
श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम ्
 
शकु्ाांबरधरां विष्णुां शशशिण ंचतुर्ुजुां। 
प्रसन्न िदनां ध्यायेत ्सि ुविघ्नोऽपशाांतये॥ 
  
व्यासां िशसष्ठनप्तारां शकतेेःपौत्रमकल्मशां। 
पराशरात्मजां िांदे शकुतातां तपोननधधम॥् 
  
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णिे। 
नमो ि ैब्रह्मननधये िाशसष्ठाय नमो नमेः॥ 
  
अविकाराय शदु्धाय ननत्याय परमात्मने। 
सदैकरूपरूपाय विष्णिे सिजुजष्णिे॥ 
  
यस्य स्मरणमात्रणे जन्मसांसारबांधनात।् 
विमचु्यत ेनमस्तस्म ैविष्णि ेप्रर्विष्णि॥े 
  
ओां नमो विष्णि ेप्रर्विष्णिे॥ 
  
श्री िशैांपायन उिाच: 
श्रतु्िा धमाुनशषेणे पािनानन च सिशुेः । 
यधुधजष्ठरेः शाांतनिां पनुरेिाभ्यर्ाषत ॥१॥ 
  
यधुधजष्ठर उिाच: 
ककमेकां  दैितां ्ोके ककां  िाऽप्येकां  परायणां । 
स्तुिांतेः कां  कमचतंेः प्राप्नयुमुाुनिाेः शरु्म ्॥२॥  
  



कोधमेुः सिधुमाुणाां र्ितेः परमो मतेः । 
ककां  जपन्मचु्यतु ेजांतजुनु्मसांसारबांधनात ्॥३॥ 
  
श्री र्ीष्म उिाच: 
जगत्प्रर्ुां देिदेिमनांतां परुुषोत्तमम ्। 
स्तुिन्नामसहसे्रण परुुषेः सततोजत्ितेः ॥४॥ 
  
तमेि चाचयुजन्नत्यां र्कत्या परुुषमव्ययम ्। 
ध्यायन ्स्तुिन्नमस्यांश्च यजमानस्तमेि च ॥५॥ 
  
अनाधधननधनां विष्णुां सिु् ोकमहेश्िरां । 
्ोकाध्यक्षां स्तुिजन्नत्यां सिदुेुःखानतगो र्िेत ्॥६॥ 
  
ब्रह्मण्यां सिधुमजु्ञां ्ोकानाां कीनतिुधनुां । 
्ोकनािां महध्र्तूां सिरु्तूर्िोध्र्िां ॥७॥ 
  
एष मे सिधुमाुणाां धमोऽधधकतमो मतेः । 
यध्र्कत्या पुांडरीकाक्षां स्तिरैचने्नरेः सदा ॥८॥  
  
परमां यो महत्तेजेः परमां परमां यो महत्तपेः । 
परमां यो महद्ब्ब्रह्म परमां येः परायणम ्॥९॥ 
  
पवित्राणाां पवित्रां यो मांग्ानाां च मांग ा्ं ।  
दैितां देिातानाां च र्तूानाां योऽव्ययेः वपता ॥१०॥ 
  
यतेः सिाुणण र्तूानन र्िांत्याददयगुागमे । 
यजस्मांश्च प्र्यां याांनत पनुरेि यगुक्षये ॥११॥ 



  
तस्य ्ोकप्रधानस्य जगन्नािस्य र्पूत े। 
विष्णोनाुमसहस्रां मे शणृ ुपापर्यापहम ्॥१२॥  
 
यानन नामानन गौणानन विख्यातानन महात्मनेः । 
ऋवषशर्ेः पररगीतानन तानन िक्ष्याशम र्तूये ॥१३॥ 
  
ऋवषनाुमनाां सहस्रस्य िेदव्यासो महामनुनेः। 
छांदोऽनषु्टुप ्ततो देिो र्गिान ्देिकीसतुेः॥ 
  
अमतृाांशोद्भिो बीजां शजकतदेिकीनांदनेः 
त्रत्रसामा हृदयां तस्य शाांत्यिे विननयजु्यते। 
  
विष्णुां जजष्णुां महाविष्णुां प्रर्विष्णुां महेश्िरम।् 
अनेकरूपदैत्याांतां नमाशम परुुषोत्तमम॥् 
अस्य श्री विष्णोददुव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामांत्रस्य। 
श्री िेदव्यासो र्गिान ्ऋवषेः। अनषु्टुप ्छांदेः। 
श्री महाविष्णुेःपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देिता। 
अमतृाांशदू्भिो र्ानरुरनतबीजम।् 
देिकीनांदनेः स्रष्टेनत शजकतेः। 
उद्भिेः क्षोर्णो देि इनत परमो मांत्रेः। 
शांखर्नृ्नांदकी चक्रीनत की्कम।् 
शार्ङुगधन्िा गदाधर इत्यस्त्रम।्  
रिाांगपाणणरक्षोभ्य इनत नेत्रम।् 
त्रत्रसामा सामगेः सामेनत किचम।् 
आनांदां परब्रह्मेनत योननेः।  
ऋतुेः सदुशनुेः का् इनत ददग्बांधेः। श्री विश्िरूप इनत ध्यानम।् 



