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.. Shri Parashurama Sahasranamastotra ..

॥ ौीपरशरुामसहॐनामोऽम ॥्
ौीगणशेाय नमः ।
परुा दाशरथी रामः कृतोाहः सबावः ।
गयोां राजेः िपतमृातसृुद ्वतृः ॥ १॥
ददश यां मागण िऽयाकरं िवभमु ।्
रामं तं भाग वं ािभतुाव राघवः ।
रामः ौीमाहािविुरित नाम सहॐतः ॥ २॥
अहं ः परं राम िवचरािम लीलया ।
इुवम ूिणप कृतािलः ॥ ३॥
ौीराघव उवाच -
याममहणाःु ूायुाऽ भवापदम ।्
य पादाच नाििः िेतां नौिम भाग वम ॥् ४॥
िनःहृो यः सदा दवेो भूां वसित माधवः ।
आबोधोदिधं ं योिगनं नौिम भाग वम ॥् ५॥
यादतेगव जायत े यऽ लीलया ।
िितं ूाोित दवेशें जामदं नमाहम ॥् ६॥
य ॅू भमाऽणे ॄााः सकलाः सरुाः ।
शतवारं भवऽ भवि न भवि च ॥ ७॥
तप उमं चचारादौ यमिुँय च रणेकुा ।
आा शिमहादवेी रामं तं ूणमाहम ॥् ८॥
॥ अथ िविनयोगः ॥
ॐ अ ौीजामदसहॐनामोऽमहाम ौीराम ऋिषः ।
जामदः परमाा दवेता ।
अनुपु छ्ः । ौीमदिवनाशरामूीथ
चतिुव धपुषाथ िसथ जप े िविनयोगः ॥
॥ अथ करासः ॥
ॐ ॑ां गोिवान ेअुाां नमः ।
ॐ ॑ महीधरान े तज नीां नमः ।
ॐ ं षीकेशान े ममाां नमः ।
ॐ ॑ िऽिवबमान ेअनािमकाां नमः ।
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॥ ौीपरशरुामसहॐनामोऽम ॥्

ॐ ॑ िववान े किनिकाां नमः ।
ॐ ॑ः माधवान े करतलकरपृाां नमः ॥
॥ अथ दयासः ॥
ॐ ॑ां गोिवान े दयाय नमः ।
ॐ ॑ महीधरान े िशरस ेाहा ।
ॐ ं षीकेशान े िशखाय ै वषट ्।
ॐ ॑ िऽिवबमान े कवचाय म ।्
ॐ ॑ िववान े नऽेऽयाय वौषट ्।
ॐ ॑ः माधवान ेअाय फट ्।
॥ अथ ानम ॥्
शुजानूदिनभं ॄिविुशवाकम ।्
सवा भरणसयंंु कृािजनधरं िवभमु ॥् ९॥
बाणचापौ च परशमुभयं च चतभु ुजःै ।
ूकोशोिभ िादै धान ं भगृनुनम ॥् १०॥
हमेयोपवीतं च िधितमखुाजुम ।्
दभा ितकरं दवें िऽययदीितम ॥् ११॥
ौीववसं रामं ायेै ॄचािरणम ।्
ुडरीकमं सनकारैिभतुम ॥् १२॥
सहॐिमव सयूा णामकेी भयू परुः ितम ।्
तपसािमव सिूत भगृवुशंतपिनम ॥् १३॥
चडूाचिुतकपऽमिभतणूीयं पृतो
भिधपिवऽलानवपधु  े चं रौरवीम ।्
मौा मखेलया िनयितमधोवास मािकम ्
पाणौ काम ुकमसऽूवलयं दडं परं पैलम ॥् १४॥
रणेकुादयानं भगृवुशंतपिनम ।्
िऽयाणामकं पणू जामदं नमाहम ॥् १५॥
अपाय िनग ुणाय गणुान े ।
समजगदाधारमतू य े ॄणे नमः ॥ १६॥

॥ ौीपरशरुाम ादश नामािन ॥
हिरः परशधुारी च राम भगृनुनः ।
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.. Shri Parashurama Sahasranamastotra ..

