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ShrI Vishnu or Vasudeva Sahasranamastotram

ौीिवु अपरनाम वासदुवेसहॐनामोऽम ्

(पपरुाण े उरखडे - वासदुवेसहॐनामोऽं
नारदपराऽ े िवसुहॐनामं च
ॄनारद - पाव तीिशवसवंादाकम ्)
िविनयोगः
ॐ अ ौीिवोना मसहॐोऽ ौीमहादवे ऋिषः ।
अनुुः । ौीिवःु परमाा दवेता। ॑ बीज।ं
ौ शिः ।  कीलकम।्
चतवु ग धमा थ काममोूाथ नामपारायणे िविनयोगः ।
ॐ वाउदवेाय िवहे । महाहंसाय धीमिह । तो िवःु ूचोदयात ॥्
अथ करासः ।
ौीवासदुवेः परं ॄेुाां नमः ।
मलूूकृितिरित तज नीां नमः ।
महावराह इित ममाां नमः ।
सयू वशंज इित अनािमकाां नमः ।
ॄािदकालिलतजगदाय शशैव इित किनिकाां नमः ।
यथाथ खिडताशषे इित करतलकरपृाां नमः ॥
अथ दयािदासः ।
ौीवासदुवेः परं ॄइेित दयम ।्
मलूूकृितिरित िशरः ।
महावराह इित िशखा ।
सयू वशंज इित कवचम ।्
ॄािदकालिलतजगदाय शशैव इित नऽेम ।्
पाथा थ खिडताशषे इम ।्
नमो नारायणिेत ासं सव ऽ कारयते ॥्
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ौीिवु अपरनाम वासदुवेसहॐनामोऽम ्

ॐ नमो नारायणायिेत िदबः ॥
॥ ानम ॥्
ॐ नमो नारायणाय पुषाय महान े ।
िवशुसिधाय महाहंसाय धीमिह ।
(िवशुशुसाय महाहंसाय धीमिह) ।
तो दवेः ूचोदयात ।्
लिमािद पपजूा । ॐ नमो नारायणाय इित (२)
ॐ ॑ां ॑ ं ॑ ॑ ॑ः
 कृाय िववे (िवह)े ॑ रामाय धीमिह ।
तो दवेः ूचोदयात ॥्
॒ (श)ं निृसहंाय िवहे ौ ौीकठाय धीमिह ।
तो िवःु ूचोदयात ॥्
ॐ वासदुवेाय िवहे दवेकीसतुाय धीमिह ।
तः कृः ूचोदयात ॥्
ॐ ॑ां ॑ ं ॑ ॑ ॑ः  कृाय

गोिवाय गोपीजनवभाय नमः ाहा ।
इित मं समुाय  यजेा िवंनमुयम ।्
इित वा मं यथोिचतं जा ायते ।्
ानम ।्
िवुं भािरीटादवलयगणाकहारोदरािं

ौीभषू ं ौीसवुोमिण मकरमहाकुडलं मिडताशम ।्
होबशाजुगलममलं पीतकौशयेवासं

िवोतासमुिनकरसशं पसंं नमािम ॥
ॐ वासदुवेः परं ॄ परमाा परारः ।
परं धाम परं ोितः परं तं परं पदम ॥् १॥
परं िशवः परो येः परं ान ं परा गितः ।
परमाथ ः परं ौयेः परानः परोदयः ॥ २॥
परोऽारं ोम परमिः परेरः ।
िनरामयो िनिव कारो िनिव को िनराौयः ॥ ३॥
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ौीिवु अपरनाम वासदुवेसहॐनामोऽम ्