श्री महाविष्ण ुप्रीत्यिे श्रीसहस्रनामपारायणे विननयोगेः॥ 
  
ध्यानम॥् 
 
क्षीरोधन्ित-्प्रदेशे शधुचमणणवि्सत ्सकैतैर-्मौजकतकानाां 
मा्ा-क्पृ्तासनस्िेः स्पदटकमणणननर्रै-्मौजकतकैर-्मांडडताांगेः॥ 
शभु्ररैभ्ररैदभ्ररैुपरर-विरधचतैर-्मकुतपीयषूिषषेः। 
आनांदी नेः पनुीयाद्ब्-अररनशिन-गदाशांख-पाणणमुकुुां देः॥ 
  
र्ेूः पादौ यस्य नाशर्र-्वियदसरुनन्श्चांद्र-सूयौ च नेत्र े
कणाुिाशा शशरोद्ब्यौर-्मखुमवप दहनो यस्य िासोयमज्धेः। 
अांतेःस्िां यस्य विश्िां सरु-नर-खग-गो-र्ोधग-गांधिदैुत्येैः 
धचत्रां रां रमयत ेतां त्रत्रर्िुनिपषुां विष्णुमीशां नमाशम॥ 
  
शाांताकारां र्जुगशयनां पद्मनार्ां सरेुशां 
विश्िाधारां गगनसदृशां मेघिण ंशरु्ाांगां। 
्क्ष्मीकाांतां कम्नयनां योधगशर्ध्याुनगमयां 
िांदे विष्णुां र्िर्यहरां सिु् ोकैकनािम॥् 
  
मेघश्यामां पीतकौशयेिासां श्रीित्साांकां  कौस्तरु्ोद्भाशसताांगां। 
पणु्योपेतां पुांडरीकायताक्षां विष्णुां िांदे सिु् ोकैकनािम॥् 
  
नमेः समस्तर्तूानाां आदद र्तूाय र्रू्तृे। 
अनेकरूप रूपाय विष्णि ेप्रर्विष्णिे॥ 
सशांखचक्रां  सककरीटकुां ड ा्ं सपीतिस्त्रां सरसीरुहेक्षणां। 
सहारिक्षस्ि्शोशर्कौस्तुर्ां नमाशम विष्णुां शशरसा चतुर्ुजुम॥् 
  



छायायाां पाररजातस्य हेमशसांहासनोपरर 
आसीनमांबजुश्याममायताक्षम ा्ंकृतां। 
चांद्राननां चतुबाुहुां श्रीित्साांककतिक्षसां 
रुजकमणीसत्यर्ामाभ्याां सदहतां कृष्णमाश्रये॥ 
  
ओां नमो र्गित ेिासदेुिाय। 
  
ओां विश्िाय नमेः ओां 
ओां विश्िां विष्णुिषुट्कारो र्तूर्व्यर्ित्प्रर्ेुः । 
र्तूकृद्भतूर्दृ्भािो र्तूात्मा र्तूर्ािनेः ॥१॥ 
  
पतूात्मा परमात्मा च मकुतानाां परमा गनतेः । 
अव्ययेः परुुषेः साक्षी के्षत्रज्ञोऽक्षर एि च ॥२॥ 
  
योगो योगविदाां नेता प्रधानपरुुषशे्िरेः । 
नारशसांहिपेुः श्रीमान ्केशिेः परुुषोत्तमेः ॥३॥ 
  
सिेुः शिेुः शशिेः स्िाणुर्ूतुाददननधुधरव्ययेः । 
सांर्िो र्ािनो र्ता ुप्रर्िेः प्रर्रुीश्िरेः ॥४॥ 
  
स्ियांर्ेूः शांर्रुाददत्येः पषु्कराक्षो महास्िनेः।  
अनाददननधनो धाता विधाता धातुरुत्तमेः ॥५॥ 
 
अप्रमेयो हृषीकेशेः पद्मनार्ोमरप्रर्ेुः । 
विश्िकमा ुमनसु्त्िष्टास्िविष्ठेः स्िविरो ध्रिुेः ॥६॥ 
  
अग्राह्येः शाश्ितेः कृष्णो ्ोदहताक्षेः प्रतदुनेः । 



प्रर्तूजस्त्रककु्धाम पवित्रां मांग ा्ं परां ॥७॥ 
  
ईशानेः प्राणदेः प्राणो ज्येष्ठेः शे्रष्ठेः प्रजापनतेः । 
दहरण्यगर्ो र्गूर्ो माधिो मधसुधूनेः ॥८॥ 
  
ईश्िरो विक्रमी धन्िी मेधािी विक्रमेः क्रमेः । 
अनतु्तमो दरुाधषेुः कृतज्ञेः कृनतरात्मिान ्॥९॥ 
  