एकवीराजोिवजुा मदः ूतापवान ॥् १७॥
साििवासी वीर ऽिजिृथवीपितः ।
इित ादशनामािन भाग व महानः ।
यिकाले पठेिं सव ऽ िवजयी भवते ॥् १८॥

॥ अथ ौीपरशरुामसहॐनामोऽम ॥्
ॐ रामः ौीमाहािवभुा ग वो जमदिजः ।
तपी परं ॄ शातः सवशिधकृ ् ॥ १॥
वरेयो वरदः सव िसिदः कलोचनः ।
राजे सदाचारो जामदः परारः ॥ २॥
परमाथकिनरतो िजतािमऽो जनाद नः ।
ऋिष ूवरव दाः शऽिुवनाशनः ॥ ३॥
सवकमा  पिवऽ अदीनो दीनसाधकः ।
अिभवाो महावीरपी िनयमः िूयः ॥ ४॥
यःू सवप सवा ा सव भःु ।
ईशानः सव दवेािदव रीयवगोऽतुः ॥ ५॥
सवः सव वदेािदः शरयः परमेरः ।
ानभाोऽपिरेः शिुचवा मी ूतापवान ॥् ६॥
िजतबोधो गडुाकेशो िुतमानिरमदनः ।
रणेकुातनयः साादिजतोऽय एव च ॥ ७॥
िवपलुासंो महोरोऽतीो वो दयािनिधः ।
अनािदभ गवािनः सवलोकािरमद नः ॥ ८॥
सः सोतः ससः परमधािम कः ।
लोकाा लोककृोकवः सवमयो िनिधः ॥ ९॥
वँयो दया सधुीगा दः सवकपावनः ।
ॄयो ॄचारी च ॄ ॄूकाशकः ॥ १०॥
सुरोऽिजनवासा ॄसऽूधरः समः ।
सौो महिष ः शा मौीभृडधारकः ॥ ११॥
कोदडी सव िजछऽदप हा पुयवध नः । var सविजऽदुप हा
किवॄ िष  वरदः कमडधरः कृती ॥ १२॥
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॥ ौीपरशरुामसहॐनामोऽम ॥्

महोदारोऽतलुो भाो िजतषग मडलः ।
काः पुयः सकुीित  िभजुािद पूषः ॥ १३॥
अकषो राराः सवा वासः कृतागमः ।
वीय वाितभाषी च िनवृाा पनुव सःु ॥ १४॥
अायोगकुशलः सवा यधुिवशारदः ।
यपी यशेो यपालः सनातनः ॥ १५॥
घनँयामः िृतः शरूो जरामरणविज तः ।
धीरो दाः सुप सवतीथ मयो िविधः ॥ १६॥ धीरोदाः प
वण वणा ौमगुः सव िजुषोऽयः ।
िशविशापरो युः परमाा परायणः ॥ १७॥
ूमाण पो यः पणू ः बूरः बतिुव भःु ।
आनोऽथ गणुौेोऽनिग ुणाकरः ॥ १८॥
धनधु रो धनवुदः सिदानिवमहः ।
जनेरो िवनीताा महाकायपिराट ्॥ १९॥
अिखलाो िवकमा  िवनीताा िवशारदः ।
अरः केशवः साी मरीिचः सव कामदः ॥ २०॥
काणः ूकृित कः सवशः पुषोमः ।
लोकाो गभीरोऽथ सवभवरूदः ॥ २१॥
ोितरानप वीरय आौमी ।
भभू ुवःपोमतू रिवः परशधुकृ ्राट ्॥ २२॥
बौतुः सवादी ॅािजःु सहनो बलः ।
सखुदः कारणं भोा भवब िवमोकृत ॥् २३॥
ससंारतारको नतेा सव ःखिवमोकृत ।्
दवेचडूामिणः कुः सतुपा ॄवध नः ॥ २४॥
िनो िनयतकाणः शुााथ परुातनः ।
ःनाशनो नीितः िकरीटी दप त ॥् २५॥
अज ुनः ूाणहा वीरः सहॐभजुिजरीः ।
िऽयाकरः शरूः िितभारकराकृत ॥् २६॥
परधधरो धी रणेकुावातरः ।
वीरहा िवषमो वीरः िपतवृापरायणः ॥ २७॥

4 sanskritdocuments.org



.. Shri Parashurama Sahasranamastotra ..