िनरनो िनरातो िनलपो िनरवमहः ।
िनग ुणो िनलोऽनोऽभयोऽिचो बलोिचतः ॥ ४॥
अतीियोऽिमतोऽपारोऽनीशोऽनीहोऽयोऽयः । (िनोऽनीहो)
सवः सव गः सव ः सव दः सव भावनः ॥ ५॥
सवशाा सवसाी पूः सव  सवक ् ।
सव शिः सवसारः सवा ा सव तोमखुः ॥ ६॥
सववासः सव पः सवा िदः सव ःखहा ।
सवा थ ः सव तोभिः सवकारणकारणम ॥् ७॥
सवा ितशाियतः सवा ः सवसरुेरः ।
षिशंको महािवमु हागुो महािवभःु ॥ ८॥
िनोिदतो िनयुो िनानः सनातनः ।
मायापितयगपितः कैवपितराभःू ॥ ९॥
जमृजुरातीतः कालातीतो भवाितगः ।
पणू ः सः शुबुपो िनिचयः ॥ १०॥
योिगिूयो योगमयो भवबकैमोचकः । (योगिूयो)
परुाणपुषः ूैतः पुषोमः ॥ ११॥
वदेावेो यापऽयिवविज तः ।
ॄिवाौयोऽनाः ूकाशः यभःु ॥ १२॥ (ॄिवाौयोऽनाघः)
सवपये उदासीनः ूणवः (१००) सवतः समः । (सवपाय)

सवा नवो ारुीयमसः परः ॥ १३॥
कूटः सवसिंो वामनोगोचराितगः ।
सष णः सव हरः कालः सवभयरः ॥ १४॥
अनंुिऽगितम हािो रासदः ।
मलूूकृितरानः ूुो िवमोहनः ॥ १५॥
महामायो िवबीजं पराशिसखुकैभःू ।
सव काोऽनलीलः सवभतूवशरः ॥ १६॥
अिनः सवजीवो षीकेशो मनः पितः ।
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िनपािधिूयो हंसोऽरः सव िनयोजकः ॥ १७॥
ॄूाणेरः सव भतूभृहेनायकः ।
ऽेः ूकृितामी पुषो िवसऽूधकृ ् ॥ १८॥
अया मी िऽधामाऽःसाी िऽगणु ईरः । (िनग ुअण ईरः)
योिगगः पनाभः शषेशायी िौयःपितः ॥ १९॥
ौीसदोपापादाो िनौीः ौीिनकेतनः । (ौीिशवोपापादाो)
िनवःलौीः ौीिनिधः ौीधरो हिरः ॥ २०॥
वँयौीिन लौीदो िवःु ीरािमिरः ।
कौभुोािसतोरो माधवो जगदाित हा ॥ २१॥
ौीववा िनःसीमकाणगणुभाजनम ।्
पीतारो जगाथो जगाता जगिता ॥ २२॥
जगजु गा जगाता जगििधः ।
जगदकेुरीयऽनहंवादी जगयः ॥ २३॥ (वीय नाहंवादी)
सवा य मयः सविसाथ ः सव रितः ।
सवा मोघोमो ॄिाृुचतेनः ॥ २४॥
शोः िपतामहो ॄिपता शबाधीरः ।
सवदवेिूयः सव दवेमिूत रनुमः ॥ २५॥
सवदवेकैशरणं सव दवेकैदवैतम ।् (सवदवेकैदवेता)
यभुयफलदो यशेो यभावनः ॥ २६॥
यऽाता यपमुानमाली िजिूयः ।
िजकैमानदो (२००) िवूकुलदवेोऽसरुाकः ॥ २७॥
सवाकृवसनानपालकः ।
सलोकैकजठरः सलोकैकमडनः ॥ २८॥
सिृिकृबी शाधा गदाधरः ।
शभृकी पपािणग डवाहनः ॥ २९॥
अिनदँ यवपःु सव पूलैोपावनः ।
अनकीित िन ःसीमपौषः सव मलः ॥ ३०॥
सयू कोिटूतीकाशो यमकोिटरासदः ।
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मयकोिटजगा वायकुोिटमहाबलः ॥ ३१॥ (ॄकोिट)
कोटीजगदानी शकुोिटमहेरः ।
कप कोिटलावयो गा कोिरमदनः ॥ ३२॥
समिुकोिटगीरीथ कोिटसमायः ।
कुबरेकोिटलीवाबकोिटिवलासवान ॥् ३३॥
िहमवोिटिनः कोिटॄाडिवमहः ।
कोमधेपापो यकोिटसमाच नः ॥ ३४॥
सधुाकोिटाहतेःु कामधुोिटकामदः ।
ॄिवाकोिटपः िशिपिवः शिुचौवाः ॥ ३५॥
िवरीथ पादः पुयौवणकीत नः ।
आिददवेो जगऽैो मकुुः कालनिेमहा ॥ ३६॥
वकुैठेरमाहाो महायोगेरोवः । (वकुैठोऽनमाहाो)
िनतृो लसावो िनःशो नरकाकः ॥ ३७॥
दीनानाथकैशरणं िवकैसनापहः ।
जगृपामो िनं कृपाः सनाौयः ॥ ३८॥
योगेरः सदोदीण विृयिवविज तः ।
अधोजो िवरतेाः ूजापितशतािधपः ॥ ३९॥
शबॄािच तपदः शुॄ ोधामगः ।
सयू सोमेणो िवभोा सव पारगः ॥ ४०॥
जगतेधु म सतेधुरो िवधरुरः ।
िनम मोऽिखललोकेशो िनःसोऽतुभोगवान ॥् ४१॥
वँयमायो वँयिवो िवनेो सरुोमः ।
सवौयेःपितिदोऽनभषूणभिूषतः ॥ ४२॥ (िदान)
सवलणलयः सवदैेदप हा ।
समदवेसवं सव दवैतनायकः ॥ ४३॥
समदवेकवचं सव दवेिशरोमिणः ।
समदवेताग ः ूपाशिनपरः ॥ ४४॥
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समभयामा भगवािरौवाः ।
िवभःु सव िहतोदक हतािरः ग ितूदः (३००) ॥ ४५॥
सवदवैतजीवशेो ॄाणािदिनयोजकः ।
ॄशःु शताधा य ुॄ ेः िशशःु राट ्॥ ४६॥ (शपुराधा य)ु

