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shrI subrahmaNya sahasranAma stotram

ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम ्

ऋषय ऊचःु -

सवशााथ त सवलोकोपकारक ।
वयं चाितथयः ूाा आितथयेोऽिस सोुत ॥ १॥
ानदानने ससंारसागराारय नः ।
कलौ कषिचा य े नराः पापरताः सदा ॥ २॥
केन ोऽणे मुे सव पातकबनःै ।
इिसिकरं पुयं ःखदािरनाशनम ॥् ३॥
सवरोगहरं ोऽं सतू नो वुमहिस ।

ौीसतू उवाच -

श ृणुम ऋ्षयः सव निैमषारयवािसनः ॥ ४॥
तानतपोिनाः सव शािवशारदाः ।
यभंवुा परुा ूों नारदाय महान े ॥ ५॥
तदहं संू वािम ौोत ुं कौतहूलं यिद ।

ऋषय ऊचःु -

िकमाह भगवाा नारदाय महान े ॥ ६॥
सतूपऽु महाभाग वुमहिस सांू तम ।्

ौीसतू उवाच -

िदिसहंासनासीन ं सव दवेरैिभतुम ॥् ७॥
सााूिणपनैं ॄाणं भवुनेरम ।्
नारदः पिरपू कृतािलपितः ॥ ८॥

नारद उवाच -

लोकनाथ सरुौे सव  कणाकर ।
षमखु परं ोऽं पावनं पापनाशनम ॥् ९॥
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ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम ्

धातं पऽुवााद ूणताय मे ।
उपिदँय त ु मां दवे र र कृपािनध े ॥ १०॥

ॄा उवाच -

श ृण ु वािम दवेष वराजिममं परम ।्
मातकृामािलकायंु ानमोसखुूदम ॥् ११॥
सहॐािण च नामािन षमखु महानः ।
यािन नामािन िदािन ःखरोगहरािण च ॥ १२॥
तािन नामािन वािम कृपया िय नारद ।
जपमाऽणे िसि मनसा िचितािप ॥ १३॥
इहामऽु परं भोगं लभते नाऽ सशंयः ।
इदं ोऽं परं पुयं कोिटयफलूदम ।्
सहेो नाऽ कत ः श ृण ु म े िनितं वचः ॥ १४॥
ॐ अ ौीस ुॄ यसहॐनामोऽमहाम ।
ॄा ऋिषः । अनुुः । स ुॄ यो दवेता ।
शरजाय इित बीजम ।् शिधरोऽय इित शिः ।
काित केय इित कीलकम ।् बौचभंदेीग लम ।्
िशिखवाहन इित कवचम ।् षमखु इित ानम ।्
ौीस ुॄ यूसादिसथ जप े िविनयोगः ।

ानम -्

ायेमखुिमकोिटसशं रूभाशोिभतम ।्
बालाकिुतषिरीटिवलसेयरूहाराितम ॥् १॥
कणा लितकुडलूिवलसडलाशोिभतम ।्
काीकणिकंिकणीरवयतुं श ृारसारोदयम ॥् २॥
ायदेीितिसिदं िशवसतुं ौीादशां गहुम ।्
खटंे कुुटमकुंशं च वरदं पाशं धनुबकम ॥्
३॥
वळं शिमिसं च शलूमभयं दोिभ धृ तं षमखुम ।्
दवें िचऽमयरूवाहनगतं िचऽारालंकृतम ॥् ४॥
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ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम ्

॥ स ुॄ य सहॐनाम ोऽम ॥्
अिचशिरनघोपरािजतः ।
अनाथवलोऽमोघशोकोऽजरोऽभयः ॥ १॥
अदुारो घहरमगयोऽििजासतुः ।
अनमिहमाऽपारोऽनसौूदोऽयः ॥ २॥
अनमोदोऽनािदरूमयेोऽरोऽतुः ।
अकषोऽिभरामोऽमधयु ािमतिवबमः ॥ ३॥
अनाथनाथो मलो ूमोऽमरूभःु ।
अिरमोऽिखलाधारिणमािदगणुोऽमणीः ॥ ४॥
अचलोऽमरुो कलोऽिमताशनः ।
अिभरूनवाो तुोऽभीदायकः ॥ ५॥
अतीियोऽूमयेाा ँयोऽलणः ।
आपिनाशकाय  आ आगमसंतुः ॥ ६॥
आतसरंणा आनाय सिेवतः ।
आिौतेाथ वरद आनात फलूदः ॥ ७॥
आयप आन आपाित िवनाशनः ।
इभवानजुि इभासरुहराजः ॥ ८॥
इितहासौिुतु इभोगफलूदः ।
इापतू फलूाििरेवरदायकः ॥ ९॥
इहामऽुेफलद इदिवितः ।
ईडनीयीशपऽु ईिताथ ू दायकः ॥ १०॥
ईितभीितहरे ईषणाऽयविज तः ।
उदारकीित ोगी चोृोपराबमः ॥ ११॥
उृशिाह उदारोविूयः ।
उृ उवोम उदमोमलोचनः ॥ १२॥
उ उमशमन उगेोरगेरः ।
उूभावोदीण  उमापऽु उदारधीः ॥ १३॥
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ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम ्