सरेुशेः शरणां शम ुविश्िरेताेः प्रजार्िेः । 
अहेः सांित्सरो व्या्ेः प्रत्ययेः सिदुशनुेः ॥१०॥ 
  
अजेः सिेश्िरेः शसद्धेः शसवद्धेः सिाुददरच्यतुेः । 
िषृाकवपरमेयात्मा सियुोगविननधश्रतेः ॥११॥ 
  
िसिुसुमुनाेः सत्येः समात्मा सजममतेः समेः । 
अमोघेः पुांडरीकाक्षो िषृकमा ुिषृाकृनतेः ॥१२॥ 
  
रुद्रो बहुशशरा बभ्रवुिशु्ियोननेः शधुचश्रिाेः । 
अमतृेः शाश्ितेः स्िाणुिरुारोहो महातपाेः ॥१३॥ 
  
सिगुेः सिवुिद्भानवुिषु्िकसेनो जनादुनेः । 
िेदो िेदविदव्यांगो िेदाांगो िेदवित ्कविेः ॥१४॥ 
 
्ोकाध्यक्षेः सरुाध्यक्षो धमाुध्यक्षेः कृताकृतेः । 
चतुरात्मा चतुव्यूहुश्चतुदंष्रश्चतुर्ुजुेः ॥१५॥ 
  
भ्राजजष्णुर्ोजनां र्ोकता सदहष्णजुगुदाददजेः । 



अनघो विजयो जेता विश्ियोननेः पनुिसुेुः ॥१६॥ 
  
उपेंद्रो िामनेः प्राांशरुमोघेः शधुचरूजजतुेः । 
अतीांद्रेः सांग्रहेः सगो धतृात्मा ननयमो यमेः ॥१७॥ 
  
िेद्ब्यो िदै्ब्येः सदायोगी िीरहा माधिो मधेुः । 
अतीांदद्रयो महामायो महोत्साहो महाब्ेः ॥१८॥ 
  
महाबवुद्धमहुािीयो महाशजकतमहुाद्ब्यनुतेः । 
अननदेश्यिपेुः श्रीमानमेयत्मा महादद्रधक्ृ ॥१९॥ 
  
महेष्िासो महीर्ता ुश्रीननिासेः सताां गनतेः । 
अननरुद्धेः सरुानांदो गोविांदो गोविदाां पनतेः ॥२०॥ 
मरीधचदुमनो हांसेः सपुणो र्जुगोत्तमेः । 
दहरण्यनार्ेः सतुपाेः पद्मनार्ेः प्रजापनतेः ॥२१॥ 
  
अमतृ्येुः सिदुृक् शसांहेः सांधाता सांधधमान ्जस्िरेः । 
अजो दमुषुणुेः शास्ता विश्रतुात्मा सरुाररहा ॥२२॥ 
  
गुरुगुरुुतमो धाम सत्येः सत्यपराक्रमेः । 
ननशमषोऽननशमषेः स्रग्िी िाचस्पनतरुदारधीेः ॥२३॥ 
  
अग्रणीग्राुमणीेः श्रीमान ्न्यायो नेता समीरणेः । 
सहस्रमधूा ुविश्िात्मा सहस्राक्षेः सहस्रपात ्॥२४॥ 
  
आितनुो ननितृ्तात्मा सांितृेः सांप्रमदुनेः । 
अहस्सांितकुो िजह्नरनन्ो धरणीधरेः ॥२५॥ 



  
सपु्रसादेः प्रसन्नात्मा विश्िधगृ ्विश्िर्गु ्विर्ेुः । 
सत्कता ुसत्कृनतेः साधजुहु्ननुाुरायणो नरेः ॥२६॥ 
  
असांख्येयोऽप्रमेयात्मा विशशष्टेः शशष्टकृच्छुधचेः। 
शसद्धािेुः शसद्धसांकल्पेः शसवद्धदेः शसवद्धसाधनेः ॥२७। 
  
िषृाही िषृर्ो विष्णिुृषुपिा ुिषृोदरेः । 
िधनुो िधमुानश्च विविकतेः श्रनुतसागरेः ॥२८॥ 
  
सरु्जुो दधुरुो िाग्मी महेंद्रो िसदुो िसेुः।  
नकैरूपो बहृद्रपूेः शशवपविष्टेः प्रकाशनेः ॥२९॥ 
  
ओजस्तजेोद्ब्यनुतधरेः प्रकाशात्मा प्रतापनेः । 
ऋद्धेः स्पष्टाक्षरो मांत्रश्चांद्राांशरु्ाुस्करद्ब्यनुतेः ॥३०॥ 
  
अमतृाांशदू्भिो र्ानेुः शशत्रबांदेुः सरेुश्िरेः । 
औषधां जगतेः सेतुेः सत्यधमपुराक्रमेः ॥३१॥  
  