िवराड ्भपराधीनः ुः ोऽाथ साधकः ।
पराथ कता  कृः ाथ कृसदोितः ॥ ४७॥
सदानः सदाभिः सदाशाः सदािशवः ।
सदािूयः सदातुः सदापुः सदािच तः ॥ ४८॥
सदापतूः पावनाो वदेगुो वषृाकिपः ।
सहॐनामा िऽयगुतमुू ित तभु ुजः ॥ ४९॥
भतूभभवाथो महापुषपवू जः ।
नारायणो मुकेशः सवयोगिविनःसतृः ॥ ५०॥ (मकेुशः)
वदेसारो यसारः सामसारपोिनिधः ।
साः ौेः परुाणिष िन ाशािः परायणम ॥् ५१॥
िशविशलूिवसंी ौीकठैकवरूदः ।
नरः कृो हिरध म ननो धम जीवनः ॥ ५२॥
आिदकता  सव सः सवीरदप हा ।
िऽकालिजतकप  उव शीसृनुीरः ॥ ५३॥
आः किवहयमीवः सव वागीरेरः ।
सवदवेमयो ॄगुवा गीरीपितः ॥ ५४॥
अनिवाूभवो मलूािवािवनाशकः ।
सवदो जगानाशको मधसुदूनः ॥ ५५॥ (नमा)

अनमकोटीशः शॄकैपारगः ।
आिदिवादेकता  वदेाा ौिुतसागरः ॥ ५६॥
ॄाथ वदेहरणः सविवानजभःू ।
िवाराजो ानमिूत ा निसरुखडधीः ॥ ५७॥
मदवेो महाश ृो जगीजविहऽधकृ ् । (क)्

