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VISHNU   SAHASRANAMAM 

 
 

ஓ" ஷு%லா"பரதர" வி-." ஷஷிவ/ண" ச2/3ச" | 

4ரஸ6நவதந" 8யாேய8 ஸ/வவி%ேநாபஷா"தேய || 1 || 
 

ய;ய8விரதவ%8ரா8யாஃ பாாிஷ8யாஃ பரஃ ஷத" | 

வி%ந" நி%ந"தி ஸதத" வி-வ%ேஸந" தமா-ரேய || 2 || 
 

>யாஸ" வ?-ட ந4தார" ஷ%ேதஃ ெபௗ8ரமகDமஷ" | 

பராஷரா8மச" வ"ேத ஷுகதாத" தேபாநிதி" 
|| 3 || 

 
>யாஸாய வி-. Eபாய >யாஸEபாய வி-ணேவ | 

நேமா ைவ 4ரGமநிதேய வா?-டாய நேமா நமஃ || 4 || 
 

அவிகாராய ஷு8தாய நி8யாய பரமா8மேந | 

ஸைதக Eப Eபாய வி-ணேவ ஸ/வசி-ணேவ 
|| 5 || 

 
ய;ய ;மரணமா8ேரண ச6மஸ"ஸாரப"தநா8 | 

விIJயேத நம;த;ைம வி-ணேவ 4ரபவி-ணேவ || 6 || 
 

ஓ" நேமா வி-ணேவ 4ரபவி-ணேவ | 
 

-ாீ ைவஷ"பாயந உவாச 
-M8வா த/மா நேஷேஷண பாவநாநி ச ஸ/வஷஃ | 

Nதி-Oரஃ ஷா"தநவ" 3நேரவா4ய பாஷத || 7 || 
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Nதி-Oர உவாச 
கிேமக" ைதவத" ேலாேக கி" வா4ேயக" பராயண" 

;2வ"தஃ க" கம/ச"தஃ 4ரா4PN/மாநவாஃ ஷுப" || 8 || 
 

ேகா த/மஃ ஸ/வத/மாணா" பவதஃ பரேமா மதஃ | 

கி" சப6IJயேத ச62/ச6மஸ"ஸார ப"தநா8 
|| 9 || 

 
-ாீ Q-ம உவாச 

சக84ர3" ேதவேதவ மந"த" 3Mேஷா8தம" | 

;2வ6நாம ஸஹ;ேரண 3Mஷஃ ஸதேதா8திதஃ || 1௦ || 

 
தேமவ சா/சய6நி8ய" ப%8யா 3Mஷம>யய" | 

8யாய6 ;2வ6நம;ய"-ச யசமாந;தேமவ ச || 11 || 
 

அநாதி நிதந" வி-." ஸ/வேலாக மேஹ-வர" | 

ேலாகா8யS" ;2வ6நி8ய" ஸ/வ 2ஃகாதிேகா பேவ8 || 12 || 
 

4ரGமTய" ஸ/வ த/மUஞ" ேலாகாநா" கீ/தி வ/தந" | 

ேலாகநாத" மஹ8Wத" ஸ/வWத பேவா8பவ"|| 13 || 
 

ஏஷ ேம ஸ/வ த/மாணா" த/ேமாதிக தேமாமதஃ | 

ய8ப%8யா 3"டாீகாS" ;தைவர/ேச6நரஃ ஸதா || 14 || 
 

பரம" ேயா மஹ8ேதசஃ பரம" ேயா மஹ8தபஃ | 

பரம" ேயா மஹ84ரGம பரம" யஃ பராயண" 
| 15 || 
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பவி8ராணா" பவி8ர" ேயா ம"களாநா" ச ம"கள" | 

ைதவத" ேதவதாநா" ச Wதாநா" ேயா>யயஃ பிதா || 16 || 
 

யதஃ ஸ/வாணி Wதாநி பவ68யாதி Nகாகேம | 

ய;மி"-ச 4ரலய" யா"தி 3நேரவ NகSேய 
|| 17 || 

 
த;ய ேலாக 4ரதாந;ய சக6நாத;ய Wபேத | 

வி-ேணா/நாம ஸஹ;ர" ேம -M. பாப பயாபஹ" || 18 || 
 

யாநி நாமாநி ெகௗணாநி வி%யாதாநி மஹா8மநஃ | 

Mஷிபிஃ பாிகீதாநி தாநி வZயாமி Wதேய || 19 || 
 

Mஷி/நா"நா" ஸஹ;ர;ய ேவத>யாேஸா மஹாIநிஃ || 

ச"ேதாP-[4 ததா ேதேவா பகவா6 ேதவகீஸுதஃ || 2௦ || 

 
அ"Mதா" ஷூ8பேவா Qச" ஷ%தி/ேதவகிந"தநஃ | 

8ாிஸாமா GMதய" த;ய ஷா"8ய/ேத விநிNJயேத || 21 || 
 

வி-." சி-." மஹாவி-." 4ரபவி-." மேஹ-வர" || 

அேநகEப ைத8யா"த" நமாமி 3Mேஷா8தம" 
|| 22 || 

 
 
 
 
 

W/வ6யாஸஃ 
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அ;ய -ாீ வி-ேணா/தி>ய ஸஹ;ரநாம ;ேதா8ர 
மஹாம"8ர;ய || 

-ாீ ேவத>யாேஸா பகவா6 Mஷிஃ | 

அP-[4 ச"தஃ | 

-ாீமஹாவி-.ஃ பரமா8மா -ாீம6நாராயேணா ேதவதா | 

அ"Mதா"ஷூ8பேவா பாPாிதி Qச" | 

ேதவகீந"தநஃ ;ர-ேடதி ஷ%திஃ | 

உ8பவஃ, ேSாபேணா ேதவ இதி பரேமாம"8ரஃ | 

ஷ"க4M6ந"தகீ ச%ாீதி கீலக" | 

ஷா/6கத6வா கதாதர இ8ய;8ர" | 

ரதா"கபாணி ரேSா4ய இதி ேந8ர" | 

8ாிஸாமாஸாமகஃ ஸாேமதி கவச" | 

ஆந"த" பர4ரGேமதி ேயாநிஃ | 

M2;ஸுத/ஷநஃ கால இதி தி%ப"தஃ || 

-ாீவி-வEப இதி 8யாந" | 

-ாீ மஹாவி-. 4ாீ8ய/ேத ஸஹ;ரநாம சேப விநிேயாகஃ | 
 
 

