్జం| 

ప్రసనన్వదనం ��య్��త్ సర్వ ��న్ప�ాంత��|| 

 
యసయ్��్వరదవ�ాత్ ���య్ః �ా��ష��య్ః పరశ్శతం| 

�ఘన్ం �ఘన్ం� సతతం �ష్వ��స్నం తమ�శ���|| 

 
�ాయ్సం వ�షి్ఠ న�ాత్ రం శ��త్ః ��త్రమకల్మషం| 

ప�ాశ�ాత్మజం వం�ే �క��తం త�� ���మ్|| 

 
�ాయ్�ాయ �ష�్ణ ర��ాయ �ాయ్సర��ాయ �ష్ణ��| 

న� ��ౖ బ్రహ్మ�ధ�� �ా�ి�ా్ఠ య న� నమః|| 

 
అ��ా�ాయ ���ధ్ య ���య్యపరమ�త్మ��| 

స�ైక ర�ప ర��ాయ �ష్ణ�� సర్వ�ష్ణ��|| 

 
యసయ్ స్మరణమ��ే్రణ జన్మసం�ారబంధ��త్| 

�మ�చయ్� ేనమసత్��్ౖమ �ష్ణ�� ప్రభ�ష్ణ��|| 

ఓం న� �ష్ణ�� ప్రభ�ష్ణ�� 

 
�� ��ౖశం�ాయన ఉ�ాచ : 

�� ��్వ ధ�ా్మ న����ణ �ావ��� చ సర్వశః| 

య����ి్ఠ రః �ాంతనవం ప�న���ాభయ్��షత|| 

 
య����ి్టర ఉ�ాచ : 

����కం �ైవతం ల��� ��ం �ా ��య్కం ప�ాయణం| 

సుత్ వంతః కం క మర్చంతః �ా్ర ప�న్య�ః మ�న�ా�్శభమ్|| 

 
�� ధర్మ సస్ర్వధ�ా్మణ�ం భవతః పర� మతః| 

��ం జపన్ మ�చయ్�ే జంతః జన్మసం�ారబంధ��త్|| 

 
�� �ష్మ ఉ�ాచ : 

జగత��భ�ం �వే�వేం అనంతం ప�ర��� తత్మం| 

సుత్ వ��న్ మసహ��్రణ ప�ర�షసస్త���్థతః 

 
త��వ ��ర్చయ�న్తయ్ం భ�ాత్ � ప�ర�షమవయ్యం| 

��య్యన్ సుత్ వన్ నమసయ్ంశ్చ యజమ�నసత్��వ చ|| 

 
అ���� �ధనం �ష�్ణ ం సర్వల�క మ��శ్వరం| 

ల��ాధయ్కష్ం సుత్ వ�న్తయ్ం సర్వదుఃఖ���� భ��త్|| 

 
బ్రహ్మణయ్ం సర్వధర్మజ్ఞం ల��ా��ం ����త్వరధ్నం| 

ల�క��థం మహదూభ్తం సర్వభ�తభ��దభ్వమ్|| 

 
ఏష �� సర్వధ�ా్మణ�ం ధ��్మ��కత� మతః| 

యదభ్�ాత్ � ప�ణ్డ���ాకష్ం సత్��ౖర��్చ నన్ర సస్��|| 

 
పరమం � మహ�ేత్జః పరమం � మహతత్పః| 

పరమం � మహద��హ్మ పరమం యః ప�ాయణమ్|| 

 
ప���్ర ణ�ం ప�త్రం � మంగ����ం చ మంగళం| 

�ైవతం �వే����ం చ భ�����ం � వయ్యః��ి�|| 

 
యత సస్�ా్వణ� భ���� భవం��య్�� య��ాగ��| 

య�ి్మంశ్చ ప్రళయం య�ం� ప�న��వ య�గకష్��|| 

 
తసయ్ ల�క ప్ర��నసయ్ జగనథసయ్ భ�ప�|ే 

���్ణ  �ాన్మసహస్రం �� శృణ� �ాపభయ�పహం|| 

 
య�� ��మ�� ��ణ�� �ఖ�య్��� మ�త్మనః| 

ఋ�ి�ః ప������� ��� వ��య్� భ�త��|| 

 
���్ణ  �ాన్మసహస్రసయ్ ��ద�ాయ్��  మ� నృ�ిః| 

ఋ�ి�ః ప������� ��� వ��య్� భ�త��|| 

 
ఋ�ి�ాన్మ�న్ం సహస్రసయ్ ��ద�ాయ్��  మ�మ��ః 

చం�ో  నుష�్ట ప్ త�� ��ే�ః భగ�ాన్ �వే��సుతః| 

 
అమృ��ం �దభ్�� �జం శ��త్��ద్వ�� నందనః| 

�్ర�ామ� హృదయం తసయ్ �ాంతయ్��్థ ��య�జయ్�|ే| 

 

 
 
 
 
 
 
 
��త్ త్ర ఆ��ాభ్వమ�: 

�ష�్ణ  సహస్ర��మ ��త్ త్రమ� ఆ�రభ్�ం�న ప���ి్థత�ల� ఆస��త్ కర���న�. క�ర���త్ర య�దధ్ ంల� జ����న జనకష్యం, క�ా్ట లవలన �ాండ�ాగ��డ� య����ి్ఠ ర�డ� కృం���� � ఉ��న్డ�. 

తన వం��నన్�� ����న �ష�్మడ� అంపశయయ్�� ౖమరణ���� �ిదధ్ ం�ా ఉ��న్డ�. అ�తర జ�్ఞ న�లయ���న �ష�్మ� ఆశ��ం� ధ�ా్మ�న్, ��� �ె��ి��నమ� య����ి్ఠ ర�� 

��ద�ాయ్సుడ�, ��కృష�్ణ డ� ఆ�ే�ం��ర�. �ష�్మడ� కృష�్ణ ��� "ప్రభ�! జగదుగ్ ర�వ���ౖన ���దుట ��ను ఉప�శేమ� �ేయజ��న�ాడను �ాను. ఆ��ౖ కష్త�ాత�్ర డ��నౖ �� బ���ధ్ , శ��త్ 

��ణ�ం�న�. కష్�ంప�డ�" అ��ను. అప�ప్డ� ��కృష�్ణ డ� "��ా్మ! �� ప్ర��వమ� �తే � ��్లశమ�ల�న్ ఇప��ే ��ల���� వ�ను. సమసత్  జ�్ఞ నమ� � బ���ధ్�� సు్ఫ��ంచును. ��ేత ��ను 

ధ��్మప�ేశమ� �ే�ంచుచు��న్ను" అ� అనుగ���ం�నెు. అల� �ష�్మడ� అంపశయయ్��ౖనుం�ే య����ి్ఠ ర�నక� సమసత్  జ�్ఞ న, ధర్మమ�లను ఉప�ే�ం�నెు. 

 
అంపశయయ్��నౖునన్ �ష�్మడ� 

అల� జ�్ఞ నబ� ధను గ���ం�ే సమయంల� య����ి్ఠ ర�డ� ఆర� ప్రశన్లను అ���ాడ�. ఆ ప్రశన్ల �ా�ాంశమ�: "దుఃఖమ��� కృం�� ఉనన్ ��క� తక�్కవ శ�మ�� ఎక�్కవ ఫ�తమ�ను 

ఇ�ే్చ ఉ�ాయ����? ఎవ��� సుత్ �ం���?" ����� �ష�్మడ� �ె�పి్న ఉ�ాయమ�: "భ��త్��, శ�దధ్�� �ష�్ణ వ� ��� ��మ�లను జ�ించు. అ�న్ దుఃఖమ�ల�, కష్టమ�ల�, 

�ాపమ�లనుం�� �మ���త్ �� ంద����� ఇ� ేసులభ���న మ�రగ్మ�". అల� �ష�్మడ� ఉప�ే�ం�న� ే�ష�్ణ  సహస్ర��మ ��త్ త్రమ�. 

 
��త్ త్ర���గమ� 

�ష�్ణ  సహస్ర��మ ��త్ త్రపఠ����� మ�ందు�ా ల��్మ అ��్ట తత్ ర ��త్ ��్ర �న్ ప��ంచడం ��ల�మం�� �ాట�ం�ే ఆన�ా��. ��ల� ��త్ ��్ర లల� ల��ా�� �ష�్ణ  సహస్ర��మ ��త్ త్రంల� ��ధ 

����ాల���న్�. 

 
ప�ర్వ �ీ��క 

�్ార ర్థన 

�్ార రధ్న ��్ల కమ�ల�, ��త్ త్రమ� ఆ�రభ్�ం�న సందరభ్ �వరణ ఈ ప�ర్వ�ీ��కల� ఉ��న్�. మ�ందు�ా ���యక� నక�, �ష్వ��స్ను నక�, �ాయ్సు నక�, ఆ��ౖ �ష�్ణ వ�క� 

ప్రణ�మమ�ల�� ��త్ త్రమ� ఆరంభమ�త�ం��. 

 
 
��త్ త్ర కథ 

అ��క ప�త్ర ధర్మమ�లను �నన్ తర��ాత ధర్మ�ా� �ష�్మ� అ����న ఆర� ప్రశన్ల�: 

 
��మ్ ఏకమ్ �ెవౖతం ల��� - ల�కంల� ఒక్క�ే అ�న �వే�డ� (పరమ�త�్మడ�) ఎవర�? 

��మ్ �ా�ి ఏకమ్ ప�ాయణమ్ - ������� పరమపద���న గమయ్మ� ఏ��? 

సుత్ వంతః కమ్ �్ార ప�న్య�ః మ�న�ాః �భమ్ - ఏ �ేవ�� సుత్ �ంచుట వలన మ�నవ�లక� �భమ�ల� ల�ంచును? 

కమ్ అర్చంతః �్ార ప�న్య�ః మ�న�ాః �భమ్ - ఏ �వే�� అ��్చంచుట వలన మ�నవ�నక� �భమ�ల� ల�ంచును? 

�� ధర్మః సర్వధ�ా్మణ�ం భవతః పర� మతః - � అ��్ార యమ� ప్ర�ారమ� సర్వధర్మమ�లక� ఉత్కృష్ట���న ధర్మ����? 

��ం జపన్ మ�చయ్�ే జంత�ః జన్మ సం�ార బంధ��త్ - ఏ �ేవ�� జ�ించుటవలన జన్మ సం�ార బంధనమ�లనుం�� మ���త్ ల�ంచును? 

అందుక� �ష�్మడ� �ె�పి్న సమ���నం: జగత��భ�వ�ను, �ేవ�వే��, అనంత��, ప�ర��� తత్మ�� ��� ��మమ�లను �శ్చల���న భ��త్�� సుత్ ���యట వలనను, ఆ�ా��ంచుట 

వలనను, ��య్�ంచుట వలనను, ప్రణ�మమ� �ేయ�ట వలనను సర్వదుఃఖమ�లనుం�� �మ���త్ �� ందవచు్చను. ఆ బ్రహ్మణ�య్�, ప�ండ���ా�� ఆ�ా��ంచుట ఉతత్మ ధర్మమ�. ఆ 

�ేవ�వే�డ� పరమ మంగళ ప్రదుడ�. సకల సృ�ి్ట-�ి్థ�-లయ �ారక�డ�. ఈ ��� గ�ణ ��రత్నకరమ�ల�ౖన ��మమ�లను ఋష�ల� �ానమ� �ే��ి�ర�. 
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�ష�్ణ �ష�్ణ ం మ� �ష�్ణ ం ప్రభ�ష�్ణ ం మ��శ్వరం| 

అ��క ర�ప�ె�ౖ�య్ంతం నమ�� ప�ర��� తత్మం|| 

 
అసయ్ �� ���్ణ ః ��వయ్ సహస్ర��మ ��త్ త్ర మ�మంత్రసయ్ | 

�� ��ద�ాయ్��  భగ�ాన్ ఋ�ఃి| 

అనుష�్ట ప్ఛనధ్ ః | 

�� మ��ష�్ణ ః పరమ���్మ ��మ��న్�ాయణ� �వే�� | 

అమృ��ం�దభ్�� ��ను��� �జం | 

�ేవ�� నందన స్ర��్ట� శ��త్ః | 

ఉదభ్వః ��భణ��ేవ ఇ� పర�మనత్ �ః | 

శంఖభృనన్ంద�� చ���� ��లకం | 

�ారంగ ధ��్వ గ��ధర ఇతయ్సత్ �ం | 

ర��ంగ�ాణ� ర��భయ్ ఇ���త్రం | 

�్ర�ామ� �ామగ�ాస్��� కవచం | 

ఆనందం పరబ్ర��్మ� ��ః | 

ఋత�సుస్దర్శనః �ాల ఇ� ��గభ్ందః| 

�� �శ్వర�ప ఇ� ��య్నం | 

�� మ��ష�్ణ  (���ంకరయ్ర���) �ీ్రతయ్��ధ్ �� సహస్ర��మ ��త్ త్రజ�� 

���గః || 

 
 
 
 
��య్నమ్ : 

����దన్వత����ే� ��మణ� �లసత్ ��కౖ� ేమ���త్�ా��ం 

మ�ల�క�ౢాత్ సనసధ్ ః స్ఫట�కమణ� ���ఃౖ, మ���త్���ః మణ�్డ��ంగః| 

���ౖ�ర��ౖ�రద��ౖ�ః ఉప�� �ర��ైః మ�కత్�యీ�షవ���ష్ః| 

ఆనం�� నః ప��య�త్ అ��న�న గ�� శంఖ�ాణ�ః 

మ�క�ందః|| 

 
భ�ః�ా�ౌ యసయ్���ః �యదసుర�లః చంద్రసూ��య్చ���ే్ర| 

క�ా్ణ �ా�ా�్శ���ౌయ్ః మ�ఖమ� ిదహ�� యసయ్�ా��త్యమ�ధ్ ః| 

అనత్స్థ ం యసయ్�శ్వం సురనర ఖగ�� ���� గంధర్వ �ై�ైయ్ః 

�త్రం రం రమయ్� ేతం �్రభ�వనవప�షం �ష�్ణ �శం 

నమ��| 

 
�ాం���ారం భ�జగశయనం పద్మ��భం సు��శం 

��ా్వ�ారం గగన సదృశం ��ఘవర్ణం ���ంగం| 

ల��్మ�ానత్ ం కమలనయనం ���హృ��ధ్ �నగమయ్ం 

వ��ద్  �ష�్ణ ంభవభయహరం సర్వల����క ��ధమ్|| 

 
��ఘ�ాయ్మం �తీ����య�ాసం 

��వ��స్ంకం��సుధ్ ����భ్��ి�ంగం| 

ప�ణ�య్��తం ప�ణ్డ���ాయ��కష్ం �ష�్ణ ం వ��ద్  

సర్వల����క��ధమ్|| 

 
సశంఖ చక�ం స����టక�ణ్డలం స�ీతవసత్ �ం సర�ీర���కష్ణం| 

స�రవకష్సధ్ల ��� ��సుత్ భం నమ�� �ష�్ణ ం �ర�ా 

చత�ర�భ్జమ్|| 

 
|| హ��ః ఓం || 

 
�శ్వం �ష�్ణ  ర్వషట�్క�� భ�తభవయ్భవత��భ�ః|| 

భ�తకృత్ భ�తభృ��భ్�� భ�����్మ భ�త��వనః|| 

(అశ్వ�, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప�����్మ పరమ���్మ చ మ��ాత్ ��ం పరమ�గ�ః| 

అవయ్యః ప�ర�ష �ాస్�� ��త్రజ�్ఞ కష్ర ఏవ చ|| 

(అశ్వ�, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
��� �గ���ం ���� ప్ర��నప�ర���శ్వరః| 

��ర�ింహవప� ��మ�న్ ��శవః ప�ర��� తత్మః|| 

సంకలప్మ� 

 
 
 
తర��ాత ��త్ త్రమ�ల� సంకలప్మ� (ఎవ���, ఎందుక� సుత్ �సుత్ ��న్మ�) �ెపప్బడ�త�ం��. ఈ ��త్ త్రమ�నక� 

 
ఋ�ి - ��ద�ాయ్సుడ� 

ఛందసుస్ - "అనుష�్ట ప్" 

మం��్ర ���ా్ట న �ైవమ� - ��మ��న్�ాయణ�డ� 

�జమ� - అమృ��ం �దభ్వః ��నుః 

శ��త్ - �ేవ�� నందనః స్ర�ా్ట  

మంత్రమ� - ఉదభ్వః ��భణః �ేవః 

��లకమ� - శంఖభృత్ నంద�� చ��� 

అసత్ �మ� - �ార��ధ��్వ గ��ధరః 

��త్రమ� -ర��ంగ�ాణ� ర��భయ్ః 

కవచమ� -�్ర�ామ� �ామగః �ామః 

�� - ఆనందం పరబ్రహ్మ 

��గ్బంధమ� - ఋత�ః సుదర్శనః �ాలః 

��య్నమ� �ేయ� �ేవ�డ� - �శ్వర�పమ� ���ం�ే �ష�్ణ వ� 

�ే�� ప� - సహస్ర��మ జపమ� 

�ారణమ� - ��మ��ష�్ణ వ� �ీ్ర� ��రక� 

 
 
 
��య్నమ� 

తర��ాత �ాలకడ�ల� శంఖ చక� గ�� పద్మమ�ల� ధ��ం�న �ాడ�, భ���� �ాదమ�ల��ా గల�ాడ�, సూరయ్చంద్రమ�ల� ��త్రమ�ల�ౖన�ాడ�, ��క�్కల� �వె�ల�ౖన�ాడ�, 

�్రభ�వనమ�ల� శ��రమ��ా గల�ాడ�, ��ష�ా�, �శ్వర�ప�డ�, ��వ��స్ంక ��సుత్ భ ��ీ�ంబర����, �ల��ఘ వర�్ణ డ� అ�న ర���్మణ� సతయ్��మ� స��త�డ�, మ�క�ందుడ�, 

పరమ�త�్మడ� అ�న �వే�నక� ��య్నమ� �ెపప్బడ�త�ం��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

***జన్మ నకష్త్రమ�, �ాదమ� ప్ర�ారమ� ప్ర� ��నమ� 108 �ార�్ల  ప��ం�న మం� ఫ�తమ�ల� వచు్చను*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"హ��ః ఓం" అంట� ��� ��మ�ల జపం �దలవ�త�ం��. 

 
 
 
 
 
 
1) �శ్వం - మనక� ��చరమగ� దృశయ్మ�న జగతత్ ంతయ� ����నౖ �ాడ�. 

2) �ష�్ణ : - �శ్వమంతయ� �ాయ్�ిం� ఉనన్�ాడ�. 

3) వషట�్కర: - ��ద స్వర�ప�డ�. 

4) భ�త భవయ్ భవత్ ప్రభ�: - భ�త భ�షయ్త్ వరత్ మ�నమ� లంద� సర్వమ�నక� ప్రభ���ౖన �ాడ�. 

5) భ�త కృద్ - భ�తమ�లను సృ�ి్ట ం�న �ాడ�. 

6) భ�త భృత్ - �వ�లంద��� �� �ించు �ాడ�. 

7) ��వ: - సమసత్  చ�ాచర ప్రపంచమంతయ� ���� �ాయ్�ిం�న �ాడ�. 

8) భ�����్మ - సర్వ �వ ��ట� యందు అంత�ాయ్�గ ఉండ��ాడ�. 

9) భ�త ��వన: - �వ�ల� ప�ట�్ట  ��ర�గ�టక� �ారణ���న �ాడ�. 

10) ప�����్మ - ప���్ర త�్మడ�. 

11) పరమ�త్మ - �తయ్ �దధ్  బ�దధ్  మ�కత్ స్వర�ప��� �ారయ్ �ారణమ�ల కంట� �లకష్ణ���న �ాడ�. 

12) మ��ాత్ ��ం పరమ�గ�: - మ�కత్ ప�ర�ష�లక� పరమ గమయ్���న �ాడ�. 

13) అవయ్య: - ���శమ� �ా��ాడ�. ���శమ� ల�� �ాడ�. 

14) ప�ర�ష: - నవ��్వరమ�ల� క���న ప�రమ� నందు ఉండ��ాడ�. 

15) �ా�� - చక్క�ా సమసత్మ�ను ద��్శంచు�ాడ�. 

16) ��త్రజ్ఞ : - శ��రమ� ల� జర�గ� ���యల�న్ంట�� గ���ంచు�ాడ�. 

17) అకష్ర: - ��శర��త�డ�. 

18) �గ: - �గమ� � ే�� ందద��న �ాడ�. 

19) �గ ���ం���� - �గ �దులక� ప్రభ���ౖన �ాడ�. 
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(అశ్వ�, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
సర్వశ్శర్వ �్శవ �ాధ్ ణ�ః భ����� ��న్�� రవయ్యః| 

సంభ�� ��వ�� భ�ాత్  ప్రభవః ప్రభ���శ్వరః|| 

(అశ్వ�, �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
స్వయంభ�శ్శంభ� �ా��తయ్ః ప�ష్క�ా�� మ�స్వనః| 

అ���� �ధ�� ���� ����� ��ర�ర�తత్మః|| 

(భరణ� �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అప్ర��య� హృ�ీ��శః పద్మ���� మరప్రభ�ః|| 

�శ్వక�ా్మ మనుసత్ ��ా్ట  సధ్�ష్ఠ ః సధ్��� ధు్ర వః|| 

(భరణ� �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
అ�ా� �య్ః �ాశ్వతః కృ��్ణ  ల�����కష్ః ప్రతరద్నః| 

ప్రభ�త �ిత్ �కక���ధ్ మ ప�త్రం మంగళం పరమ్|| 

(భరణ� �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఈ�ానః �్ార ణదః �్ార ణ� జ�య్ష్ఠ ః ���ష్ఠ ః ప్రజ�ప�ః| 

��రణయ్గ��భ్ భ�గ��భ్ మ�ధ�� మధుసూదనః|| 

(భరణ� �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఈశ్వ�� �క�� ధ�్వ ����� �క�మః క�మః| 

అనుతత్� దు�ాధరష్ః కృతజ్ఞః కృ��ాత్మ�ాన్|| 

             (కృ�త్ క �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) ప్ర��న ప�ర���శ్వర: - ప్రకృ� ప�ర�ష�లక� అ����త. 

21) ��ర�ింహవప�: - నర�� �ింహమ�ను బ� �న అవయ�వమ�ల� గల �ాడ�. 

22) ��మ�న్ - స�� ల��్మ �ే��� క��� య�ండ��ాడ�. 

23) ��శవ: - ��� య���� అసుర�� వ��ం�న �ాడ�. 

24) ప�ర��� తత్మ: - ప�ర�ష�లంద��ల�ను ఉతత్మ�డ�. 

 
 
 
25) సర్వ: - సమసత్మ�ను ����ౖ అ�న�ాడ�. 

26) శర్వ: - సకల �వ�లను సంహ��ంప జ�య��ాడ�. 

27) �వ: - �ాశ్వత�డ�. 

28) �ా్థ ణ�: - �ి్థర���న�ాడ�. 

29) భ�����: - భ�తమ�లక� ఆ���ారణ���న �ాడ�. 

30) అవయ్య���: - న�ంచ� ఐశ్వరయ్మ� గల �ాడ�. 

31) సంభవ: - ��ధ అవ��రమ�లను ఎ�త్న�ాడ�. 

32) ��వన: - సర్వ �వ�లక� సమసత్  ఫలమ�ల ��సగ��ాడ�. 

33) భ�ాత్ : - సకలమ�లను క���ట�్ట , �� �ించు�ాడ�. సకలమ�ను భ��ంచు�ాడ�. 

34) ప్రభవ: - పంచభ�తమ�లక�, �ేశ�ాల�దులక� మ�ల���న�ాడ�. 

35) ప్రభ�: - సర్వశ��త్ సమ�్వత���న�ాడ�. 