ऊरतेःसतुूगितदजू पालकः ।
ऊिज तूगू ऊलोकैकनायकः ॥ १४॥
ऊिज वानिूज तोदार ऊिज तोिज तशासनः ।
ऋिषदवेगणु ऋणऽयिवमोचनः ॥ १५॥
ऋजुपो जृकुर ऋजमुाग ू दश नः ।
ऋतभंरो जृ ुू ीत ऋषभिृदतृः ॥ १६॥
िलतोारको तभवपाशूभनः ।
एणाधरसऽु एक एनोिवनाशनः ॥ १७॥
ऐय दैभोगी चिैतैवितः ।
ओजी चौषिधानमोजोदौदनूदः ॥ १८॥
औदाय शील औमये औम औदायकः ।
औदाय  औषधकर औषधं चौषधाकरः ॥ १९॥
अशंमुाशंमुाली अिकातनयोऽदः ।
अकािरसतुोऽहारी चाजुलोचनः ॥ २०॥
अमायोऽमराधीशो ोऽोकपुयदः ।
अािमऽोऽपालगुितदायकः ॥ २१॥
काित केयः कामपः कुमारः बौदारणः ।
कामदः कारणं काः कमनीयः कृपाकरः ॥ २२॥
कानाभः काियुः कामी कामूदः किवः ।
कीित कृुुटधरः कूटः कुवलेणः ॥ २३॥
कुमाः महरः कुशलः कुुटजः ।
कुशानसुभंवः बूरः बूरः किलतापत ॥् २४॥
कामपः कतः काः कािमतदायकः ।
काणकृेशनाशः कृपाः कणाकरः ॥ २५॥
कषः िबयाशिः कठोरः कवची कृती ।
कोमलाः कुशूीतः कुितः कलाधरः ॥ २६॥
ातः खटेधरः खी खाी खलिनमहः ।
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ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम ्

ाितूदः खचेरशेः ातहेः खचेरतुः ॥ २७॥
खरतापहरः ः खचेरः खचेराौयः ।
खडेमौिलतनयः खलेः खचेरपालकः ॥ २८॥
खलः खिडताक खचेरीजनपिूजतः ।
गाेयो िगिरजापऽुो गणनाथानजुो गहुः ॥ २९॥
गोा गीवा णससंेो गणुातीतो गहुाौयः ।
गितूदो गणुिनिधः गीरो िगिरजाजः ॥ ३०॥
गढूपो गदहरो गणुाधीशो गणुामणीः ।
गोधरो गहनो गुो गव ो गणुवध नः ॥ ३१॥
गुो गणुो गीितो गतातो गणुाौयः ।
गपिूयो गुयो गोतुो गगनचेरः ॥ ३२॥
गणनीयचिरऽ गतेशो गणुाण वः ।
घिूण ताो घिृणिनिधः घनगीरघोषणः ॥ ३३॥
घटानादिूयो घोषो घोराघौघिवनाशनः ।
घनानो घम हा घणृावान घ्िृपातकः ॥ ३४॥
घणृी घणृाकरो घोरो घोरदैूहारकः ।
घिटतैय सदंोहो घनाथ घनसबंमः ॥ ३५॥
िचऽकृिऽवण  चलपलिुतः ।
िचयिप िचरानिरंतनः ॥ ३६॥
िचऽकेिलिऽतरिनीयमृितः ।
चोरतरुाामीकरिवभषूणः ॥ ३७॥
चाककोिटसशमौिलतनभूवः ।
छािदताँछहा छिेदतािखलपातकः ॥ ३८॥
छदेीकृततमःेशँछऽीकृतमहायशाः ।
छािदताशषेसतंापँछिरतामतृसागरः ॥ ३९॥
छऽगैुयप छातहेिँछसशंयः ।
छोमयँछगामी िछपाशँछिवँछदः ॥ ४०॥
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ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम ्