मातृू ाणद ईश धमतिवशारदः ।
िपतबृोधहरः बोधः सिजसमूभः ॥ २८॥
भावभिः शऽुः ाणःु शु केशवः ।
िवः िवरो बालः सूो लिुतम हान ॥् २९॥
ॄचारी िवनीताा िावलयः सधुीः ।
अकणः सहॐाशंदुः कैवतरः ॥ ३०॥
आिदः कालि कालचबूवत कः ।
कवची कुडली खी चबी भीमपराबमः ॥ ३१॥
मृुयो वीर िसहंो जगदाा जगुः ।
अमृजु रिहतः कालानी महापटुः ॥ ३२॥
िनलो गणुमामोऽिनिव णः रपधकृ ् ।
अिनवः शतावत दडो दमियता दमः ॥ ३३॥
ूधानारको धीमांपी भतूसारिथः ।
अहः सवंरो योगी सवंरकरो िजः ॥ ३४॥
शातो लोकनाथ शाखी दडी बली जटी ।
कालयोगी महानः ितममःु सवुच सः ॥ ३५॥
अमष णो मष णाा ूशााा ताशनः ।
सववासाः सव चारी सवा धारो िवरोचनः ॥ ३६॥
हमैो हमेकरो धम वा सा वासवो यमः ।
उमतजेा महातजेा जयो िवजयः कालिजत ॥् ३७॥
सहॐहो िवजयो ध रो यभागभकु ् ।
अिा ली महाालितधमूो तो हिवः ॥ ३८॥
िदः िभाग महाग ः परो यवुा । महाग परोयवुा
महादो महाहो बहृायो महायशाः ॥ ३९॥
महाकिटम हामीवो महाबाम हाकरः ।
महानासो महाकमु हामायः पयोिनिधः ॥ ४०॥
महावा महौजा महाकेशो महाजनः ।
महामधूा  महामाऽो महाकण महाहनःु ॥ ४१॥
वृाकारो महाकेतमु हादंो महामखुः ।
एकवीरो महावीरो वसदुः कालपिूजतः ॥ ४२॥
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॥ ौीपरशरुामसहॐनामोऽम ॥्

महामघेिननादी च महाघोषो महािुतः ।
शवैः शवैागमाचारी हहैयानां कुलाकः ॥ ४३॥
सवगुमयो वळी बलः कमसाधनः ।
कामी किपः कामपालः कामदवेः कृतागमः ॥ ४४॥
पिवशंिततः सवः सव गोचरः ।
लोकनतेा महानादः कालयोगी महाबलः ॥ ४५॥
असयेोऽूमयेाा वीय कृीय कोिवदः ।
वदेवेो िवयोा सवा मरमनुीरः ॥ ४६॥
सरुशेः शरणं शम  शॄ सतां गितः ।
िनलपो िनपाा िन मो मनाशनः ॥ ४७॥
शुः पतूः िशवारः सहॐभजुिजिरः ।
िनरवपदोपायः िसिदः िसिसाधनः ॥ ४८॥
चतभु ुजो महादवेो ढूोरो जनेरः ।
मुिणरिणध ः कात वीय  बलापहा ॥ ४९॥
लणामजव नरो नारायणः िूयः ।
एकोितिन रातो मपी जनिूयः ॥ ५०॥
स ुू ीतः समुखुः सूः कूम वाराहकथा ।
ापको नारिसहं बिलिजधसुदूनः ॥ ५१॥
अपरािजतः सवसहो भषूणो भतूवाहनः ।
िनवृः सवंृः िशी िुहा िन सुरः ॥ ५२॥
ः विूयः ोता ासमिूत रनाकुलः ।
ूशाबिुरिुः सव सावलनः ॥ ५३॥
परमाथ गुदवो माली ससंारसारिथः ।
रसो रसः सारः कणीकृतवासिुकः ॥ ५४॥
कृः कृतुो धीरो मायातीतो िवमरः ।
महेरो महीभता  शाकः शवरीपितः ॥ ५५॥
तटः कणदीादः सरुाः सरुािरहा ।
येोऽमधयु धाऽीशो िचिभवुनेरः ॥ ५६॥
कमा ो िनरालः सवकाः फलूदः ।
अलणो ो ाो िवशाितः ॥ ५७॥
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.. Shri Parashurama Sahasranamastotra ..