र्तूर्व्यर्िन्नािेः पिनेः पािनोऽन्ेः । 
कामहा कामकृत्काांतेः कामेः कामप्रदेः प्रर्ेुः ॥३२॥ 
यगुाददकृद्ब्यगुाितो नकैमायो महाशनेः । 
अदृश्योऽव्यकतरूपश्च सहस्रजजदनांतजजत ्॥३३॥ 
  
इष्टोविशशष्टेः शशष्टेष्टेः शशखांडी नहुषो िषृेः । 
क्रोधहा क्रोधकृत ्कता ुविश्िबाहुमहुीधरेः ॥३४॥ 
  



अच्यतुेः प्रधितेः प्राणेः प्राणदो िासिानजुेः । 
अपाां ननधधरधधष्ठानमप्रमत्तेः प्रनतजष्ठतेः ॥३५॥ 
  
स्कां देः स्कां दधरो धयुो िरदो िायिुाहनेः । 
िासदेुिो बहृद्भानरुादददेिेः परुांदरेः ॥३६॥  
  
अशोकस्तारणस्तारेः शरूेः शौररजनुशे्िरेः । 
अनकूु्ेः शताितेुः पद्मी पद्मननरे्क्षणेः ॥३७॥ 
  
पद्मनार्ोऽरविांदाक्षेः पद्मगर्ेुः शरीरर्तृ ्। 
महददुऋद्धो िदृ्धात्मा महाक्षो गरुडध्िजेः ॥३८॥ 
  
अतु्ेः शरर्ो र्ीमेः समयज्ञो हविहुररेः । 
सिु् क्षण्क्षण्यो ्क्ष्मीिान ्सशमनतांजयेः ॥३९॥ 
  
विक्षरो रोदहतो मागो हेतुदाुमोदरेः सहेः । 
महीधरो महार्ागो िेगिानशमताशनेः ॥४०॥ 
  
उद्भिेः क्षोर्णो देिेः श्रीगर्ेुः परमेश्िरेः। 
करणां कारणां कता ुविकता ुगहनो गुहेः ॥४१॥ 
  
व्यिसायो व्यिस्िानेः सांस्िानेः स्िानदो ध्रुिेः। 
परवद्धुेः परमेः स्पष्पेःस्तुष्टेः पषु्पेः शरेु्क्षणेः ॥४२॥ 
  
रामो विरामो विरजो मागो नेयो नयोऽनयेः। 
िीरेः शजकतमताां शे्रष्ठो धमो धमवुिदतु्तमेः ॥४३॥ 
  



िकुैां ठेः परुुषेः प्राणेः प्राणदेः प्रणिेः पिृेुः।  
दहरण्यगर्ेुः शत्रघु्नो व्याप्तो िायरुधोक्षजेः ॥४४॥ 
क्रतेुः सदुशनुेः का्ेः परमेष्ठी पररग्रहेः। 
उग्रेः सांित्सरो दक्षो विश्रामो विश्िदक्षक्षणेः ॥४५॥ 
  
विस्तारेः स्िािरेः स्िाणुेः प्रमाणां बीजमव्ययम ्। 
अिोऽनिो महाकोशो महार्ोगो महाधनेः ॥४६॥ 
  
अननविणु्णेः स्िविष्ठोऽर्ूधुमुयुपूो महामखेः। 
नक्षत्रनेमीनकु्षत्री क्षमेः क्षामेः समीहनेः ॥४७॥ 
  
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुेः सत्रां सताां गनतेः । 
सिदुशी विमकुतात्मा सिजु्ञो ज्ञानमतु्तमम ्॥४८॥ 
  
सवु्रतेः समुखुेः सकू्ष्मेः सघुोषेः सखुदेः सहुृत ्। 
मनोहरो जजतक्रोधो िीरबाहुविदुारणेः ॥४९॥ 
  
स्िापनेः स्ििशो व्यापी नकैात्मा नकैकमकृुत ्। 
ित्सरो ित्स्ो ित्सी रत्नगर्ो धनेश्िरेः ॥५०॥ 
  
धमकृुद्धमगुुब ्धमी सदसत ्क्षरमक्षरम ्। 
अविज्ञाता सहस्राांशवुिधुाता कृत्क्षणेः ॥५१॥ 
  
गर्जस्तनशेमेः सत्त्िस्िेः शसांहो र्तूमहेश्िरेः । 
आदददेिो महादेिो देिेशो देिर्दृ्ब्गुरुेः ॥५२॥ 
 
उत्तरो गोपनतगोप्ता ज्ञानगमयेः परुातनेः । 



शरीरी र्तूकृद्ब् र्ोकता कपीांद्रो र्रूरदक्षक्षणेः ॥५३॥ 
  
सोमपोऽमतृपेः सोमेः परुुजजत ्परुुसत्तमेः । 
विननयोज्येः सत्यसांधो दाशाहुेः सात्त्िताां पनतेः ॥५४॥ 
  
जीिो विननयता साक्षी मकुुां दोऽशमतविक्रमेः । 
अांर्ोननधधरनांतात्मा महोदधधशयोंतकेः ॥५५॥ 
  