36) ఈశ్వర: - ఒక�� స�యమ�ల�క�� సమసత్  �ారయ్మ�ల� ��ర��ర్చగ�గ్న �ాడ�. 

37) స్వయంభ�: - తనంతట ���� ఉదభ్�ం�న �ాడ�. 

38) శంభ�: - సర్వ���యమ�లక� మ�లప�ర�ష�డ�. 

39) ఆ��తయ్: - సూర�య్� యందు స్వర్ణ�ాం��� ప్ర�ా�ంచు�ాడ�. 

40) ప�ష్క�ాకష్: - పద్మమ�ల వంట� కనున్ల� గల�ాడ�. 

41) మ�స్వన: - ��పప్��యగ� ��దర�ప ��దమ� గల�ాడ�. 

42) అ�����ధన: - ఆదయ్ంతమ�ల� ల�� �ాడ�. 

43) ���� - ��మర��ాత్మక���న ఈ జగత�త్ నక� అ��్వ�య��ై ఆ��ర��� య�నన్�ాడ�. 

44) ����� - కర్మఫలమ�ల నం��ంచు�ాడ�. 

45) ��త�ర�తత్మ: - సర్వ ��త�వ�లల� ఉతత్మ���న �దూ్ర ప ��త�వ� ����ౖన�ాడ�. 

46) అప్ర��య: - ఏ �ధ���న ప్రమ�ణమ�లక� అంద��ాడ�. 

47) హృ�ీ��శ: - ఇం��్రయమ�లక� ప్రభ�వ�. 

48) పద్మ��భ: - ���యందు పద్మమ� గల�ాడ�. 

49) అమరప్రభ�: - �వేతలక� ప్రభ���నౖ�ాడ�. 

50) �శ్వక�ా్మ - �శ్వరచన �ేయగ�గ్న�ాడ�. 

51) మను: - మననమ�(ఆల�చన) �యే��ాడ�. 

52) త్వ�ా్ట  - ప్రళయ�ాలమ�న సమసత్  భ�తమ�లను కృ�ంపజ�� ిన�ంపజ�య��ాడ�. 

53) స్థ�ష్ఠ : - అ�శయ సూ్థ ల���న �ాడ�. 

54) స్థ���ధు్ర వ: - స��తనుడ�, �ాశ్వత��ెనౖ�ాడ�. 

55) అ�ా� హయ్: - ఇం��్రయ మ��బ�దుధ్ ల� ేగ���ంచుటక� �ల�ల���ాడ�. 

56) �ాశ్వత: - సర్వ �ాలమ�లందునన్�ాడ�. 

57) కృష్ణ : - స�్చ��నంద స్వర�ప��ైన భగ�ానుడ�. సర్వమ�ను ఆక��ష్ంచు�ాడ�. 

58) ల�����కష్: - ఎఱ్ఱ� ��త్రమ�ల� గల�ాడ�. 

59) ప్రతరద్న: - ప్రళయ�ాలమ�న సర్వమ�ను న�ంప�యే��ాడ�. 

60) ప్రభ�త: - జ�్ఞ ��ౖశ్వ�ాయ్�� గ�ణసంపనున్డ�. 

61) �్రకక�బ�ధ్ మ - మ�ల�్ల కమ�లక� ఆ��రభ�త���న�ాడ�. 

62) ప�త్రం - ప���దుధ్ �ైన�ాడ�. 

63) పరం మంగళం - స్మరణ మ�త్రమ�� ేఅదుభ్తమ�ల నంత�ం��ం� �భమ�ల నం��ంచు�ాడ�. 

64) ఈ�ాన: - సర్వ భ�తమ�లను �ా�ించు�ాడ�. 

65) �్ార ణద: - �్ార ణ� ��ట��� �్ార ణశ��త్ ��సగ��ాడ�. 

66) �్ార ణ: - �్ార ణశ��త్ స్వర�ప���న�ాడ�. 

67) జ�య్ష్ఠ : - వృదధ్తమ�డ�. (సృ�ి్ట�� ప�ర్వమ�నుం� ేఉనన్�ాడ�) 

68) ���ష్ఠ : - అతయ్ంత ప్రశం�ా�ాత�్ర డ�. 

69) ప్రజ�ప�: - సమసత్  ప్రజలక� ప�. 

70) ��రణయ్గరభ్: - �శ్వగరభ్మ�న నుండ��ాడ�. 

71) భ�గరభ్: - భ��� తన గరభ్మ�నందు ఉంచు��నన్�ాడ�. 

72) మ�ధవ: - ���ే��� భరత్���న�ాడ�. 

73) మధుసూదన: - మధువను �ాకష్సు� వ��ం�న�ాడ�. 

74) ఈశ్వర: - సర్వశ��త్ సంపనున్�ైన�ాడ�. 

75) �క�� - ��రయ్మ� గల�ాడ�. 

76) ధ�్వ - ధనసుస్ను ధ��ం�న�ాడ�. 

77) ����� - ఏక�ాలమ�ల� సర్వ�షయగ�హణ �ామరధ్�మ� క���న�ాడ�. 

78) �క�మ: - గర�డ�� �ప���ౖ ఎ��్క ఇ��్ఛమ�త్రమ�� ేఎచ్చట�ౖనను �హ��ంచగల�ాడ�. 

79) క�మ: - �యమ�ను�ారమ� చ��ంచు�ాడ�. 

80) అనుతత్మ: - తనకంట� ఉతత్మ�ల� ల���ాడ�. 

81) దు�ాధరష్: - �ాకష్సుల� క��� ఎదు��్కను శకయ్మ� �ా��ాడ�. 

82) కృతజ్ఞ: - �్ార ణ�ల� �ేయ� కర్మమ�లను �యే��ాడ�. 

83) కృ�: - కర్మక� ల��� ప�ర�ష ప్రయతన్మ�నక� ఆ��రభ�త��ె ౖయ�నన్�ాడ�. 

84) ఆత్మ�ాన్ - తన ��భౖవమ�నం�ే సర్వ�� సుప్ర�ష�్ఠ �ై య�ండ��ాడ�. 

Andhra-Telugu 3

Andhra-Telugu

www.an
dh

ra-
tel

ug
u.c

om



సు��శ శ్శరణం శర్మ �శ్వ����ః ప్రజ�భవః| 

అహ సస్వంతస్�� �ాయ్ళః ప్రతయ్య సస్ర్వదర్శనః|| 

(కృ�త్ క �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అజ సస్��్వశ్వర �ిస్దధ్ ః �ి��ధ్  సస్�ా్వ�� రచుయ్తః| 

వృ�ాక�ి ర��య���్మ సర్వ�గ ��సస్ృతః|| 

(కృ�త్ క �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
వసు ర్వసుమ�� సస్తయ్ః సమ���్మ స�్మత సస్మః| 

అ�ఘః ప�ణ్డ���ా�� వృషక�ా్మ వృ�ాకృ�ః|| 

(కృ�త్ క �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ర��ో్ర  బహ���ా బభ�్ర ః �శ్వ�� �్శ�శ��ాః| 

అమృత �ా్శశ్వతః �ాధ్ ణ�ః వ�ా��హ�  మ�త�ాః|| 

(����ణ� �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సర్వగ సస్ర్వ���భ్నుః �షయ్��స్�� జ��రద్నః| 

���ో  ��ద�దవయ్ం�� ����ం�� ��ద�త్క�ః|| 

(����ణ� �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ల��ాధయ్కష్ సుస్�ాధయ్�� ధ�ా్మధయ్కష్ః కృ��కృతః| 

చత��ా��్మ చత�ర�్వ�హః చత�రద్ంష్ట �శ్చత�ర�భ్జః|| 

(����ణ� �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
��్ర �ష�్ణ  ��భ్జనం ���ాత్  స��ష�్ణ  రజ్గ����జః| 

అన� �జ�జ��� �శ్వ��ః ప�నర్వసుః|| 

(����ణ� �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఉ����ద్ �  �ామనః �్ార ం�ః అ�ఘ �్శ� ర���జ్తః| 

85) సు��శ: - �ేవతలక� ప్రభ���నౖ�ాడ�. 

86) శరణ: - దు:ఖ�ర�త్ లను బ�్ర చు�ా�ె,ౖ �ా�� ఆ��త్� హ��ంచు�ాడ�. 

87) శర్మ - పరమ�నంద స్వర�ప�డ�. 

88) �శ్వ����: - సర్వ ప్రపంచమ�నక� �ారణ���న పరం��మ�డ�. 

89) ప్రజ�భవ: - ప్రజ�తప్�త్�� �ారణభ�త��ెనౖ �ాడ�. 

90) అహ: - పగల�వల� ప్ర�ా�ంచు �ాడ�. 

91) సంవతస్ర: - �ాలస్వర�ప��ెనౖ�ాడ�. 

92) �ాయ్ళ: - �ామ�వల� పట్టశకయ్మ� �ా��ాడ�. 

93) ప్రతయ్య: - ప్రజ�్ఞ  స్వర�ప��ెనౖ�ాడ�. 

94) సర్వదర్శన: - సమసత్మ�ను ద��్శంచగల�ాడ�. 

95) అజ: - ప�ట�్ట కల�� �ాడ�. 

96) స��్వశ్వర: - ఈశ్వర�లంద���� ఈశ్వర��ైన�ాడ�. 

97) �ిదధ్ : - �� ందవల�ని దంతయ� �� ం��న�ాడ�. 

98) �ి��ధ్ : - ఫలర�ప��ైన�ాడ�. 

99) స�ా్వ��: - సర్వమ�నక� మ�ల���న�ాడ�. 

100) అచుయ్త: - స్వర�ప �ామరద్�మ�ల యందు పతనమ� ల���ాడ�. 

101) వృ�ాక�:ి - అధర్మమ�� ేమ����య�నన్ భ��� వర�వ��ర���త్  ఉదధ్��ం�న�ాడ�. 

102) అ��య�త్మ - అప���త స్వర�పమ� గల�ాడ�. 

103) సర్వ�గ ��సస్ృతః - సర్వ �ధమ�ల�ౖన సంగతయ్మ�లనుం�� ���ప��న�ాడ�. 

104) వసు: - సర్వ భ�తమ�లయందు వ�ంచు�ాడ�. 

105) వసుమ��: - ప���దధ్���న మనసుస్ గల�ాడ�. 

106) సతయ్: - సతయ్ స్వర�ప�డ�. 

107) సమ���్మ: - సర్వ�్ార ణ�ల యందు సమమ��ా వ��త్ంచు�ాడ�. 

108) స�్మత: - భక�త్ లక� �ేర��� ౖభ�ాత్ ��ను�ెనౖ�ాడ�. 

109) సమ: - స�� ల��్మ�ే��� క�� ి��ా�ల�్ల �ాడ�. 

110) అ�ఘ: - భక�త్ లను సుత్ త�లను ఆల��ం� ఫలమ�ల ��సగ��ాడ�. 

111) ప�ండ���ాకష్: - భక�త్ ల హృదయ పద్మమ�న దర్శ�య��ైన�ాడ�. పద్మనయ�నుడ�. 

112) వృషక�ా్మ - ధర్మ�ారయ్మ�ల� �ర్వ��త్ంచు�ాడ�. 

113) వృ�ాకృ�: - ధర్మ�� తన స్వర�పమ��ా గల�ాడ�. 

114) ర�ద్ర: - దు:ఖమ�ను ల��� దు:ఖ �ారణమ�ను �ార�ో్రల��ాడ�. 

115) బహ���ా: - అ��క �రమ�ల� కల�ాడ�. 

116) బభ�్ర : - ల�కమ�లను భ��ంచు�ాడ�. 

117) �శ్వ��: - �శ్వమ�నక� �ారణ���న�ాడ�. 

118) ��శ��ా: - �భప్రధ��� శ�వణమ� �యేద��న ��వయ్��మమ�ల� క���న�ాడ�. 

119) అమృత: - మరణమ� ల���ాడ�. 

120) �ాశ్వత�ా్థ ణ�: - �త�య్�ె,ౖ �శ్చల��ైన�ాడ�. 

121) వ�ా��హ: - జ�్ఞ నగమయ్���న�ాడ�. 

122) మ�త�ా: - మ�దుభ్త జ�్ఞ నమ� కల�ాడ�. 

123) సర్వగ: - సర్వత్ర �ాయ్�ిం�య�నన్�ాడ�. 

124) సర్వ���భ్ను: - సర్వమ� �ె��ని�ాడ�. 

125) �ష్వ��స్న: - అసుర�ల ��నలను ���జ్ం�న�ాడ�. ��ను య�దద్మ�నక� ఉపక��ం�నంత�� అసుర��న యంతయ� ���� �ా���� వ�ట�ే భగ�ానుడ� �ష్వ��స్ను ����ను. 

126) జ��రద్న: - దు:ఖమ�ను క�గ్ంచు�ాడ�. ఆనందమ� ��సగ�ర�్చ�ాడ�. 

127) ��ద: - �కష్��యక���న జ�్ఞ నమ�ను ప్ర�ా��ంచు ��దమ� తన స్వర�పమ��ా గల�ాడ�. 

128) ��ద�త్ - ��దజ�్ఞ నమ�ను అనుభవమ�ల� క���న�ాడ�. 

129) అవయ్ంగ: - ఏ ��ఱతయ�, ల�పమ� ల���ాడ�. 

130) ����ంగ: - ��దమ�ల�� అంగమ�ల��ా క���న�ాడ�. 

131) ��ద�త్ - ��దమ�లను �����ంచు�ాడ�. 

132) క�: - సర్వద్రష్ట ���న�ాడ�. 

133) ల��ాధయ్కష్: - ల�కమ�లను ప����ంచు�ాడ�. 

134) సు�ాధయ్కష్: - �ేవతలక� క��� ���� అధయ్��ెనౖ�ాడ�. 

135) ధ�ా్మధయ్కష్: - ధ�ా్మధర్మమ�లను ���ంచు�ాడ�. 

136) కృ��కృత: - �ారయ్, �ారణ ర�పమ�ల�� ���ించు�ాడ�. 

137) చత��ా��్మ - �భ�� చత�ష్టయమ� తన స్వర�పమ��ా గల�ాడ�. 

138) చత�ర�్వ�హ: - ��ల�గ� �ధమ�ల వ�య్హమ� ��ం�� సృ�ి్ట  �ారయ్మ�లను �ేయ��ాడ�. 

139) చత�ర�ద్ ంష్ట �: - ��ల�గ� ��రపండ�్ల  గ���న�ాడ�. 

140) చత�ర�భ్జ: - ��ల�గ� భ�జమ�ల� క���న�ాడ�. 

141) ��్ర �ష�్ణ : - అద్వయ ప్ర�ాశర�ప�డ�. 

142) ��జన: - ��జయ్ర�ప���న�ాడ�. 

143) ���ాత్ : - ప్రకృ�ల�� సర్వమ�ను అనుభ�ంచు ప�ర�ష�డ�. 

144) స��ష�్ణ : - భక�త్ ల అప�ాధమ�లను మ�న్ం� కష్�ంచ గ���న�ాడ�. 

145) జగ����జ: - సృ�ా్ట �రంభమ�న�� వయ్కత్���న�ాడ�. 

146) అనఘ: - �ాపర��త��ెనౖ�ాడ�. 

147) �జయ: - ఆత్మజ�్ఞ నమ��� ��ౖ�ాగయ్సంపనున్�ె,ౖ ���ష్ట���న జయమ���ందు�ాడ�. 

148) జ���: - స��జయమ� ��ందు�ాడ�. 

149) �శ్వ��: - �శ్వమ�నక� �ారణభ�త���న�ాడ�. 

150) ప�నర్వసు: - ప�ే ప� ే��త్ర�్ఞ � ర�పమ�న ఉ�ాధుల ��శ��ంచు�ాడ�. 

151) ఉ��ంద్ర: - ఇందు్ర ��� �� ౖనుండ��ాడ�. 
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అ�నద్ � సస్ంగ�� సస్��గ్  ధృ����్మ �య� యమః|| 

(మృగ�ర �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���ో య్ ��దౖయ్ సస్�� ��� �ర� మ�ధ�� మధుః| 

అ��ద్ �� మ�మ�� మహ� ��స్హ�  మ�బలః|| 

(మృగ�ర �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
మ�బ���ధ్ ర్మ����య్ మ�శ��త్ర్మ�దుయ్�ః| 

అ���ద్శయ్వప� ���మ�న్ అ��య���్మ మ���్రధృత్|| 

(మృగ�ర �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
మ���ా్వ��  మ��భ�ాత్  ����ాస సస్��ంగ�ః|| 

అ�ర�దధ్  సుస్�ానం�ో �����ద్  �����ం ప�ః|| 

(మృగ�ర �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
మ��� రద్మ�� హంసః సువ��్ణ  భ�జ��తత్మః| 

��రణయ్��భః సుత�ాః పద్మ��భః ప్రజ�ప�ః 

(ఆర�ద్ర �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
అమృత�య్ సస్ర్వదృ��స్ంహః స��ధ్ �� స�ధ్మ�న్ �ిధ్రః| 

అజ� దుర్మరష్ణ �ా్శ�ాత్  ��� ����్మ సు�ా���|| 

(ఆర�ద్ర �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
గ�ర� ర�గ్ ర�త� ��మః సతయ్సస్తయ్ ప�ాక�మః| 

����  ��ష స����్వ �ాచసప్� ర���ర��ః|| 

(ఆర�ద్ర �ాదమ�3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152) �ామన: - చక్క�ా ���ంచద��న�ాడ�. 

153) �్ార ం�: - ఉనన్త���న శ��రమ� గల�ాడ�. 

154) అ�ఘ: - వయ్రధ్మ� �ా� పనుల� గల�ాడ�. 

155) ��: - తన ద���రే� భక�త్ లను ప�త్రమ� �ేయ��ాడ�. 

156) ఊ��జ్త: - మ� బలవంత�డ�. 

157) అ�ంద్ర: - ఇందు్ర � అ�క��ం�న�ాడ�. 

158) సంగ�హ: - ప్రళయ�ాలమ�న సమసత్మ�ను ఒక్క��ట��� సంగ���ంచు�ాడ�. 

159) సరగ్: - సృ�ి్టయ�, సృ�ి్ట�ారణమ�ను అ�న�ాడ�. 

160) ధృ����్మ - తన�� ౖ��ను ఆ��రప��న�ాడ�. 

161) �యమ: - �వ�లను �ా�� �ా�� �ారయ్మ�లల� �య�ంపజ�య��ాడ�. 

162) యమ: - ల�పలనుం�� న���ించు�ాడ�. 

163) ��దయ్: - సర�్వల�తే �లె�సు��నద��న�ాడ�. 

164) ��ౖదయ్: - సమసత్  �దయ్లక� �లయ���న�ాడ�. 

165) స����� - �తయ్మ� స్వస్వర�పమ�నందు ��ా�ల�్ల �ాడ�. 

166) �ర� - ధర్మరకష్ణ ��తత్మ� �ర�ల�నౖ అసుర�లను వ��ం�న�ాడ�. 

167) మ�ధవ: - అర�్హ లగ��ా���� ఆత్మజ�్ఞ నమ�ను ప్ర�ా��ంచు�ార�. 

168) మధు: - భక�త్ లక� మధుర���న మకరందమ� వంట��ార�. 

169) అ�ంద్రయ: - ఇం��్రయమ�ల��్వర గ���ంచుటక� �ల�ల���ాడ�. 

170) మ�మ�య: - మ�య�వ�లక� మ�య�����న�ాడ�. 

171) మహ� ��స్హ: - ఉ��స్హవంత�డ�. 

172) మ�బల: - బలవంత�లకంట�ను బలవంత��ైన�ాడ�. 

173) మ�బ���ధ్ : - బ���ధ్మంత�లల� బ���ధ్మంత�డ�. 

174) మ��రయ్: - బ్ర�్మండమ�లను సృ�ి్ట ం�, �� �ిం�, ల�ంప�ేయ� శ��త్�ామరధ్�మ�ల� క���య�నన్�ాడ�. 

175) మ�శ��త్: - మ��మ��్వత శ��త్పర��ెనౖ�ాడ�. 

176) మ�దుయ్�: - ��పప్ ప్ర�ాశమ� అ�న�ాడ�. 

177) అ���ద్శయ్వప�: - ���ద్�ంచుటక�, �ర్ణ�ంచుటక� �ల��ా��ాడ�. 

178) ��మ�న్ - �భప్రదుడ�. 

179) అ��య���్మ - ఊ��ంచుటక� �ల�ల�� ����సంప�త్  క���న�ాడ�. 

180) మ���్రధృక్ - మందర, ��వరధ్న పర్వతమ�లను అవ�ల�ా ఎ�త్న�ాడ�. 

181) మ���ా్వస: - �ార్ఙమను (�ారంగ ధనువ�) ��పప్ ధనువ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

182) మ��భ�ాత్ : - భ��ే��� భరత్���, రకష్క��ైన�ాడ�. 

183) ����ాస: - ��మ�ల��్మ�� ��ాస �ా్థ న���న�ాడ�. 

184) స��ంగ�: - సత�ప్ర�ష�లక� పరమగ� అ�న�ాడ�. 

185) అ�ర�దధ్ : - మ��కర� ఎదు��ంచు�ార� ల���ాడ�. 

186) సు�ానంద: - �ేవతలక� ఆనందమ� ��సంగ��ాడ�. 

187) ���ంద: - ��వ�లను ర��ంచు�ాడ�. 

188) �����ం ప�: - �ా��్వదుల�, ��ద�దుల�నౖ�ా���� ప్రభ���ౖన�ాడ�. 

189) మ���: - �ేజ�వంత�లల� �జే�వంత��ెనౖ�ాడ�. 

190) దమన: - తమకపప్��ంచబ��న బ�ధయ్తలనుం�� త�ిప్�� వ� �ా��� ���ంచు�ాడ�. 

191) హంస: - ��ను అత�ే (అహం బ్రహ్మ�ి్మ) 

192) సుపర్ణ: - అంద���న ��క్కల� గల�ాడ�. 

193) భ�జ��తత్మ: - భ�జంగమ�లల� ఉతత్మ�డ�. 

194) ��రణయ్గరభ్: - బ్రహ్మక� ప�ట�్ట క��్చన బం�ార� బ� డ�్డ గల స��్వతత్మ�డ�. 

195) సుత�ా: - చక్కట� తపమ�చ��ంచు�ాడ�. 

196) పద్మ��భ: - హృదయపద్మమధయ్మ�న ���ించు�ాడ�. 

197) ప్రజ�ప�: - అనంత�వ��ట��� ప్రభ���ౖన�ాడ�. 

198) అమృత�య్: - మరణమ��ా�, మరణ �ారణమ��ా� ల���ాడ�. 

199) సర్వదృక్ - తన సహజ జ�్ఞ నమ��ే �్ార ణ�ల� ��ేిన��,�ేయ�న�� అంతయ� చూచుచుండ��ాడ�. 

200) �ింహ: - �ింహమ�. �ాపమ�లను న�ంపజ�య��ాడ�. 

201) సం���� - �వ�లను కర్మఫలమ�ల�� జ���ంచు�ాడ�. 

202) సం��మ�న్ - భక�త్ ల�� స��క���య�ండ��ాడ�. 

203) �ి్థ ర: - స�� ఏకర�పమ� గల�ాడ�. 

204) అజ: - ప�ట�్ట కల���ాడ�. 

205) దుర్మరష్ణ: - అసుర�లక� భ��ంపశకయ్మ� �ా��ాడ�. 

206) �ా�ాత్  - శృ�, సత్ ృత�ల ��్వ�ా �ా�ించు�ాడ�. 

207) ��� ����్మ - ���షమ��ా శ�వణమ� �యేబ��న�ాడ�. 

208) సు�ా��� - �వేతల శత�్ర వ�లను ��శనమ� �ే�ని�ాడ�. 