கர6யாஸஃ 

வி-வ" வி-./வஷ_கார இ8ய"`-டா4யா" நமஃ 

அ"Mதா" ஷூ8பேவா பாPாிதி த/சநீ4யா" நமஃ 

4ரGமTேயா 4ரGம%M8 4ரGேமதி ம8யமா4யா" நமஃ 

ஸுவ/ணபி"2 ரேSா4ய இதி அநாமிகா4யா" நமஃ 

நிமிேஷாநிமிஷஃ ;ர%aதி கநி-Oகா4யா" நமஃ 

ரதா"கபாணி ரேSா4ய இதி கரதல கர4M-டா4யா" நமஃ 
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அ"க6யாஸஃ 

ஸு>ரதஃ ஸுIகஃ ஸூZம இதி Uஞாநாய GMதயாய நமஃ 

ஸஹ;ரb/திஃ வி-வா8மா இதி ஐ-வ/யாய ஷிரேஸ ;வாஹா 
ஸஹ;ரா/சிஃ ஸ4தசிGவ இதி ஷ%8ைய ஷிகாைய வஷ_ 

8ாிஸாமா ஸாமக;ஸாேமதி பலாய கவசாய ஹு" 
 

ரதா"கபாணி ரேSா4ய இதி ேந8ரா4யா" ெவௗஷ_ 

ஷா6கத6வா கதாதர இதி a/யாய அ;8ராயப_ 

M2ஃ ஸுத/ஷநஃ கால இதி தி%ப"தஃ 
 

8யாந" 

Sீேராத6வ84ரேதேஷ ஷுசிமணிவிலஸ8ைஸகேதெமௗ%திகாநா" 

மாலா%d4தாஸந;தஃ ;பOகமணிநிைப/ெமௗ%திைக/ம"Oதா"கஃ 
| 

ஷு4ைரர4ைரரத4ைரMபாிவிரசிைத/I%தQeஷ வ/ைஷஃ 

ஆந"தீ நஃ 3நீயாதாிநfநகதா ஷ"கபாணி/I`"தஃ || 1 || 
 

Wஃ பாெதௗ ய;ய நாபி/வியதஸுரநில-ச"8ர ஸூ/ெயௗ ச ேந8ேர 
க/ணாவாஷாஃ ஷிேரா8ெயௗ/Iகமபி தஹேநா ய;ய 

வா;ேதயம4திஃ | 
 

அ"தஃ;த" ய;ய வி-வ" ஸுர நரககேகாேபாகிக"த/வைத8ையஃ 

சி8ர" ர" ர"யேத த" 8ாி3வந வ3ஷ" வி-.மீஷ" நமாமி || 2 || 
 

ஓ" நேமா பகவேத வாஸுேதவாய ! 
 

ஷா6தாகார" 3சகஷயந" ப8மநாப" ஸுேரஷ" 

வி-வாதார" ககநஸ8Mஷ" ேமகவ/ண" ஷுபா"க" | 
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லZமீகா"த" கமலநயந" ேயாகிபி/8யாநக"ய" 

வ"ேத வி-." பவபயஹர" ஸ/வேலாைககநாத" || 3 || 
 

ேமக-யாம" Qதெகௗேஷயவாஸ" 

-ாீவ8ஸாக" ெகௗ;2ேபா8பா?தா"க" | 

3Tேயாேபத" 3"டாீகாயதாS" 

வி-." வ"ேத ஸ/வேலாைககநாத" || 4 || 
 

நமஃ ஸம;த Wதாநா" ஆதி Wதாய W4Mேத | 

அேநகEப Eபாய வி-ணேவ 4ரபவி-ணேவ 
|| 5|| 

 
ஸஷ"கச%ர" ஸகிாீட`"டல" 

ஸQதவ;8ர" ஸரgMேஹSண" | 

ஸஹார வSஃ;தல ேஷாபி ெகௗ;2ப" 

நமாமி வி-." ஷிரஸா ச2/3ச" | 6|| 
 

சாயாயா" பாாிசாத;ய ேஹம?"ஹாஸேநாபாி 
ஆgநம"3த-யாமமாயதாSமல"%Mத" || 7 || 

 
ச"8ராநந" ச2/பாஹு" -ாீவ8ஸா"கித வSஸ" 

M%மிணீ ஸ8யபாமா4யா" ஸஹித" %M-ணமா-ரேய || 8 || 
 

ப"சWச 
ல" - 4Mதி>யா8மேந க"த" ஸம/பயாமி 
ஹ" - ஆகாஷா8மேந 3-ைபஃ Wசயாமி 
ய" - வாhவா8மேந iபமா%ராபயாமி 
ர" - அ%6யா8மேந தீப" த/ஷயாமி 
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வ" - அ"Mதா8மேந ைநேவ8ய" நிேவதயாமி 
ஸ" - ஸ/வா8மேந ஸ/ேவாபசார Wசா நம;காரா6 ஸம/பயாமி 

 
;ேதா8ர" 

 
ஹாிஃ ஓ" 