अजो महाहुेः स्िार्ाव्यो जजताशमत्रेः प्रमोदनेः । 
आनांदो नांदनो नांदेः सत्यधमाु त्रत्रविक्रमेः ॥५६॥ 
महवषेुः कवप्ाचायेुः कृतज्ञो मेददनीपनतेः । 
त्रत्रपदजस्त्रदशाध्यक्षो महाशृांगेः कृताांतकृत ्॥५७॥ 
 

महािराहो गोविांदेः सषुेणेः कनकाांगदी । 
गुह्यो गशर्रो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरेः ॥५८॥ 
  
िेधाेः स्िाांगोजजतेः कृष्णो दृढेः सांकषणुोऽच्यतुेः । 
िरुणो िारुणो िकृ्षेः पषु्कराक्षो महामनाेः ॥५९॥ 
  
र्गिान ्र्गहाऽनांदी िनमा्ी ह्ायधुेः । 
आददत्यो ज्योनतराददत्येः सदहष्णगुनुतसत्तमेः ॥६०॥ 
  
सधुन्िा खांडपरशदुाुरुणो द्रविणप्रदेः । 
ददिेःस्पक्ृ सिदुृग्व्यासो िाचस्पनतरयोननजेः ॥६१॥ 
  
त्रत्रसामा सामग सामेः ननिाुणां रे्षजां शर्षक्। 
सन्यासकृछ्छमेः शाांतो ननष्ठा शाांनतेः परायणेः ॥६२॥  



  
शरु्ाांगेः शाांनतदेः स्रष्टा कुमदुेः कुि्ेशयेः । 
गोदहतो गोपनतगोप्ता िषृर्ाक्षो िषृवप्रयेः ॥६३॥ 
  
अननिती ननितृ्तात्मा सांके्षप्ता के्षमकृजच्छिेः।  
श्रीित्सिक्षाेः श्रीिासेः श्रीपनतेः श्रीमताां िरेः॥६४॥ 
  
श्रीदेः श्रीशेः श्रीननिासेः श्रीननधधेः श्रीविर्ािनेः । 
श्रीधरेः श्रीकरेः शे्रयेः श्रीमान ््ोकत्रयाश्रयेः ॥६५॥ 
स्िक्षेः स्िांगेः शतानांदो नांददज्योनतगणेुश्िरेः । 
विजजतात्माऽविधेयत्मा सत्कीनतजुश्छन्नसांशयेः ॥६६॥ 
  
उदीणेुः सितुश्चकु्षरनीशेः शाश्ितेः जस्िरेः । 
र्शूयो र्षूणो र्नूतविशुोकेः शोकनाशनेः ॥६७॥ 
  
अधचषु्मानधचतुेः कुां र्ो विशदु्धात्मा विशोधनेः । 
अननरुद्धोऽप्रनतरिेः प्रद्ब्यमुनोऽशमतविक्रमेः ॥६८॥ 
  
का्नशेमननहा िीरेः शौररेः सरूरजनेश्िरेः । 
त्रत्र्ोकात्मा त्रत्र्ोकेशेः केशिेः केशशहा हररेः ॥६९॥ 
  
कामदेिेः कामपा्ेः कामी काांतेः कृतागमेः । 
अननदेश्यिपवुिषु्णुिीरोऽनांतो धनांजयेः ॥७०॥ 
  
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मवििधनुेः। 
ब्रह्मविद्ब् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणवप्रयेः ॥७१॥ 
  



महाक्रमो महाकमा ुमहातजेा महोरगेः । 
महाक्रतुमहुायज्िा महायज्ञॊ महाहविेः ॥७२॥ 
  
स्तव्येः स्तिवप्रयेः स्तोत्रां स्तुनतेः स्तोता रणवप्रयेः। 
पणूेुः परूनयता पणु्येः पणु्यकीनतरुनामयेः ॥७३॥ 
  
मनोजिस्तीिकुरो िसरेुता िसपु्रदेः । 
िसपु्रदो िासदेुिो िसिुसुमुना हविेः ॥७४॥ 
  
सद्ब्गनतेः सत्कृनतेः सत्ता सद्भनूतेः सत्परायणेः । 
शरूसेनो यदशेु्रष्ठेः सजन्निासेः सयुामनुेः ॥७५॥ 
  
र्तूािासो िासदेुिेः सिाुसनुन्योऽन्ेः । 
दपहुा दपदुो दृप्तो दधुरुोऽद्धाऽपराजजतेः ॥७६॥ 
  
विश्िमनूतमुहुामनूतदुीप्तमनूतरुमनूतमुान ्। 
अनेकमनूतरुव्यकतेः शतमनूतेुः शताननेः ॥७७। 
  
एको नकैेः सिेः केः ककां  यत्तत्पदमनतु्तमम ्। 
्ोकबांधु् ोकनािो माधिो र्कतित्स्ेः ॥७८॥ 
  