जगितो जगूो जगेो जगयः ।
जनको जावीसनूिुज तािमऽो जगुः ॥ ४१॥
जयी िजतिेयो जऽैो जरामरणविज तः ।
ोितम यो जगाथो जगीवो जनाौयः ॥ ४२॥
जगेो जगता  जगाी जगियः ।
जािरवो जयदो जगनमनोहरः ॥ ४३॥
जगदानजनको जनजाापहारकः ।
जपाकुसमुसकंाशो जनलोचनशोभनः ॥ ४४॥
जनेरो िजतबोधो जनजिनबहणः ।
जयदो जतुापो िजतदैमहाोजः ॥ ४५॥
िजतमायो िजतबोधो िजतसो जनिूयः ।
झझंािनलमहावगेो झिरताशषेपातकः ॥ ४६॥
झझरीकृतदैौघो झरीवासिंूयः ।
ानमिूत ा नगो ानी ानमहािनिधः ॥ ४७॥
टंकारनृिवभवः टंकवळजाितः ।
टंिकतािखललोक टंिकतनैमोरिवः ॥ ४८॥
डरूभवो डो डो डमकिूयः ।
डमरोटसादो िडभंपपकः ॥ ४९॥
ढानादूीितकरो ढािलतासरुसकुंलः ।
ढौिकतामरसदंोहो ढिुढिवेरानजुः ॥ ५०॥
तगीोपोपपोमयः ।
ऽयीमयिकालिमिूत िगणुाकः ॥ ५१॥
िऽदशशेारकािरापापसिूयः ।
तिुदिुकृीपोपिकालिवत ॥् ५२॥
ोता ः वूीतः िुतः ोऽं िुतिूयः ।
ितः ायी ापक लूसूूदशकः ॥ ५३॥
िवः िवरः लूः ानदः यै दः िरः ।
दाो दयापरो दाता िरतो रासदः ॥ ५४॥
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ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम ्

दश नीयो दयासारो दवेदवेो दयािनिधः ।
राधष िव गाो दो दप णशोिभतः ॥ ५५॥
ध रो दानशील ादशाो िष जः ।
िषण िषादनसतंापनाशनः ॥ ५६॥
दशकेूरो दवेो िदो िदाकृितद मः ।
दीघ वृो दीघ बादघ ििदवितः ॥ ५७॥
दडो दमियता दप दवेिसहंो ढोतः ।
लभो ग मो दीो ेो िदमडनः ॥ ५८॥
रोदरो ःखो रािरो िदशापंितः ।
ज यो दवेसनेशेो यो रितबमः ॥ ५९॥
दो  दवेिष दवो दवैिचकः ।
धरंुधरो धम परो धनदो धिृतवध नः ॥ ६०॥
धमशो धम शाो धी धम परायणः ।
धनाो धनपितधृ ितमातूिकिषः ॥ ६१॥
धमहतेधु म शरूो धम कृम िवद ्ीवुः ।
धाता धीमामचारी धो धयु धतृोतः ॥ ६२॥
िनोवो िनतृो िनलपो िनलाकः ।
िनरवो िनराधारो िनलो िनरनः ॥ ६३॥
िनम मो िनरहंकारो िनमहो िनपिवः ।
िनानो िनरातो िनपो िनरामयः ॥ ६४॥
िनरवो िनरीह िनद श िनम लाकः ।
िनानो िनज रशेो िनःसो िनगमतुः ॥ ६५॥
िनटको िनरालो िनहूो िनवः ।
िनो िनयतकाणो िनिव को िनराौयः ॥ ६६॥
नतेा िनिधन कपो िनराकारो नदीसतुः ।
पिुलकारमणः पुिजरमिूयः ॥ ६७॥
ूमिूत ः ूः परशेः पणू पुयदः ।
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ौीस ुॄ यसहॐनामोऽम ्