लीलााािखलाोिधतवुदूव तकः ॥ ५८॥ (अोिधएऋवआेिदूवत कः)
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आिदकूमऽिखलाधारणृीकृतजगरः ।
अमरीकृतदवेौघः पीयषूोिकारणम ॥् ५९॥
आाधारो धराधारो याो धरणीधरः ।
िहरयाहरः पृीपितः ौाािदककः ॥ ६०॥
समिपतभृीितः समिपतजृीवनम ।्
हककैभकु ् (४००) हककैफलदायकः ॥ ६१॥
रोमालनजलिधः ोिभताशषेसागरः ।
महावराहो य संको यािकाौयः ॥ ६२॥ (यसंको)
ौीनिृसहंो िदिसहंः सवा िनाथ ःखहा ।
एकवीरोऽतुबलो यमकैभनः ॥ ६३॥
ॄािदःसहोितय ुगााितभीषणः ।
कोिटवळािधकनखो जगुेमिूत धकृ ् ॥ ६४॥
मातचृबूमथनो महामातगृणेरः ।
अिचामोघवीया ः समासरुघरः ॥ ६५॥
िहरयकिशपुदेी कालः सिष णीपितः ।
कृतावाहनासः समभयनाशनः ॥ ६६॥ (वाहनः सः)
सविवाकः सविसिदः सव परूकः ।
समपातकसंी िसमािधकायः ॥ ६७॥
भरैवशेो हराित ः कालकोिटरासदः ।
दैगभ ॐािवनामा ुटाडगिज तः ॥ ६८॥
तृमाऽािखलऽाताऽतुपो महाहिरः ।
ॄचय िशरःिपडी िदालोऽधा भषूणः ॥ ६९॥
ादशाक िशरोदामा िशीषकनपूरुः ।
योिगनीमिगिरजाऽाता भरैवतज कः ॥ ७०॥
वीरचबेरोऽमुोऽपमािरः कालशरः । (उमो यमािरः कालसवंरः)
बोधेरो िचडीपिरवारािदभकु ् ॥ ७१॥
सवा ोो मृमुृःु कालमृिुनवत कः ।
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असासवदवेः सव म हसौकृत ॥् ७२॥ (सवरोगः)
गणशेकोिटदप ो ःसहाशषेगोऽहा ।
दवेदानवद श जगयदभीषणः ॥ ७३॥ (भीषकः)
समग ितऽाता जगकभकः ।
उमशारमाजा रः कालमषूकभकः ॥ ७४॥ (उमशेोऽर)
अनायधुदोद डी निृसहंो वीरभििजत ।्
योिगनीचबगुशेः शबािरपशमुासंभकु ् ॥ ७५॥
िो नारायणो मषेपशरवाहनः ।
मषेपिशवऽाता शिसहॐभकु ् ॥ ७६॥
तलुसीवभो वीरो वामाचारोऽिखलेदः । (वामाचारािकलेदः)
महािशवः िशवाढो भरैवकैकपालधकृ ् ॥ ७७॥
िझीचबेरः शबिदमोहनपदः । (िकी, िही)
गौरीसौभायदो मायािनिधमा याभयापहः ॥ ७८॥
ॄतजेोमयो ॄौीमय ऽयीमयः ।
स ुॄ यो बिलसंी वामनोऽिदितःखहा ॥ ७९॥
उपेो नपृितिव ःु कँयपायमडनः ।
बिलारादः सवदवेिवूादोऽतुः (५००) ॥ ८०॥
उबमीथ पादिपदििवबमः ।
ोमपादः पादाःपिविऽतजगयः ॥ ८१॥
ॄशेािभवाििुतधमा िधावनः ।
var िुतकमा ििधारणः िुतधमा ऽिहधावनः
अिचातुिवारो िववृो महाबलः ॥ ८२॥
रामधूा परािछद ्भगृपुीिशरोहरः ।
पापऽः सदापुयो दैाशािनखडनः ॥ ८३॥
पिूरतािखलदवेशेो िवाथकावतारकृत ।्
मायािनगुाा भिचामिणः सदा ॥ ८४॥
वरदः कात वीया िदराजराूदोऽनघः ।
िवाोऽिमताचारो दाऽयेो मनुीरः ॥ ८५॥
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पराशिसदािो योगानः सदोदः ।
समेािरतजेोरमामतृपपः ॥ ८६॥
अनसयूागभ रं भोगमोसखुूदः ।
जमदिकुलािदो रणेकुातुशिकृत ॥् ८७॥ (शिधकृ)्