िऽलोकाा िऽलोकेशो जगाथो जनेरः ।
ॄा हंस ि ॐा हता  चतमु ुखः ॥ ५८॥
िनम दो िनरहारो भगृवुशंोहः शभुः ।
वधेा िवधाता िुिहणो दवेो दवेिचनः ॥ ५९॥
कैलासिशखरावासी ॄाणो ॄाणिूयः ।
अथऽनथ महाकोशो ेः ौेः शभुाकृितः ॥ ६०॥
बाणािरद मनो या िधूकृितरियः ।
वरशीलो वरगणुः सकीित ः कृपाकरः ॥ ६१॥
सवान स्ािको धम बुः की सदाौयः ।
दप णो दप हा दपा तीतो ः ूवत कः ॥ ६२॥
अमतृाशंोऽमतृवपवुा यः सदसयः ।
िनधानगभ भशूायी किपलो िवभोजनः ॥ ६३॥
ूभिवमु िसु चतवु ग फलूदः ।
नारिसहंो महाभीमः शरभः किलपावनः ॥ ६४॥
उमः पशपुितभ ग वैः केिशिनषदूनः ।
गोिवो गोपितगा गोपालो गोपवभः ॥ ६५॥
भतूावासो गहुावासः सवासः ौतुागमः ।
िनटकः सहॐािच ः िधः ूकृितदिणः ॥ ६६॥ लणः
अकितो गणुमाही स ुू ीतः ूीितवध नः ।
पगभ महागभ वळगभ जलोवः ॥ ६७॥
गभिॄकृ राजराजः यवः । यवुः
सनेानीरमणी साधबु लालीकरो महान ॥् ६८॥
पिृथवी वायरुाप तजेः खं बलोचनः ।
सहॐमधूा  दवेेः सव गुमयो गुः ॥ ६९॥
अिवनाशी सखुारामिलोकी ूाणधारकः ।
िनिापं मा ता धिृतमधा धा हिवः ॥ ७०॥
होता नतेा िशवाता सिजो िवशुपात ।्
ाहा ह क शती शतपाशधकृ ् ॥ ७१॥
आरोह िनरोह तीथ ः तीथ करो हरः ।
चराचराा सूु िववान स्िवतामतृम ॥् ७२॥
तिुः पिुः कला काा मासः पु वासरः ।
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॥ ौीपरशरुामसहॐनामोऽम ॥्