209) గ�ర�: - ఆత్మ�దయ్ను బ� ��ంచు�ాడ�. 

210) గ�ర�తత్మ: - గ�ర�వ�లక� గ�ర���ౖన�ాడ�. 

211) ��మ: - �వ�ల� �ేరవల�ిన పర�త్కృష్ణ  �ా్థ నమ�. 

212) సతయ్: - సతయ్ స్వర�ప�డ�. 

213) సతయ్ప�ాక�మ: - సతయ్�ర�పణల� అ�ఘ���న ప�ాక�మమ� కల�ాడ�. 

214) ��ష: - ��త్రమ�ల� మ�సు���న�ాడ�. 

215) అ��ష: - స�� ������య�నన్ �ాడ�. 

216) స్ర��్వ - �ాడ� ప�లమ�లను ధ��ం�న�ాడ�. 

217) �ాచసప్� ర���ర��: - �దయ్లక� ప����న�ాడ�. 

218) అగ�ణ�: - భక�త్ లక� ����చూప��ాడ�. 
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అగ�ణ��ాద్� మణ� ���మ�న్ ��య్� ���� స�రణః| 

సహస్రమ��ాధ్  ��ా్వ��్మ సహ�్ార కష్ః సహస్ర�ాత్|| 

(ఆర�ద్ర �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఆవరత్�� �వృ��త్ ��్మ సంవృత సస్ంప్రమరద్నః| 

అహసస్ంవరత్�� వ��న్ ర�ల�ధరణ�ధరః 

(ప�నర్వసు �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
సుప్ర�ాదః ప్రస��న్��్మ �శ్వ సృ��్వశ్వభ���్వభ�ః| 

సత్క�ాత్  సత్కృత�ాస్ధుః జహ�న్�ాన్యణ� నరః|| 

(ప�నర్వసు �ాదమ�2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అసంఖ�య్� ప్ర��య���్మ ��ష్ట  �్శష్టకృచు్ఛ�ః| 

�ి��ధ్ ర్థః �ిదధ్సంకలప్ః �ి��ధ్ద �ి��ధ్  �ాధనః|| 

(ప�నర్వసు �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
వృ�ా�� వృష�� �ష�్ణ ః వృషప�ా్వ వృ�� దరః| 

వర్థ�� వరధ్మ�నశ్చ ��కత్ �� ���ాగరః|| 

(ప�నర్వసు �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
సుభ�జ� దురధ్�� �ా��్మ మ��ం�ో్ర  వసు�ో వసుః| 

��ౖకర���  బృహదూ్ర పః ��ి�ష్ట ః ప్ర�ాశనః|| 

(ప�షయ్� �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఓజ��త్జ� దుయ్�ధరః ప్ర�ా�ా��్మ ప్ర��పనః| 

ఋదధ్ ఃసప్�ా్ట కష్�� మంత్రః చం��్ర ం��ాభ్స్కరదుయ్�ః|| 

(ప�షయ్� �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219) �ా� మణ�: - సకల భ�తమ�లక� ��యక�డ�. 

220) ��మ�న్ - ఉత్కృష్ణ���న �ాం� గల�ాడ�. 

221) ��య్య: - సతయ్జ�్ఞ నమ�ను �� ందుటక� అవసర���న తర్కమ�, య���త్ ���� అ�న�ాడ�. 

222) ���� - జగత�త్  య���� యంత్రమ�ను నడ�ప��ాడ�. 

223) స�రణ: - �్ార ణ�ాయ� ర�పమ�ల� �్ార ణ�లక� �షే్టల� క���ంచు�ాడ�. 

224) సహస్రమ��ాధ్  - సహస్ర �రసుస్ల� గల�ాడ�. 

225) ��ా్వ��్మ - �శ్వమ�నక� ఆత్మ���న�ాడ�. 

226) సహ�్ార కష్: - సహస్ర ��త్రమ�ల� కల�ాడ�. 

227) సహస్ర�ాత్ - సహస్ర�ాదమ�ల� కల�ాడ�. 

 
228) ఆవరత్న: - జగత్ చక�మ�ను ల��� సం�ార చక�మ�ను స�� �్రప�ప్చుండ��ాడ�. 

229) �వృ��త్ ��్మ - ప్రపంచమ��� ఎట�్ట  సంబంధమ� ల���ాడ�. 

230) సంవృత: - అ���య్ర�ప���న మ�య� ేకపప్బ��న�ాడ�. 

231) సంప్రమరద్న: - త�గ�ణ ప్ర��నుల�నౖ అజ�్ఞ నులను �ీ��ంచు�ాడ�. 

232) అహసస్ంవరత్క: - ���లను చక్క�ా న������ ఆ��తయ్ర�ప�డ�. 

233) వ��న్: - యజ్ఞమ�లందు హ� మక�ండమ�లల� హ�సుస్ను ����� అ��న్. 

234) అ�ల: - ప్రకృ�ల� �ాయ� ర�పమ�నను, �్ార ణ�లల� �్ార ణ ర�పమ�నను ఉండ��ాడ�. 

235) ధరణ�ధర: - భ���రమ�ను భ��ంచు�ాడ�. 

236) సుప్ర�ాద: - చక్క� అనుగ�హమ� కల�ాడ�. 

237) ప్రస��న్��్మ - �ాగ�ే్వ�ాదుల�� కల��తిమ��ా� ప���దధ్  అంత:కరణ కల�ాడ�. 

238) �శ్వదృక్ - �శ్వమ�నంతట�� ధ��ం�న�ాడ�. 

239) �శ్వభ�క్ - �శ్వమ�ను భ��ంచు�ాడ�. 

240) �భ�: - బ్రహ్మ �దల� సకల ర�పమ�లల� ��చ��ంచు�ాడ�. 

241) సత్క�ాత్  - సజజ్నులను సత్క��ంచు�ాడ�. 

242) సత్కృత: - ప��య్ల�ే ప��ంపబడ��ాడ�. 

243) �ాధు: - ధర్మప్రవరత్న గల�ాడ�. 

244) �హ�న్: - భక�త్ లను పరమపదమ�నక� న���ించు�ాడ�. 

245) ���ాయణ: - నర�లక� ఆశ�య���న�ాడ�. 

246) నర: - �వ�లను క�ా్మను�ారమ� ఉతత్మగ��� నడ�ప��ాడ�. 

247) అసంఖ�య్య: -అనంత���న ��మర��ాదుల� కల�ాడ�. 

248) అప్ర��య���్మ - అప్ర��య���న స్వర�పమ� కల�ాడ�. 

249) ��ష్ట : - ���ష్ఠ తమ�డ�. ���్క� ��పప్�ాడ�. 

250) �ష్టకృత్ - �ాసనమ� �యే��ాడ�. 

251) ��: - �ర్మల��ె,ౖ �రంజను�ెనౖ�ాడ�. 

252) ��ి�ధ్ రధ్: - �� ందద��నదంతయ� �� ం��న�ాడ�. 

253) �ిదధ్సంకలప్: - ��ఱ����న సంకలప్మ�ల� కల�ాడ�. 

254) �ి��ధ్ద: - �వ�ల క�ా్మను�ారమ��ా ఫలమ�ల నం��చు�ాడ�. 

255) �ి��ద్ �ాధన: - �ారయ్�ి��ధ్  కనుక��ంచు �ాధన సంప�త్  ���� అ�న�ాడ�. 

256) వృ�ా�� - అ��క వృ�ాహమ�ల� (ధర్మ ��నమ�ల�) ��్వ�ా ���ంపబడ��ాడ�. 

257) వృషభ: - భక�త్ ల అ�ష్టమ�లను ��ర��ర�్చ�ాడ�. 

258) �ష�్ణ : - సర్వ��్ర  �ాయ్�ిం� ఉనన్�ాడ�. 

259) వృషప�ా్వ: - ధర్మమ�నక� భక�త్ ల ధర్మ �� �ానమ�లను ���్మం�న�ాడ�. 

260) వృ�� దర: - ధర్మమ�ను ఉదరమ�న ధ��ంచు�ాడ�. (ప్రజలను వ��ష్ంచున���ాయ�నన్ ఉదరమ� గల�ాడ�.) 

261) వరధ్న: - ఆ��త�ల�ౖన�ా�� ���యమ�లను వృ��ధ్��ం��చు�ాడ�. 

262) వరధ్మ�న: - ప్రపంచర�పమ�న వృ��ధ్��ందు�ాడ�. 

263) ��కత్: - మ�య�స్వర�పమగ��ాడ�. 

264) శృ��ాగర: - శృత�లక� ������న�ాడ�. 

265) సుభ�జ: - జగద్రకష్ణమ� �ా�ంచు సుందర���న భ�జమ�ల� గల�ాడ�. 

266) దురధ్ర: - ల�కమ�లను ధ��ం� తనను ఒర�ల� ధ��ం�ేందుక� �ల�పడ� భ�మ�తను ధ��ం�న�ాడ�. 

267) �ా��్మ - ��దజ�్ఞ నమ�ను ��ల�వ��ం�న�ాడ�. 

268) మ��ంద్ర: - ��ే�ందు్ర నక� క��� ప్రభ���నౖ�ాడ�. 

269) వసుద: - భక�త్ ల అవసరమ�లను స�ాలమ�ల� సమక�ర�్చ�ాడ�. 

270) వసు: - ��ను ఇచు్చ ధనమ� క��� ���� అ�న�ాడ�. 

271) ��ౖకర�ప: - ఒక ర�పమ� ల���ా�ె,ౖ అ��క ర�పమ�ల� గల�ాడ�. 

272) బృహదూ్ర ప: - బ్ర�్మండ స్వర�పమ� గల�ాడ�. 

273) ��ి�ష్ట : - సూర�య్�యంద� ��రణ ప్ర��పమ� ����ౖన�ాడ�. 

274) ప్ర�ాశన: - సర్వమ�ను ప్ర�ా�ంప �ేయ��ాడ�. 

275) ఓజ��త్ జ� దుయ్�ధర: - ఓజసుస్, �ేజసుస్, దుయ్� కల�ాడ�. 

276) ప్ర�ా�ా��్మ - �ేజ�మయ స్వర�ప�డ�. 

277) ప్ర��పన: - సూ�ాయ్గ�న్ల ర�పమ�న భ��� త�ింప�యే��ాడ�. 

278) బ�దధ్ : - ధర్మ, జ�్ఞ న, ��ౖ�ాగయ్మ�లక� �లయ���న�ాడ�. 

279) సప్�ా్ట కష్ర: - ఓం అ���� ���ాయ్కష్రమ���్వ�ా సూ�ంచబ��న�ాడ�. 

280) మంత్ర: - ��దమంత్రమ�ల ��్వ�ా �ె�యద��న�ాడ�. 

281) చం��్ర ం�: - చంద్ర��రణమ�ల వంట��ాడ�. 

282) ��స్కరదుయ్�: - సూరయ్�ేజమ�వంట��ాడ�. 
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అమృ��ం�దభ్�� ��నుః శ��ందుసుస్��శ్వరః| 

ఔషధం జగత ��స్త�ః సతయ్ధర్మ ప�ాక�మః|| 

(ప�షయ్� �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
భ�తభవయ్ భవ��న్థః పవనః �ావ�� నలః 

�ామ� �ామకృ��్కనత్ ః �ామః �ామప్రదః ప్రభ�ః|| 

(ప�షయ్� �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
య��ా��కృదుయ్�ావ��త్  ��ౖకమ�� మ�శనః| 

అదృ��య్వయ్కత్ర�పశ్చ సహస్ర�త్ అననత్�త్|| 

(ఆ��్లష �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ఇ��్ట ��ష్ట  �్శ��్టష్ట ః �ఖణ�్ణ  నహ���  వృషః| 

��� ధ� ��� ధకృత్క�ాత్  �శ్వబ�హ�ర్మ��ధరః|| 

(ఆ��్లష �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అచుయ్తః ప్ర��తః �్ార ణః �్ార ణ�ో  �ాస�ానుజః| 

అ�ాం��� ర���ా్ఠ నం అప్రమతత్ ః ప్ర��ి్ఠ తః 

(ఆ��్లష �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
స్కందః స్కందధ�� ధు��య్వర�ో  �ాయ��ాహనః| 

�ాసు�ే�� బృహ��భ్నుః ఆ���ేవః ప�రనద్రః|| 

(ఆ��్లష �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అ��క �ాత్ రణ �ాత్ రః �ర��్శ�� రజ్��శ్వరః| 

అనుక�ల శ్శ��వరత్ః ప��్మ పద్మ���కష్ణః|| 

(మఘ. �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
పద్మ����ర���ద్ కష్ః పద్మగరభ్శ్శ��రభృత్| 

మహ��్థ ఋ�ోధ్  వృ��ధ్ ��్మ మ��� గర�డధ్వజః|| 

(మఘ. �ాదమ� 2) 

 

283) అమృ��ం�ధభ్వ: - చందు్ర � ఆ��ాభ్వమ�నక� �ారణ���న�ాడ�. 

284) ��ను: - స్వప్ర�ాశ స్వర�ప�డ�. 

285) శ��ందు: - చందు్ర �వల� ప్రజలను �� �ించు�ాడ�. 

286) సు��శ్వర: - �ేవతలక� ప్రభ���ౖన�ాడ�. 

287) ఔషధం - భవ��గహరమగ� ����య్షధమ� ����నౖ�ాడ�. 

288) జగత��స్త�: - ప్రపంచమ�నక� పరమ�త్మక� మదయ్ వం�నెవంట��ాడ�. 

289) సతయ్ధర్మ ప�ాక�మ: - సతయ్జ�్ఞ ���� ధర్మమ�ల�, ప�ాక�మమ� కల�ాడ�. 

290) భ�తభవయ్ భవ��న్ద: - �వ�ల� ేమ�డ��ాలమ�లందు �్ార ��్థంచబడ��ాడ�. 

291) పవన: - సకలమ�ను ప�త్ర �నర�్చ�ాడ�. 

292) �ావన: - �ాయ�వ�నందు చలనశ��త్ క�గ్ంచు�ాడ�. 

293) అనల: - �్ార ణ��రణక� అవసర���న అ��న్ స్వర�ప�డ�. 

294) �ామ� - �ామమ�లను అంతమ� �యే��ాడ�. 

295) �ామకృత్ - �ా�్వక�ాంఛలను ��ర��ర�్చ�ాడ�. 

296) �ాంత: - అదుభ్త ర�పవంత��ె,ౖ సర�్వల�ే ఆక��ష్ంపబడ��ాడ�. 

297) �ామ: - చత���్వధ ప�ర��ార్థమ�లను అ�ల�ించు�ా��� ే��రబడ��ాడ�. 

298) �ామప్రద: - భక�త్ ల ����్కలను �ర�్చ�ాడ�. 

299) ప్రభ�: - స��్వత్కృష్ట���న�ాడ�. 

300) య��ా��కృత్ - కృ���� య�గమ�లను �్ార రం�ం�న�ాడ�. 

301) య��ావరత్: - య�గమ�లను �్రప�ప్�ాడ�. 

302) ��ౖకమ�య: - తన మ�య�శ��త్�ే అ��క ర�పమ�లను ధ��ం�, ప్రద��్శంచు�ాడ�. 

303) మ�శన: - సర్వమ�ను కబ�ంచు�ాడ�. 

304) అదృశయ్: - దృశయ్మ� �ా��ాడ�. 

305) వయ్కత్ర�ప: - భక�త్ ల హృదయమ�లల� వయ్కత్ర�ప��ై ���లి�్ల �ాడ�. 

306) సహస్ర�త్ - ��ల��ల�� �ాకష్సులను సం�ా� మమ�న జ�ంచు�ాడ�. 

307) అనంత�త్ - అనూహయ్���న శ��త్ �ామరద్�మ�ల� కల�ా�ె,ౖ రణరంగమ�న ఎ����ంచు�ా��� జ�ంచు శ��త్ కల�ాడ�. 

308) ఇష్ట : - �ి్రయ���న�ాడ�. 

309) అ��ష్ట : - స�ా్వంత�ాయ్����న�ాడ�. 

310) ���్టష్ట : - బ�ధజనుల�నౖ �ాధుమ�త�్మలక� ఇష�్ట �ైన�ాడ�. 

311) �ఖం�� - �రమ�న ��మ��ింఛమ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

312) నహ�ష: - తన మ�య�ేత �వ�లను సం�ారమ�నందు బం��ంచు�ాడ�. 

313) వృష: - ధర్మస్వర�ప��ైన�ాడ�. 

314) ��� ధ� - �ాధక�లల�� ��� ధమ�ను న�ంప�ేయ��ాడ�. 

315) ��� ధ కృత్క�ాత్  - ��� ��త�్మలగ��ా��� �ర�్మ�ంచు�ాడ�. 

316) �శ్వబ�హ�: - బ�హ�వ�ల� �శ్వమంతట కల�ాడ�. 

317) మ��ధర: - భ��� ధ��ం�న�ాడ�. 

318) అచుయ్త: - ఎట�్ట  ��ారమ�లక� ల�ను�ా��ాడ�. ( ఎట�వంట� మ�ర�ప్ �� ంద��ాడ�.) 

319) ప్ర��త: - ప్రఖ�య్� ��ం��న�ాడ�. 

320) �్ార ణ: - అంతట� �ైతనయ్ స్వర�ప��� �ం��, �్ార ణ�లను క���ంచు �్ార ణస్వర�ప�డ�. 

321) �్ార ణద: - �్ార ణ బలమ� ననుగ���ంచు�ాడ�. 

322) �ాస�ానుజ: - ఇందు్ర నక� తమ�్మడ�. 

323) అ�ాం���: - �ాగరమ�వల� అనంత��ెనౖ�ాడ�. 

324) అ���ా్ట నం - సర్వమ�నక� ఆ��ర���న�ాడ�. 

325) అప్రమతత్ : - ఏమర� �ాట� ల���ాడ�. 

326) ప్ర��ి్ఠ త: - తన మ��మయం�ే ���య�ండ��ాడ�. 

327) స్కంద: - అమృత ర�పమ�న స్ర�ంచు�ాడ�. 

328) స్కందధర: - ధర్మమ�రగ్మ�న �ల�ప��ాడ�. 

329) ధురయ్: - సర్వ �వ�ల ఉతప్�త్  �దలగ� ��రమ�లను �య��ాడ�. 

330) వరద: - వరమ�ల ��సగ��ాడ�. 

331) �ాయ��ాహన: - సపత్  �ాయ�వ�లను బ్ర�్మండమంతటను ప్రవ��త్ంప�ేయ��ాడ�. 

332) �ాసు�వే: - అంతటను �ం��య�నన్�ాడ�. 

333) బృహ��భ్ను: - ప్ర�ాశవంతమగ� ��రణ�జేమ��ే �శ్వమ�ను ప్ర�ా�ంప�యే��ాడ�. 

334) ఆ���ేవ: - సృ�ి్ట  �ారయ్మ�ను �్ార రం�ం�న�ాడ�. 

335) ప�రంధర: - �ాకష్సుల ప�రమ�లను న�ంప�ే�ని�ాడ�. 

336) అ��క: - ��కమ� ల���ాడ�. 

337) ��రణ: - సం�ార �ాగరమ�ను ��ట�ంచు�ాడ�. 

338) ��ర: - గరభ్, జన్మ, జ�ా, మృత�య్ర�ప���న భయమ�నుం�� త��ంపజ�య��ాడ�. 

339) �ర: - ప�ాక�మమ� గల�ాడ�. 

340) ����: - బలవతత్రమ�ల�నౖ ఇం��్రయ మ��బ�దుధ్ లను అణ��న�ాడ�. 

341) జ��శ్వర: - జనులక� ప్రభ�వ�. 

342) అనుక�ల: - సర�్వలక� అనుక�ల��ెనౖ�ాడ�. 

343) శ��వరత్: - ధర్మ రకష్ణ�ర్థమ� అ��క ప�ాయ్యమ�ల� ఆ�రభ్�ం�న�ాడ�. 

344) ప��్మ - పద్మమ�ను ��ేయందు ధ��ం�న�ాడ�. 

345) పద్మ���కష్ణ: - పద్మమ�వంట� ��త్రమ�ల� కల�ాడ�. 

346) పద్మ��భ: - పద్మమ� ���యందుండ��ాడ�. 

347) అర�ం��కష్: - కమల��క�లవంట� కనున్ల� గల�ాడ�. 

348) పద్మగరభ్: - పద్మగరభ్మ�న �వ�ించు�ాడ�. 

349) శ��రభృత్ - �్ార ణ�ల శ��రమ�లను �� �ించు�ాడ�. 
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అత�లశ్శర�� �మః సమయజ�్ఞ  హ�ర్హ��ః| 

సర్వలకష్ణ లకష్ణ�య్ ల��్మ�ాన్ స��ంజయః|| 

(మఘ. �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�కష్�� ������ మ���గ్  ��త��ాద్ �దర సస్హః| 

మ��ధ�� మ����� ��గ�ాన���సనః|| 

(మఘ. �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఉదభ్వ ��భణ� �ేవః ��గరభ్ః పర��శ్వరః| 

కరణం �ారణం క�ాత్  �క�ాత్  గహ�� గ�హః|| 

(ప�ర్వ ఫల�గ్ ణ�, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
వయ్వ�ా� వయ్వ�ా్థ నః సం�ా్థ నః �ా్థ న�ో  ధు్ర వః|| 

పర��్థః పరమసప్ష్ట ః త�ష్ట ః ప�ష్ట�్శ��కష్ణః|| 

(ప�ర్వ ఫల�గ్ ణ�, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ా� ��ా� �రజ� మ���గ్  ��� న�నయః|| 

�రశ్శ��త్మ��ం �����్ఠ  ధ��్మ ధర్మ�దుతత్మః| 

(ప�ర్వ ఫల�గ్ ణ�, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��ౖక�ణ్ఠ ః ప�ర�షః �్ార ణః �్ార ణదః ప్రణవః పృథుః 

��రణయ్గరభ్ శ్శత�్ర �న్ �ాయ్��త్  �ాయ�ర�ోకష్జః|| 

(ప�ర్వ ఫల�గ్ ణ�, �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350) మహ��్థ: - మ��భ�త�ల� కల�ాడ�. 

351) బ�దధ్ : - ప్రపం���ారమ��� ���ించు�ాడ�. 

352) వృ��ధ్ ��్మ - సృ�ి్ట�� ప�ర్వ�� ఉనన్�ాడ�. 

353) మ�కష్: - ��పప్ ��త్రమ�ల� గల�ాడ�. 

354) గర�డధ్వజ: - తన ప��కమ�నందు గర�డ �హన్మ� కల�ాడ�. 

355) అత�ల: - �ాట�ల���ాడ�. 

356) శరభ: - శ��రమ�లందు ప్రతయ్�ాత్మ�ా ప్ర�ా�ంచు�ాడ�. 

357) �మ: - �కర���న శ��త్ సంపనున్డ�. 

358) సమయజ్ఞ: - సర�్వలను సమ��వమ��� ద��్శంచుట�� తన ప�జ�ా ���ంచు�ాడ�. 

359) హ�ర్హ��: - యజ్ఞమ�లల� హ��ాభ్గమ�ను గ���ంచు�ాడ�. 

360) సర్వలకష్ణ లకష్ణయ్: - సర్వప్రమ�ణమ�ల�ే �ి��ధ్ ంచు జ�్ఞ నమ��ేత �ర్ణ�ంపబ��న�ాడ�. 

361) ల��్మ�ాన్ - స�� ల��్మ�ే� తన వకష్స్థలమందు క���న�ాడ�. 

362) స��ంజయ: - య�దధ్మ�న జ�ం�న�ాడ�. 

 
363) �కష్ర: - ��శమ�ల���ాడ�. 

364) ����త: - మతస్�ర�పమ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

365) మ�రగ్: - భక�త్ ల� త��ంచుటక� మ�రగ్మ� ��ను అ�న�ాడ�. 