पुयाकरः पुयपः पुयः पुयपरायणः ॥ ६८॥
पुयोदयः परं ोितः पुयकृुयवध नः ।
परानः परतरः पुयकीित ः परुातनः ॥ ६९॥
ूसपः ूाणशेः पगः पापनाशनः ।
ूणताित हरः पणू ः पाव तीननः ूभःु ॥ ७०॥
पतूाा पुषः ूाणः ूभवः पुषोमः ।
ूसः परमः परः पिरवढृः परः ॥ ७१॥
परमाा परॄ पराथ ः िूयदशनः ।
पिवऽः पिुदः पिूत ः िपलः पिुवध नः ॥ ७२॥
पापहारी पाशधरः ूमासरुिशकः ।
पावनः पावकः पूः पणूा नः परारः ॥ ७३॥
पुलः ूवरः पवू ः िपतभृः परुोगमः ।
ूाणदः ूािणजनकः ूिदः पावकोवः ॥ ७४॥
परॄप परमैय कारणम ।्
परिदः पिुकरः ूकाशाा ूतापवान ॥् ७५॥
ूापरः ूकृाथ ः पथृःु पथृपुराबमः ।
फणीरः फिणवरः फणामिणिवभषूणः ॥ ७६॥
फलदः फलह फुाजुिवलोचनः ।
फडुािटतपापौघः फिणलोकिवभषूणः ॥ ७७॥
बालेयो बहृिूपो बिलो बलवान ब्ली ।
ॄशेिवुप बुो बिुमतां वरः ॥ ७८॥
बालपो ॄगभ ॄचारी बधुिूयः ।
बौतुो बमतो ॄयो ॄाणिूयः ॥ ७९॥
बलूमथनो ॄा बपो बूदः ।
बहृानतुनूूतो बहृनेो िबलेशयः ॥ ८०॥
बबाब लौीमान ब्दैिवनाशकः ।
िबलारारालो बहृिधनधु रः ॥ ८१॥
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बालाकिुतमान ब्ालो बहृा बहृनःु ।
भो भोगीरो भाो भवनाशो भविूयः ॥ ८२॥
भिगो भयहरो भावो भसिुूयः ।
भिुमिुूदो भोगी भगवान भ्ायवध नः ॥ ८३॥
ॅािजभुा वनो भता  भीमो भीमपराबमः ।
भिूतदो भिूतकृोा भतूाा भवुनेरः ॥ ८४॥
भावको भीकरो भीो भावकेो भवोवः ।
भवतापूशमनो भोगवान भ्तूभावनः ॥ ८५॥
भोूदो ॅािनाशो भानमुान भ्वुनाौयः ।
भिूरभोगूदो भिो भजनीयो िभषवरः ॥ ८६॥
महासनेो महोदारो महाशिमहािुतः ।
महाबिुम हावीय महोाहो महाबलः ॥ ८७॥
महाभोगी महामायी मधेावी मखेली महान ।्
मिुनतुो महामाो महानो महायशाः ॥ ८८॥
महोिज तो मानिनिधम नोरथफलूदः ।
महोदयो महापुयो महाबलपराबमः ॥ ८९॥
मानदो मितदो माली मुामालािवभषूणः ।
मनोहरो महामुो महिमू ित मािुनः ॥ ९०॥
महोमो महोपायो मोदो मलूदः ।
मदुाकरो मिुदाता महाभोगो महोरगः ॥ ९१॥
यशरो योगयोिनयिगो यिमनां वरः ।
यशी योगपुषो योयो योगिनिधय मी ॥ ९२॥
यितसेो योगयुो योगिवोगिसिदः ।
यो यी च यो यवावाहकः ॥ ९३॥
यातनारिहतो योगी योगीशो योिगनां वरः ।
रमणीयो रपो रसो रसभावनः ॥ ९४॥
रनो रितो रागी िचरो िसभंवः ।
रणिूयो रणोदारो रागषेिवनाशनः ॥ ९५॥
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राच िचरो रो पलावयिवमहः ।
रादधरो रभषूणो रमणीयकः ॥ ९६॥
िचकृिोचमान रितो रोगनाशनः ।
राजीवाो राजराजो रमाानलेुपनः ॥ ९७॥
राजदेागमुो रजःसगणुाितः ।
रजनीशकलारो रकुडलमिडतः ॥ ९८॥
रसौिलशोभाो रणीरभषूणः ।
लोकैकनाथो लोकेशो लिलतो लोकनायकः ॥ ९९॥
लोकरो लोकिशो लोकलोचनरितः ।
लोकबलुकधाता लोकऽयमहािहतः ॥ १००॥
लोकचडूामिणलकवो लावयिवमहः ।
लोकाु लीलावालोकोरगणुाितः ॥ १०१॥
विरो वरदो वैो िविशो िवबमो िवभःु ।
िवबधुामचरो वँयो िवकपिरविज तः ॥ १०२॥