ऋतयु ुगािदकालु िलमााथ शातः ॥ ७३॥
िचरीवी ूसाा नकुलः ूाणधारणः ।
ग ारं ूजाारं मोारं िऽिवपम ॥् ७४॥
मिुलीथा भिुिव रजा िवरजारः ।
िवऽें सदाबीजं पुयौवणकीत नः ॥ ७५॥
िभभुं गहंृ दारा यजमान याचकः ।
पी च पवाह मनोवगेो िनशाचरः ॥ ७६॥
गजहा दैहा नाकः पुतः पुतुः । पुभतूः
बावो बवुग  िपता माता सखा सतुः ॥ ७७॥
गायऽीवभः ूाशंमुा ाता भतूभावनः ।
िसाथ कारी सवा थ ँ छो ाकरण ौिुतः ॥ ७८॥
िृतगा थोपशा परुाणः ूाणचरुः । शाि
वामन जगालः सकृुत यगुािधपः ॥ ७९॥
उीथः ूणवो भानःु ो वौैवणथा ।
अराा षीकेशः पनाभः िुतिूयः ॥ ८०॥ो वौैवणथा
परधायधुः शाखी िसहंगः िसहंवाहनः ।
िसहंनादः िसहंदंो नगो मरधृरः ॥ ८१॥ शरः
साचलिनवासी च महेकृतसौंयः ।
मनोबिुरहारः कमलानवध नः ॥ ८२॥
सनातनतमः ॐवी गदी शी रथाभतृ ।्
िनरीहो िनिव क समथऽनथ नाशनः ॥ ८३॥
अकायो भकाय माधवोऽथ सरुािच तः ।
योा जतेा महावीय ः शरः सतः तुः ॥ ८४॥
िवेरो िवमिूत िव ारामोऽथ िवकृत ।्
आजानबुाः सलुभः परं ोितः सनातनः ॥ ८५॥
वकुैठः पुडरीकाः सवभतूाशयितः ।
सहॐशीषा  पुषः सहॐाः सहॐपात ॥् ८६॥
ऊरतेाः ऊिलः ूवरो वरदो वरः ।
उवशेः ूः सीपमहीूदः ॥ ८७॥
िजधमू िताता वदेाा वदेकृयः ।
िनः सणू काम सवः कुशलागमः ॥ ८८॥
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कृपापीयषूजलिधधा ता कता  परारः ।
अचलो िनम लृः े मिहि ूितितः ॥ ८९॥
असहायः सहाय जगतेरुकारणः ।
मोदः कीित दवै ूरेकः कीित नायकः ॥ ९०॥
अधमशऽरुोो वामदवेो महाबलः ।
िववीय महावीय ौीिनवासः सतां गितः ॥ ९१॥
णवण वरा सोगी च िजोमः ।
नऽमाली सरुिभिव मलो िवपावनः ॥ ९२॥
वसो माधवो मीो नभो बीजवाहनः ।
िनदाघपनो मघेो नभो योिनः पराशरः ॥ ९३॥
सखुािनलः सिुनः िशिशरो नरवाहनः ।
ौीगभ ः कारणं जो ग ः सपराबमः ॥ ९४॥
आभरूिन दाऽयेििवबमः ।
जमदिब लिनिधः पलुः पलुहोऽिराः ॥ ९५॥
वण वण गुडः कवृः कलाधरः ।
महेो भ रः िसो योगाचाय बहृितः ॥ ९६॥
िनराकारो िवशु ािधहता  िनरामयः ।
अमोघोऽिनमथनो मकुुो िवगतरः ॥ ९७॥
यंोितग ुतमः स ुू सादोऽचलथा ।
चः सयू ः शिनः केतभुू िमजः सोमननः ॥ ९८॥
भगृमु हातपा दीघ तपाः िसो महागुः ।
मी मियता मो वामी वसमुनाः िरः ॥ ९९॥
अििरििशयो शमुा ो मलोवतृः ।
जयो जगो बपो गणुोमः ॥ १००॥
सवदवेमयोऽिचो दवेताा िवपधकृ ् ।
चतवुदतभुा वतरुतरुिूयः ॥ १०१॥
आशूो वकुैठः कम साी फलूदः ।
ढायधुः गुः परमेी परायणः ॥ १०२॥
कुबरेबःु ौीकठो दवेशेः सयू तापनः ।
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॥ ौीपरशरुामसहॐनामोऽम ॥्

