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శీ్ర సుదర్శనాష్టకము 
వేదాన్త దేశికులు ప్రసాదించిన్ 

 

 
 ప్రతిభట శ్రణీి భీష్ణ! వర్గుణ స్తో మ భూష్ణ!  
జనిభయ స్థా న తార్ణ! జగదవస్థా న కథర్ణ! |  
నిఖిల దుష్కర్మ కర్శన! నిగమ సదధర్మ దర్శన!  
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 1 

 

శుభ జగదరర ప్ మండన! సుర్జన తార స ఖండన!  
శతమఖ బ్రహ్మ వందిత! శతప్థ బ్రహ్మనందిత! | 
ప్రథిత విదవ తసప్క్షిత! భజ దహిర్బుధ్న్య లక్షిత!  
జయజయ శ్రీ సుదర్శన! జయ జయ శ్ర ీసుదర్శన! || 2 

 

 నిజప్ద ప్రరత సదుు ణ! నిర్బప్ధి స్రీత ష్డగు ణ  
నిగమ నిర్్వయఢ వ ైభవ! నిజ ప్ర్ వయూహ్ వ ైభవ! |  
హ్రిహ్య దవవషి దార్ణ! హ్ర్ ప్ుర్ప్తో ష్ కథర్ణ!  
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! జయ జయ శ్ర ీసుదర్శన! || 3 

 

సుీట తటిజజా ల ప్ింజర్! ప్ృథుతర్ జజవ ల ప్ంజర్!  
ప్రిగత ప్రత్ విగీహ్! ప్రిమిత ప్రజఞ దుర్ుహ్! | 
ప్రహ్ర్ణ గ్థీ మ మండిత! ప్రిజన తార ణ ప్ండిత!  
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! || 4 
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భువనేత సోరయీమయ! సవనతవజ సోరయీమయ !  
నిర్వధి స్థవదు చినమయ! నిఖిలశకతో జగనమయ! | 
అమిత విశవ కరయీా మయ! శమిత విష్ూ గభయామయ!  
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! || 5 

 

మహిత సంప్ తసదక్షర్! విహిత సంప్ తసదక్షర్!  
ష్డర్చక ీప్రతిషిి త! సకలతతోవ ప్రతిషిి త! | 
వివిధ్న సంకలీ కలీక! విబ్ుధ్న సంకలీ కలీక!  
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! || 6 

 

ప్రతిముఖాలీఢ బ్ంధ్నుర్! ప్ృథు మహా హేతి దంతుర్! 
 వికట మాలా ప్రషి్కృత! వివిధ్న మాయా బ్హషి్కృత!|  
స్ిార్ మహాయంతర యంతిరత! దృఢ దయాతంతర యంతిరత!  
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! || 7  
 

దనుజ విస్థో ర్ కరో్న! దనుజ విదాూ వికరో్న!  
జని తమిస్థర  వికరో్న! భజ దవిదాూ నికరో్న! | 
అమర్ దృష్ట  సవవికమీ! సమర్ జుష్ట  భరమికమీ!  
జయజయ శ్రీ సుదర్శన! జయ జయ శ్రీ సుదర్శన! || 8  
 

దివచతుష్క మిదం ప్రభూత స్థర్ం ప్ఠతాం వేంకటనాయక ప్రణీతమ్ |  
విష్మ2ే ప్ి మనోర్థః ప్రధావన్ న విహ్నూేత ర్థాంగధ్నుర్ూగుపో్ః ||
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