366) ��త�: - సృ�ి్ట�� �ారణమ� అ�న�ాడ�. 

367) ���దర: - దమ��� �ాధనల�తే ఉ��ర���న బ���ధ్��్వ�ా �� ందబడ��ాడ�. 

368) సహ: - సహన�ల�డ�. 

369) మ��ధర: - భ��� ధ��ం�న�ాడ�. 

370) మ���గ: - ��గయ్వంత�డ�. 

371) ��గ�ాన్ - అ�త���న ��గమ� కల�ాడ�. 

372) అ���శన: - అప���త���న ఆక� గల�ాడ�. 

373) ఉద్బవ: - ప్రపంచసృ�ి్ట�� ఉ�ా��న���న�ాడ�. 

374) ��భణ: - సృ�ి్ట�ాలమందు కల�్ల లమ� క�గ్ంచు�ాడ�. 

375) �ేవ: - �����ంచు�ాడ�. 

376) �� గరభ్: - సకల ఐశ్వరయ్మ�ల� తనయం�ే గల�ాడ�. 

377) పర��శ్వర: - ఉత్కృష్ట  ���న�ాడ�. 

378) కరణమ్ - జగదుతప్�త్ �� �ాధనమ� అ�న�ాడ�. 

379) �ారణమ్ - జగత�త్ నక� �ారణ���న�ాడ�. 

380) క�ాత్  - సమసత్  �ారయ్మ�లక� కరత్���న�ాడ�. 

381) �క�ాత్  - ��త్ర���న ప్రపంచమ�ను ర�ం�న�ాడ�. 

382) గహన: - గ���ంచ శకయ్మ��ా��ాడ�. 

383) గ�హ: - వయ్కత్మ� �ా��ాడ�. కపప్బ��న�ాడ�. 

384) వయ్వ�ాయ: - మ�న�ా� అభ�య్నన్��� ���� కృ�ి�యే��ాడ�. 

385) వయ్వ�ా్థ న: - సర్వవయ్వ�రమ�లను య�����గ నడ�ప��ాడ�. 

386) సం�ా్థ న: - �వ�లక� గమయ్�ా్థ న���న�ాడ�. 

387) �ా్థ నద: - �ా���ా�� క�ా్మను�ారమ��ా �ా్థ నమ�ల నం��ంచు�ాడ�. 

388) ధృవ: - అ�������, �ి్థ ర���న�ాడ�. 

389) పర��్థ: - ఉత్కృష్ట���న ��భౖవమ�కల�ాడ�. 

390) పరమసప్ష్ట : - ���్క� సప్ష్టమ��ా �ె�య��ాడ�. 

391) త�ష్ట : - సంతృప�త్ డ�. 

392) ప�ష్ట : - ప��ప�ర�్ణ డ� 

393) ���కష్ణ: - �భప్రధ���న దృ�ి్టగల�ాడ�. 

394) �ామ: - ���య్నంద �ెతౖనయ్మ�ల� స�� ర�ంచు�ాడ�. 

395) ��ామ: - సకల�వ�లక� ��ా� ం� �ా్థ న���న�ాడ�. 

396) �రత: - �షయ �ాంఛల� ల���ాడ�. 

397) మ�రగ్: - �కష్మ�నక� మ�రగ్మ� ����ౖన�ాడ�. 

398) ��య: - ఆత్మజ�్ఞ నమ� ��్వ�ా �వ�లను న���ించు�ాడ�. 

399) నయ: - �వ�లను న���ిం� పరమపద�ి్థ��� ����� వ��ాడ�. 

400) అనయ: - తనను నడ�ప��ాడ� మ��కడ� ల���ాడ�. 

401) �ర: - ప�ాక�మ�ా����న�ాడ�. 

402) శ��త్మ��ం ���ష్ఠ : - శ��త్మంత�లల� ���ష�్ఠ �ెనౖ భగ�ానుడ�. 

403) ధర్మ: - ధర్మ స్వర�ప�డ�. 

404) ధర్మ �దుతత్మ: - ధర్మమ� ��ఱ�ం��న�ా��ల� ���ష�్ఠ డ�. 

405) ��ౖక�ంఠ: - సృ�ా్ట �రంభమ�న పంచమ�భ�తమ�లను స��్మళనమ� ��ేిన�ాడ�. 

406) ప�ర�ష: - ఈ సర్వమ�కంట� ప�ర్వమ�నుండ��ాడ�. 

407) �్ార ణ: - �్ార ణర�పమ�న �ేష్ట క�గ్ంచు�ాడ�. 

408) �్ార ణద: - �్ార ణమ�ను ప్ర�ా��ంచు�ాడ�. �్ార ణమ� �చు్చ�ాడ�. 

409) ప్రణవ: - ఓం�ార స్వర�ప�డ�. 

410) పృథు: - ప్రపంచర�పమ�న �సత్ ��ం�న�ాడ�. 

411) ��రణయ్గరభ్: - బ్రహ్మ�వే�� ప�ట�్ట కక� �ారణ���న�ాడ�. 

412) శత�్ర ఘన్: - శత�్ర వ�లను సంహ��ంచు�ాడ�. 

413) �ాయ్పత్ : - సర్వత్ర �ాయ్�ిం�య�నన్�ాడ�. 

414) �ాయ�: - �ాయ�ర�పమ�న య�ం�� సకలమ�ను �� �ించు�ాడ�. 

415) అ�ోకష్జ: - స్వర�ప�ి్థ� నుం�� ఎనన్డ�ను జ�ఱ��ాడ�. 
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ఋత�సుస్దర్శనః �ాలఃపర���ీ్ఠ  ప��గ�హః| 

ఉగ�సస్ంవతస్�� ద�� ��ా� � �శ్వద��ణః|| 

(ఉతత్ర ఫల�గ్ ణ�, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��ాత్ రః �ాధ్ వర �ాధ్ ణ�ః ప్రమ�ణం �జమవయ్యం| 

అ��్థ  న��్థ  మ����� మ����� మ�ధనః|| 

(ఉతత్ర ఫల�గ్ ణ�, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అ���్వణ్ణ ః స్థ���్ఠ  భ�ః ధర్మయ���  మ�మఖః| 

నకష్త్ర���రన్కష్�్ర కష్మః ��మసస్�హనః|| 

(ఉతత్ర ఫల�గ్ ణ�, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
యజ్ఞ ఇజ�య్ మ��జయ్శ్చ క�త�సస్త్రం స��ం గ�ః| 

సర్వద��్శ �వృ��త్ ��్మ సర్వజ�్ఞ  జ�్ఞ నమ�తత్మం|| 

(ఉతత్ర ఫల�గ్ ణ�, �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సువ్రతసుస్మ�ఖసూకష్్మః సు�షసుస్ఖదసుస్హృత్| 

మ��హ�� �త��� �ో  �రబ�హ���్వ��రణః|| 

(హసత్ , �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ా్వపనః స్వవ�� �ాయ్� ీ��ౖ�ా��్మ ��కౖకర్మకృత్| 

వతస్�� వతస్ల� వ�స్ రతన్గ��భ్ ధ��శరః|| 

(హసత్ , �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ధర్మకృబధ్ర్మకృదధ్��్మ సదసకష్ర మకష్రం| 

అ�జ�్ఞ �� సహ�్ార ం�ః ����� కృతలకష్ణః|| 

(హసత్ , �ాదమ� 3) 

 
 
 
 

416) ఋత�: - �ాలర�ప��� �ె�యబడ� ఋత�వ�ల� ౖ���ించు�ాడ�. 

417) సుదర్శన: - భక�త్ లక� మ��హరమగ� దర్శనమ� ��సంగ��ాడ�. 

418) �ాల: - శతృవ�లను మృత�య్ర�పమ�న ��్రయ��ాడ�. 

419) పర���ీ్ఠ  - హృదయగ�హల� తన మ��మ�ే ప్ర�ా�ంచు�ాడ�. 

420) ప��గ�హ: - గ���ంచు�ాడ�. 

421) ఉగ�: - ఉగ�ర�ప���� 

422) సంవతస్ర: - సర్వ�వ�లక� �ాస���న�ాడ�. 

423) దకష్: - సమసత్  కర్మలను �ఘ�మ��ా సమర్థత�� �ర్వ��త్ంచు�ాడ�. 

424) ��ా� మ: - �వ�లక� పరమ ��ా� ం� �ా్థ నమ� అ�న�ాడ�. 

425) �శ్వద��ణ: - అశ్వ��ధయ�గమ�ల� �శ్వమ��� ద��ణ�ా ఇ�్చన�ాడ�. 

 
 
 
 
426) ��ాత్ ర: - సమసత్  ల�కమ�ల� తనయం�ే �సత్ ��ం� ఉనన్�ాడ�. 

427) �ా్థ వర: �ా్థ ణ�: - కదుల�ట ��దల�ట ల���ాడ�. 

428) ప్రమ�ణం - సకలమ�నక� ప్రమ�ణ���న�ాడ�. 

429) �జమవయ్యం - కష్యమ� �ా� �జమ�. 

430) అర్థ: - అంద��� ే��రబ��న�ాడ�. 

431) అనర్థ: - ��ను ఏ��య�ను ��ర��ాడ�. 

432) మ���శ: - అనన్మయ��� పంచ��శమ�ల�ే ఆవ��ం�న�ాడ�. 

433) మ���గ: - ఆనంద స్వర�ప���న ��గమ� కల�ాడ�. 

434) మ�ధన: - ��పప్ ఐశ్వరయ్మ� కల�ాడ�. 

435) అ���్వణ్ణ : - ��దన ల���ాడ�. 

436) స్థ�ష్ఠ : - ��ాడూ్ర ప��� ���ించు�ాడ�. 

437) అభ�: - ప�ట�్ట క ల���ాడ�. 

438) ధర్మయ�ప: - ధర్మమ� ల�న్య� తనయం� ేఉనన్�ాడ�. 

439) మ�మఖ: - యజ్ఞస్వర�ప�డ�. 

440) నకష్త్ర���: - జ�య్�ష చక�మ�ను ప్రవ��త్ంప�యే��ాడ�. 

441) నకష్�్ర - చంద్ర ర�పమ�న ���ించు�ాడ�. 

442) కష్మ: - సహన�ల�డ�. 

443) ��మ: - సర్వమ� న�ం�నను ��ను కష్య ��ర�గక ����య�ండ��ాడ�. 

444) స�హన: - సర్వ భ�త��తమ�ను ��ర��ాడ�. 

445) యజ్ఞ: - యజ్ఞ స్వర�ప�డ�. 

446) ఇజయ్: - యజ్ఞమ�ల� ేఆ�ా��ంచుబడ��ాడ�. 

447) మ��జయ్: - ��పప్�ా ప��ంపద��న�ాడ�. 

448) క�త�: - యజ్ఞమ��ా నునన్�ాడ�. 

449) సత్రమ్ - సజజ్నులను ర��ంచు�ాడ�. 

450) స��ంగ�: - సజజ్నులక� పరమ�శ�య �ా్థ న���న�ాడ�. 

451) సర్వద��్శ - సకలమ�ను ద��్శంచు�ాడ�. 

452) �మ��ాత్ ��్మ - స్వర�పత: మ���త్ ��ం��న�ాడ�. 

453) సర్వజ్ఞ: - సర్వమ� �ె��ని�ాడ�. 

454) జ�్ఞ నమ�తత్మమ్ - ఉతత్మ���న జ�్ఞ నమ� కల�ాడ� భగ�ానుడ�. 

455) సువ్రత: - చక్క� వ్రత��కష్ కల�ాడ�. 

456) సుమ�ఖ: - ప్రసనన్ వదనుడ�. 

457) సూకష్్మ: - సర్వ�ాయ్�ి. 

458) సు�ష: - చక్కట� ధ్వ� గల�ాడ�. 

459) సుఖద: - సుఖమ�ను అనుగ���ంచు�ాడ�. 

460) సుహృత్ - ఏ �ధ���న ప్ర�ఫలమ� ���ంచక�� సుహృ��భ్వమ��� ఉప�ారమ� �ేయ��ాడ�. 

461) మ��హర: - మనసుస్లను హ��ంచు�ాడ�. 

462) �త��� ధ: - ��� ధమ�ను జ�ం�న�ాడ�. 

463) �రబ�హ�: - ప�ాక�మమ�గల బ�హ�వ�ల� కల�ాడ�. 

464) ���రణ: - దుష�్ట లను ��్చ �ెం��డ��ాడ�. 

465) �ా్వపన: - తన మ�య�ేత �్ార ణ�లను ఆత్మజ�్ఞ న ర��త�ల��ాజ�� ి�ద్రప�చు్చ�ాడ�. 

466) స్వవశ: - సర్వ స్వతంత్ర���న�ాడ�. 

467) �ాయ్�ీ - సర్వత్ర �ాయ్�ిం�య�నన్�ాడ�. 

468) ��ౖ�ా��్మ - అ��క ర�పమ�లల� ��ా�ల�్ల �ాడ�. 

469) ��ౖక కర్మకృత్ - సృ�ి్ట , �ి్థ�, లయమ� మ�నన్గ� అ��క �ారయ్మ�ల� �ేయ��ాడ�. 

470) వతస్ర: - సర�్వలక� �ాస���న�ాడ�. 

471) వతస్ల: - భక�త్ ల�� ౖఅప���త �ాతస్లయ్మ� కల�ాడ�. 

472) వ�స్ - తం��్ర వంట��ాడ�. 

473) రతన్గరభ్: - �ాగరమ� వల� తన గరభ్మ�న రతన్మ�ల� గల�ాడ�. 

474) ధ��శ్వర: - ధనమ�లక� ప్రభ�వ�. 

475) ధర్మగ�ప్ - ధర్మమ�ను ర��ంచు�ాడ�. 

476) ధర్మకృత్ - ధర్మమ� ��చ��ంచు�ాడ�. 

477) ధ��్మ - ధర్మమ�నక� ఆ��ర���న�ాడ�. 

478) సత్ - మ�డ� �ాలమ�లల� ప��ణ�మ ర��త��ె,ౖ �త�య్�ై ఉనన్�ాడ�. 

479) అసత్ - ప��ణ�మయ�త���న జగదూ్ర పమ�న ��చ��ంచు�ాడ�. 
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గభ�ిత్���సస్త్వసధ్ ః �ింహ�  భ�తమ��శ్వరః| 

ఆ����ే� మ��ే�� �ే���� �ేవభృదుగ్ ర�ః|| 

(హసత్ , �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ఉతత్ �� ��ప���గ్ �ాత్  జ�్ఞ నగమయ్ః ప��ాతనః 

శ��రభ�తభృ�ోభ్�ాత్  క�ీం�ో్ర  భ���ద��ణః|| 

(�తత్ , �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� మ��  మృతప�� స్మః ప�ర��త�ప్ర�సతత్మః| 

�న�జయసస్తస్స��ధ్  ���ార్హ �ాస్త్వ��ం ప�ః|| 

(�తత్ , �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��� �న��� �ా�� మ�క���ద్ �త �క�మః| 

అ�భ్��� రన��త్ ��్మ మహ� ద��శ� నత్కః|| 

(�తత్ , �ాదమ� 3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
అజ� మహర్హః �ా్వ����య్ ����త్రః ప్ర�దనః| 

ఆన��ద్  ననద్�� ననద్ ః సతయ్ధ�ా్మ �్ర�క�మః 

(�తత్ , �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
మహ��ష్ః క�ిల���రయ్ః కృతజ�్ఞ  �����ప�ః| 

�్రపద�ిత్ �ద�ాధయ్కష్ః మ�శృంగకృ��నత్కృత్|| 

(�ా్వ�, �ాదమ� 1 ) 

 
 
 
 
 
 
మ�వ�ాహ�  ���నద్ ః సు��ణః �ా���ాంగ��| 

గ�హ� య్గ��� గహ�� గ�పత్శ్చక� గ��ధరః|| 

(�ా్వ�, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

480) కష్ర: - వయ్యమగ� �శ్వర�పమ�న �ె�యబడ��ాడ�. 

481) అకష్ర: - కష్రమగ� ప్రపంచమ�న అ������� ���లి�్ల �ాడ�. 

482) అ�జ�్ఞ �� - �లె�సు��ను�ా� కంట�ను �లకష్ణ���న�ాడ�. 

483) సహ�్ార ం�: - అనంత ��రణమ�ల� గల�ాడ�. 

484) ����� - సర్వమ�నక� ఆ��ర���న�ాడ�. 

485) కృతలకష్ణ: - ��ద�ాసత్ �మ�లను ��ల�వ��ం�న�ాడ�. 

486) గభ�ిత్ ���: - మయ�ఖ చక�మ�నక� ��ంద్ర���న�ాడ�. 

487) సత్వస్థ : - అంద��ల� నుండ��ాడ�. 

488) �ింహ: - �ింహమ�వల� ప�ాక�మ�ా����న�ాడ�. 

489) భ�తమ��శ్వర: - సర్వ భ�తమ�లక� ప్రభ���ౖన�ాడ�. 

490) ఆ���ేవ: - ��� �ేవ�డ�. 

491) మ��ేవ: - ��పప్ �వే�డ�. 

492) �ే��శ: - �ేవ�ేవ�డ�. 

493) �ేవభృదుగ్ ర�: - �ేవతల ప్రభ���నౖ మ��ందు్ర నక� జ�్ఞ ��ప�ేశమ� �ే�ని�ాడ�. 

494) ఉతత్ ర: - అంద��కంట�ను అ��క��ె,ౖ ఉతత్మ��ెనౖ�ాడ�. 

495) ��ప�: - ��వ�లను �ా�ంచు�ాడ�. 

496) ���ాత్  - సర�్వలను సంర��ంచు�ాడ�. 

497) జ�్ఞ నగమయ్: - జ�్ఞ నమ� �తే�� �ె�యబ��న�ాడ�. 

498) ప��ాతన: - సృ�ి్ట�� ప�ర్వ�� వ�నన్�ాడ�. 

499) శ��రభ�తభృత్ - శ��రమ�ల నుతప్నన్మ� �ేయ� పంచభ�తమ�లను �� �ించు�ాడ�. 

500) ���ాత్  - అనుభ�ంచు�ాడ�. 

501) క�ీంద్ర: - �ానర�లక� ప్రభ���నౖ�ాడ�. 

502) భ���ద��ణ: - యజ్ఞ సమయమ�లల� ���షమ��ా ద��ణ �చు్చ�ాడ�. 

503) �� మప: - యజ్ఞమ�ల యందు య�ంపబ��న �ేవతలర�పమ��� �� మరసమ�ను �ానమ� �ేయ��ాడ�. 

504) అమృతప: - ఆ��్మనందరసమ�ను అనుభ�ంచు�ాడ�. 

505) �� మ: - చంద్రర�పమ�న ఓషధులను �� �ించు�ాడ�. 

506) ప�ర��త్: - ఒక్క�ె ౖఅ��కమం��� ఎదు��ం�, జ�ంచగ�గ్న�ాడ�. 

507) ప�ర�సతత్మ: - ఉతత్మ�లల� ఉతత్మ��ైన�ాడ�. 

508) �నయ: - దుష�్ట లను దం��ం�, �నయమ� క�గ్ంచు�ాడ�. 

509) జయ: - సర�్వలను జ�ం� వశపర�చు��ను�ాడ�. 

510) సతయ్సంధ: - సతయ్సంకలప్మ�ల�, సతయ్�ాక�్కల� గల�ాడ�. 

511) ���ార్హ: - ద�ార�్హ డను�ా� వంశమ�న ప�ట�్టన�ాడ�. 

512) �ాత్వ��ంప�: - యదుక�లమ�నక� ప్రభ�వ�. 

513) �వ: - �వ�డ�. 

514) �న��� �ా�� - భక�త్ ల యంద� �నయమ�ను �ాంచు�ాడ�. 

515) మ�క�ంద: - మ���త్ ��సగ��ాడ�. 

516) అ�త �క�మ: - అ�త���న ప�ా�ా� మమ� గల�ాడ�. 

517) అం�����: - �వేతల�, మనుష�య్ల�, �ితర�ల�, అసుర�ల� ఈ ��ల�గ� వరగ్మ�ల� అంభశబ�ధ్ ర్థమ�ల�, అంభసుస్ల� తనయం�ే ఇ��� య�నన్�ాడ�. 

518) అనం����్మ - అనంత���న ఆత్మస్వర�ప�డ�. 

519) మహ� ద��శయ: - ��ౖక�ంఠమ�నందు ��ర�ాగరమ�న ��షతలప్మ��� ౖశయ�ంచు�ాడ�. 

520) అంతక: - ప్రళయ�ాలమ�న సర్వమ�ను అంతమ� �ేయ��ాడ�. 

521) అజ: - ప�ట�్ట కల���ాడ�. 

522) మ�ర్హ: - ���ష ప�జక� అర�్హ �ెనౖ�ాడ�. 

523) �ా్వ��వయ్: - �రంతరమ� స్వర�పజ�్ఞ నమ��� ��ా�ల�్ల �ాడ�. 

524) �త�త్ర: - శత�్ర వ�లను జ�ం�న�ాడ�. 

525) ప్ర�దన: - స�� ఆనందమ�నందుండ��ాడ�. 

526) ఆనంద: - ఆనంద�� తన స్వర�పమ��ా గల�ాడ�. 

527) నందన: - సర�్వలక� ఆనందమ� ��సగ��ాడ�. 

528) నంద: - �షయ సంబంధ���న సుఖమ�నక� దూర�డ�. 

529) సతయ్ధ�ా్మ - సతయ్, ధర్మ స్వర�ప�డ�. 

530) �్ర�క�మ: - మ�డడ�గ�ల� ేమ�ల�్ల కమ�ల� �ాయ్�ంి�న�ాడ�. 

531) మహ��ష్: క�ిల���రయ్: - ��ద�దు�ైన క�లిమ���ా అవత��ం�న�ాడ�. 

532) కృతజ్ఞ: - సృ�ి్ట , సృ�ి్టకరత్ ��ండ�ను ����నౖ�ాడ�. 

533) �����ప�: - భ��ే��� భరత్���న�ాడ�. 

534) �్రపద: - మ�డ� �ాదమ�ల�� సమసత్మ� ����న�ాడ�. �ామనుడ� ��వమ�. 

535) �్రద�ాధయ్కష్: - �వ�లనుభ�ంచు జ�గ�� త, స్వపన్, సుష�పత్ � వస్థలక� �ా�����న�ాడ�. 

536) మ�శృంగ: - ప్రళయ�ాల �ాగరమ�ల�� ��వను ��పప్�����న తన ��మ�్మన బం��ం� సతయ్వ్రత�� ఆయన అనుచర�ల�నౖ ఋష�లను ప్రళయమ� నుం�� ర��ం�న�ాడ�. 

537) కృ��ంతకృత్ - మృత�య్వ�� ఖం��ం�న�ాడ�. 

538) మ�వ�ాహ: - మ��మగల వ�ాహమ���త్. 

539) ���ంద: - ��వ�లక� ఆనం���న్చు్చ�ాడ�. భ���� ఆ��రభ�త���న�ాడ�. 

540) సు��ణ: - ��భన���న ��న గల�ాడ�. 

541) కన�ాంగ�� - సువర్ణమయమ�ల�ౖన భ�జ��ర�త్ ల� కల�ాడ�. 

542) గ�హయ్: - హృదయగ�హల� ద��్శంచద��న�ాడ�. 

543) గ�ర: - జ�్ఞ నమ�, ఐశ్వరయ్మ�, బలమ�, �రయ్మ� �దలగ��ా��ే గం�రమ��ా నుండ��ాడ�. 

544) గహన: - సులభమ��ా గ���ంచుటక� �ల��ా��ాడ�. 

545) గ�పత్ : - �గ�ఢ���న ఉ��� గల�ాడ�. 