 
வி-வ" வி-./வஷ_காேரா Wதப>யபவ84ர3ஃ | 

Wத%M8Wத4M8பாேவா Wதா8மா Wதபாவநஃ 
|| 1 || 

 
Wதா8மா பரமா8மா ச I%தாநா" பரமாகதிஃ | 

அ>யயஃ 3Mஷஃ ஸாSீ ேS8ரUேஞாSர ஏவ ச || 2 || 
 

ேயாேகா ேயாகவிதா" ேநதா 4ரதாந 3Mேஷ-வரஃ | 

நார?"ஹவ3ஃ -ாீமா6 ேகஷவஃ 3Mேஷா8தமஃ || 3 || 
 

ஸ/வஃ ஷ/வஃ ஷிவஃ ;தா./Wதாதி/நிதிர>யயஃ | 

ஸ"பேவா பாவேநா ப/தா 4ரபவஃ 4ர3ாீ-வரஃ 
|| 4 || 

 
;வய"Wஃ ஷ"3ராதி8யஃ 3-கராேSா மஹா;வநஃ | 

அநாதிநிதேநா தாதா விதாதா தா2M8தமஃ 
|| 5 || 

 
அ4ரேமேயா GMஷீேகஷஃ ப8மநாேபாமர4ர3ஃ | 

வி-வக/மா மP;8வ-டா ;தவி-டஃ ;தவிேரா 8Mவஃ || 6 || 
 

அ%ராGயஃ ஷா-வேதா %M-ேணா ேலாஹிதாSஃ 4ரத/தநஃ | 
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4ரWத;8ாிக`4தாம பவி8ர" ம"கள" பர" 
|| 7 || 

 
ஈஷாநஃ 4ராணதஃ 4ராேணா Jேய-டஃ -ேர-டஃ 4ரசாபதிஃ | 

ஹிரTயக/ேபா Wக/ேபா மாதேவா ம2ஸூதநஃ 
|| 8 || 

 
ஈ-வேரா வி%ரமீத6a ேமதாa வி%ரமஃ %ரமஃ | 

அP8தேமா 2ராத/ஷஃ %MதUஞஃ %Mதிரா8மவா6|| 9 || 
 

ஸுேரஷஃ ஷரண" ஷ/ம வி-வேரதாஃ 4ரசாபவஃ | 

அஹ;ஸ"வ8ஸேரா >யாளஃ 4ர8யயஃ ஸ/வத/ஷநஃ || 1௦ || 

 
அச;ஸ/ேவ-வரஃ ?8தஃ ?8திஃ ஸ/வாதிரJNதஃ | 

>Mஷாகபிரேமயா8மா ஸ/வேயாகவிநி;;Mதஃ || 11 || 
 

வஸு/வஸுமநாஃ ஸ8யஃ ஸமா8மா ஸ"மித;ஸமஃ | 

அேமாகஃ 3"டாீகாேSா >Mஷக/மா >Mஷா%Mதிஃ || 12 || 
 

M8ேரா பஹுஷிரா ப4M/வி-வேயாநிஃ ஷுசி-ரவாஃ | 

அ"Mதஃ ஷா-வத;தா./வராேராேஹா மஹாதபாஃ || 13 || 
 

ஸ/வகஃ ஸ/வ வி8பாP/வி-வ%ேஸேநா சநா/தநஃ | 

ேவேதா ேவதவித>ய"ேகா ேவதா"ேகா ேவதவி8கவிஃ || 14 || 
 

ேலாகா8யSஃ ஸுரா8யேSா த/மா8யSஃ %Mதா%Mதஃ | 

ச2ரா8மா ச2/>eஹ-ச2/த"-_ர-ச2/3சஃ || 15 || 
 

4ராசி-./ேபாசந" ேபா%தா ஸஹி-P/சகதாதிசஃ | 
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அநேகா விசேயா ேசதா வி-வேயாநிஃ 3ந/வஸுஃ || 16 || 
 

உேப"8ேரா வாமநஃ 4ரா"ஷுரேமாகஃ ஷுசிE/சிதஃ | 

அதீ"8ரஃ ஸ"%ரஹஃ ஸ/ேகா 8Mதா8மா நியேமா யமஃ || 17 || 
 

ேவ8ேயா ைவ8யஃ ஸதாேயாகீ aரஹா மாதேவா ம2ஃ | 

அதீ"8ாிேயா மஹாமாேயா மேஹா8ஸாேஹா மஹாபலஃ || 18 || 
 

மஹா38தி/மஹாa/ேயா மஹாஷ%தி/மஹா8Nதிஃ | 

அநி/ேத-யவ3ஃ -ாீமாநேமயா8மா மஹா8ாி8M% || 19 || 
 

மேஹ-வாேஸா மஹீப/தா -ாீநிவாஸஃ ஸதா"கதிஃ | 

அநிM8தஃ ஸுராந"ேதா ேகாவி"ேதா ேகாவிதா" பதிஃ || 2௦ || 

 
மாீசி/தமேநா ஹ"ஸஃ ஸுப/ேணா 3சேகா8தமஃ | 

ஹிரTயநாபஃ ஸுதபாஃ ப8மநாபஃ 4ரசாபதிஃ 
|| 21 || 

 
அ"M8Nஃ ஸ/வ8M% ?"ஹஃ ஸ"தாதா ஸ"திமா6 ;திரஃ | 

அேசா 2/ம/ஷணஃ ஷா;தா வி-Mதா8மா ஸுராாிஹா || 22 || 
 

`M/`Mதேமா தாம ஸ8யஃ ஸ8யபரா%ரமஃ | 

நிமிேஷாநிமிஷஃ ;ர%a வாச;பதிMதாரதீஃ 
|| 23 || 

 
அ%ரணீ%ராமணீஃ -ாீமா6 6யாேயா ேநதா ஸமீரணஃ 

ஸஹ;ரb/தா வி-வா8மா ஸஹ;ராSஃ ஸஹ;ரபா8 || 24 || 
 

ஆவ/தேநா நி>M8தா8மா ஸ">Mதஃ ஸ"4ரம/தநஃ | 
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அஹஃ ஸ"வ/தேகா வGநிரநிேலா தரணீதரஃ 
|| 25 || 