सिुणिुणो हेमाांगो िराांगश्चांदनाांगदी । 
िीरहा विषमेः शनू्यो घतृाशीरच्श्च्ेः ॥७९॥ 
  
अमानी मानदो मान्यो ्ोकस्िामी त्रत्र्ोकधक्ृ । 
समेुधा मेधजो धन्येः सत्यमेधा धराधरेः ॥८०॥ 
  



तेजोिषृो द्ब्यनुतधरेः सिशुस्त्रर्तृाां िरेः । 
प्रग्रहो ननग्रहो व्यग्रो नकैशृांगो गदाग्रजेः ॥८१॥ 
  
चतुमूनुतशु्चतुबाुहुश्चतुव्यूहुश्चतुगनुतेः । 
चतुरात्मा चतुर्ाुिश्चतुिेदविदेकपात ्॥८२॥ 
  
समाितोऽननितृ्तात्मा दजुयुो दरुनतक्रमेः । 
दु् रु्ो दगुमुो दगुो दरुािासो दरुाररहा ॥८३॥ 
  
शरु्ाांगो ्ोकसारांगेः सुतांतुस्तांतुिधनुेः । 
इांद्रकमा ुमहाकमा ुकृतकमा ुकृतागमेः ॥८४॥ 
  
उद्भिेः सुांदरेः सुांदो रत्ननार्ेः सु् ोचनेः । 
अको िाजसननेः शृांगी जयांतेः सिवुिज्जयी ॥८५॥ 
  
सिुणतु्रबांदरुक्षोभ्येः सििुागीश्िरेश्िरेः । 
महाह्रदो महागतो महार्तूो महाननधधेः ॥८६॥ 
  
कुमदुेः कुां दरेः कुां देः पजनु्येः पािनोऽन्ेः । 
अमतृाांशोमतृिपेुः सिजु्ञेः सितुोमखुेः ॥८७॥ 
  
सु् र्ेः सिुतृेः शसद्धेः शत्रजुजच्छत्रतुापनेः । 
न्यग्रोधोदुांबरोऽश्ित्िश्चाणूराांध्रननषदूनेः ॥८८॥ 
सहस्राधचेुः सप्तजजह्िेः सप्तैधाेः सप्तिाहनेः । 
अमनूतरुनघोऽधचांत्यो र्यकृद्भयनाशनेः ॥८९॥ 
  
अणुबृहुत ्कृशेः स्िू् ो गुणर्जृन्नगुणुो महान ्। 



अधतृेः स्िधतृेः स्िास्येः प्राग्िांशो िांशिधनुेः ॥९०॥ 
  
र्ारर्तृ ्कधितो योगी योगीशेः सिकुामदेः । 
आश्रमेः श्रमणेः क्षामेः सपुणो िायिुाहनेः ॥९१॥ 
  
धनधुरुो धनिेुदो दांडो दमनयता दमेः । 
अपराजजत ्सिसुहो ननयांता ननयमो यमेः ॥९२॥ 
  
सत्त्ििान ्साजत्त्िकेः सत्येः सत्यधमपुरायणेः । 
अशर्प्रायेः वप्रयाहोऽहुवप्रयकृत ्प्रीनतिधनुेः ॥९३॥ 
 
विहायसगनतज्योनतेः सरुुधचहुुतर्गु ्विर्ेुः । 
रविविरुोचनेः सयूेुः सविता रवि्ोचनेः ॥९४॥ 
  
अनांतो हुतर्क्ु र्ोकता सखुदो नकैजोऽग्रजेः । 
अननविणु्णेः सदामषी ्ॊकाधधष्ठानमद्भतुेः ॥९५॥ 
  
सनात ्सनातनतमेः कवप्ेः कवपरव्ययेः । 
स्िजस्तदेः स्िजस्तकृत ्स्िजस्त स्िजस्तर्क्ु स्िजस्तदक्षक्षणेः ॥९६॥ 
  
अरौद्रेः कुां ड्ी चक्री विक्रमयजूजतुशासनेः । 
श्दानतगेः श्दसहेः शशशशरेः शिरुीकरेः ॥९७॥ 
  
अकू्ररेः पेश्ो दक्षो दक्षक्षणेः क्षशमणाां िरेः । 
विद्ब्ित्तमो िीतर्येः पणु्यश्रिणकीतनुेः ॥९८॥ 
  
उत्तारणो दषु्कृनतहाेः पणु्यो देुःस्िप्ननाशनेः । 



िीरहा रक्षणेः सांतो जीिनेः पयिुजस्ितेः ॥९९॥ 
  
अनांतरूपोऽनांतश्रीजजतुमन्यरु्युापहेः । 
चतुरश्रो गर्ीरात्मा विददशो व्याददशो ददशेः ॥१००॥ 
  
अनाददर्ूरु्ुिुो ्क्ष्मीेः सिुीरो रुधचराांगदेः । 
जननो जनजन्माददर्ीमो र्ीमपराक्रमेः ॥१०१॥ 
  