546) చక�గ��ధర: - సుదర్శనమను చక�మ�ను, ���ద�� యను గదను ధ��ం�న�ాడ�. 
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�����ా్వ�ం�� �తఃకృ��్ణ దృఢసస్ంకరష్ణ�చుయ్తః| 

వర�ణ� �ార�ణ� వృకష్ః ప�ష్క�ా�� మహమ��ః|| 

(�ా్వ�, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
భగ�ాన్ భగ�న�ద్  వనమ�� హల�య�ధః| 

ఆ����య్ జ�య్���ా��తయ్ః స��ష�్ణ రగ్�సతత్మః|| 

(�ా్వ�, �ాదమ�4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
సుధ��్వ ఖణ్డపర�ః ��ర�ణ� ద్ర�ణః ప్రదః| 

���సప్ృకస్ర్వ దృ�ా్వ���  �ాచసప్� ర��జః|| 

(��ాఖ, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
�్ర�ామ� �ామగ�ాస్మ ��ా్వణం ��షజం �షక్| 

స��య్సకృచ్ఛమ�ా్శ��త్  ��ా్ఠ �ా�త్ ః ప�ాయణమ్|| 

(��ాఖ, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���ంగ�ా్శ�త్దస���ా్ట  క�మ�దః క�వల�శయః| 

������ ��ప���గ్ �ాత్  వృష���� వృష�ి్రయః|| 

(��ాఖ, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అ�వ��త్ �వృ��త్ ��్మ సం���ాత్  ��మకృ�్ఛవః| 

��వతస్వ��ః ���ాసః ��ప�ః ��మ��ం వరః|| 

(��ాఖ, �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��ద���శః ����ాసః �����������వనః| 

��ధర���కర����యః ��మ�న్ ల�కత్రయ�శ�యః|| 

(అను�ాథ, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

547) ����: - సృ�ి్ట  �ేయ��ాడ�. 

548) �ా్వంగ: - సృ�ి్ట  �ారయ్మ�ను �ర్వ��ంచుటక� అవసరమగ� �ాధన �ామ���� క��� ���� అ�న�ాడ�. 

549) అ�త: - ఎవ��� తల��గగ్��ా�ె ౖజ�ంప�ల��ా��ాడ�. 

550) కృష్ణ : - �ల��ఘ �ాయ్మ�డ�. 

551) దృఢ: - చ�ంచ� స్వ��వమ� కల�ాడ�. 

552) సంకరష్ణ�చుయ్త: - �శ్వమంతయ� ప్రళయ�ాలమ�ల� క����� �నను ��నూ ఏ �ధ���న ప��ణ�మమ� �ంెద��ాడ�. 

553) వర�ణ: - తన ��రణమ�లను ఉపసంహ��ంచు��ను �ాయం�ాల సూర�య్డ�. 

554) �ార�ణ: - వర�ణ�� క�మ�ర�ల�ౖన వ�ష�్ఠ డ� మ��య� అగసుత్ �ల��ా వయ్కత్���న�ాడ�. 

555) వృకష్: - భక�త్ లక� అనుగ�హ��య నం��ంచు�ాడ�. 

556) ప�ష్క�ాకష్: - ఆ�ాశమంతయ� �ాయ్�ిం�న�ాడ�. 

557) మ�మ��: - ��పప్ మనసుస్ కల�ాడ�. 

558) భగ�ాన్ - భగమను ఆర� లకష్ణమ�ల� సమగ�మ��ా య�నన్�ాడ�. 

559) భగ� - ప్రళయ సమయమ�న తన �భ�త�లను �� ��ట�్ట �ాడ�. 

560) ఆనం�� - ఆనందమ� ��సంగ��ాడ�. 

561) వనమ�� - ��జౖయం� అను వనమ�లను ధ��ం�న�ాడ�. 

562) హల�య�ధ: - ��గ� ఆయ�ధమ��ా కల�ాడ�. 

563) ఆ��తయ్: - అ��� �క్క క�మ�ర�డ�. �ామనుడ�. 

564) జ�య్��ా��తయ్: - సూర�య్�యందు �జే�ర�ప��� ���ిల�్ల �ాడ�. 

565) స��ష�్ణ : - ద్వంద్వమ�లను స��ంచు�ాడ�. 

566) గ�సతత్మ: - సర�్వలక� గ���� ఉనన్�ాడ�. 

567) సుధ��్వ - �ార్ఙమను (�ారంగ ధనువ�) ��పప్ ధనువ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

568) ఖండ పర�: - శత�్ర వ�లను ఖం��ంచునట�్ట  ��డ్డ�� ధ��ం�న�ాడ�. 

569) ��ర�ణ: - దుష�్ట ల�నౖ �ా���� భయమ�ను క���ంచు�ాడ�. 

570) ద్ర�ణప్రద: - భక�త్ లక� �ావ��ిన సంపదలను ఇచు్చ�ాడ�. 

571) ��వ: సృక్ - ���� అంట�య�నన్�ాడ�. 

572) సర్వదృ�ాయ్�స: - సమసత్���న జ�్ఞ నమ�లను �ాయ్�ింప�ేయ� �ాయ్సుడ�. 

573) �ాచసప్� ర��జ: - �దయ్లక� ప�, మ��య� మ�తృగరభ్మ�న జ�్మంచ��ాడ�. 

574) �్ర�ామ� - మ�డ� �ామ మంత్రమ�ల�ే సుత్ �ంచబడ��ాడ�. 

575) �ామగ: - �ామ�ానమ� �ేయ� ఉ��గ్ త క�డ ���� అ�న�ాడ�. 

576) �ామ - �ామ��దమ� ����ౖన�ాడ�. 

577) ��ా్వణమ్ - సమసత్  దు:ఖ �లకష్ణ���న పరమ�నంద స్వర�ప�డ�. 

578) ��షజం - భవ��గమ�ను ��ా��ంచు ����య్షధమ� ����ౖన�ాడ�. 

579) �షక్ - భవ��గమ�ను �ర�్మ�ంచు ��ౖదుయ్డ�. 

580) సం��య్సకృత్ - స��య్స వయ్వస్థను ఏరప్ర�న�ాడ�. 

581) శమ: - �ాంత స్వర�ప���న�ాడ�. 

582) �ాంత: - �ాం� స్వర�ప�డ�. 

583) ��ా్ఠ  - ప్రళయ �ాలమ�న సర్వ�వ�లక� లయ�ా్థ న���న�ాడ�. 

584) �ాం�: - �ాం� స్వర�ప�డ�. 

585) ప�ాయణమ్ - పర�త్కృష్ట  �ా్థ నమ�. 

586) ���ంగ: - మ��హర���న ర�పమ� గల�ాడ�. 

587) �ాం�ద: - �ాం�� ప్ర�ా��ంచు�ాడ�. 

588) స్ర�ా్ట  - సృ�ా్ట �రంభమ�న �వ�లంద��� ఉతప్�త్  ��ేిన�ాడ�. 

589) క�మ�ద: - క� అన�ా భ��, మ�ద అన�ా సం��షమ�. భ�� యందు సం���ించు�ాడ�. 

590) క�వల�శయ: - భ��� చుట�్టయ�నన్ సమ�ద్రమ�నందు శయ�ంచు�ాడ�. 

591) ����త: - భ���� ��తమ� �యే��ాడ�. 

592) ��ప�: - భ��ే��� భరత్���న�ాడ�. 

593) ���ాత్  - జగత�త్ ను ర��ంచు�ాడ�. 

594) వృష��కష్: - ధర్మదృ�ి్ట  కల�ాడ�. 

595) వృష�ి్రయ: - ధర్మ�� �ి్రయమ��ా గల�ాడ�. 

596) అ�వ��త్ - ధర్మ మ�రగ్మ�న ఎనన్డూ ��నుకక� మఱల� �ాడ�. 

597) �వృ��త్ ��్మ - �య�ంపబ��న మనసు గల�ాడ�. 

598) సం���ాత్  - జగత�త్ ను ప్రళయ�ాలమ�న సూకష్మ� �ా�ంచు�ాడ�. 

599) ��మకృత్ - ��మమ�ను గ�ర�్చ�ాడ�. 

600) �వ: - తనను స్మ��ంచు �ారలను ప�త్రమ� �ేయ��ాడ�. 

601) ��వతస్వ�� - �� వతస్మ���� �హన్మ�ను వకష్స్థలమ�న ధ��ం�న�ాడ�. 

602) �� �ాస: - వకష్స్థలమ�న ల��్మ�ే��� �ాస���న�ాడ�. 

603) ��ప�: - ల��్మ�ే��� భరత్���న�ాడ�. 

604) ��మ��ంవ�ా: - ��మంత�ల�ౖన �ా��ల� ���ష�్ఠ డ�. 

605) �� ద: - భక�త్ లక� ��ి�� గ���ంచు�ాడ�. 

606) �� శ: - �� �ే��� ��థు�ైన�ాడ�. 

607) ����ాస: - ఆ��య్�్మక ఐశ్వరయ్వంత�ల�నౖ�ా�� హృదయమ�ల యందు వ�ించు�ాడ�. 

608) �� ���: - ఐశ్వరయ్ ���. 

609) �� ���వన: - �రి�లను పంచు�ాడ�. 

610) �� ధర: - ���ే�� వకష్స్థలమ�న ధ��ం�న�ాడ�. 

611) �� కర: - �భమ�ల ��సగ��ాడ�. 

612) ���య: - �కష్ స్వర�ప�డ�. 

613) ��మ�న్ - సర్వ �ధమ�ల�ౖన ఐశ్వరయ్మ�ల� గల�ాడ�. 
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స్వకష్ సస్�ంగ శ్శ��న��ద్  న�ద్��జ్ �� రగ్ణ�శ్వరః| 

������్మ ��ేయ���్మ స�్క��త్�్ఛనన్ సంశయః|| 

(అను�ాథ, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఉ��ర్ణసస్రతశ్చ�ః అ�శ �ా్శశ్వతః �ిధ్రః| 

భ�శ� భ�షణ� భ��ః ���క ��్శక��శనః|| 

(అను�ాథ, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
అ��్చ�ా్మ న��్చతః క�ం�� ����ధ్ ��్మ ���ధనః 

అ�ర��ోధ్  ప్ర�రధః ప్రదుయ్�న్�త�క�మః|| 

(అను�ాథ, �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ాల����� ����ః �ర �్శరజ��శ్వరః| 

�్రల��ా��్మ �్రల���శః ��శవః ���� హ��ః|| 

(జ�య్ష్ట , �ాదమ� 1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ామ�వేః �ామ�ాలః �ా� �ానత్ ః కృ��గమః| 

అ���ద్శయ్వప�ః �ష�్ణ ః ���నం�� ధనంజయః|| 

(జ�య్ష్ట , �ాదమ� 2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
బహ్మణ�య్బ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మ బ్రహ్మబ్రహ్మ �వర్థనః 

బ్రహ్మ�����హ్మణ� బ్ర��్మ బ్రహ్మజ�్ఞ  బ�్ర హ్మణ�ి్రయః|| 

(జ�య్ష్ట , �ాదమ� 3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
మ�క�� మ�క�ా్మ మ��ేజ� మహ� రగః| 

మ�క�త� ర్మ�యజ�్వ మ�యజ�్ఞ  మ�హ�ః|| 

(జ�య్ష్ట , �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
సత్  

 
 

614) ల�కత్రయ�శ�య: - మ�ల�్ల కమ�లక� ఆశ�య���న�ాడ�. 

615) స్వకష్: - చక్క� కనున్ల� కల�ాడ�. 

616) స్వంగ: - చక్క� అంగమ�ల� కల�ాడ�. 

617) శ��నంద: - అసంఖ�య్క���న ఉ�ాధుల ��్వ�ా ఆనం��ంచు�ాడ�. 

618) నం��: - పరమ�నంద స్వర�ప�డ�. 

619) జ�య్�రగ్ణ�శ్వర: - జ�య్�రగ్ణమ�లక� ప్రభ�వ�. 

620) ����త్మ - మనసుస్ను జ�ంచు�ాడ�. 

621) ��ేయ���్మ - స�� భక�త్ లక� ��యే�డ�. 

622) స�్క��త్: - సతయ్���న యశసుస్ గల�ాడ�. 

623) �నన్సంశయ: - సంశయమ�ల� ల���ాడ�. 

624) ఉ��ర్ణ: - సర్వ �వ�ల కంట�ను ఉత�ష�్ట డ�. 

625) సర్వతశ్చ�: - అంతటను ��త్రమ�ల� గల�ాడ�. 

626) అ�శ: - తనక� ప్రభ�వ� �ా�, �య�మక�డ� �ా� ల���ాడ�. 

627) �ాశ్వత�ి్థర: - �ాశ్వత�డ� �ి్థ ర�డ�. 

628) భ�శయ: - భ����ౖ శయ�ంచు�ాడ�. 

629) భ�షణ: - ���� ఆభరణమ�, అలం�ారమ� అ�న�ాడ�. 

630) భ��: - సర్వ ఐశ్వరయ్మ�లక� �లయ���న�ాడ�. 

631) ���క: - ��కమ� ల���ాడ�. 

632) ��క��శన: - భక�త్ ల ��కమ�లను న�ంప�ేయ��ాడ�. 

633) అ��్చ�ా్మన్ - �ేజ�ర�ప�డ�. 

634) అ��్చత: - సమసత్  ల�కమ�ల� ేప��ంపబడ��ాడ�. 

635) క�ంభ: - సర్వమ� తనయందుండ��ాడ�. 

636) ����ధ్ ��్మ - ప���దధ్���న ఆత్మ స్వర�ప�డ�. 

637) ���ధనః - తనను స్మ��ంచు �ా�� �ాపమ�లను న�ంప�ేయ��ాడ� 

638) అ�ర�దధ్ ః - శత�్ర వ�ల� ేఅడ్డ��ంపబడ��ాడ�. 

639) అప్ర�రథ: - తన ��దు��్కను ప్ర�పకష్మ� ల�� ప�ాక�మవంత�డ�. 

640) ప్రదుయ్మన్: - ���ష ధనమ� కల�ాడ�. 

641) అ�త �క�మ: - ���ష ప�ాక�మమ� గల�ాడ�. 

642) �ాల����� - �ాల��� యను �ాకష్సు� వ��ం�న�ాడ�. 

643) �ర: - �రత్వమ� గల�ాడ�. 

644) ����: - �ర�డను �ా�� వంశమ�న ప�ట�్టన�ాడ�. 

645) �రజ��స్వర: - �ర�లల� ���ష�్ఠ డ�. 

646) �్రల��ా��్మ - �్రల�కమ�లక� ఆత్మ���న�ాడ�. 

647) �్రల���శ: - మ�డ� ల�కమ�లక� ప్రభ�వ�. 

648) ��శవ: - �� డ��నౖ ��శమ�ల� గల�ాడ�. 

649) ����: - ��� యను�� �ాకష్సు� చం�ని�ాడ�. 

650) హ��: - అజ�్ఞ న జ�త సం�ార దు:ఖమ�ను సమ�లమ��ా అంత�ం��ంచు�ాడ�. 

651) �ామ�ేవ: - చత���్వధ ప�ర��ార్థమ�లను ��ర��ా���ే ప��ంపబడ��ాడ�. 

652) �ామ�ాల: - భక�త్ ల� తననుం�� �� ం��న ప�ర��ార్థమ�లను చక్క�ా ఉప�గపడ�నట�్ల  చూచు�ాడ�. 

653) �ా� - సకల ����కల� ��ి�ధ్ ం�న�ాడ�. 

654) �ాంత: - రమణ�య ర�ప�������న �ాడ�. 

655) కృ��గమ: - �� �, సత్ ృ� ఇ��య్�� �ాసత్ �మ�ల� ర�ం�న�ాడ�. 

656) అ���ద్శయ్వప�: - ���ద్�ం�, �ర్వ�ంచుటక� �ల��ా��ాడ�. 

657) �ష�్ణ : - భ�మ�య్�ా�ాలను �ాయ్�ిం�న�ాడ�. 

658) �ర: - � ��త�వ�� ేసూ�ంచు కర్మల� ే�ం��య�నన్�ాడ�. 

659) అనంత: - సర్వ��్ర , సర్వ�ాలమ�లందు ఉండ��ాడ�. 

660) ధనంజయ: - ధనమ�ను జ�ం�న�ాడ�. 

661) బ్రహ్మణయ్: - బ్రహ్మను అ�మ��ంచు�ాడ�. 

662) బ్రహ్మకృత్ - తపసుస్ �దల�నౖ��ా �ె�యజ�య�బ��న బ్రహ్మక� ���� కరత్ అ�న�ాడ�. 

663) బ్ర�్మ - బ్రహ్మ�ేవ�� ర�పమ�న ���� సృ�ి్ట  �ేయ��ాడ�. 

664) బ్రహ్మ - బ్రహ్మ అన�ా ��దద్ద� అర్థమ�. 

665) బ్రహ్మ�వర్థన: - తపసుస్ �దల�ౖన�ా�� వృ��ధ్  ��ం��ంచు�ాడ�. 

666) బ్రహ్మ�త్ - బ్రహ్మమ�ను చక్క�ా �ె��ిన�ాడ�. 

667) బ�్ర హ్మణ: - ��దజ�్ఞ నమ�ను ప్రబ� ధమ� �ేయ��ాడ�. 

668) బ్ర��్మ - తప�ాయ్�� బ్రహ్మమ� తనక� అంగమ�ల� ౖ���ించు�ాడ�. 

669) బ్రహ్మజ్ఞ: - ��దమ�ల� తన స్వర�పమ� �ె���ి��న �ాడ�. 

670) బ�్ర హ్మణ�ి్రయ: - బ్రహ్మజ�్ఞ నుల�నౖ �ా��� ��్ర�ంచు�ాడ�. 

671) మ�క�మ: - ��పప్ ప�ధ్� గల�ాడ�. 

672) మ�క�ా్మ - ��పప్ కర్మను ఆచ��ంచు�ాడ�. 

673) మ��ేజ�: - ��పప్ �జేసుస్ గల�ాడ�. 

674) మహ� రగ: - ��పప్ సరప్ స్వర�ప�డ�. 

675) మ�క�త�: - ��పప్ యజ్ఞ స్వర�ప�డ�. 

676) మ�యజ�్వ - �శ్వ ���యమ�న��� అ��క యజ్ఞమ�ల� �ర్వ��ం�న�ాడ�. 

677) మ�యజ్ఞ: - ��పప్ యజ్ఞ స్వర�ప�డ�. 

678) మ�హ�: - యజ్ఞమ�నంద� హ� మ�ాధనమ�ల�, హ� మద్రవయ్మ�ల� అ�న్ట� స్వర�ప�డ�. 
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వయ్సత్వ�ి్రయ ��త్ త్రం సుత్ త ��త్ ��రణ�ి్రయః| 

ప�ర్ణః ప�ర��� ప�ణయ్ః ప�ణయ్����త్ ర��మయః|| 

(మ�ల, �ాదమ� 1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
మ��జవ �ీత్ ర్థక�� వసు���� వసుప్రదః| 

వసుప్ర�ో �ాసు�ే�� వసుర్వసుమ�� హ�ః|| 

(మ�ల, �ాదమ� 2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
సదగ్ � సస్త్కృ�సస్��త్  సదూభ్� సస్తప్�ాయణః| 

�ర���� యదు���ష్ఠ ః స�న్�ాస సుస్య�మ�నః|| 

(మ�ల, �ాదమ� 3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
భ����ా��  �ాసు�ేవః స�ా్వసు �ల� నలః| 

దరప్� దరప్�ో దృ��త్  దురధ్�� ��ప�ా�తః|| 

(మ�ల, �ాదమ� 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�శ్వమ���త్ర్మ�మ���త్ ః ��పత్మ���త్ రమ���త్మ�న్| 

అ��కమ���త్రవయ్కత్ః శతమ���త్ శ్శ��ననః|| 

(ప�ర్వ�ాఢ, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ఏ�� ��ౖక సస్వః కః ��ం యతత్తప్ద మనుతత్మం| 

ల�కబనుధ్  ��్ల క���ో  మ�ధ�� భకత్వతస్లః|| 

(ప�ర్వ�ాఢ, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సువర్ణ వ��్ణ  ��మ�ం�� వ�ాంగ శ్చనద్��ంగ��| 

�ర� �షమ �్శ��య్ ఘృ��� రచల శ్చలః|| 

 
(ప�ర్వ�ాఢ, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

679) సత్వయ్: - సర�్వల�ే సుత్ �ంచబడ��ాడ�. 

680) సత్వ�ి్రయ: - ��త్ త్రమ�లయందు �ీ్ర� కల�ాడ�. 

681) ��త్ త్రం - ��త్ త్రమ� క��� ���� అ�న�ాడ�. 

682) సుత్ �: - సత్వన���య క��� ���� అ�న�ాడ�. 

683) ��త్ �� - సుత్ �ంచు �్ార ణ� క��� ���� అ�న�ాడ�. 

684) రణ�ి్రయ: - య�దధ్మ�నందు �ీ్ర� కల�ాడ�. 

685) ప�ర్ణ: - సర్వమ� తనయం�ే గల�ాడ�. 

686) ప�ర��� - తన ��శ��ం�న భక�త్ లను �భమ�ల�� �ంప��ాడ�. 

687) ప�ణయ్: - ప�ణయ్ స్వర�ప�డ�. 

688) ప�ణయ్����త్: - ప�త్ర���న ����త్ గల�ాడ�. 

689) అ��మయ: - ఏ�ధ���న ���క, మ�న�ిక �ాయ్ధుల� ద���ేర��ాడ�. 

690) మ��జవ: - మనసు వల� అ�త ��గమ� కల�ాడ�. 

691) �ర్థకర: - సకల �దయ్లను ర�ం�న�ాడ�. 

692) వసు����: - బం�ారమ� వంట� �రయ్మ� గల�ాడ�. 

693) వసుప్రద: - ధనమ�ను ఇచు్చ�ాడ�. 

694) వసుప్రద: - �కష్ప్ర��త 

695) �ాసు�వే: - �ాసు�వే�నక� క�మ�ర�డ�. 

696) వసు: - సర�్వలక� శరణయ్���న�ాడ�. 

697) వసుమ��: - సర్వత్ర సమమగ� మనసుస్ గల�ాడ�. 

698) హ�: - ���� హ�స్వర�ప��ెనౖ�ాడ�. 

699) సదగ్ �: - సజజ్నులక� పరమగ����న �ాడ�. 

700) సత్కృ�: - జగత్క��య్ణ���న ఉతత్మ �ారయ్మ�. 

701) స��త్  - సజ��య �జ��య స్వగత ��దర��త���న అనుభవ స్వర�పమ�. 

702) సదూభ్�: - పర�త్కృష్ట���న ���� స్వర�ప�డ�. 

703) సతప్�ాయణ: - సజజ్నులక� పరమగ� అ�న�ాడ�. 

704) �ర��న: - �రత్వమ� గల ��ౖ�క�ల� గల�ాడ�. 

705) యదు���ష్ఠ : - య�దవ�లల� ��పప్�ాడ�. 

706) స�న్�ాస: - సజజ్నులక� �లయ���న�ాడ�. 

707) సుయ�మ�న: - యమ��� �ర �ాసులగ� ��పక�ల�ే ప�����ి్ఠ ంప బ��న�ాడ�. 

708) భ�త�ాస: - సర్వ భ�తమ�లక� �లయ���న�ాడ�. 

709) �ాసు�వే: - తన మ�య�శ��త్�ే సర్వమ� ఆవ��ం�య�నన్�ాడ�. వసు�ేవ�� క�మ�ర�డ�. 

710) స�ా్వసు �లయ: - సమసత్  �వ�లక�, �్ార ణ�లక� �లయ���న�ాడ�. 

711) అనల: - అప���త శ��త్, సంపద గల�ాడ�. 

712) దరప్� - దుష్ట�త�త్ ల గర్వమణ�చు �ాడ�. 