 
ஸு4ரஸாதஃ 4ரஸ6நா8மா வி-வ8M%வி-வ3%வி3ஃ | 

ஸ8க/தா ஸ8%Mதஃ ஸா2/சGP/நாராயேணா நரஃ || 26 || 
 

அஸ"%ேயேயா4ரேமயா8மா விஷி-டஃ ஷி-ட%MJkசிஃ | 

?8தா/தஃ ?8தஸ"கDபஃ ?8திதஃ ?8தி ஸாதநஃ || 27 || 
 

>Mஷாஹீ >Mஷேபா வி-./>Mஷப/வா >Mேஷாதரஃ | 

வ/தேநா வ/தமாந-ச விவி%தஃ -Mதிஸாகரஃ 
|| 28 || 

 
ஸு3ேசா 2/தேரா வா%மீ மேஹ"8ேரா வஸுேதா வஸுஃ | 

ைநகEேபா 4Mஹ8Eபஃ ஷிபிவி-டஃ 4ரகாஷநஃ || 29 || 
 

ஓச;ேதேசா8Nதிதரஃ 4ரகாஷா8மா 4ரதாபநஃ | 

M8தஃ ;ப-டாSேரா ம"8ர-ச"8ரா"ஷு/பா;கர8Nதிஃ || 3௦ 

|| 
 

அ"Mதா"ஷூ8பேவா பாPஃ ஷஷபி"2ஃ ஸுேர-வரஃ | 

ஔஷத" சகதஃ ேஸ2ஃ ஸ8யத/மபரா%ரமஃ 
|| 31 || 

 
Wதப>யபவ6நாதஃ பவநஃ பாவேநாநலஃ | 

காமஹா காம%M8கா"தஃ காமஃ காம4ரதஃ 4ர3ஃ || 32 || 
 

Nகாதி %M8Nகாவ/ேதா ைநகமாேயா மஹாஷநஃ | 

அ8M-ேயா >ய%தEப-ச ஸஹ;ரசிதந"தசி8 || 33 || 
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இ-ேடாவிஷி-டஃ ஷி-ேட-டஃ ஷிக"m நஹுேஷா >Mஷஃ | 

%ேராதஹா %ேராத%M8க/தா வி-வபாஹு/மஹீதரஃ || 34 || 
 

அJNதஃ 4ரதிதஃ 4ராணஃ 4ராணேதா வாஸவாPசஃ | 

அபா"நிதிரதி-டாநம4ரம8தஃ 4ரதி-Oதஃ 
|| 35 || 

 
;க"தஃ ;க"ததேரா 2/ேயா வரேதா வாNவாஹநஃ | 

வாஸுேதேவா 4Mஹ8பாPராதிேதவஃ 3ர"தரஃ 
|| 36 || 

 
அேஷாக;தாரண;தாரஃ ஷூரஃ ெஷௗாி/சேந-வரஃ | 

அPnலஃ ஷதாவ/தஃ ப8மீ ப8மநிேபSணஃ 
|| 37 || 

 
ப8மநாேபாரவி"தாSஃ ப8மக/பஃ ஷாீர4M8 | 

மஹ/தி/M8ேதா >M8தா8மா மஹாேSா கMட8வசஃ || 38 || 
 

அ2லஃ ஷரேபா Qமஃ ஸமயUேஞா ஹவி/ஹாிஃ | 

ஸ/வலSணலSTேயா லZமீவா6 ஸமிதி"சயஃ || 39 || 
 

விSேரா ேராஹிேதா மா/ேகா ேஹ2/தாேமாதரஃ ஸஹஃ | 

மஹீதேரா மஹாபாேகா ேவகவாநமிதாஷநஃ 
|| 4௦ || 

 
உ8பவஃ, ேSாபேணா ேதவஃ -ாீக/பஃ பரேம-வரஃ | 

கரண" காரண" க/தா விக/தா கஹேநா `ஹஃ || 41 || 
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>யவஸாேயா >யவ;தாநஃ ஸ";தாநஃ ;தாநேதா 8Mவஃ | 

பர/திஃ பரம;ப-டஃ 2-டஃ 3-டஃ ஷுேபSணஃ || 42 || 
 

ராேமா விராேமா விரேசா மா/ேகாேநேயா நேயாநயஃ | 

aரஃ ஷ%திமதா" -ேர-ேடா த/ேமாத/ம வி28தமஃ || 43 || 
 

ைவ`"டஃ 3Mஷஃ 4ராணஃ 4ராணதஃ 4ரணவஃ 4M2ஃ | 

ஹிரTயக/பஃ ஷ8M%ேநா >யா4ேதா வாNரேதாSசஃ || 44 || 
 

M2ஃ ஸுத/ஷநஃ காலஃ பரேம-m பாி%ரஹஃ | 

உ%ரஃ ஸ"வ8ஸேரா தேSா வி-ராேமா வி-வதSிணஃ || 45 || 
 

வி;தாரஃ ;தாவர ;தா.ஃ 4ரமாண" Qசம>யய" | 

அ/ேதாந/ேதா மஹாேகாேஷா மஹாேபாேகா மஹாதநஃ || 46 || 
 

அநி/விTணஃ ;தவி-ேடா W8த/மeேபா மஹாமகஃ | 

நS8ரேநமி/நS8ாீ Sமஃ, Sாமஃ ஸமீஹநஃ || 47 || 
 

யUஞ இJேயா மேஹJய-ச %ர2ஃ ஸ8ர" ஸதா"கதிஃ | 

ஸ/வத/ஷீ விI%தா8மா ஸ/வUேஞா UஞாநI8தம" || 48 || 
 

ஸு>ரதஃ ஸுIகஃ ஸூZமஃ ஸுேகாஷஃ ஸுகதஃ ஸுGM8 | 

மேநாஹேரா சித%ேராேதா aர பாஹு/விதாரணஃ || 49 || 
 

;வாபநஃ ;வவேஷா >யாQ ைநகா8மா ைநகக/ம%M8| | 

வ8ஸேரா வ8ஸேலா வ8g ர8நக/ேபா தேந-வரஃ || 5௦ || 

 
த/ம`4த/ம%M8த/மீ ஸதஸ8SரமSர"|| 
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அவிUஞாதா ஸஹ;8ரா"ஷு/விதாதா %MதலSணஃ || 51 || 
 