आधारनन्योऽधाता पषु्पहासेः प्रजागरेः । 
ऊध्िगुेः सत्पिाचारेः प्राणदेः प्रणिेः पणेः ॥१०२॥ 
  
प्रमाणां प्राणनन्येः प्राणर्तृ ्प्राणजीिनेः । 
तत्त्िां तत्िविदेकात्मा जन्ममतृ्यजुरानतगेः ॥१०३॥  
  
र्रू्ुिुेः स्िस्तरुस्तारेः सविता प्रवपतामहेः । 
यज्ञो यज्ञपनतयजु्िा यज्ञाांगो यज्ञिाहनेः ॥१०४॥ 
  
यज्ञर्तृ ्यज्ञकृद्ब्यज्ञी यज्ञर्गु्यज्ञसाधनेः । 
यज्ञाांतकृद्ब्यज्ञ गुह्यमन्नमन्नाद एि च ॥१०५॥ 
  
आत्मयोननेः स्ियांजातो िखैानेः सामगायनेः । 
देिकीनांदनेः स्रष्टा क्षक्षतीशेः पापनाशनेः ॥१०६॥ 
  
शांखर्नृ्नांदकी चक्री शार्ङुगधन्िा गदाधरेः । 
रिाांगपाणणरक्षोभ्येः सिपु्रहरणायधुेः ॥१०७॥ 
  
सिपु्रहरणायधु ओां नम इनत  



  
ओां िनमा्ी गदी शार्ङी शांखी चक्री च नांदकी। 
श्रीमान्नारायणो विष्णिुाुसदेुिोऽशर्रक्षतु॥ 
  
श्री िासदेुिोऽशर्रक्षत ुओां नम इनत॥ 
  
इतीदां कीतनुीयस्य केशिस्य महात्मनेः । 
नामनाां सहस्रां ददव्यानामशषेणे प्रकीनततुम ्॥१०८॥ 
  
य इदां श्रणुुयाजन्नत्यां यश्चावप पररकीतयेुत ्। 
नाशरु्ां प्राप्नयुात ्ककां धचत ्सोऽमतु्रहे च मानिेः ॥१०९॥ 
  
िेदाांतगो ब्राह्मणेः स्यात ्क्षत्रत्रयो विजयी र्िेत ्। 
िशै्यो धनसमदृ्धस्स्यात ्शदू्रेः सखुमिाप्नयुात ्॥११०॥ 
  
धमाुिी प्राप्नयुाद्ब् धममुिाुिी चािमुाप्नयुात ्। 
कामानिाप्नयुात ्कामी प्रजािी प्राप्नयुात ्प्रजाम ्॥१११॥ 
  
र्जकतमान ्येः सदोत्िाय शधुचस्तद्ब्गतमानसेः । 
सहस्रां िासदेुिस्य नामनामेतत ्प्रकीतयेुत ्॥११२॥ 
  
यशेः प्राप्नोनत विपु् ां ज्ञानतप्राधान्यमेिच । 
अच्ाां धश्रयमाप्नोनत शे्रयेः प्राप्न्योत्यनतु्तमम ्॥११३॥ 
  
न र्यां किधचदाप्नोनत िीय ंतेजश्च वि ांदनत । 
र्ित्यरोगो द्ब्यनुतमान ्ब्रूपगुणाजन्ितेः ॥११४॥ 
  



रोगातो मचु्यते रोगात ्बद्धो मचु्येत बांधनात ्। 
र्यान्मचु्येत र्ीतस्त ुमचु्चतेाऽपन्न आपदेः ॥ ११५॥ 
  
दगुाुण्यनततरत्याश ुपरुुषेः परुुषोत्तमम ्। 
स्तुिन्नामसहसे्रण ननत्यां र्जकतसमजन्ितेः ॥११६॥  
  
िासदेुिाश्रयो मत्यो िासदेुिपरायणेः । 
सिपुापविशदु्धात्मा यानत ब्रह्म सनातनम ्॥११७॥ 
  
न िासदेुिर्कतानामशरु्ां विद्ब्यत ेकिधचत ्। 
जन्ममतृ्यजुराव्याधधर्यां निैोपजायत े॥११८॥ 
  
इमां स्तिमधीयानेः श्रद्धार्जकतसमजन्ितेः । 
यजु्येताऽत्म सखुक्षाांनत श्रीधनृतस्मनृतकीनतशुर्ेः ॥११९॥ 
  
न क्रोधो न च मात्सय ंन ्ोर्ो नाशरु्ा मनतेः । 
र्िांनत कृतपणु्यानाां र्कतानाां परुुषॊत्तमे ॥१२०॥ 
द्ब्यौेः सचांद्राकुनक्षत्राेः खां ददशो र्मूहुोदधधेः । 
िासदेुिस्य िीयेण विधतृानन महात्मनेः ॥१२१॥ 
  