713) దరప్ద: - ధర్మమ�రగ్మ�న చ��ంచు�ా���� దరప్మ� ��సంగ��ాడ�. 

714) దృపత్ : - స�� ఆ��్మనం��మృత రస�ాన �త�త్ డ�. 

715) దుర్థర: - ��య్�ంచుటక�, బం��ంచుటక� సులభ�ాధయ్మ� �ా��ాడ�. 

716) అప�ా�త: - అపజయమ� �� ంద��ాడ�. 

717) �శ్వమ���త్: - �శ్వ�� తన మ���త్�ా గల�ాడ�. 

718) మ�మ���త్: - ��పప్ మ���త్ గల�ాడ�. 

719) ��పత్మ���త్: - సంప�ర్ణ జ�్ఞ నమ��� ప్ర�ా�ంచు�ాడ�. 

720) అమ���త్�ాన్ - క�ా్మ��న���న �ేహ�� ల���ాడ�. 

721) అ��కమ���త్: - అ��క మ�ర�త్ ల� ధ��ం�న�ాడ�. 

722) అవయ్కత్: - అ��చర�డ�. 

723) శతమ���త్: - అ��క మ�ర�త్ ల� ధ��ం�న�ాడ�. 

724) శ��నన: - అనంత మ�ఖమ�ల� గల�ాడ�. 

725) ఏక: - ఒక్క�ే అ�న�ాడ�. 

726) ��ౖక: - అ��క ర�పమ�ల� గల�ాడ�. 

727) సవ: - �� మయ�గ ర�పమ�న ఉండ��ాడ�. ఏకమ��ా, అ��కమ��ా ���� య�ండ�ట�తే ��ను ప�ర్ణర�ప�డ�. 

728) క: - సుఖ స్వర�ప�డ�. 

729) ��మ్ - అత�ెవర�? అ� ���రణ �ేయద��న�ాడ�. 

730) యత్ - �ే�నుం�� సర్వభ�తమ�ల� ఆ�రభ్�ంచుచునన్�� ఆ బ్రహ్మమ�. 

731) తత్ - ఏ�� అ��ే �ాయ్�ిం�ఉనన్�ో  అ�� అ�న�ాడ�. 

732) పదం-అనుతత్మం - మ�మ��వ�ల� ��ర� ఉతత్మ�ి్థ� ��ను అ�న�ాడ�. 

733) ల�కబంధు: - ల�కమ�నక� బంధు��ౖన�ాడ�. 

734) ల�క��ధ: - ల�కమ�లక� ప్రభ�వ� 

735) మ�ధవ: - మ�న, ��య్న, ��ాదుల వలన గ���ంచుటక� శకయ్���న�ాడ�. 

736) భకత్వతస్ల: - భక�త్ ల యందు �ాతస్లయ్మ� గల�ాడ�. 

737) సువర్ణవర్ణ: - బం�ార� వంట� వర్ణమ� గల�ాడ�. 

738) ��మ�ంగ: - బం�ార� వ��న్గల అవయ�వమ�ల� గల�ాడ�. 

739) వరంగ: - ��పప్��ౖన అవయ�వమ�ల� గల�ాడ�. 

740) చంద��ంగ�� - ఆ�్ల దకర���న చందనమ���ను ��య�రమ�ల��ను అలంకృత���న�ాడ�. 

741) �ర� - �ర�లను వ��ం�న�ాడ�. 

742) �షమ: - �ాట�ల���ాడ�. 

743) �నయ్: - �నయ్మ� ����నౖ�ాడ�. 

744) ఘృ���: - సమసత్  ����కలనుం�� �డ�వ��న�ాడ�. 

745) అచల: - కద�క ల���ాడ�. 
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అమ�� మ�న�ో  మ���య్ ల�కః�ా్వ� �్రల�కధృత్| 

సు���� ��ధజ� ధనయ్ః సతయ్���� ధ�ాధరః|| 

(ప�ర్వ�ాఢ, �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ేజ� వృ��  దుయ్�ధరః సర్వశసత్ �భృ��ం వరః| 

ప్రగ�హ�  �గ�హ�  వయ్���  ��ౖక శృం�� గ��గ�జః| 

(ఉతత్�ా�ాఢ, �ాదమ� 1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
చత�ర�్మ��త్ శ్చత��ా్బహ�ః చత�ర�్వ�హః చత�రగ్�ః| 

చత��ా��్మ చత��ాభ్వః చత���్వద ��ేక�ాత్|| 

(ఉతత్�ా�ాఢ, �ాదమ� 2 ) 

 
 
 
 
 
 
సమ�వ��త్  �వృ��త్ ��్మ దురజ్� దుర�క�మః| 

దుర్ల�� దురగ్� దు��గ్  దు�ా�ా��  దు�ా���|| 

(ఉతత్�ా�ాఢ, �ాదమ� 3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���ం�� ల�క�ారంగః సత్తనుత్  సత్ నుత్ వరధ్నః| 

ఇంద్రక�ా్మ మ�క�ా్మ కృతక�ా్మ కృ��గమః|| 

(ఉతత్�ా�ాఢ, �ాదమ� 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
ఉదభ్వ సుస్ందర సుస్��ద్  రతన్��భ సుస్ల�చనః| 

అ��్క �ాజసనః శృం�� జయనత్ ః సర్వ�జజ్��|| 

(శ�వణమ�, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సువర్ణ �ందుర��భయ్ః సర్వ�ా��శ్వ��శ్వరః| 

మ�హ��ో  మ�గ��త్  మ�భ��� మ����ః|| 

(శ�వణమ�, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
క�మ�దః క�నద్రః క�నద్ ః పరజ్నయ్ః �ావ�� �లః| 

అమృ��ం��మృతవప�ః సర్వజ్ఞ ః సర్వ��మ�ఖః|| 

(శ�వణమ�, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 

746) చల: - కదుల��ాడ�. 

747) అమ�� - �గ��్వ, �రహం�ార�డ�. 

748) మ�నద: - భక�త్ లక� ��రవమ� ఇచు్చ�ాడ�. 

749) మ�నయ్: - ప��ంపద��న �ా�ెనౖ భగ�ానుడ�. 

750) ల�క�ా్వ� - పదు��ల�గ� భ�వనమ�లక� ప్రభ�వ�. 

751) �్రల�కథృక్ - మ�ల�్ల కమ�లక� ఆ��ర���న భగ�ానుడ�. 

752) సు����: - చక్క� ప్రజ్ఞ గల�ాడ�. 

753) ��ధజ: - యజ్ఞమ� నుం�� ఆ�రభ్�ం�న�ాడ�. 

754) ధనయ్: - కృ��ర�్థ �ెనౖట�్ట�ాడ�. 

755) సతయ్��ధ: - సతయ్ జ�్ఞ నమ� కల�ాడ�. 

756) ధ�ాధర: - భ��� ధ��ం� య�నన్�ాడ�. 

757) �ేజ�వృష: - సూరయ్�ేజమ��� �ట�� వ��ష్ంచు�ాడ�. 

758) దుయ్�ధర: - �ాం�వంత���న శ��రమ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

759) సర్వ శసత్ � భృ��ంవర: - శసత్ �మ�లను ధ��ం�న�ా��ల� ���ష�్ఠ �ెనౖ�ాడ�. 

760) ప్రగ�హ: - ఇం��్రయమ�ల���� అశ్వమ�లను తన అనుగ�హమ� అ���� పగగ్మ��� కట�్ట��య��ాడ�. 

761) �గ�హ: - సమసత్మ�ను �గ���ంచు�ాడ�. 

762) వయ్గ�: - భక�త్ లను తృ�ిత్  పర�చుటల� స�� �మగన్��� ఉండ��ాడ�. 

763) ��ౖకశృంగ: - అ��క ��మ�్మల� గల�ాడ�, భగ�ానుడ�. 

764) గ��గ�జ: - గదుడను �ా��� అనన్. 

765) చత�ర�్మ��త్: - ��ల�గ� ర�పమ�ల� గల�ాడ�. 

766) చత��ా్బహ�: - ��ల�గ� బ�హ�వ�ల� గల�ాడ�. 

767) చత�ర�్వ�హ: - శ��ర, ��ద, ఛం�ో  మహదూ్ర ప��ెనౖ ప�ర�ష�డ�. ఈ నల�గ�ర� ప�ర�ష�ల� వ�య్హమ�ల��ా కల�ాడ�. 

768) చత�రగ్�: - ��ల�గ� �ధమ�ల�ౖన �ా���� ఆశ�య �ా్థ నమ�. 

769) చత��ా��్మ - చత�రమన�ా �ామరధ్�మ�. 

770) చత��ాభ్వ: - చత���్వద ప�ర��ార్థమ�లక� మ�ల���న�ాడ�. 

771) చత���్వద�త్ - ��ల�గ� ��దమ�లను �ె��ని�ాడ�. 

772) ఏక�ాత్ - జగతత్ ంతయ� ఒక �ాదమ��ా గల�ాడ�. 

773) సమ�వరత్: - సం�ార చక�మ�ను సమర్థత�� �్రప�ప్�ాడ�. 

774) అ�వృ��త్ ��్మ - అంతయ� ����యౖ�నన్ందున �ే�నుం��య� ���వ��న�ాడ�. 

775) దురజ్య: - జ�ంప శకయ్మ� �ా��ాడ�. 

776) దుర�క�మ: - అ�క��ంప�ా� �ధమ�ను �ా�ించు�ాడ�. 

777) దుర్లభ: - �ే�క�ా ల�ంచ��ాడ�. 

778) దురగ్మ: - ���్క� కష్టమ��� మ�త్ర�� �� ందబ��న�ాడ�. 

779) దురగ్: - సులభమ��ా ల�ంచ��ాడ�. 

780) దు�ా�ాస: - �గ�లక� క��� మనసుస్న �ల�ప���నుటక� కష్టతర���న�ాడ�. 

781) దు�ా���: - దు�ా్మర�గ్ లను వ��ంచు�ాడ�. 

782) ���ంగ: - ��వయ్మ�ల�నౖ, సుందరమ�ల�నౖ అవయ�వమ�ల� గల�ాడ�. 

783) ల�క�ారంగ: - ల�కమ�ల�� �ారమ�ను గ���ంచు�ాడ�. 

784) సుతంత�: - జగదూ్ర పమ�న అంద���న తంత�వ�వల� �సత్��ం�న�ాడ�. 

785) తంత�వర్థన: - వృ��ధ్  పరచు�ాడ�, ��శనమ� �ేయ��ాడ�. 

786) ఇంద్రక�ా్మ - ఇందు్ర � కర్మవంట� �భప్రధ���న కర్మ ��చ��ంచు�ాడ�. 

787) మ�క�ా్మ - ��పప్ �ారయ్మ�ల� �ేయ��ాడ�. 

788) కృతక�ా్మ - ఆచ��ంచద��న �ారయ్మ�ల�న్య� ఆచ��ం�న�ాడ�. 

789) కృ��గమ: - ��దమ�ల నం��ంచు�ాడ�. 

790) ఉదభ్వ: - ఉత�ష్ట���న జన్మ గల�ాడ�. 

791) సుందర: - ���్క� ��ందరయ్వంత�డ�. 

792) సుంద: - కర�ణ� స్వర�ప�డ�. 

793) రతన్గరభ్: - రతన్మ�వల� సుందర���న ��� గల�ాడ�. 

794) సుల�చన: - అంద���న ��త్రమ�ల� క���న భగ�ానుడ�. 

795) అర్క: - ���ష�్ట ల�ౖన బ్ర�్మదుల �తేను అ��్చంచబడ��ాడ�. 

796) �ాజసన: - అ��్థంచు �ారలక� ఆ�రమ� ��సంగ��ాడ� ��వమ�. 

797) శృం�� - శృంగమ� గల�ాడ�. 

798) జయంత: - సర్వ �ధమ�ల�ౖన �జయమ�లక� ఆ��రభ�త�డ�. 

799) సర్వ�జజ్�� - సర్వ�ద్ అన�ా సర్వమ� �ె��ని�ాడ�. 

800) సువర్ణ�ందు: - బం�ారమ� వంట� అవయ�వమ�ల� గల�ాడ�. 

801) అ��భయ్: - ��భ �ె�య��ాడ�. 

802) సర్వ�ా��శ్వ��శ్వర: - �ాకప్త�ల�నౖ బ్ర�్మదులక� క�డ ప్రభ���ౖన భగ�ానుడ�. 

803) మ�హ�ద: - ��పప్ జల�శయమ�. 

804) మ�గరత్ : - అ�ాధ���న ల�య వంట��ాడ�. 

805) మ�భ�త: - పంచభ�తమ�లక� అ�త���న�ాడ�. 

806) మ����: - సమసత్  భ�తమ�ల� తనయందు ఉనన్�ాడ�. 

807) క�మ�ద: - క� అన�ా భ�� . అట�్ట  భ�� �క్క ��రమ�ను ��ల��ం� �దమ�ను క�ర�్చ�ాడ�. 

808) క�ందర: - భ��� �ల�్చక��� �న�ాడ�. 

809) క�ంద: - భ��� ��న��్చన�ాడ�. 

810) పరజ్నయ్: - ��ఘమ� వ��ష్ం� భ��� చల్ల బర�చునట�్ల  �వ�ల ��పత్రయమ�లను ��ల��ం�,�ా�� మనసుస్లను �ాం�ంప�యే��ాడ� భగ�ానుడ�. 

811) �ావన: - ప��్రక��ంచు�ాడ�. 

812) అ�ల: - ��్రరణ �యే��ాడ�, స�� జ�గర�క�డ�. 
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సులభ సుస్వ్రత �ిస్దధ్ ః శత�్ర �చ్ఛత�్ర ��పనః| 

నయ్����ోదుంబ�� శ్వత్థ ః ��ణ��ానద్ � �ష�దనః|| 

(శ�వణమ�, �ాదమ� 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సహ�్ార ��్చ సస్పత్�హ్వః స���త్ �� సస్పత్�ాహనః| 

అమ���త్ రన� �ం��య్ భయకృదభ్య��శనః|| 

(ధ�ష్ట , �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
అణ�ర్బృహత్కృశః సూ్థ ల� గ�ణభృ�న్ర�గ్ ణ� మ�న్| 

అధృత సస్�ధృత �ాయ్�స్థ �ః �్ార గ్వం�� వంశవర్థనః|| 

(ధ�ష్ట , �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��రభృత్ క���� ��� ���శ సస్ర్వ�ామదః| 

ఆశ�మ శ��మణః ��మః సుప��్ణ  �ాయ��ాహనః|| 

(ధ�ష్ట , �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ధనురధ్�� ధను��్వ�ో దణ�్డ  దమ��� దమః| 

అప�ా�త సస్ర్వసహ�  �య��త్  �య� యమః|| 

(ధ�ష్ట , �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సతత్ ��ాన్ �ా�్వక సస్తయ్ః సతయ్ధర్మప�ాయణః|| 

అ��్ార యః �ి్రయ���్హ ర్హః �ి్రయకృత్ �ీ్ర�వరధ్నః|| 

(శత�షం, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��యసగ� ��జ్ ��ః సుర��ర�్హ తభ���్వభ�ః| 

ర� ��్వ��చన సూస్రయ్ః స��� ర� ల�చనః|| 

(శత�షం, �ాదమ� 2) 

 

813) అమృ��శ: - అమృతమ� ��సంగ��ాడ�. 

814) అమృతవప�: - అమృతస్వర�ప�డ� �ాశ్వత�డ�. 

815) సర్వజ్ఞ: - సర్వమ� �ె��ని�ాడ�. 

816) సర్వ��మ�ఖ: - ఏక�ాలమ�న సర్వమ�ను ���ంచగల�ాడ�. 

817) సులభ: - భ��త్�� తనను స్మ��ంచు�ా���� సులభమ��ా లభయ్మగ��ాడ�. 

818) సువ్రత: - మం� వ్రతమ� గల�ాడ�. 

819) �ిదధ్ : - సత్వస్వర�ప��ె,ౖ ప�ర్ణర�ప��ె ౖభగ�ానుడ� �ిదధ్ : అ� �ె�యబడ��ాడ�. 

820) శత�్ర �త్ - శత�్ర వ�లను జ�ంచు�ాడ�. 

821) శత�్ర ��పన: - �ేవతల ���దుల�ౖన �ా���, సజజ్నులక� ���ధుల�నౖ �ా��� త�ింప �ేయ��ాడ�. 

822) నయ్��� ధ: - సర్వ భ�తమ�లను తన మ�య�ే ఆవ��ం� ఉనన్�ాడ�. 

823) ఉదుంబర: - అనన్మ��ేత �శ్వమ�ను �� �ించు�ాడ�. 

824) అశ్వతధ్ : - అ�ాశ్వత���న సం�ార వృకష్ స్వర�ప�డ�. 

825) ��ణ��ాంధ్ర �ష�దన: - ��ణ�ర�డను మల్ల �ధు� వ��ం�న�ాడ�. 

826) సహ�్ార ��్చ: - అనంత��రణమ�ల� కల�ాడ�. 

827) సపత్�హ్వ: - ఏడ� ��ల�కల�గల అ��న్స్వర�ప�డ�. 

828) స���త్ ��: - ఏడ� ��ప�త్ ల� కల�ాడ�. 

829) సపత్�ాహన: -ఏడ� గ�ఱ్ఱమ�ల� �ాహనమ�ల��ా కల�ాడ�. 

830) అమ���త్: - ర�పమ� ల���ాడ�. 

831) అనఘ: - �ాపర��త�డ�. 

832) అ�ంతయ్: - �ం�ంచుటక� �ల��ా��ాడ�. 

833) భయకృత్ - దురజ్నులక� ��� క���ంచు�ాడ�. 

834) భయ��శన: - భయమ�ను న�ంప�ేయ��ాడ�. 

835) అణ�: - సూ��� సూకష్���న�ాడ�. 

836) బృహ�త్ - ���్క� ��దద్�� అ�న బ్రహ్మమ� స్వర�పమ�. 

837) కృశ: - సనన్��ా�ె,ౖ అసూ్థ ల���న�ాడ�. 

838) సూ్థ ల: - సూ్థ ల స్వర�పమ� క���య�నన్�ాడ�. 

839) గ�ణభృత్ - సత్వరజ�సత్� గ�ణమ�లక� ఆ��ర���న�ాడ�. 

840) �ర�గ్ ణ: - గ�ణమ�ల� తనల� ల���ాడ�. 

841) మ�న్ - �శే�ాల�దుల న��గ�ం� య�నన్�ాడ�. 

842) అధృత: - సర్వమ� ���� ధ��ం�య�ం��, తనను ధ��ంచున�� మ���కట� ల���ాడ�. 

843) స్వధృత: - తనక� ���� ఆ��ర���న�ా�ైన భగ�ానుడ�. 

844) �ా్వసయ్: - �శ్వ���యమ�న��� ��దమ�లను ��ల�వ��ం�న�ాడ�. 

845) �్ార గ్వంశ: - �్ార �న���న వంశమ� కల�ాడ�. 

846) వంశవర్థన: - తన వంశమ�ను వృ��ధ్��ం��ంచు�ాడ�. 

847) ��రభృత్ - ��రమ�ను �య��ాడ�. 

848) క��త: - ��దమ�ల�తే స��్వతత్మ�డ��ా ����త్ంచబ��న�ాడ�. 

849) ��� - ఆత్మజ�్ఞ నమ� నం� ేస�� ఓలల�డ� �ాడ�. 

850) ���శ: - �గ�లక� ప్రభ�వ�. 

851) సర్వ �ామద: - సకల ����కలను �ర�్చ�ాడ�. 

852) ఆశ�మ: - �వ�లక� ��ా� ం� �ా్థ న���న�ాడ�. 

853) శ�మణ: - భ��త్��నులను, ���కర��త�లను శ�మ ��ట�్ట �ాడ�. 

854) ��మ: - సర్వ �వ�లను ��ణ�ంపజ�య��ాడ�. 

855) సుపర్ణ: - రమణ�య పత్రమ�ల� క���న వృకష్మ� ����ౖన�ాడ�. 

856) �ాయ��ాహన: - �ాయ� చలనమ�నక� �ారణభ�త��ెనౖ�ాడ�. 

857) ధనురధ్ర: - ధనసుస్ను ధ��ం�న�ాడ�. 

858) ధను��్వద: - ధను��్వదమ� �ె��ిన�ాడ�. 

859) దండ: - దం��ంచు�ాడ�. 

860) దమ��� - ���ంచు�ాడ�. 

861) దమ: - ���నుభవమ� ��్వ�ా ఏరప్డ� ప�త్రత ����ౖన�ాడ�. 

862) అప�ా�త: - ప�ాజయమ� �ె�య��ాడ�. 

863) సర్వసహ: - సమసత్  శత�్ర వ�లను స��ంచు�ాడ�. 

864) �యం�� - అంద��� తమతమ �ారయ్మ�లందు �య�ంచు�ాడ�. 

865) అ�యమ: - �యమమ� ల���ాడ�. 

866) ఆయమ: - మృత�య్�� ల���ాడ�. 

867) స��త్ ��ాన్ - సతత్ �మ� గల�ాడ�. 

868) �ా�త్ �క: - సతత్ �గ�ణ ప్ర��ను�ైన�ాడ�. 

869) సతయ్: - సత�ప్ర�ష�ల �షయమ�ల� మం��ా ప్రవ��త్ంచు�ాడ�. 

870) సతయ్ధర్మ ప�ాయణ: - సతయ్ �షయమ�నందును, ధర్మ �షయమ�నందును ����పర��ైన�ాడ�. 

871) అ��్ార య: - అ�ల�ించు �ా���ేత అ��్ార యపడ��ాడ�. 

872) �ి్రయ�ర్హ: - భక�త్ ల ��్రమక� �ాత�్ర �ైన�ాడ�. 

873) అర్హ: - అ��ప్ంపబడ�టక� అర�్హ �ెనౖ�ాడ�. 

874) �ి్రయకృత్ - తన ��శ��ం�న�ా���� �ి్రయమ� ��సగ�ర�్చ�ాడ�. 

875) �ీ్ర�వరధ్న: - భక�త్ లల� భవవంత���� ౖ�ీ్ర�� వృ��ధ్  �ేయ��ాడ�. 

876) ��యన గ�: - ఆ�ాశమ� ఆశ�యమ�గ గల�����న �ష�్ణ పదమ� ����ౖన�ాడ�. 

877) జ�య్�: - తన ప్ర�ాశమ� �తే సర్వమ�ను ప్ర�ా�ంప�ేయ��ాడ�. 

878) సుర��: - అంద���న ప్ర�ాశమ� గల�ాడ�. 

879) హ�తభ�క్ - యజ్ఞమ�లందు ఆ�ాహన �యేబ��న �వేతల ర�పమ�న హ�సుస్లను �ీ్వక��ంచు�ాడ�. 
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అన��త్  హ�తభ���భ్�ాత్  సుఖ�ో  ��ౖక�ో గ�జః| 

అ���్వణ్ణ  సస్��మ��ష్ ల��ా���ా్ఠ న మదుభ్తః|| 

(శత�షం, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
స��తస్��తనతమః క�ిలః క�ిరవయ్యః| 

స్వ�ిత్ద సస్��ిత్ కృత్ స్వ�ిత్  స్వ�ిత్భ�క్ స్వ�ిత్  ద��ణః|| 

(శత�షం, �ాదమ� 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అ��ద్రః క�ణ్డ� చ��� �క�మ�య్��జ్త �ాసనః| 

శబ�ద్ �గ శ్శబద్సహః ��ర శ్శర్వ��కరః|| 

(ప��ా్వ��ద్ర, �ాదమ� 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
అక�� రః ��శల� ద�� ద��ణః కష్�ణ�ం వరః| 

�ద్వతత్� �తభయః ప�ణయ్శ�వణ��రత్నః|| 

(ప��ా్వ��ద్ర, �ాదమ� 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ఉ��త్ రణ� దుష్కృ�� ప�ణ�య్ దుసస్�పన్ ��శనః| 

�ర� రకష్ణ సస్��త్  �వనం పరయ్వ�ిధ్తః|| 

(ప��ా్వ��ద్ర, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
అననత్ర���  ననత్  ��ః �తమనుయ్రభ్య�పహః| 

చత�ర���  గ��ా��్మ ����� �ాయ్���� ��శః|| 

(ప��ా్వ��ద్ర, �ాదమ� 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
అ���� ర�భ్ర�భ్�� ల��్మః సు��� ర���ాంగదః| 

జన�� జన జ��్మ��ః �� �మప�ాక�మః|| 

(ఉతత్ర��ద్ర, �ాదమ� 1 ) 

 
 
 

880) �భ�: - సర్వ ల�కమ�లక� ప్రభ���ౖన�ాడ�. 