मातहृािदिनलपः िजिूरादः ।
सवऽाकृीरदप हा कात वीय िजत ॥् ८८॥
सीपवतीदाता िशवाचाय यशःूदः ।
भीमः परशरुाम िशवाचायकिवूभकु ् ॥ ८९॥ (िवभःू)
िशवािखलानकोषो भीाचायऽिदवैतः ।
िोणाचाय गुिव जऽैधा कृतािजत ॥् ९०॥
अितीयतपोमिूत ॄ चयकदिणः ।
मनःु ौेः सतां सतेमु हीयाषृभो िवराट ्॥ ९१॥
आिदराजः िितिपता सव रकैदोहकृत ।्
पथृजु ाकेदो गीःौीकीित यवंतृः ॥ ९२॥
जगिृूदबवित ौेोऽयाधकृ ् । (जगित)
सनकािदमिुनूाभगविवध नः ॥। ९३॥
वणा ौमािदधमा णां कता  वा ूवत कः ।
सयू वशंजो रामो राधवः सणुाण वः ॥ ९४॥
काकुो वीरराड ्राजा राजधम धरुरः । (वीरराजाय)
िनःाौयः सवभिमाही शभुकैक ् ॥। ९५॥
नररं रगभ धमा ो महािनिधः ।
सवौेाौयः सवशााथ मामवीय वान ॥् ९६॥ (सवशामामवीय वान ्)
जगशो दाशरिथः सव राौयो नपृः । (जगदीशो)
समधमसःू सव धम िाऽिखलाघहा ॥ ९७॥
अतीो ानिवानपारद मािुधः ।
सवू कृिशेो (६००) हष शोकानाकुलः ॥ ९८॥
िपऽाासाॆाः सपोदयिनभ यः ।
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गहुादशेािप तैय ः िशविध जटाधरः ॥। ९९॥ (िशवधा जटाधरः)
िचऽकूटाराििज गदीशो वनचेरः ।
यथेामोघसवा ो दवेेतनयािहा ॥ १००॥
ॄेािदनतषैीको मारीचो िवराधहा ।
ॄशापहताशषेदडकारयपावनः ॥ १०१॥
चतदु शसहॐोमरोकैशरकैधकृ ् ।
खरािरििशरोहा षणो जनाद नः ॥ १०२॥
जटायषुोऽिगितदोऽगसवमराट ्। (कबगदायकः, पाऽराट)्)
लीलाधनुोापािमहाचयः ॥ १०३॥
सतालधाकृजपातालदानवः ।
समुीवरादोऽहीनमनसवैाभयूदः ॥ १०४॥
हनमूिुिमुशेः समकिपदहेभतृ ।्
सनागदैबाणकैाकुलीकृतसागरः ॥ १०५॥
सेकोिटबाणकैशुिनद धसागरः ।
समिुातुपवूकबसतेयु शोिनिधः ॥ १०६॥
असासाधको लासमलूोष दिणः । (समलूोाददिणः)
वरजगपौलकुलकृनः ॥ १०७॥
राविणः ूहित कु्कणिभमहा ।
रावणकैिशरेा िनःशेकैरादः ॥ १०८॥
गा ग िवदेी दवेेािनताहरः । (दवेेाराितिनहरः)
रोदवेमा धम  पुतुः ॥ १०९॥
नितमाऽदशाािरद रिवभीषणः ।
सधुाविृभतृाशषेसैोीवनकैकृत ॥् ११०॥
दवेॄाणनामकैधाता सवा मरािच तः ।
ॄसयूिािदवृािप तसतीिूयः ॥ १११॥ (िािदवाियतशतािूयः)
अयोािखलराजः सवभतूमनोहरः । (राजाः)
ािमतुकृपादडो हीनोृकैसियः ॥ ११२॥ (ातु)

पािदायदश हीनाथा िधकसाधकः ।
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ाधाजानिुचतकृारकोऽिखलतुकृत ॥् ११३॥ (वधयाजान)ु
पाव ाऽिधकयुाा िूयाः रािरिजत ।् (पािवािध)

