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  శ్ర ీ మహాగణాధిపతయే నమః                   శ్ర ీగురుభో్య నమః 

 

    ప్పణవ పీఠాధిపతి,ప్తిభాషామహాసహప్ావధాని, బ్రహ్మ బ్ీ వది్దపర్త ిపద్మమ కర్ గురుదేవుల 

పద్మ పురాణప్పవచనంలో భాగంగా      "శ్ర ీవాసుదేవ శతనామసో్తప్ానిి "భకో్తలక్త  

అనుప్గహంచారు.  ఈ దివో సో్తప్ానిి   ఏకాద్శి వంటి పర్వ దినాలలో భక్తతోో పారాయణ చేస్త ో

సకలబాధలూ తొలగి సమససోంపద్లు కలుగుాయని సెలవిచాా రు.  భకో్తలు ఈ శ్సో్తప్తపారాయణ 

చేసి వాసుదేవానుప్గహానిి  పందెద్రు గాక.    

                          పద్మ పురాణంలోని ‘వాసుదేవ’ శతనామసి్తబ్తము   

అసో ర ీవాసుదేవ శతనామసో్తప్త మహామంప్తసో  ప్రహామ  ఋషః,అనుష్టు ప్  

ఛంద్ః,ప్పణవోదేవా,సర్వ కామసంసిద్్ో ర్థ,ేమోక్షప్పాపోో ర్థ ేజపే వినియోగః.   

ధా్య నమ్  :-  శ్ ౹ ౹౹   చంప్ాననం చతురాా హం,శ్రవీ ాాం ంక్తత వక్షసమ్ ౹ 

                            లక్ష్మమ  వసుంధరాయుకంో వాసుదేవం నమామో హమ్ ౹౹ 

 

 

 

  

1.   ఓం కేశవాయ నమః 

2.   ఓం హృషీకేశాయ నమః 

3.   ఓం మధుసూద్నాయ నమః 

4.   ఓం దైతో  సూద్నాయ నమః 

5.   ఓం నారాయణాయ నమః 

6.   ఓం నార్సింహాయ నమః 

7.   ఓం విశ్వవ శవ రాయ నమః 

8.   ఓం విష్ణవే నమః 

9.   ఓం మాధవాయ నమః 

10. ఓం అనామయాయ నమః 

11. ఓం విజయాయ నమః 

12. ఓం అనఘాయ నమః 

13. ఓం అఘహర్త్ర్థ ోనమః 

14. ఓం అచో్య ాయ నమః 

15. ఓం శ్రరీామాయ నమః 

16. ఓం సురారా్చ ాయ నమః 

17. ఓం ప్బాహమ ణప్ియాయ నమః 

18. ఓం ప్ధువాయ నమః 

 

19. ఓం కృషాణయ నమః 

20. ఓం శ్రపీతయే నమః 

21. ఓం శ్రపీ్ియాయ నమః 

22. ఓం శ్రధీరాయ నమః 

23. ఓం శ్ర ీా య నమః 

24. ఓం వామనాయ నమః 

25. ఓం మహోద్యాయ నమః 

26. ఓం హర్యే నమః 

27. ఓం యోగేశవ రాయ నమః 

28. ఓం జనార్దనాయ నమః 

29. ఓం యజఞభ్యర్త్కే ోనమః 

30. ఓం కలయే నమః 

31. ఓం ప్రహమ ణాో య నమః 

32. ఓం విశావ తమ నే నమః 

33. ఓం సర్వ వేప్ే నమః 

34. ఓం అనంాయ నమః 

35. ఓం ఏకరూపాయ నమః 

36. ఓం మహేశవ రాయ నమః 

 

37. ఓం సాో య నమః 

38. ఓం శ్ ఞ నసంపనిా య నమః 

39. ఓం శ్ ఞ నాయకాయ నమః 

40. ఓం సర్వ ాయకాయ నమః 

41. ఓం ఆనంాయ నమః 

42. ఓం వి ఞానాయ నమః 

43. ఓం పుణాో య నమః 

44. ఓం ాంఖో్య య నమః 

45. ఓం మోక్షాయ నమః 

46. ఓం ప్రహమ రూపాయ నమః 

47. ఓం వోా పపోరావరాయ నమః 

48. ఓం పుష్క రాక్షాయ నమః 

49. ఓం పుష్క రాయ నమః 

50. ఓం ప్ియాయ నమః 

51. ఓం జయాయ నమః 

52. ఓం మురార్యే నమః 

53. ఓం పద్మ హాోయ నమః 

54. ఓం చంప్ద్వర్త్కోాయ నమః 
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55. ఓం అజిాయ నమః 

56. ఓం యోగరూపాయ నమః 

57. ఓం పురుషోతమోాయ నమః 

58. ఓం వాసుదేవాయ నమః 

59. ఓం శ్రనీివాాయ నమః 

60. ఓం సర్వ సౌఖో్య య నమః 

61. ఓం వోా సధాో ాయ నమః 

నామానిక్తవోా సునిచేత    ధోా నింపర

డేవాడు లేక చంతింప రడేవాడు 

అని అర్ంే.  

       ధోా తమ్౼చంతితమ్) 

62. ఓం మహాసౌఖో్య య నమః 

63. ఓం మహా ఞానాయ నమః 

64. ఓం య ఞాయ నమః 

65. ఓం య ఞా ంగాయ నమః 

66. ఓం యజఞవర్న్ాయ నమః 

67. ఓం పుణో వాాయ నమః 

68. ఓం వేద్రూపాయ నమః 

69. ఓం ఆదిాో య నమః 

70. ఓం గుహావాాయ నమః 

71. ఓం సర్వ వాాయ నమః 

72. ఓం సర్థవ శాయ నమః 

73. ఓం శాశవ ాయ నమః 

74. ఓం సరలాయ నమః 

75. ఓం అసురార్యే నమః 

 

76. ఓం మహాహంాయ నమః 

77. ఓం పద్మ నాభాయ నమః 

78. ఓం ప్పాపతయే నమః 

79. ఓం కామపాలాయ నమః 

80. ఓం వేద్వేాంగపార్గాయ నమః 

81. ఓం గోప్ియాయ నమః 

82. ఓం ముక్తంాయ నమః 

83. ఓం గాధరాయ నమః 

84. ఓం గోవింాయ నమః 

85. ఓం క్షమారూపాయ నమః 

86.  ఓం వైక్తంఠాయ నమః 

87.  ఓం ప్తిలోకనాధాయ నమః 

88.  ఓం గోహాయ నమః 

89.  ఓం వారాహాయ నమః 

90.  ఓం ధర్ణీ ధరాయ నమః 

91.  ఓం విాో వాాయ నమః 

92.  ఓం సుర్థశవ రాయ నమః 

93.  ఓం యోగీశాయ నమః 

94.  ఓం శంఖపాణయే నమః 

95.  ఓం మహాజనాయ నమః 

96.  ఓం ప్పతో క్షదేవాయ నమః 

97.  ఓం మహాదేవాయ నమః 

98.  ఓం ప్పద్యో మిా య నమః 

99.  ఓం జగదో్య నయే నమః 

100.  ఓం పురాతనాయ నమః 
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