881) ర�: - తన �భ�����న సూర�య్� ��్వ�ా భ��నుం�� సర్వరసమ�లను గ���ంచు�ాడ�. 

882) �ల�చన: - ��ధ ర�పమ�ల ��్వ�ా ప్ర�ా�ంచు�ాడ�. 

883) సూరయ్: - �్ార ణ�లక� �్ార ణశ��త్� ప్ర�ా��ంచు�ాడ�. 

884) స���: - సమసత్  జగత�త్ ను ఉతప్నన్మ� �యే��ాడ�. 

885) ర�ల�చన: - సూర�య్డ� ��త్రమ�ల��ా కల�ాడ�. 

886) అనంత: - అంతమ� ల���ాడ�. 

887) హ�తభ�క్ - హ� మద్రవయ్మ� ������ంచు�ాడ�. 

888) ���ాత్  - ��గయ్వసుత్ ��నౖ ప్రకృ�� అనుభ�ంచు�ాడ�. 

889) సుఖద: - భక�త్ లక� ఆత్మసుఖమ� ��సంగ��ాడ�. 

890) ��ౖకజ: - అ��క ర�పమ�లల� అవత��ంచు�ాడ�. 

891) అగ�జ: - సృ�ా్ట �రంభమ�నక� మ�ం�ే ఆ�రభ్�ం�న�ాడ�. 

892) అ�ర్వణ్ణ : - ��ాశ ��ర�గ��ాడ�. 

893) స��మ��ష్ - సజజ్నుల �ోషమ�లను కష్�ంచు�ాడ�. 

894) ల��ా���ా్ట నం - ప్రపంచమంతట��� ఆ��రభ�త�డ�. 

895) అధు్బత: - ఆశ్చరయ్ స్వర�ప�డ�. 

896) స��త్ - ఆ�� ల���ాడ�. 

897) స��తన సమ: - సృ�ి్టకరత్ ���న బ్రహ్మక� ప�ర్వమ� క��� య�నన్�ాడ�. 

898) క�ిల: - ఋష�లల� క�ిల�డ� ����ౖన�ాడ�. 

899) క�ి: - సూరయ్ర�ప�డ�. 

900) అవయ్య: - ప్రళయ�ాలమ� నందు సమసత్మ� తనల� �నమగ�టక� ��ా� మ �ా్థ న���న�ాడ�. 

901) స్వ�ిత్ ద: - సర్వ���యమ�లను �ేక�ర�్చ�ాడ�. 

902) స్వ�ిత్ కృత్ - �భమ�ను క�ర�్చ�ాడ�. 

903) స్వ�ిత్  - సర్వ మంగళ స్వర�ప�డ�. 

904) స్వ�ిత్ భ�క్ - �భమ�ను అనుభ�ంచు�ాడ�. 

905) స్వ�ిత్ ద��ణ: - స్మరణ మ�త్రమ�న�� సర్వ �భమ�ల� సమక�ర�్చ�ాడ�. 

 
906) అ��ద్ర: - ��ద్రమ� ల���ాడ�. 

907) క�ండ� - మకర క�ండలమ�ల� ధ��ం�న�ాడ�. 

908) చ��� - సుదర్శనమను చక�మ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

909) �క�� - ��పప్ �ర��ెనౖ భగ�ానుడ�. 

910) ఊ��జ్త �ాసన: - ఉల్ల ం��ంచుటక� �ల�ల�� �ాసనమ�ల� కల�ాడ�. 

911) శబ�ద్ �గ: - �ాక�్కక� అంద��ాడ�. 

912) శబద్సహ: - సమసత్  ��దమ�ల� �ె�యబ��న�ాడ�. 

913) ��ర: - ��ర ఋత�వ�వల� చల్లబర�చు�ాడ�. 

914) శర్వ��కర: - �ా�్ర� కల�గజ�య��ాడ�. 

915) అక�� ర: - క�� రత్వమ� ల���ాడ�. 

916) ��శల: - మ���ా�ా్కయ కర్మల� ేరమణ�యమ�గ నుండ��ా�ై ��శల: అ� సుత్ �ంచబడ�ను. 

917) దకష్: - సమర�్థ �ెనౖ�ాడ�. 

918) ద��ణ: - భక�త్ లను ఔ��రయ్మ��� బ�్ర చు�ాడ�. 

919) కష్�ణ�ం వర: - సహన�ల� ల�ౖన �ా��లంద��ల� ���ష�్ఠ డ�. 

920) �ద్వతత్మ: - సర్వజ్ఞతత్మ� క���య�ం��, అంద��ల� ఉతత్మ���న�ాడ�. 

921) �తభయ: - భయమ� ల���ాడ�. 

922) ప�ణయ్శ�వణ ��రత్న: - తనను గ���్చ శ�వణమ� �ా�, ��రత్న �ా� ప�ణయ్మ� కల�గజ�య�ను. 

923) ఉ��త్ రణ: - సం�ార సమ�ద్రమ�ను ��ట�ంచు�ాడ�. 

924) దుష్కృ�� - �ాధక�లల� య�నన్ �ెడ��ాసనలను అంత��ంప �ేయ��ాడ�. 

925) �్ార ణ: - �్ార ణ�లక� ప�త్రతను �ేక�ర�్చ ప�ణయ్ స్వర�ప�డ�. 

926) దుస్వపన్ ��శన: - �ెడ� స్వపన్మ�లను ��శనమ� �ేయ��ాడ�. 

927) �ర� - భక�త్ ల� మనసుస్ల� ��ధ మ�రగ్మ�లల� ప్రయ�ణ�ంచక�ండ క�మమ� �యే��ాడ�. 

928) రకష్ణ: - ర��ంచు�ా�ెనౖందున భగ�ానుడ� రకష్ణ: అ� సత్వ�య�డ��య్ను. 

929) సంత: - ప�త్ర స్వర�ప�డ�. 

930) �వన: - సర్వ �వ�లయందు �్ార ణశ��త్ ����నౖ�ాడ�. 

931) పరయ్వ�ి్థత: - అ�న్��పౖ�ల అంద��ల� �ాయ్�ిం� య�నన్�ాడ�. 

932) అనంతర�ప: - అనంత���న ర�పమ�ల� గల�ాడ�. 

933) అనంత ��: - అంతమ� ల�� శ��త్వంత��ైన�ాడ�. 

934) �తమనుయ్: - ��� ధమ� ఎఱగ� �ాడ�. 

935) భయ�పహ: - భయమ�ను �� ��ట�్ట �ాడ�. 

936) చత�రశ�: - �వ�లక� కర్మఫలమ�లను ��య్యమ��ా పంచు�ాడ�. 

937) గ��ా��్మ - గ���ంప శకయ్మ� �ా� స్వర�పమ� గల�ాడ�. 

938) ���శ: - అ���ార�ల�ౖన �ా���� ఫలమ� ననుగ���ంచుటల� ప్ర�యే్కత క���య�నన్�ాడ�. 

939) �ాయ్��శ: - �ా�� �ా�� అర్హతలను గమ�ం� బ్ర�్మదులను ��ౖతమ� �య�ం�, ఆజ�్ఞ �ించు�ాడ�. 

940) ��శ: - ��దమ���్వ�ా మ�నవ�ల కర్మఫలమ�లను �ె�యజ�య��ాడ�. 

941) అ����: - ఆ��ల���ాడ�. 

942) భ�ర�భ్వ: - సర్వభ�తమ�లక� ఆ��ర���న భ���� క��� భ�: ఆ��ర���న�ాడ�. 

943) ల��్మ: - ల��్మ స్వర�ప�డ�. 

944) సు�ర: - అ��క �ధమ�ల�ౖన సుందర �� కడల� గల�ాడ�. 

945) ర���ాంగద: - మంగళ���న బ�హ�వ�ల� గల�ాడ�. 
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ఆ��ర �ల� ���� ప�షప్�సః ప్రజ�గరః| 

ఊరధ్�గ సస్తప్����రః �్ార ణదః ప్రణవః పణః|| 

(ఉతత్ర��ద్ర, �ాదమ� 2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్రమ�ణం �్ార ణ�లయః �్ార ణభృత్ �్ార ణ�వనః 

తతత్ �ం తతత్ � ��ే�ా��్మ జన్మమృత�య్ జ�ా�గః|| 

(ఉతత్ర��ద్ర, �ాదమ� 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
భ�ర�భ్వ సస్�సత్ర��ాత్ రః స��� ప్ర�ి��మహః| 

యజ�్ఞ  యజ్ఞప�రయ్జ�్వ యజ�్ఞ ం�� యజ్ఞ�ాహనః| 

(ఉతత్ర��ద్ర, �ాదమ� 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
యజ్ఞభృత్ యజ్ఞకృత్ య�్ఞ యజ్ఞభ�క్ యజ్ఞ�ాధనః| 

యజ�్ఞ నత్కృత్ యజ్ఞగ�హయ్ం అనన్మ��న్ద ఏవచ|| 

(��వ�, �ాదమ� 1 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఆత్మ�� సస్�యంజ��� ��ౖఖ�న �ాస్మ�ాయనః| 

�ేవ�� ననద్న స���ా్ట  ���శః �ాప��శనః|| 

(��వ�, �ాదమ� 2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
శంఖభృత్ ననద్�� చ��� �ారంగధ��్వ గ��ధరః| 

ర��ంగ�ాణ� ర��య్భయ్ః సర్వ ప్రహరణ�య�ధః|| 

(��వ�, �ాదమ�3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
�� 

 సర్వప్రహరణ�య�ధ ఓం నమ ఇ� 

వనమ�� గ�� �ారం�� శం� చ��� చ ననద్��| 

��మ��న్�ాయణ� �ష�్ణ ః �ాసు�ే�� �రకష్త�|| 

�� �ాసు�ే��� రకష్త� ఓం నమ ఇ� 

(��వ�, �ాదమ� 4) 

 
 
 

946) జనన: - సర్వ �్ార ణ�లను సృ�ం�న�ాడ�. 

947) జన జ��్మ��: - జ�్మంచు �్ార ణ�ల జన్మక� ఆ��ర���న�ాడ�. 

948) �మ: - అధర్మపర�ల హృదయమ�ల� ��� క���ంచు భయర�ప�డ�. 

949) �మ ప�ాక�మ: - ���ధులక� భయంకర��� ��చ��ంచు�ాడ�. 

950) ఆ��ర �లయ: - సృ�ి్ట�� ఆ��ర���న పృ��్వ, జలమ�, �ేజమ�, �ాయ�వ�, ఆ�ాశమ� అను పంచ మ�భ�తమ�లక� ఆ��ర���న�ాడ�. 

951) అ���� - ���� ఆ��ర���న�ాడ�. 

952) ప�ష్ట�స: - �గగ్ ప�వ�్వ�ా �క�ించునట�్ల  ప్రపంచర�పమ�న �క�ించు�ాడ�. 

953) ప్రజ�గర: - స�� ��ల�్క�య�ండ��ాడ�. 

954) ఊరధ్�గ: - సర�్వల క��న్ ��నౖుండ��ాడ�. 

955) సతప్����ర: - సత�ప్ర�ష�ల మ�రగ్మ�ల� చ��ంచు�ాడ�. 

956) �్ార ణద: - �్ార ణ ప్ర��త ���న�ాడ�. 

957) ప్రణవ: - ప్రణవ స్వర�ప��ెనౖ�ాడ�. 

958) పణ: - సర్వ �ారయ్మ�లను �ర్వ��ంచు�ాడ�. 

959) ప్రమ�ణ: - స్వయమ��ా�� జ�్ఞ నస్వర�ప��ె ౖయ�నన్�ాడ�. 

960) �్ార ణ �లయ: - సమసత్  �వ�ల అం�మ ��ామ �ా్థ న���న�ాడ�. 

961) �్ార ణభృత్ - �్ార ణమ�లను �� �ించు�ాడ�. 

962) �్ార ణ�వన: - �్ార ణ �ాయ�వ�ల ��్వ�ా �్ార ణ�లను ��ంపజ�య��ాడ�. 

963) తతత్ �ం - సతయ్స్వర�ప���నందున భగ�ానుడ� తతత్ �ం అ� �ె�యబ��న �ాడ�. 

964) తతత్ ��త్ - సతయ్�దు�ెనౖ భగ�ానుడ� తతత్ ��త్ అ� సుత్ �ంచబడ��ాడ�. 

965) ఏ�ా��్మ - ఏక���, అ��్వ�య���న పరమ�త్మ 

966) జన్మమృత�య్ జ�ా�గ: - ప�ట�్ట ట, ఉండ�ట, ��ర�గ�ట, మ�ర�ప్�ెందుట, కృ�ంచుట న�ంచుట వంట� ��ారమ�లక� ల�ను�ా��ాడ�. 

967) భ�ర�భ్వ: స్వసత్ ర�: - భ�: భ�వ: స్వ: అను �ాయ్హృ� ర�పమ�ల� 3 గల�ాడ�. 

968) ��ర: - సం�ార �ాగరమ�ను ��ట�ంచు�ాడ�. 

969) స��� - తం��్ర వంట��ా�ెనౖ భగ�ానుడ�. 

970) ప్ర�ి��మహః - బ్రహ్మ�ేవ���� క��� తం��్ర���న�ాడ�. 

971) యజ్ఞ: - యజ్ఞ స్వర�ప�డ�. 

972) యజ్ఞప�: - యజ్ఞమ� నందు అ���ా్ట న �వేత ����నౖ భగ�ానుడ�. 

973) యజ�్వ - యజ్ఞమ� నందు యజమ��. 

974) యజ�్ఞ ంగ: - యజ్ఞమ� ల�� అంగమ�ల�న్య� ���� అ�న�ాడ�. 

975) యజ్ఞ�ాహన: - ఫల��త�వ�ల�నౖ యజ్ఞమ�ల� �ాహనమ�ల��ా కల�ాడ�. 

976) యజ్ఞభృత్ - యజ్ఞమ�లను సంర��ంచు�ాడ�. 

977) యజ్ఞకృత్ - యజ్ఞమ�లను �ర్వ��ంచు�ాడ�. 

978) య�్ఞ - యజ్ఞమ�లందు ప్ర��నమ��ా ఆ�ా��ంచుబడ��ాడ�. 

979) యజ్ఞభ�క్ - యజ్ఞఫలమ�ను అనుభ�ంచు�ాడ�. 

980) యజ్ఞ�ాధన: - తనను �� ందుటక� యజ్ఞమ�ల� �ాధనమ�ల��ా గల�ాడ�. 

981) యజ�్ఞ ంతకృత్ - యజ్ఞఫలమ� �చు్చ�ాడ�. 

982) యజ్ఞగ�హయ్మ్ - ��పయ్���న యజ్ఞమ� ����ౖన�ాడ�. 

983) అనన్ం - ఆ�రమ� ����ౖన�ాడ�. 

984) అ��న్ద: - అనన్మ� భ��ంచు�ాడ�. 

985) ఆత్మ��: - తన ఆ��ాభ్వమ�నక� ���� �ారణ���న�ాడ�. 

986) స్వయంజ�త: - మ��క�� ప్ర��యమ� ల�క�� తనక� ��నుగ ఆ�రభ్�ంచు�ాడ�. 

987) ��ౖఖ�న: - �్ార పం�క దు:ఖమ�ను ��ా��ంచు�ాడ�. 

988) �ామ�ాయన: - �ామ�ానమ� �ేయ��ాడ�. 

989) �ేవ��నందన: - �వే�� ప�త�్ర �ైన �� కృష�్ణ డ�. 

990) స్ర�ా్ట  - సృ�ి్టకరత్ 

991) ���శ: - భ���� ��ధు�ైన�ాడ�. 

992) �ాప��శన: - �ాపమ�లను న�ంపజ�య��ాడ�. 

993) శంఖభృత్ - �ాంచజనయ్మను శంఖమ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

994) నంద�� - నందకమను ఖడగ్ మ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

995) చ��� - సుదర్శనమ�ను చక�మ�ను ధ��ం�న�ాడ�. 

996) �ారంగ ధ��్వ - �ారంగమ� అ���� ధనుసుస్ కల�ాడ�. 

997) గ��ధర: - ���ద�� య���� గదను ధ��ం�న�ాడ�. 

998) ర��ంగ�ాణ�: - చక�మ� �ే�యందు గల�ాడ�. 

999) అ��భయ్: - కలవరమ� ల���ాడ�. 

1000) సర్వ ప్రహరణ�య�ధ: - సర్వ�ధ ఆయ�ధమ�ల� కల�ాడ�. 

 
వనమ�లను ధ��ం�, గద, శంఖ,చక�మ�ల�� ��రగ్ నందకమ�ల�� ���ల�్ల చునన్ ��మ��న్�ాయణ మ���త్ ��మహ��న్వ�నగ� ��కృష్ణ  పరమ�త్మ మనలను స�� ర��ంచు�ాక. 

సహస్ర��మమ� –భగవ��న్మ స్మరణ. అననయ్ భ��త్�� ననున్ �రంతరమ� స్మరణ�యే� భక�త్ నక� ��ను సులభ�డను. 
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ఉతత్ర �ీ��క : 
ఇ�దం ��రత్�యసయ్ ��శవసయ్ మ�త్మనః| 

��మ�న్ం సహస్రం ���ాయ్��ం అ����ణ ప్ర����త్తమ్|| 

 
 
య ఇదం శృణ�య�త్ �తయ్ం య�ా్చ�ి ప����రత్��త్ 

���భం �్ార ప�న్య��్కం�త్ ��  మ��ే్రహచమ�నవః|| 

 
 
����నత్��బ�్ర హ్మణ�ాస్�త్ కష్�్ర� �జ�� భ��త్| 

��ౖ��య్ ధనసమృదధ్�ాస్�త్ �ద్ర సుస్ఖ మ�ాప�న్య�త్|| 

 
 
ధ�ా్మ��్థ �్ార ప�న్య�దధ్ర్మం అ�ా్థ ��్థ ��రధ్మ�ప�న్య�త్ 

�ామ�న�ాప�న్య�త్ �ా� ప్రజ���్థ ��ప�న్ య�త��జ�ః|| 

 
 
 
భ��త్మ�నయ్ సస్�ో��్థ య ��సత్దగ్ త మ�నసః| 

సహస్రం �ాసు�వేసయ్ ��మ�న్ ��తత్ ప్ర��రత్��త్|| 

యశః �్ార �� న్� �ప�లం య�� �్ార ��నయ్��వచ| 

అచల�ం ��య మ��� న్� ���యః �్ార �� న్తయ్నుతత్మం|| 

 
 
 
న భయం క్వ� ���� న్� �రయ్ం �జేశ్చ �నద్�| 

భవ తయ్���� దుయ్�మ�న్ బలర�ప గ�ణ��్వతః|| 

 
���ా��త్  మ�చయ్�ే ���ాత్ బ�ోధ్  మ��యే్త బనధ్��త్| 

భయ� ను్మ�ేయ్త �తసుత్  మ��ేయ్ ��పనన్ ఆపదః|| 

 
 
దు�ాగ్ ణయ్�తర ��య్� ప�ర�షః ప�ర��� తత్మం| 

సుత్ వ ��న్మసహ��్రణ �తయ్ం భ��త్ సమ�్వతః|| 

 
 
�ాసు�ే�ాశ�� మ��త్ � �ాసు�వే ప�ాయణః| 

సర్వ�ాప ����ధ్ ��్మ య�� బ్రహ్మ స��తనం|| 

 
 
న �ాసు�ేవ భ�ాత్ ��ం అ�భం �దయ్� ేక్వ�త్| 

జన్మ మృత�య్ జ�ా �ాయ్�� భయం ��ౖ��పజ�య�|ే 

 
ఇమం సత్వ మ��య�నః శ���ధ్ భ��త్ సమ�్వతః| 

య�జ�య్ ��త్మ సుఖ���త్ ః �� ధృ� స్మృ� ����త్�ః|| 

 
 
న��� �ో  న చ మ�తస్రయ్ం న ల��� �� ���మ�ః| 

భవ�త్  కృత ప�ణ�య్��ం భ�ాత్ ��ం ప�ర��� తత్��|| 

 
�ౌయ్ సస్చం��్ర ర్కనకష్త్రం ఖం ���� భ�ర్మహ� ద��ః| 

�ాసు�ేవసయ్ ���య్ణ �ధృ��� మ�త్మనః|| 

 
 
 
ససు�ాసుర గంధర్వం సయ��రగ �ాకష్సం| 

జగద్వ�� వరత్�ేదం కృష్ణసయ్ సచ�ాచరం|| 

 
 
ఇ�ద్ �య�ణ� మ��బ���ధ్ ః సతత్ �ం �ేజ�బలం ధృ�ః|| 

�ాసు�ే�ాత్మ �ా��య్హ�ః ��త్రం ��త్రజ్ఞ ఏవ చ|| 

 
 
స�ా్వగమ��� మ���రః ప్రథమం ప��క�ప్తః|| 

ఆ��ర ప్రభ�� ధ��్మ ధర్మసయ్ ప్రభ�రచుయ్తః|| 

 
 
ఋషయః �ిత�� �వేః మ�భ���� ��తవః| 

జంగమ�జంగమం �దేం జగ��న్�ాయణ�దభ్వమ్|| 

 
 
��� జ�్ఞ నం త�� �ాంఖయ్ం ���య్ �్శల��� కర్మచ| 

��ద�ా్శ�ాత్ � ణ� �జ�్ఞ నం ఏతత్ సర్వం జ��రద్��త్|| 

 
 
ఏ���ష�్ణ  ర్మహదూభ్తం పృథగ�భ్�� నయ్��కశః| 

�్రన్ ల��ాన్ �ాయ్పయ్ భ�����్మ భ�ం��త్ �శ్వభ�గవయ్యః|| 

 
 

 
 
 
 
Thus, the thousand divine names of Bhagavan Keshava, the Supreme who is pre-eminently worthy of being praised, have been sung in their entirety (in all 
their bearings). These divya namas are meant to be recited both here and in all the upper worlds including the transcendent abode (heaven), inasmuch as they 
pertain to the MahAtma, the supreme being, Kesava. 
 మ�త�్మడూ, ����త్మప్ద��న�ాడ� అ�న ���ావ�డ�� �ష�్ణ  �వే�� సహస్ర ��వయ్ ��మ�ల� ప���త్�ా �పెప్బ��్డ �. 

 
Nothing inauspicious (or obnoxious) will befall the one who devoutly listens to the recital of this sahasranama stotra daily and (the more so) the one who 
recites it wherever it may be, whether in this world or the worlds beyond. 
ఈ సహస్ర��మ�ల� ప్ర� �తయ్ం �నన్వర�, �ా�ాయణ �ే�ిన�ార�, ఈ ల�కంల� �ా�, పరల�కంల� �ా� సకల ���లను �� ందు��ర�. 