सााुशलवेािदतातोऽपरािजतः ॥ ११४॥ (छिािवतो परािजतः)
कोशलेो वीरबाः साथ सोदरः ।
शरसानिनधू तधरणीमडलोदयः ॥ ११५॥ (मडलो जयः)
ॄािदकासािसनाथीकृतदवैतः ।
ॄलोकाचाडालाशषेूािणसाथ कः ॥ ११६॥
नतगदभाािदिरायोावनकैकृ ।्
रामो ितीयसौिमिऽलणः ूहतेिजत ॥् ११७॥
िवभुारामािः पाकारािनवृ तः । (िवभुः सरामाि)
भरतोऽसगवकोिटो लवणाकः ॥ ११८॥
शऽुो वैराजायवुदगभषधीपितः । (वैराड)्

िनामतृकरो धिरय ो जगरः ॥ ११९॥
सयूा िरः सरुाजीवो दिणशेो िजिूयः ।
िछमधूपदशेाक ः शषेाािपतामरः ॥ १२०॥
िवाथा शषेकृिािशरँछदेाताकृितः ।
वाजपयेािदनामािवदधमा परायणः (७००) ॥ १२१॥
तेीपपितः साूणतेा सव िसिराट ्।
िवूकािशतानयोगो मोहतिमॐहा ॥ १२२॥
दवेाजः िसः किपलः कदमाजः ।
योगामी ानभसगराजभकृत ॥् १२३॥
धम वषृेः सरुभीपितः शुाभािवतः ।
शिुपरुदाहकैयै िवरथोहः ॥ १२४॥
भशिुजतो दैामतृवापीसमपः ।
महाूलयिवकैोऽितीयोऽिखलनागराट ्॥ १२५॥
शषेदवेः सहॐाः सहॐािशरोभजुः ।
फणामिणकणाकारयोिजतादुिितः ॥ १२६॥
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कालाििजनको मसुलाो हलायधुः ।
नीलारो वाणीशो मनोवाायदोषहा ॥ १२७॥
असोषिमाऽपािततकैदशाननः ।
बिलसयंमनो घोरो रौिहणयेः ूलहा ॥ १२८॥
मिुको ििवदहा कािलीकष णो बलः ।
रवेतीरमणः पवू भिखदेातुामजः ॥ १२९॥
दवेकीवसदुवेाकँयपािदितननः ।
वायः सातां ौेः शौिरय कुलोहः ॥ १३०॥ (कुलेरः)
नराकृितः परं ॄ ससािचवरूदः ।
ॄािदकालािलजगदाय शशैवः ॥ १३१॥
पतूनाः शकटिभमलाज ुनभनः । (भकः)
वातासरुािरः केिशो धनेकुािरग वीरः ॥ १३२॥
दामोदरो गोपदवेो यशोदाऽऽनदायकः । (आनकारकः)
कालीयमदनः सव गोपगोपीजनिूयः ॥ १३३॥
लीलागोवध नधरो गोिवो गोकुलोवः ।
अिरमथनः कामोगोपीिवमिुदः ॥ १३४॥
सः कुवलयापीडघाती चाणरूमद नः ।
कंसािरमसनेािदराापािरतापरः ॥ १३५॥
सधुमा ितभलूको जरासबलाकः ।
भजरासो भीमसनेयशःूदः ॥ १३६॥
साीपिनमतृापदाता कालाकािदिजत ।्
समनारिकऽाता सव भपूितकोिटिजत ॥् १३७॥
िणीरमणो िशासनो नरकाकः ।
समसुरीकाो मरुािरग डजः ॥ १३८॥
एकािकिजतिाकमदािखलेरः ।
दवेेदप हा किुमालतभतूलः ॥ १३९॥
बाणबासहॐिािदगणकोिटिजत ।्
लीलािजतमहादवेो महादवैकेपिूजतः ॥ १४०॥
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इाथा ज ुनिनभ जयदः पाडवकैधकृ ् ।
काशीराजिशरँछेा िशकेमदनः ॥ १४१॥
िवेरूसादाः काशीराजसतुाद नः । (ूसादाः)
शुू ितािवसंी काशीिनद ध नायकः (८००) ॥ १४२॥
काशीशगणकोिटो लोकिशािशवाच कः । (िजाच कः)
यवुतीोतपोवँयः परुा िशववरूदः ॥ १४३॥ (िशवतीोत)
शरकैूिताधकृ ् ाशंशरपजूकः ।
िशवकाोतपितः कृपिशवािरहा ॥ १४४॥ (ोतूीतः)
महालीवपगुरीऽाता वदैलवऽृहा ।
धाममचुकुुकैिनालयवनेकृत ॥् १४५॥
यमनुापितरानीतपिरलीनिशवाजः । (िजाजः)
ौीदामरभाथ भूानीतेवभैवः ॥ १४६॥
वृ िशशपुालकैमिुकोारकेरः । (मिुदो ारकेरः)
आचाडालािदकूाारकािनिधकोिटकृत ॥् १४७॥
अबूरोवमुकैभमिुदः ।
सबालीजलबीडोऽमतृवापीकृताण वः ॥ १४८॥
ॄादधगभ परीिीवनकैकृत ।्