கப;திேநமிஃ ஸ88வ;தஃ ?"ேஹா Wத மேஹ-வரஃ | 

ஆதிேதேவா மஹாேதேவா ேதேவேஷா ேதவ4M8`Mஃ || 52 || 
 

உ8தேரா ேகாபதி/ேகா4தா Uஞாநக"யஃ 3ராதநஃ | 

ஷாீர Wத4M8 ேபா%தா கQ"8ேரா WாிதSிணஃ 
|| 53 || 

 
ேஸாமேபா"Mதபஃ ேஸாமஃ 3Mசி8 3Mஸ8தமஃ | 

விநேயா சயஃ ஸ8யஸ"ேதா தாஷா/ஹஃ ஸா8வதா" பதிஃ || 54 || 
 

சீேவா விநயிதா ஸாSீ I`"ேதாமித வி%ரமஃ | 

அ"ேபாநிதிரந"தா8மா மேஹாததி ஷேயா"தகஃ || 55 || 
 

அேசா மஹா/ஹஃ ;வாபா>ேயா சிதாமி8ரஃ 4ரேமாதநஃ | 

ஆந"ேதாந"தேநாந"தஃ ஸ8யத/மா 8ாிவி%ரமஃ || 56 || 
 

மஹ/ஷிஃ கபிலாசா/யஃ %MதUேஞா ேமதிநீபதிஃ | 

8ாிபத;8ாிதஷா8யேSா மஹா-M"கஃ %Mதா6த%M8 || 57 || 
 

மஹாவராேஹா ேகாவி"தஃ ஸுேஷணஃ கநகா"கதீ | 

`Gேயா கQேரா கஹேநா `4த-ச%ர கதாதரஃ || 58 || 
 

ேவதாஃ ;வா"ேகாசிதஃ %M-ேணா 8Mடஃ ஸ"க/ஷேணாJNதஃ | 

வMேணா வாMேணா >MSஃ 3-கராேSா மஹாமநாஃ || 59 || 
 

பகவா6 பகஹாந"தீ வநமாo ஹலாNதஃ | 
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ஆதி8ேயா Jேயாதிராதி8யஃ ஸஹி-./கதிஸ8தமஃ || 6௦ || 

 
ஸுத6வா க"டபரஷு/தாMேணா 8ரவிண4ரதஃ | 

திவஃ;4M% ஸ/வ8M%>யாேஸா வாச;பதிரேயாநிசஃ || 61 || 
 

8ாிஸாமா ஸாமகஃ ஸாம நி/வாண" ேபஷச" பிஷ% | 

ஸ6யாஸ%MJசமஃ ஷா"ேதா நி-டா ஷா"திஃ பராயண"| 62 || 
 

ஷுபா"கஃ ஷா"திதஃ ;ர-டா `Iதஃ `வேலஷயஃ | 

ேகாஹிேதா ேகாபதி/ேகா4தா >MஷபாேSா >Mஷ4ாியஃ || 63 || 
 

அநிவ/தீ நி>M8தா8மா ஸ"ேS4தா ேSம%MJசிவஃ | 

-ாீவ8ஸவSாஃ -ாீவாஸஃ -ாீபதிஃ -ாீமதா"வரஃ || 64 || 
 

-ாீதஃ -ாீஷஃ -ாீநிவாஸஃ -ாீநிதிஃ -ாீவிபாவநஃ | 

-ாீதரஃ -ாீகரஃ -ேரயஃ -ாீமா"Dேலாக8ரயா-ரயஃ || 65 || 
 

;வSஃ ;வ"கஃ ஷதாந"ேதா ந"தி/Jேயாதி/கேண-வரஃ | 

விசிதா8மாவிேதயா8மா ஸ8கீ/திJசி6நஸ"ஷயஃ || 66 || 
 

உதீ/ணஃ ஸ/வத-சSுரநீஷஃ ஷா-வத;திரஃ | 

Wஷேயா Wஷேணா Wதி/விேஷாகஃ ேஷாகநாஷநஃ || 67 || 
 

அ/சி-மாந/சிதஃ `"ேபா விஷு8தா8மா விேஷாதநஃ | 

அநிM8ேதா4ரதிரதஃ 4ர8N"ேநாமிதவி%ரமஃ || 68 || 
 

காலேநமிநிஹா aரஃ ெஷௗாிஃ ஷூரசேந-வரஃ | 

8ாிேலாகா8மா 8ாிேலாேகஷஃ ேகஷவஃ ேகஷிஹா ஹாிஃ || 69 || 
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காமேதவஃ காமபாலஃ காமீ கா"தஃ %Mதாகமஃ | 