अः सवशाः शााथ ः परमःपमुान ॥् १०३॥
अाः पिृथवीपादो मुधूा  िद॒ुितः परः । िमधूा 
सोमाः करणो ॄमखुः ऽभजुथा ॥ १०४॥
व ैँ योः शिूपादु नदीसवा सिकः ।
जीमतूकेशोऽिकुिु वकुैठो िवरौवाः ॥ १०५॥
ऽेः तमसः पारी भगृवुशंोवोऽविनः ।
आयोनी रणैकेुयो महादवेो गुः सरुः ॥ १०६॥
एको नकैोऽरः ौीशः ौीपितःखभषेजम ।्
षीकेशोऽथ भगवान स्वा ा िवपावनः ॥ १०७॥
िवकमा पवगऽथ लोदरशरीरधकृ ् ।
अबोधोऽिोह मोह सवतोऽनथा ॥ १०८॥
कैवदीपः कैवः साी चतेाः िवभावसःु ।
एकवीराजो भिोऽभिहा कैटभाद नः ॥ १०९॥
िवबधुोऽमवरः ौेः सव दवेोमोमः ।
िशवानरतो िदो िनयोगी िजतिेयः ॥ ११०॥
कमसं ोतवै भानमुहकृिरः ।
सग िकृिामो िवारािशग ुमः ॥ १११॥
रणेकुाूाणिलं च भगृवुंँ यः शतबतःु ।
ौिुतमानकेबु शाभिः समसः ॥ ११२॥
आािवासार कालभो िवलः ।
राजेो भपूितयगी िनमा यो िनग ुणो गणुी ॥ ११३॥
िहरमयः परुाण बलभिो जगदः । var. reversed lines
वदेवदेापारः सवकमा  महेरः ॥ ११४॥
॥ फलौिुतः ॥
एवं नाां सहॐणे तुाव भगृवुशंजम ।्
ौीरामः पजूयामास ूिणपातपरुःसरम ॥् १॥
कोिटसयू ू तीकाशो जटामकुुटभिूषतः ।
वदेवदेापारः धमिनरतः किवः ॥ २॥
ालामालावतृो धी तुः ूाह रघूमम ।्
सवय समायंु तुं ूणित रघूमम ॥् ३॥ ूादां
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तजेो िनग तं ताािवशिाघवं ततः ।
यदा िविनग तं तजेः ॄााः सकलाः सरुाः ॥ ४॥
चे ॄसदनं च के च वसुरा । चेच ॄमदनं
ददाह भाग वं तजेः ूाे व ै शतयोजनाम ॥् ५॥
अधातवै हाहिेत कृतवानः ।
तदा ूाह महायोगी ूहसिव भाग वः ॥ ६॥
ौीभाग व उवाच -
मा भै सिैनका रामो मो िभो न नामतः ।
पणेाूितमनेािप महदाय मतुम ।्
संु ूणायािामः कृतािलपटुो।ॄवीत ॥् ७॥
ौीराम उवाच -
यिूपं भवतो लं सव लोकभयरम ।्
िहतं च जगतां तने दवेानां ःखनाशनम ॥् ८॥ ःख शातनम ्
जनाद न करो िवो भगृकुुलोवः ।
आिशषो दिेह िवूे भाग वदनरम ॥् ९॥
उवाचाशीव चो योगी राघवाय महान े ।
परं ूहष मापो भगवान र्ाममॄवीत ॥् १०॥
ौीभाग व उवाच -
धम ढं यिुध शऽघुातो यशथां परमं बल ।
योगिूयं मम सिकष ः सदा ु त े राघव राघवशेः ॥ ११॥
तुोऽथ राघवः ूाह मया ूों वं तव ।
यः पठेणयुाािप ौावयेा िजोमान ॥् १२॥
िजेकोपं िपततृः ूसादं शतं समानामपुभोगयुम ।्
कुले ूसिूतं माततृः ूसादं समां ूािं ूायुाािप दाम ।्
ूीितं चाां बावानां िनरोगम कु्लं ूसतूःै पौऽवगः समतेम ॥् १३॥
अमधे सहॐणे फलं भवित त वै ।
घतृाःै ापयिेामं ाां व ै कलशे ितम ॥् १४॥
नाां सहॐणेानने ौया भाग वं हिरम ।्
सोऽिप यसहॐ फलं भवित वाितम ॥् १५॥
पूो भवित ि मम चािप िवशषेतः ।
तााां सहॐणे पजूयेो जगुम ॥् १६॥
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॥ ौीपरशरुामसहॐनामोऽम ॥्

जपाां सहॐं च स याित परमां गितम ।्
ौीः कीित धधृ ितिुः सित िनरामया ॥ १७॥
अिणमा लिघमा ूािरैया ा च िसयः ।
सवभतूसुं च लोके वृीः परा मितः ॥ १८॥
भवेात मां सायं च जपतो हरःे ।
नामािन ायतो राम सािं च हरभे वते ॥् १९॥
अयन े िवषवु े चवै जपािल पुकम ।्
दाै यो वैवेो नबो न जायते ॥ २०॥
न भवे कुले त किीिवविज तः ।
वरदो भाग व लभते च सतां गितम ॥् २१॥
॥ इित ौीअिपरुाण े दाशरिथरामूों
ौीपरशरुामसहॐनामोऽं सणू म ॥्
ौीभाग वाप णमु ।
॥ ौीरु॥
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