िवपाशो िवगतातो िविचऽाो िवरोचनः ।
िवाधरो िवशुाा वदेाो िवबधुिूयः ॥ १०३॥
वचरो ापक िवानी िवनयाितः ।
िवमो िवरोिधो वीरो िवगतरागवान ॥् १०४॥
वीतभावो िवनीताा वदेगभ वस ुू दः ।
िवदीििव शालाो िविजताा िवभावनः ॥ १०५॥
वदेवेो िवधयेाा वीतदोष वदेिवत ।्
िवकमा  वीतभयो वागीशो वासवािच तः ॥ १०६॥
वीरसंो िवमिूत िव पो वरासनः ।
िवशाखो िवमलो वामी िवादेधरो वटुः ॥ १०७॥
वीरचडूामिणवरो िवशेो िवबधुाौयः ।
िवजयी िवनयी वेा वरीयािरजा वसःु ॥ १०८॥
वीरो िवरो वेो वगेवाीय वाशी ।
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वरशीलो वरगणुो िवशोको वळधारकः ॥ १०९॥
शरजा शिधरः शऽुः िशिखवाहनः ।
ौीमािशः शिुचः शुः शातो ौिुतसागरः ॥ ११०॥
शरयः शभुदः शम िशेः शभुलणः ।
शाः शलूधरः ौेः शुाा शरः िशवः ॥ १११॥
िशितकठाजः शरूः शािदः शोकनाशनः ।
षामातरुः षमखु षणुैय सयंतुः ॥ ११२॥
षबः षडूिम ः षडौिुतपारगः ।
षावरिहतः षः षािृतपारगः ॥ ११३॥
षग दाता षीवः षडिरः षडाौयः ।
षिरीटधरः ौीमान ष्डाधार षमः ॥ ११४॥
षोणमिनलयः षडपिरहारकः ।
सनेानीः सभुगः ः सरुानः सतां गितः ॥ ११५॥
स ुॄ यः सरुाः सवः सव दः सखुी ।
सलुभः िसिदः सौः िसशेः िसिसाधनः ॥ ११६॥
िसाथ ः िससकंः िससाधःु सरुेरः ।
सभुजुः सव ाी स ुू सादः सनातनः ॥ ११७॥
सधुापितः यंोितः यभंःू सव तोमखुः ।
समथ ः सृितः सूः सघुोषः सखुदः सुत ॥् ११८॥
स ुू सः सरुौेः सशुीलः ससाधकः ।
सभंाः समुनाः सेः सकलागमपारगः ॥ ११९॥
सुः सिदानः सवुीरः सजुनाौयः ।
सवलणसपंः सधमपरायणः ॥ १२०॥
सवदवेमयः सः सदा मृादायकः ।
सधुापी समुितः सः सविविवनाशनः ॥ १२१॥
सवःखूशमनः सकुुमारः सलुोचनः ।
समुीवः सधुिृतः सारः सरुाराः सिुवबमः ॥ १२२॥
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सरुािरः णवण ः सप राजः सदा शिुचः ।
सािच भू ः सरुवरः सवा यधुिवशारदः ॥ १२३॥
हिचमा रसतुो हिवाहनसिेवतः ।
हिचऽायधुधरो ताघो हिसताननः ॥ १२४॥
हमेभषूो हिरण िदो िवध नः ।
हमेािििभसंपो कंारहतिकिषः ॥ १२५॥
िहमाििजातातनजुो हिरकेशो िहरमयः ।
ो ो हिरसखो हंसो हंसगितहिवः ॥ १२६॥
िहरयवण िहतकृष दो हमेभषूणः ।
हरिूयो िहतकरो हतपापो हरोवः ॥ १२७॥
मेदः मेकृेः ऽेः ामविज तः ।
ऽेपालः माधारः मेऽेः माकरः ॥ १२८॥
िुः ािदः मेः िितभषूः माौयः ।
ािलताघः िितधरः ीणसरंणमः ॥ १२९॥
णभरुसघनशोिभकपदकः ।
िितभृाथतनयामखुपजभारः ॥ १३०॥
तािहतः रः ा तदोषः मािनिधः ।
िपतािखलसतंापः पानाथसमाननः ॥ १३१॥

फलौिुत -

इित नाां सहॐािण षमखु च नारद ।
यः पठेणयुाािप भियेुन चतेसा ॥ १॥
स सो मुते पापमै नोवाायसभंवःै ।
आयवुृ िकरं प ुसंां यै वीय िववध नम ॥् २॥
वानेकेैन वािम वािताथ ूयित ।
तावा ना ॄियमने जपेधुीः ॥ ३॥
॥ इित ौीाे महापरुाण े ईरूोे ॄनारदसवंादे
षमखुसहॐनामोऽं सपंणू म ॥्
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