அநி/ேத-யவ3/வி-./aேராந"ேதா தந"சயஃ || 7௦ || 

 
4ரGமTேயா 4ரGம%M8 4ரGமா 4ரGம 4ரGமவிவ/தநஃ | 

4ரGமவி8 4ராGமேணா 4ரGமீ 4ரGமUேஞா 4ராGமண4ாியஃ 
|| 71 || 

 
மஹா%ரேமா மஹாக/மா மஹாேதசா மேஹாரகஃ | 

மஹா%ர2/மஹாயJவா மஹாயUேஞா மஹாஹவிஃ || 72 || 
 

;த>யஃ ;தவ4ாியஃ ;ேதா8ர" ;2திஃ ;ேதாதா ரண4ாியஃ | 

W/ணஃ Wரயிதா 3Tயஃ 3Tயகீ/திரநாமயஃ 
|| 73 || 

 
மேநாசவ;தீ/தகேரா வஸுேரதா வஸு4ரதஃ | 

வஸு4ரேதா வாஸுேதேவா வஸு/வஸுமநா ஹவிஃ || 74 || 
 

ஸ8கதிஃ ஸ8%Mதிஃ ஸ8தா ஸ8Wதிஃ ஸ8பராயணஃ | 

ஷூரேஸேநா ய2-ேர-டஃ ஸ6நிவாஸஃ ஸுயாIநஃ || 75 || 
 

Wதாவாேஸா வாஸுேதவஃ ஸ/வாஸுநிலேயாநலஃ | 

த/பஹா த/பேதா 8M4ேதா 2/தேராதாபராசிதஃ || 76 || 
 

வி-வb/தி/மஹாb/தி/தீ4தb/திரb/திமா6 | 

அேநகb/திர>ய%தஃ ஷதb/திஃ ஷதாநநஃ 
|| 77 || 

 
ஏேகா ைநகஃ ஸவஃ கஃ கி" ய8த8 பதமP8தம" | 
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ேலாகப"2/ேலாகநாேதா மாதேவா ப%தவ8ஸலஃ || 78 || 
 

ஸுவ/ணவ/ேணா ேஹமா"ேகா வரா"க-ச"தநா"கதீ | 

aரஹா விஷமஃ ஷூ6ேயா %Mதாஷீரசல-சலஃ 
|| 79 || 

 
அமாநீ மாநேதா மா6ேயா ேலாக;வாமீ 8ாிேலாக8M% | 

ஸுேமதா ேமதேசா த6யஃ ஸ8யேமதா தராதரஃ 
|| 8௦ || 

 
ேதேசா>Mேஷா 8Nதிதரஃ ஸ/வஷ;8ர4Mதா"வரஃ | 

4ர%ரேஹா நி%ரேஹா >ய%ேரா ைநக-M"ேகா கதா%ரசஃ || 81 || 
 

ச2/b/தி -ச2/பாஹு -ச2/>eஹ -ச2/கதிஃ | 

ச2ரா8மா ச2/பாவ-ச2/ேவதவிேதகபா8 
|| 82 || 

 
ஸமாவ/ேதாநி>M8தா8மா 2/சேயா 2ரதி%ரமஃ | 

2/லேபா 2/கேமா 2/ேகா 2ராவாேஸா 2ராாிஹா || 83 || 
 

ஷுபா"ேகா ேலாகஸார"கஃ ஸுத"2;த"2வ/தநஃ | 

இ"8ரக/மா மஹாக/மா %Mதக/மா %Mதாகமஃ || 84 || 
 

உ8பவஃ ஸு"தரஃ ஸு"ேதா ர8நநாபஃ ஸுேலாசநஃ | 

அ/ேகா வாசஸநஃ -M"கீ சய"தஃ ஸ/வவிJசp || 85 || 
 

ஸுவ/ணபி"2ரேSா4யஃ ஸ/வவாகீ-வேர-வரஃ | 

மஹாGMேதா மஹாக/ேதா மஹாWேதா மஹாநிதிஃ || 86 || 
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`Iதஃ `"தரஃ `"தஃ ப/ச6யஃ பாவேநாநிலஃ | 

அ"Mதாேஷா"Mதவ3ஃ ஸ/வUஞஃ ஸ/வேதாIகஃ || 87 || 
 

ஸுலபஃ ஸு>ரதஃ ?8தஃ ஷ8MசிJச8Mதாபநஃ | 

6ய%ேராேதா2"பேரா-வ8த-சாqரா"8ர நிஷூதநஃ || 88 || 
 

ஸஹ;ரா/சிஃ ஸ4தசிGவஃ ஸ4ைததாஃ ஸ4தவாஹநஃ | 

அb/திரநேகாசி"8ேயா பய%M8பயநாஷநஃ 
|| 89 || 

 
அ./4Mஹ8%Mஷஃ ;iேலா `ண4M6நி/`ேணா மஹா6 | 

அ8Mதஃ ;வ8Mதஃ ;வா;யஃ 4ரா%வ"ேஷா வ"ஷவ/தநஃ || 9௦ 

|| 
 

பார4M8 கதிேதா ேயாகீ ேயாகீஷஃ ஸ/வகாமதஃ | 

ஆ-ரமஃ -ரமணஃ, Sாமஃ ஸுப/ேணா வாNவாஹநஃ || 91 || 
 

தP/தேரா தP/ேவேதா த"ேடா தமயிதா தமஃ | 

அபராசிதஃ ஸ/வஸேஹா நிய"தாநியேமாயமஃ 
|| 92 || 

 
ஸ88வவா6 ஸா88விகஃ ஸ8யஃ ஸ8யத/மபராயணஃ | 

அபி4ராயஃ 4ாியா/ேஹா/ஹஃ 4ாிய%M8 4ாீதிவ/தநஃ || 93 || 
 

விஹாயஸகதி/Jேயாதிஃ ஸுMசி/ஹுத3%வி3ஃ | 

ரவி/விேராசநஃ ஸூ/யஃ ஸவிதா ரவிேலாசநஃ 
|| 94 || 

 
அந"ேதா ஹுத3%ேபா%தா ஸுகேதா ைநகேசா%ரசஃ | 
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அநி/விTணஃ ஸதாம/ஷீ ேலாகதி-டாநம83தஃ || 95 || 
 