 
If the person who chants these names is a Brahmin he will attain the knowledge of the Vedanta; if a Kshatriya, he will become a victorious warrior; if a vaisya, 
he will acquire immense wealth, and if a sudra, he will remain happy. 
 బ�్ర హ్మణ�డ� ����ంత జ�్ఞ ���న్, కష్�్రయ�డ� �జయ��న్,��ౖ�య్డ� ధనసమ�� ��ద్�,�దు్ర డ� సకల సుఖ�లను �� ందు��ర�. 

 
 
If a person recites the holy names with a desire abiding in dharma, he will achieve it; if he is desirous of wealth he will get wealth; if he is after the pleasures of 
life he will get them all; if he wants to have progeny, he will have it. In short, those who recite these holy names of the Lord will reap the desired fruits without 
fail. 
ధ�ా్మ�న్ ఆక��ం�ే�ాడ� ధ�ా్మ�న్, ధ���న్ �����ాడ� ధ���న్, ���ాలను �����ాడ� ���ాలను, సం�����న్ అ��ధ్ం�ే�ాడ� సం�����న్ �� ందు��ర�. 

 
 
Well, take the case of a staunch devotee who gets up in the morning and purifies himself through bath followed by daily observance of the prescribed rites and 
rituals and then recites the thousand names of Lord Vasudeva, with a mind firmly fixed on him. 
 
He gains great reputation and is reckoned as the foremost among his kith and kin. He acquires abundant wealth (in this world) and keeps it in tact while, in the 
other world he enjoys everlasting bliss, (anuttamam sreyah - salvation). 
ఎవర� �తయ్మ� �����, శ�దధ్ , భ��త్ కల�ా�ై �ాసు�వే�� �క్క ఈ ���య్��మ�లను చక్క�ా ����త్సుత్ ��న్�ో , అతడ� ����త్�, ��పప్ �ా్థ ���న్, ��గయ్మ�ను, ���యసుస్ను, 

�� ందుత���న్డ� 

 
Free from fear (through any source) and sickness (at any time), the chanter acquires valor, power and strength and is endowed with a healthy body, noble 
traits and dazzling brilliance. 
అట�వంట� వయ్��త్ ��ం�త�త్  క��� భయ��న్ �� ందడ�. ఉ��స్��న్, �రయ్�ా��త్� �� ందు��డ�. ���ార��త�డ��ా, �ాం�మంత�డ��ా బల ర��ా�� సుగ�ణ�ల�� అల�ార���డ�. 

The one afflicted by sickness will get rid of it, the one, in shackles of sorts will get disentangled while the one stricken by fear, will become free from it and the 
one beset with difficulties, will get absolved of them (whatever be their magnitude). 
���ా��ీ�త�డ� ఆ��గయ్వంత�డవ���డ�. బం��ంపబ��న �ాడ� బం��లనుం�� �మ�క�త్ డవ���డ�. �� గల�ాడ� ��ాభ్య�డవ���డ�. ఆపదలల� ఉనన్�ాడ� �ాట� నుం� 

బయటపడ��డ�. 

 
That person who praises with devotion the supreme being Purusottama through the daily recital of these thousand names, surmounts, in no time, the 
seemingly insuperable difficulties one and all. 
ప్ర��తయ్ం భ��త్ కల�ా�ె ౖసహ����మ�ల�� ప�ర��� తత్మ��ైన �ష�్ణ వ�ను సుత్ �ం� ేప�ర�ష�డ� ఎట�వంట� క�ా్ట ల���ౖ� అ� �ఘ�ం�ా అ��గ��ాత్ డ�. 

 
The one, who seeks out Lord Vasudeva, looking upon Him as the highest goal to be attained, gets cleansed (purged) of all sins. With a mind thus purified, the 
chanter attains the eternal Brahman. 
�ాసు�ేవ��ెనౖ �ష�్ణ వ�ను ఆశ��ం�, �ాసు�వే�����ౖ� భ��త్గల మనుష�య్డ� సకల �ా�ా �మ�క�త్ �ె,ౖ ప�����ద్ త�్మ�ై స��తన బ్ర�్మ�న్ �� ందు��డ�. 

 
Nothing inauspicious ever befalls the devotees of Vasudeva nor do they have any fear from the cyclic operation of birth, disease, old age and death any longer. 
(With the certain prospect of attaining Him in heaven at the end of the current span of life). 
 �ాసు�వే�� భక�త్ లక� ఏ �ధ���న అ���ల� కల�గవ�. జన్మ, జ్వర �ాయ్��, మృత�య్వ� �దల�నౖ భయ�ల� వ�ండవ�. 

 
The chanter of this hymn, with zeal and devotion, is blest with the happy realization of the essential nature of the self (svasvarUpa), besides the qualities of 
serenity, mental stability, unfailing memory and great fame and wealth (put to beneficial use). 
 భ��త్శ�దధ్ల�� ఈ సహస్ర��మ�లను �ా�ాయణ ��ే��ాడ� ఆత్మసుఖం, సహనం,����గయ్ం, �ైరయ్ం, జ�్ఞ పకశ��త్, యశసుస్ �దల�ౖన �ాట�� �� ందు��డ�. 

 
Neither anger nor jealousy, neither avarice nor unholy thoughts taint the minds of the true devotees of Purusottama, who have to their credit many a virtuous 
deed. 
 ప�ర��� తత్మ��ైన �ష�్ణ  భక�త్ లల� ��పం, అసూయ, ల�భం, �దల�ౖన దుర�గ్ ణ�ల� ������� ���. 

 
The firmament, the Moon, the Sun and the Stars, the Sky, the directions, earth and the vast ocean are one and all, propped up by the supreme valor of 
Vasudeva. 
 �ేవల�కం, చంద్ర సూరయ్ నకష్��్ర ల�� క���న ఆ�ాశం ��క�్కల�, భ��, సమ�ద్రం �దల�నౖ� మ�త�్మ�ెనౖ �ాసు�ేవ�� ప్ర��వం �తే �ాట� �ాట� �ా్థ ��లల� �ి్థరం�ా ��� 

ఉంట���న్�. 

 
This world with all its contents, the sentient beings and non-sentient things, the gods, the asuras, and gandharvas, the yaksas, nagas and raksasas, is under the 
supreme control of Sri Krishna. 
 �ేవతల�, ��నవ�ల�, గంధర�్వల�, య�ల�, పనన్గ�ల�, రక్కసుల�, చ�ాచర ర�ప���న ఈ జగత�త్ - ��కృష�్ణ � అజ�్ఞ నువరత్��� య�నన్��. 

 
The several sense organs, the mind, the intellect, (the quality of) sattva, power, strength, firmness as well as the body as a whole and the individual souls - all 
of them have Vasudeva as their AtmA (inner soul) [Vasudevatmakani means that all of them (prakriti and the jivas) constitute his body]. sastra should 
be supplied as subject of the predicat ahuh to read the shastras say. 
 జ�్ఞ న-కర్మ  ఇం��్రయ�ల�, మనసుస్, బ���ధ్ , �తత్ ం, �ాం�, బలం, �ైరయ్ం, శ��రం, �వ�డ�, ఇవ�న్ �ాసు�వే�� స్వర��ాల� �పెప్బడ�త���న్�. 

 
Right conduct has been laid down as the most important, the foremost of all the dharma revealed by the shastras. Right conduct gives rise to dharmas. 
Bhagavan Achyuta is the deity propitiated by dharma, who not only helps in one's adherence of dharma, but also awards the fruits thereof 
సకల ����లక� మ�ందు�ా ఆ��రం �పెప్బ��ం��. ఆ��రం నుం�� ధర్మం ప�డ���ం��. ధ�ా్మ��� అచుయ్త�� ేప్రభ�వ�. 

 
The sages, manes (pitaros - departed ancestors), gods, the great elements and their effects, the mobile beings and the immobile things comprising the entire 
universe, have all emanated from Narayana. 
 ఋష�ల�, �ితృ�వేతల�, �ేవత�ల�, పంచమహభ�తల�, సపత్��త�వ�ల�, ��ర ఆచరత్మక���న జగత�త్  ఇవ�న్ ��మ��న్�ాయణ�� వల్ల�� ఉద్బ�ం���. 

 
 
The knowledge of Yoga, sankhya, the several branches of learning, arts, works, vedas, sastras – all these spring from Bhagavan Janardana. 
�గం, జ�్ఞ నం, �ాంఖయ్ం, సకల �దయ్ల�, �లప్ం, ����ల�, �ా�ాత్ � ల�, �జ�్ఞ నం ఈ సకలం జనరధ్ను� వల�్ల  కల�గ�త���న్�. 

 
 
Lord Vishnu is the unique deity of incomparable excellence, in that He pervades the great elements of multifarious kinds and the three worlds (of souls). He is 
their AtmA and their protector. And yet he stands head and shoulders above them all and is not the least tainted by their defects. 
 �ష�్ణ ��క్క�ే మ�దూభ్తం. ���ార��త�డ�. (పరమ�ెవౖం). భ���త�్మ�ెనౖ �ష�్ణ �� మ�ల�్ల �ాలల� �ాయ్�ిం� అనుభ�సుత్ ��న్డ�. 
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ఇమం సత్వం భగవ�� ���్ణ �ా్వ���న ����త్తం| 

ప��దయ్ ఇ�ే్ఛత్ ప�ర�షః ���యః �్ార ప�త్ ం సుఖ��చ|| 

 
 
���్వశ్వర మజం �వేం జగతః ప్రభ�మవయ్యం| 

భజ�త్  �� ప�ష్క�ాకష్ం న�ే య��త్  ప�ాభవమ్|| 

 
న�ే య�ం� ప�ాభవమ్ ఓమ్ నమ ఇ� 

 
 
 
అర�జ్ న ఉ�ాచ : 

పద్మపత్ర ��ాల�కష్ పద్మ��భ సు��తత్మ| 

భ�ాత్ �� మనుర�ాత్ ��ం ��్ర �� భవ జనరధ్న|| 

 
�� భగ�ాను�ాచ : 

�మ�ం ��ం సహ��్రణ ��త్ త� �చ్ఛ� �ాణ్డవ| 

��  హ ����న ��్ల ��న సుత్ త ఏవ న సంశయః|| 

సుత్ త ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇ� 

 
 
�ాయ్స ఉ�ాచ : 

�ాస��త్ �ాసు�ేవసయ్ �ా�తిం � ేజగత్రయం| 

సర్వభ�త ��ా��  �ి �ాసు�వే న�సుత్ �|ే| 

�� �ాసు�ేవ న�సుత్ త ఓమ్ నమ ఇ� 

 
�ార్వత�య్�ాచ : 

�����ా��న లఘ�� ���్ణ �ాన్మ సహస్రకం| 

పఠయ్�ే పం���ః �తయ్ం ��� త� ���్ఛమయ్హం ప్ర��|| 

 
 
ఈశ్వర ఉ�ాచ : 

���ామ �ామ �ా��� ర�� �ా�� మ��ర��| 

సహస్ర��మ తత�త్ లయ్ం �ామ��మ వ�ాన��|| 

�� �ామ��మ వ�ానన్ ఓమ్ నమ ఇ� 

బ్రహ� ్మ�ాచ : 

న� సత్ �న��త్ య సహస్రమ�రత్�� సహస్ర�ా���� 

���ర�బ�హ�� | 

సహస్ర����న్ ప�ర��ాయ �ాశ్వ�ే సహస్ర��ట�య�గ����ణ� 

నమః || 

 
�� సహస్ర్ర��ట� య�గ����ణ� ఓమ్ నమ ఇ� 

 
 
 
సంజయ ఉ�ాచ : 

యత్ర ���శ్వరః కృ��్ణ  యత్ర �ా��్థ  ధనురధ్రః| 

తత్ర��ః �జ�భ��ః ధు్ర �ా ��ః మ�ర్మమ|| 

 
 
�� భగ�ాను�ాచ : 

అన��య్�్చనత్య��త్  మ�ం �� జ��ః పర�య్�ాస�|ే 

�ే�ాం ���య్�య��ాత్ ��ం �గ��మం వ�మయ్హం|| 

 
 
 
ప���్ర ణ�య �ాధూ��ం ����ాయ చ దుష్కృ��మ్| 

ధర్మ సం�ా్థ ప���ా్థ య సంభ�ా� య��� య���|| 

 
 
అ�ాత్  �షణ�్ణ �్శ��ల�శ్చ���ః ���ష�చ�ాయ్��ష� వరత్మ���ః| 

సం��రత్����ాయణ శబద్మ�త్రం �మ�కత్ ధుఃఖ�సుస్ 

���భవ�త్|| 

 
 
 
యదకష్ర పదభ్రష్టం మ���్ర ��నంత� యదభ్��త్| 

తతస్ర్వం కష్మయ్��ం �వే! ���ాయణ! న�సుత్ �|ే| 

 
 
 
 
ఇ� �� మ���ర�ే శతసహ�ి్ర�ాయ�ం సం����య�ం 

��ౖయ��ి�ాయ్ం 

ఆను�ాస�క పర్వణ� �కష్ధ��్మ �� �ష్మ-య����ి్ఠ ర సం�ా�ే 

�� ���్ణ ః ��వయ్సహస్ర��మ ��త్ త్రం ��మ ఏ��న పం��శద��క 

��్వశతత���య్యః || 

|| ఓం తత్ సత్ సర్వం ��కృ�ా్ణ రప్ణమసుత్  || 

That person who desires to obtain supreme bliss in the yonder heaven as well as the pleasures of this world should read the stotra of Bhagavan Vishnu, sung 
by the great sage Vyasa. 
 ఏ మ�నవ�డ� ��యసుస్, సుఖం �ా�ాల� ��ర�త���న్�ో  ఆ మ�నవ�డ� �ాయ్సమహ��ష్  �తే ����త్ంచబ��న ���ష�్ణ సహస్ర ��మ�లను ప��ం���. 

 
The lotus eyed is the birth less, Supreme deity, the sovereign lord of the universe and the cause of creation and dissolution of the universe. Those who sing his 
praise will never meet with disrespect or discomfiture of any kind. 
 జగ��శ్వర�డూ, జన్మర��త�డూ, ల�కనయక�డూ, అవయ్య�డూ, పద్మ��త�్ర డూ అ�న �ష�్ణ  �ేవ�� ఎవర� భ��ాత్ �� �ార� ప�ాభ�ాలను �� ందర�. 

 
Salutation to the lord of all auspiciousness, never will they meet with any disrespect from any source. 
ఓం నమః  అంట�, ప�ాభవం క�ల��ా��రదంట� �ష�్ణ �వే���� నమస్క��సుత్ ��న్ను. 

 
 
Arjuna said "O Janardana, the greatest of gods, with broad eyes like lotus petals and lotus on your navel! May you be the protector of your loving devotees. 
 అర�జ్ నుడ� �ె��ప్ను: పద్మమ�ల వంట� ��ాల���న కనున్ల� గల�ా��, ��� యందు ��మరప�వ�్వ గల�ా��, �ేవతలంద�� కంట� ���ష్ట���న�ా��, ఓ జ��రధ్��, దయ�� భక�త్ లను 

ర��ంచు.  ("పద్మ����! జ��రధ్��! అనురక�త్ ల�ౖన భక�త్ లను �ా�ాడ�") 

 
 
Bhagavan said: Arjuna, a person may, of course, be desirous of lauding me by reciting all the thousand names. But on my part, I feel satisfied with the chanting 
of just one sloka (out of the hundred and odd slokas). There is no doubt about it. There is no doubt about it. Salutations to the auspicious lord (Om) 
భగవంత�డ� �ె��ప్ను: ఓ �ాండ�ా, ఎవర� ననున్ మన�ా�ా సహస్ర��మ�ల�� సుత్ �ం��ల� ఇచ్చ���ాత్ �ో , అట�వంట��ాడ� ఒక్క ��్ల కం ప��ం���  ��ను సుత్ �ంచ బ��నట�్ల . అందుల� 

సం�ేహం ల�దు. ఓం నమః అంట�, సంశయం ల�దంట� �ష�్ణ �వే����  నమస్క��సుత్ ��న్ను. ("�� ��� ��మమ�ల� సుత్ �ంచ���� �ార� ఒ�� ఒక ��్ల కమ�ను సుత్ �ం��� �ా� 

ననున్ �� ందగలర�") 

 
 
Vyasa said: Vasudeva, all the three worlds become viable only because they are pervaded by you the all-pervading.You are indeed the abode of all beings. 
Salutations to you O Vasudeva. 
�ాయ్సుడ� ప���ను: �ాసు��ేా � ఉ��� వల�్ల  మ�ల�్ల �ాల� ��� ఉ��న్�. సర్వభ���లల� �వ�ం� ే�క� నమ�ా్కరం. ("మ�ల�్ల కమ�ల� �ాసు�వే�� వలన �ల�య���న్�. 

అ�న్ భ�తమ�లల�ను �ాసు�ేవ�డ� అంత�ాయ్�. �ాసు�ేవ�నక� న�సుత్ త�ల�") ఓం �� �ాసు�వే���� నమ�ా్కరం. 

 
 
Parvathi said: Pray spell out the easy method by which the thousand names of Lord Vishnu could be deemed to have been recited by learned persons daily. I 
wish to be enlightened by you My Lord. 
�ార్వ��ే� పర��శ్వర���� ప���ను: ప్ర��, జ�్ఞ నవంత�ల�ౖన పం��త�ల� �తయ్ం ఏ ఉ�ాయం �ేత సులభం�ా �� �ష�్ణ సహస్ర��మ��న్  �ా�ాయణ �ేసుత్ ��న్�� ఆ ఉ�ాయ��న్ 

�న��ర�త���న్ను. ( "ప్ర��! ఈశ్వ�ా! �ష�్ణ  సహస్ర ��మమ�ను పం��త�ల� �తయ్ం క�్ల పత్ ం�ా ఎల� ప���ాత్ ర�? ��ల�యం��")అ� �నన్�ంచ�ా  

 
 
Ishvara said: Here you are, Sri Rama's name, being the delightful source of mental exhilaration, I take great delight in reciting it repeatedly, any length of time. 
Rama's name is indeed on par with the thousand names of Lord Vishnu spelt out in this Hymnal, O my blessed lady. 
ఈశ్వర�డ� ప���ను: సుందర వద��, ‘���ామ �ామ’ అ� మ��హర��ెనౖ �ామ�� యం�ే ��ను �ా�సుత్ ��న్ను. ఆ �ామ��మం సహస్ర��మ���� సమ�న���న��. ( "���ామ �ామ 

�ామ య� �ామ��మమ�ను ��య్�ంచనగ�ను. �ామ��మమ� ��� ��మమ�లక� సమ�నమ�") ��ర�వద��, �ామ��మ�� సహస్ర��మ���� సమ�నం. ఓం నమ�ా్కరం. 

Brahma said: Salutations to Bhagvan who is eternal, who has a thousand forms, a thousand feet, (a thousand) eyes, (a thousand) heads, (a thousand) thighs 
and (a thousand) arms and who is the eternal Purusa, having a thousand names. Salutations to him who is sustainer of a thousand crores of aeons. 
 బ్రహ్మ �ె��ప్ను: అంతం ల��, ��ల ర��ాల�� ప్ర�ా�సుత్ నన్  ��ల ప��ల�, ��ల కనున్ల�, ��ల తలల�, ��ల ��డల�, ��ల భ�జ�ల�, ��ల ��మ�ల� క���న, �త�య్�ైన ప�ర�ష���� 

నమ�ా్కరం. సహస్ర��ట� య��ాలను ధ��ం�న �ష�్ణ వ�క� నమ�ా్కరం. ("అనంత�డ�, ��ల��� ర�పమ�ల�, �ాదమ�ల�, కనుల�, �రసుస్ల�, భ�జమ�ల�, ��మమ�ల� గల 

ప�ర�ష�నక� న�సుత్ . సహస్ర��ట� య��ాల� ధ��ం�న �ా��� నమ�ా్కరమ�ల�") 

 
 
Salutations to the auspicious lord denoted by OM, the (mighty) sustainer of a thousand crores of aeons. 
అ��క ��ట్ల  య��ాలను ధ��ం�న �ష�్ణ వ�క� నమ�ా్కరం 

 
 
Sanjaya said: Where Sri Krishna, the lord of yoga is and where stands pArtha (Arjuna) holding the (dexterous) bow there and there alone shall abide 
permanently prosperity, victory, glory and righteousness (moral ethics). This is my conclusion (considered opinion). 
 సంజయ�డ� ��ె�ప్ను: ఎక్కడ ���స్వర��ెనౖ ��కృష్ణపరమ�త్మ ఉంట��ో , అక్కడ మంగళం, �జయం, ఐశ్వరయ్ం �శ్చయం�ా  ఉంట��. ("���శ్వర��ెనౖ కృష�్ణ డ�, ధను�ాధ్ ��యగ� 

అర�జ్ నుడ� ఉనన్��ట ఐశ్వరయ్మ�, �జయమ� �శ్చయం�ా ఉంట��.") 

 
 
Shri Bagavan said: Unto those people who meditate solely on me (as the repository of all auspicious traits and the sovereign master of the universe), I bear the 
burden of vouchsafing the yoga (of attaining me) and kshema (retaining them in that position without sliding back). 
 �� భగ�ానుడ� ప���ను: ఏ జనుల� అనయ్ �ంతన ల�క న��న్ ఉ�ా�ిసుత్ ��న్�� అట�వంట� య�కత్���న మనసుస్ గల�ా�� �గ��మ�లను ��ను వ��సుత్ ��న్ను. ("ఇతర �ంతనల� 

ల�క న��న్ న�్మ ఉ�ాసన �ే���ా�� �గ��మ�ల� ���� వ���ాత్ ను. ప్ర�య�గం ల�ను దుష్ట  �కష్ణక�, �ాధురకష్ణక� ��ను అవత���ాత్ ను") 

 
 
For the protection of the devout, for the frustration of the wicked and fixing dharma on a firm foundation, I get born, age after age. 
 �ాధుజనులను ర��ంచ�����, దుష్టజనులను ���ంచ�����, ధ�ా్మ�న్ �లబ�ట్ట�����, ప్ర�య�గంల�నూ అవ��రం ��ల�్చచు��న్ను. 

 
 
 
దు:ఖ��ీ�త�ల�, ���రగ�సుత్ ల�, సమ�ాత్ �న్ ��ల�ప్�న�ార�, భయం గల�ార�,�ర���న �ాయ్ధుల�ే �ీ��ంపబ��న�ార�, ‘���ాయణ’ అ�� శబ�ధ్ �న్ �ె�ిప్నంత మ�త్రం �ేత�� సకల 

దు:ఖ�లను బ��ి సుఖవంత�లవ���ర�. (���ాయణ ��మ స్మరణ ప్ర��వమ� - "దుః�త�ల�నౖ�ార�, భయగ�సుత్ ల�, �ాయ్���ీ��త�ల� ��వలమ� ���ాయణ శబద్మ�ను 

సం����త్ం�న��డల దుఃఖమ�నుం�� �మ�క�త్ ల� ౖసుఖమ�ను �� ందు��ర�.") 

 
 
శ��రం �తే, �ాక�్క �తే, మనసుస్ �తే, జ�్ఞ ����్రయ�ల �తే, బ���ధ్  �తే, స్వ��వం �తే, ఏ �� కర్మలను �ేసుత్ ��న్�� ఆ కర్మల�న్ట�� ‘���ాయణ’ అ� పరమ ప�ర�ష��ెనౖ 

���ాయణ���� సమరప్ణ �సేుత్ ��న్ను. (శ��రమ��తే �ా�, �ాక�్క�ేత �ా�, ఇం��్రయ�ల�ేత �ా�, బ���ధ్�తే �ా�, స్వ��వం�ేత �ా� ��ే� కర్మలన�న్ంట�� ��మ��న్�ాయణ�న�� 

సమ��ప్సుత్ ��న్ను. భగవంత���! �� ��త్ త్రంల�� అకష్ర, పద, మ���్ర  ల�పమ�లను కష్�ంచు. ���ాయణ�! �క� నమ�ా్కరమ�.) 
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