ससरुासरुगांधि ंसयक्षोरगराक्षसम ्। 
जगद्ब्िश ेिततुेदां कृष्णस्य सचराचरम ्॥१२२॥ 
  
इांदद्रयाणण मनोबवुद्धेः सत्त्िां तेजो ब ा्ं धनृतेः । 
िासदेुिात्मकान्याहुेः के्षत्रां के्षत्रज्ञ एि च ॥१२३॥ 
  
सिाुगमानामाचारेः प्रिमां पररकल्पत े। 



आचारप्रर्िो धमो धमसु्य प्रर्रुच्यतुेः ॥१२४॥ 
  
ऋषयेः वपतरो देिा महार्तूानन धातिेः । 
जांगमाजांगमां चदेां जगन्नारायणोद्भिम ्॥१२५॥ 
  
योगो ज्ञानां तिा साांख्यां विद्ब्याेः शशल्पादद कम ुच । 
िेदाेः शास्त्राणण विज्ञानमेतत ्सि ंजनादुनात ्॥१२६॥ 
  
एको विष्णुमहुद्भतूां पिृग्र्तूान्यनेकशेः । 
त्रीन ्ल््ोकान्व्याप्य र्तूात्मा र्ुांकत ेविश्िर्गुव्ययेः ॥१२७॥ 
 
इमां स्तिां र्गितो विष्णोव्याुसेन कीनततुम ्। 
पठेद्ब् य इच्छेत ्परुुषेः शे्रयेः प्राप्तुां सखुानन च ॥१२८॥ 
  
विश्िेश्िरमजां देिां जगतेः प्रर्िाप्ययम ्। 
र्जांनत ये पषु्कराक्षां न ते याांनत परार्िम ्॥१२९॥ 
न ते याांनत परार्िम ्ओां नम इनत। 
  
अजुनु उिाच॥ 
पद्मपत्रविशा्ाक्ष पद्मनार् सरुोत्तम । 
र्कतानामनरुकतानाां त्राता र्ि जनादुन॥ 
  
श्री र्गिानिुाच॥ 
यो माां नामसहसे्रण स्तोतशुमच्छनत पाांडि। 
सोऽहमेकेन श््ोकेन स्तुत एि न सांशयेः। 
  
स्तुत एि न सांशय ओम ्नम इनत 



  
व्यास उिाच॥ 
िासनाद्ब् िासदेुिस्य िाशसतां र्िुनत्रयम।् 
सिरु्तू ननिासोऽशस िासदेुि नमोऽस्त ुते॥ 
 
श्री िासदेुि नमोऽस्ततु ओां नम इनत। 
  
पाितु्यिुाच॥ 
केनोपायेन ्घनुा विष्णोनाुमसहस्रकां । 
पठ्यत ेपांडडतनैनतु्यां श्रोतुशमच्छामयहां प्रर्ो॥ 
  
श्री ईश्िर उिाच॥ 
श्रीरामरामरामेनत रम ेरामे मनोरमे॥ 
सहस्रनामतत्तुल्यां राम नाम िरानने॥ 
 
श्री राम नाम िरानन ओां नम इनत। 
 
श्री ब्रह्मोिाच। 
नमोऽस्त्िनांताय सहस्रमतूयेु सहस्रपादाक्षक्षशशरोरुबाहिे। 
सहस्रनामन ेपरुुषाय शाश्ित ेसहस्रकोदटयगुधाररणे नमेः॥ 
सहस्रकोदटयगुधाररणे नम ओां नम इनत। 
  
सांजय उिाच। 
यत्र योगेश्िरेः कृष्णो यत्र पािो धनधुरुेः । 
तत्र श्रीविजुयो र्नूतर-्ध्रिुानीनतमनुतममु॥ 
  
श्री र्गिानिुाच। 



अनन्याजश्चांतयांतो माां ये जनाेः पयुपुासते। 
तेषाां ननत्याशर्यकुतानाां योगके्षमां िहामयहम॥् 
  
पररत्राणाय साधनूाां विनाशाय च दषु्कृताां। 
धम ुसांस्िापनािाुय सांर्िाशम यगेु यगेु॥ 
  
आता ुविषण्णाेः शशधि्ाश्च र्ीताेः घोरेष ुच व्याधधष ुितमुानाेः। 
सांकीत्य ुनारायण श्दमात्रां विमकुत देुःखाेः सणुखनो र्िांतु॥ 
  
कायेन िाचा मनसेंदद्रयिैा ुबधु्यात्मना िा प्रकृतेेः स्िर्ािात।् 
करोशम यद्ब्यत ्सक ा्ं परस्म ैनारायणायेनत समपयुाशम ॥ 
 
॥इनत श्रीमन्महार्ारत ेशतसाहस्रयाां सांदहतायाां िय्याशसकयामानशुासननके 
दानधमपुिणुण र्ीष्मयधुधजष्ठरसांिादे श्री विष्णुसहस्रनाम किनां नाम 
              चतुेःपांचाशदधधकद्ब्विशततमोऽध्यायेः। 
 
 

 