ஸநா8ஸநாதநதமஃ கபிலஃ கபிர>யயஃ | 

;வ;திதஃ ;வ;தி%M8;வ;திஃ ;வ;தி3% ;வ;திதSிணஃ 
|| 96 || 

 
அெரௗ8ரஃ `"டo ச%ாீ வி%ர"e/சிதஷாஸநஃ | 

ஷ4தாதிகஃ ஷ4தஸஹஃ ஷிஷிரஃ ஷ/வாீகரஃ 
|| 97 || 

 
அ%Eரஃ ேபஷேலா தேSா தSிணஃ, Sமிணா"வரஃ | 

வி8வ8தேமா aதபயஃ 3Tய-ரவணகீ/தநஃ 
|| 98 || 

 
உ8தாரேணா 2-%Mதிஹா 3Tேயா 2ஃ;வ4நநாஷநஃ | 

aரஹா ரSணஃ ஸ"ேதா சீவநஃ ப/யவ;திதஃ 
|| 99 || 

 
அந"தEேபாந"த -ாீ/சிதம6N/பயாபஹஃ | 

ச2ர-ேரா கQரா8மா விதிேஷா >யாதிேஷா திஷஃ || 1௦௦ || 

 
அநாதி/W/3ேவா லZமீஃ ஸுaேரா Mசிரா"கதஃ | 

சநேநா சநச6மாதி/Qேமா Qமபரா%ரமஃ || 1௦1 || 

 
ஆதாரநிலேயாதாதா 3-பஹாஸஃ 4ரசாகரஃ | 

ஊ/8வகஃ ஸ8பதாசாரஃ 4ராணதஃ 4ரணவஃ பணஃ || 1௦2 || 

 
4ரமாண" 4ராணநிலயஃ 4ராண4M8 4ராணசீவநஃ | 

த88வ" த88வவிேதகா8மா ச6ம"M8Nசராதிகஃ || 1௦3 || 
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W/3வஃ ;வ;தM;தாரஃ ஸவிதா 4ரபிதாமஹஃ | 

யUேஞா யUஞபதி/யJவா யUஞா"ேகா யUஞவாஹநஃ || 1௦4 || 

 
யUஞ4M8 யUஞ%M8 யUஞீ யUஞ3% யUஞஸாதநஃ | 

யUஞா6த%M8 யUஞ`Gயம6நம6நாத ஏவ ச || 1௦5 || 

 
ஆ8மேயாநிஃ ;வய"சாேதா ைவகாநஃ ஸாமகாயநஃ | 

ேதவகீந"தநஃ ;ர-டா Sிதீஷஃ பாபநாஷநஃ 
|| 1௦6 || 

 
ஷ"க4M6ந"தகீ ச%ாீ ஷா/6கத6வா கதாதரஃ | 

ரதா"கபாணிரேSா4யஃ ஸ/வ4ரஹரணாNதஃ 
|| 1௦7 || 

 
-ாீ ஸ/வ4ரஹரணாNத ஓ" நம இதி | 

 
வநமாo கதீ ஷா/6கீ ஷ"கீ ச%ாீ ச ந"தகீ | 

-ாீமா6நாராயேணா வி-./வாஸுேதேவாபிரS2 || 1௦8 || 

 
-ாீ வாஸுேதேவாபிரS2 ஓ" நம இதி | 

 
உ8தர பாக" 

 
பல-Mதிஃ 

இதீத" கீ/தநீய;ய ேகஷவ;ய மஹா8மநஃ | 

நா"நா" ஸஹ;ர" தி>யாநாமேஷேஷண 4ரகீ/தித"| || 1 || 
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ய இத" -M.யா6நி8ய" ய-சாபி பாிகீ/தேய8|| 

நாஷுப" 4ரா4Pயா8 கி"சி8ேஸாI8ேரஹ ச மாநவஃ || 2 || 
 

ேவதா"தேகா 4ராGமணஃ ;யா8 S8ாிேயா விசp பேவ8 | 

ைவ-ேயா தநஸ"M8தஃ ;யா8 ஷூ8ரஃ ஸுகமவா4Pயா8 || 3 || 
 

த/மா/தீ 4ரா4Pயா8த/மம/தா/தீ சா/தமா4Pயா8 | 

காமாநவா4Pயா8 காமீ 4ரசா/தீ 4ரா4Pயா84ரசா"| || 4 || 
 

ப%திமா6 யஃ ஸேதா8தாய ஷுசி;த8கதமாநஸஃ | 

ஸஹ;ர" வாஸுேதவ;ய நா"நாேமத8 4ரகீ/தேய8 || 5 || 
 

யஷஃ 4ரா4ேநாதி வி3ல" Uஞாதி4ராதா6யேமவ ச | 

அசலா" -ாியமா4ேநாதி -ேரயஃ 4ரா4ேநா8யP8தம"| || 6 || 
 

ந பய" %வசிதா4ேநாதி a/ய" ேதச-ச வி"ததி | 

பவ8யேராேகா 8Nதிமா6 பலEப `ணா6விதஃ 
|| 7 || 

 
ேராகா/ேதா IJயேத ேராகா8ப8ேதா IJேயத ப"தநா8 | 

பயா6IJேயத Qத;2 IJேயதாப6ந ஆபதஃ 
|| 8 || 

 
2/காTயதிதர8யாஷு 3Mஷஃ 3Mேஷா8தம" | 

;2வ6நாமஸஹ;ேரண நி8ய" ப%திஸம6விதஃ || 9 || 
 

வாஸுேதவா-ரேயா ம/8ேயா வாஸுேதவபராயணஃ | 

ஸ/வபாபவிஷு8தா8மா யாதி 4ரGம ஸநாதந"| 
|| 1௦ || 
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ந வாஸுேதவ ப%தாநாமஷுப" வி8யேத %வசி8 | 