पिरलीनिजसतुानतेाऽज ुनमदापहः ॥ १४९॥
गढूमिुाकृितमभीािखलगौरवः ।
पाथा थ खिडताशषेिदाः पाथ मोहत ॥् १५०॥
गभ शापलयादवोवभयापहः ।
जरााधािरगितदः िृतमाऽािखलेदः ॥ १५१॥
कामदवेो रितपितम थः शराकः ।
अनो िजतगौरीशो रितकाः सदिेतः ॥ १५२॥
पुषेिुव िवजयी रः कामेरीिूयः । (कामेरीपितः)
उषापितिव केतिुव तृोऽिधपूषः ॥ १५३॥
चतरुाा चतुू हतयु ुगिवधायकः ।
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चतवुदकैिवाा सवृाशंकोिटकः ॥ १५४॥ (कोिटसःू)
आौमाा परुाणिष ा सः शाखासहॐकृत ।्
महाभारतिनमा ता कवीो बादरायणः ॥ १५५॥
कृपैायनः सवपुषाथ कबोधकः ।
वदेाकता  ॄकैकः पुवशंकृत ॥् १५६॥
बुो ानिजताशषेदवेदवेो जगियः ।
िनरायधुो जगऽैः ौीधरो मोहनः ॥ १५७॥ (ौीधनो)
दैवदेबिहता  वदेाथ ौिुतगोपकः ।
शौोदिनिदः सखुदः सदसितः ॥ १५८॥
यथायोयािखलकृपः सव शूोऽिखलेदः ।
चतुोिटपथृं ूापारिमतेरः ॥ १५९॥
पाखडवदेमागशः पाखडौिुतगोपकः ।
की िवयुशःपऽुः किलकालिवलोपकः ॥ १६०॥
समेः सविशिजाितकृत ।्
सूवत को दवेिजदीघ धुापहः ॥ १६१॥
अवारािदरवेाः पृीग ितनाशनः ।
सःानलीकृत न्िनःशषेधम िवत ॥् १६२॥
अनणयागकैहमेपणूा िखलिजः । (ग)
असाकैजगाा िववो जयजः ॥ १६४॥ (िवबो)
आतािधपः कतृ ौेो िविधमापितः ।
भतृ ौेः (९००) ूजशेाो मरीिचज नकामणीः ॥ १६४॥
कँयपो दवेराजेः ूादो दैराट ्शशी । (दवेरािडः)
नऽशेो रिवजेःौेः शबुः कवीरः ॥ १६५॥
महिष राड ्भगृिुव रुािदशेो बिलः राट ्।
वायवु िः शिुचौेः शरो िराड ्गुः ॥ १६६॥
िवमिऽरथो गवा ोऽरोमः ।
वणा िदरः ी गौरी शाा ौी नारदः ॥ १६७॥
दवेिष राट ्पाडवाोऽज ुनो वादूवादराट ्।
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पवनः पवनशेानो वणो यादसां पितः ॥ १६८॥ (पावनः पावनशेानो)
गातीथमो तूं छऽकां वरौषधम ।्
अं सदुश नोऽां वळं ूहरणोमम ॥् १६९॥
उःैौवा वािजराजः ऐरावत इभेरः ।
अकेपीशो ोऽशषेवृराट ्॥ १७०॥
अािवा िवाः ूणवँछसां वरः ।
मेिग िरपितमा ग मासाः कालसमः ॥ १७१॥
िदनााा पवू िसः किपलः सामवदेराट ्।
ताः खगेो ऋो वसः कपादपः ॥ १७२॥
दातौृेः कामधनेरुाित ाः सुमः ।
िचामिणग ुौेो माता िहततमः िपता ॥ १७३॥
िसहंो मगृेो नागेो वासिुकनृ वरो नपृः ।
वणशो ॄाणतेः करणाो (१०००) नमो नमः ॥ १७४॥
इतेासदुवे िवोना मसहॐकम ।्
सवा पराधशमनं परं भििववध नम ॥् १७५॥
अयॄलोकािदसवा था केसाधनम ।् (सवगकसाधनम ्)
िवलुोकैकसोपान ं सव ःखिवनाशनम ॥् १७६॥
समसखुदं सः परिनवा णदायकम ।्
कामबोधािद िनःशषेमनोमलिवशोधनम ॥् १७७॥
शािदं पावनं नणॄां महापातिकनामिप ।
सवषां ूािणनामाश ु सवा भीफलूदम ॥् १७८॥
समिवशमनं सवा िरिवनाशनम ।्
घोरःखूशमनं तीोदािरनाशनम ॥् १७९॥
ऋणऽयापहं गुं धनधायशरम ।्
सवय ू दं सव िसिदं सव धम दम ॥् १८०॥
तीथ यतपोदानोतकोिटफलूदम ।्
जगाूशमनं सव िवाूवत कम ॥् १८१॥
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रादं ॅराानां रोिगणां सव रोगत ।्
वानां सतुदं चायःुीणानां जीिवतूदम ॥् १८२॥ (चाऽऽश)ु