ச6ம"M8Nசரா>யாதிபய" ைநேவாபசாயேத 
|| 11 || 

 
இம" ;தவமதீயாநஃ -ர8தாப%திஸம6விதஃ | 

NJேயதா8ம ஸுகSா"தி -ாீ8Mதி ;"Mதி கீ/திபிஃ || 12 || 
 

ந %ேராேதா ந ச மா8ஸ/ய" ந ேலாேபா நாஷுபாமதிஃ | 

பவ"தி %Mத3Tயாநா" ப%தாநா" 3Mேஷா8தேம || 13 || 
 

8ெயௗஃ ஸச"8ரா/கநS8ரா க" திேஷா W/மேஹாததிஃ | 

வாஸுேதவ;ய a/ேயண வி8Mதாநி மஹா8மநஃ || 14 || 
 

ஸஸுராஸுரக"த/வ" ஸயேSாரகராSஸ" | 

சக8வேஷ வ/தேதத" %M-ண;ய ஸ சராசர"| || 15 || 
 

இ"8ாியாணி மேநா38திஃ ஸ88வ" ேதேசா பல" 8Mதிஃ | 

வாஸுேதவா8மகா6யாஹுஃ, ேS8ர" ேS8ரUஞ ஏவ ச || 16 || 
 

ஸ/வாகமாநாமாசாரஃ 4ரதம" பாிகDபேத | 

ஆசர4ரபேவா த/ேமா த/ம;ய 4ர3ரJNதஃ 
|| 17 || 

 
Mஷயஃ பிதேரா ேதவா மஹாWதாநி தாதவஃ | 

ச"கமாச"கம" ேசத" சக6நாராயேணா8பவ" 
|| 18 || 

 
ேயாேகாUஞாந" ததா ஸா"%ய" வி8யாஃ ஷிDபாதிக/ம ச | 
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ேவதாஃ ஷா;8ராணி விUஞாநேமத8ஸ/வ" சநா/தநா8 || 19 || 
 

ஏேகா வி-./மஹ8Wத" 4Mத%Wதா6யேநகஷஃ | 

8ாீ"ேலாகா6>யா4ய Wதா8மா 3"%ேத வி-வ3க>யயஃ || 2௦ || 

 
இம" ;தவ" பகவேதா வி-ேணா/>யாேஸந கீ/தித" | 

பேட8ய இJேச83Mஷஃ -ேரயஃ 4ரா42" ஸுகாநி ச || 21 || 
 

வி-ேவ-வரமச" ேதவ" சகதஃ 4ர3ம>யய"| 

பச"தி ேய 3-கராS" ந ேத யா"தி பராபவ" 
|| 22 || 

 
ந ேத யா"தி பராபவ" ஓ" நம இதி | 

 
அ/kந உவாச 

ப8மப8ர விஷாலாS ப8மநாப ஸுேரா8தம | 

ப%தாநா மPர%தாநா" 8ராதா பவ சநா/தந 
|| 23 || 

 
-ாீபகவாPவாச 

ேயா மா" நாமஸஹ;ேரண ;ேதா2மிJசதி பா"டவ | 

ேஸாஹேமேகந -ேலாேகந ;2த ஏவ ந ஸ"ஷயஃ || 24 || 
 

;2த ஏவ ந ஸ"ஷய ஓ" நம இதி | 
 

>யாஸ உவாச 
வாஸநா8வாஸுேதவ;ய வா?த" 3வந8ரய" | 

ஸ/வWதநிவாேஸா? வாஸுேதவ நேமா;2 ேத 
|| 25 || 



 Chants of vaidyagrama.... 

 
www.vaidyagrama.com   

23 

 
-ாீவாஸுேதவ நேமா;2த ஓ" நம இதி | 

 
பா/வ8Nவாச 

ேகேநாபாேயந ல`நா வி-ேணா/நாமஸஹ;ரக" | 

ப_யேத ப"Oைத/நி8ய" -ேரா2மிJசா"யஹ" 4ரேபா || 26 || 
 
 
 
 

ஈ-வர உவாச 
-ாீராம ராம ராேமதி ரேம ராேம மேநாரேம | 

ஸஹ;ரநாம த82Dய" ராமநாம வராநேந 
|| 27 || 

 
-ாீராம நாம வராநந ஓ" நம இதி | 

 
4ரGேமாவாச 

நேமா;8வந"தாய ஸஹ;ரb/தேய 

ஸஹ;ரபாதாSிஷிேராMபாஹேவ | 

ஸஹ;ரநா"ேந 3Mஷாய ஷா-வேத ஸஹ;ரேகாm Nகதாாிேண 

நமஃ || 28 || 
 

-ாீ ஸஹ;ரேகாm Nகதாாிேண நம ஓ" நம இதி | 
 

ஸ"சய உவாச 
ய8ர ேயாேக-வரஃ %M-ேணா ய8ர பா/ேதா தP/தரஃ | 

த8ர -ாீ/விசேயா Wதி/8Mவா நீதி/மதி/மம 
|| 29 || 
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-ாீ பகவா6 உவாச 
அந6யா-சி"தய"ேதா மா" ேய சநாஃ ப/Nபாஸேத | 

ேதஷா" நி8யாபிN%தாநா" ேயாகேSம" வஹா"யஹ"| || 3௦ || 

 
பாி8ராணாய ஸாiநா" விநாஷாய ச 2-%Mதா"| | 

த/மஸ";தாபநா/தாய ஸ"பவாமி Nேக Nேக 
|| 31 || 

 
ஆ/தாஃ விஷTணாஃ ஷிதிலா-ச Qதாஃ ேகாேரஷு ச >யாதிஷு 

வ/தமாநாஃ | 

ஸ"கீ/8ய நாராயணஷ4தமா8ர" விI%த2ஃகாஃ ஸுகிேநா பவ"தி 
|| 32 || 

 
காேயந வாசா மநேஸ"8ாிைய/வா 388யா8மநா வா 4ர%Mேதஃ 

;வபாவா8 | 

கேராமி ய8ய8ஸகல" பர;ைம நாராயணாேயதி ஸம/பயாமி || 33 
|| 
 

யதSர பத4ர-ட" மா8ராஹீந" 2 ய8பேவ8 

த8ஸ/வ" S"யதா" ேதவ நாராயண நேமா;2 ேத | 

விஸ/க பி"2 மா8ராணி பதபாதாSராணி ச 
6eநாநி சாதிாி%தாநி Sம;வ 3Mேஷா8தமஃ || 