भतूमहिवषिंस महपीडािवनाशनम ।्
मां पुयमायुं ौवणात प्ठनापात ॥् १८३॥
(सकृदािखला वदेाः साा मा कोिटशः ।
परुाणशातृयः ौतुाः ःु पिठताथा ॥
जाऽकैारं ोकं पादं वा पठित िूय े ।
िनं िसित सवमिचरािमतुािखलम ॥्
नानने सशं सःूयं सव कम स ु ।
इदं भिे या गों पां ाथकिसये ॥
नावैवाय दातं िवकापहतान े ।
भिौािवहीनाय िवसुामादिश न े ॥
दयें पऽुाय िशाय सुदे िहतकाया ।
मसादादतो नदें महीमधेसः ॥
कलौ सःफलं कमामं नेित नारदः ।
लोकानां भायहीनानां यने ःखं िवनँयित ॥
िऽषे ु वैवेतेदाया वत भिवित ॥)

नाि िवोः परं धाम नाि िवोः परपः । (परो जपः)
नाि िवो परो धम नाि मो वैवः ॥ १८४॥
नाि िवोः परं ानं नाि िवोः परा गितः ।
सवतीथ मयो िवःु सवशामयः ूभःु ॥ १८५
सवबतमुयो िवःु सं सं वदाहम ।्
पाव वुाच
धानगुिृहताि कृताथा ि जगते ॥ १८६॥
ययदें ौतुं ोऽं िहं सुलभम ।्
कामाासिचािं त ु सवर ूभो ॥ १८७॥
यामादाा शोिम पिठत ुं न चते ।्
िवोः सहॐनामतैत ्ू हं वषृभज ॥ १८८॥

16 sanskritdocuments.org
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नाकेैन त ु यने ालं ॄिूह मे ूभो ।
महादवे उवाच
राम रामिेत रामिेत रमे राम े मनोरमे ।
सहॐनाम तुं रामनाम वरानन े ॥ १८९॥
॥ इित ौीपपरुाण े उरखडे पाव तीिशवसवंादे
ौीिवोना मसहॐं च वासदुवेसहॐनामोऽं सणू म ॥्
(ीसिततमोऽायः)
Variations are shown witn parenthesis on the right side of

any line. Also this appears to be almost same s Vishnusahasranamastotram

from Narada pancharatra
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