
श्री विष्णुसहस्रनाम 
श्री गुरुभ्यॊ नमः । हर ः ऒ ं। 
विष्णुसहस्रनाम पीटिके (१३ स्लॊक) 
िैशपंायन उिाच 
श्रुत्िा धमाानशॆषणॆ पािनानन च सिाशः । 
युधधष्ष्ि ः शांतनि ंपुन ॆिाभ्यभ्याषत ॥ १ ॥  
युधधष्ष्ि : 
ककमॆकं दैितं लॊकॆ ककं िाप्यॆकं प ायणं । 
स्तुिंतः कं कमचतंः प्राप्नुयमुाानिाः शभुम ॥ २ ॥ 
कॊ धमाः सिाधमााणां भितः प मॊ मतः । 
ककं जपन्मुच्यत ॆजतंुजान्मसंसा बंधनात ॥ ३ ॥ 
भीष्म: 
जगत्प्रभुं दॆिदॆिमनंतं पुरुषॊत्तमम । 
स्तुिन्नामसहसॆ्रण पुरुषः सततॊष्त्ितः ॥ ४ ॥ 
तमॆि चाचायष्न्नत्यं भक्तत्या पुरुषमव्ययम । 
ध्यायन स्तुिन्नमस्यंश्च यजमानस्तमॆि च ॥ ५ ॥ 
अनाटद ननधनं विष्णंु सिालॊकमहॆश्ि म । 
लॊकाध्यक्षं स्तुिष्न्नत्यं सिादःुखानतगॊ भिॆत ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मण्यं सिाधमाज्ञं लॊकानां कीनत ािधानम । 
लॊकनािं महद्भतू ंसिाभूतभिॊध्भिम ॥ ७ ॥ 
ऎष मॆ सिाधमााणां धमॊधधकतमॊ मतः 
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यद्भक्तत्या पुंड ीकाक्षं स्तिै चॆन्न ः सदा ॥ ८ ॥ 
प मं यॊ महत्तजॆः प मं यॊ महत्तपः । 
प मं यॊ महद्ब्ब्रह्म प मं यः प ायणम ॥ ९ ॥ 
पवित्राणा ंपवित्र ंयॊ मंगलानां च मंगलम । 
दैितं दॆितानां च भूतानां यॊव्ययः वपता ॥ १० ॥ 
यतः सिााणण भतूानन भिंत्याटदयगुागमॆ । 
यष्स्मंश्च प्रलयं यांनत पुन ॆि युगक्षयॆ ॥ ११ ॥ 
तस्य लॊकप्रधानस्य जगन्नािस्य भूपत ॆ। 
विष्णॊनाामसहस्रं मॆ श्रुणु पापभयापहम ॥ १२ ॥ 
यानन नामानन गौणानन विख्यातानन महात्मनः । 
ऋवषभभः पर गीतानन तानन िक्ष्याभम भूतयॆ ॥ १३ ॥ 
िक्रतुंड महाकाय कॊटि सूया समप्रभ 
ननविाघ्नं कुरु मॆ दॆि सिा कायॆषु सिाद 
शकु्तलांब द ं विष्णंु शभशिण ंचतुभुाज ं
प्रसन्न िदनं ध्यायॆत सिा विघ्नॊप शांतयॆ 
 
 विष्णुसहस्रनाम (११७ स्लॊक) 
(१) विश्ि ं(२) विष्णु: (३) िशत्का : (४) भूत भव्य भित प्रभु:  
(५) भूतकृत (६) भूतभ्रुत (७) भाि: (८) भूतात्म (९) भूतभािन: ॥ 
१४ ॥ 
(१०) पूतात्मा (११) प मात्म (१२) मुक्ततानां प मा गनत:  
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(१३) अव्यय: (१४) पुरुष: (१५) साक्षक्ष (१६) क्षॆत्रज्ञ: (१७) अक्ष : ऎि 
छ ॥ १५ 
(१८) यॊग: (१९) यॊग  विदा ंनॆता (२०) प्रधान परुुषीश्ि   
(२१) ना भसहंिपु: (२२) श्रीमान (२३) कॆशि: (२४) पुरुषॊत्तम: ॥ १६ 
॥ 
(२५) सिा: (२६) शिा: (२७) भशि: (२८) स्िणु: (२९) भूताटद: (३०) 
ननधध व्यय: 
(३१) संभि: (३२) भािन: (३३) भताा (३४) प्रभि: (३५) प्रभु: (३६) 
ईश्ि : ॥ १७ ॥ 
(३७) स्ियंभू: (३८) शभंु: (३९) आटदत्य: (४०) पुष्क ाक्ष: (४१) 
महास्िन: 
(४२) अनाटदननधन: (४३) धाता (४४) विधाता (४५) धातुरुिामः ॥ 
१८ ॥ 
(४६) अप्रमॆय: (४७) हृवषकॆश: (४८) पद्मनाभ: (४९) अम प्रभु: 
(५०) विश्िकमा (५१) मनु: (५२) त्िष्िा (५३) स्िविष्ि (५४) स्िवि ॊ 
ध्रुि: ॥ १९ ॥ 
(५५) आग्राह्य: (५६) शाश्ित: (५७) कृष्ण: (५८) लॊटहताक्ष: (५९) 
प्रतधान: 
(६०) प्रभूत: (६१) त्रत्रककुभ्धम (६२) पवित्र ं(६३) मगंळं प म ॥ २० 
॥ 
(६४) ईशान (६५) प्राणद: (६६) प्राण: (६७) ज्यॆष्ि: (६८) श्रषॆ्ि: (६९) 
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प्रजापनत: 
(७०) टह ण्यगभा: (७१) भूगभा: (७२) माधि (७३) मधसुूदन: ॥ २१ ॥ 
(७४) ईश्ि : (७५) विक्रमी (७६) धन्िी (७७) मॆधािी (७८) विक्रम: 
(७९) क्रम:  
(८०) अनुिम (८१) द ुाधषा: (८२) कृतज्ञ: (८३) कृनत: (८४) 
आत्मिान ॥ २२ ॥ 
(८५) सु ॆश: (८६) श णम (८७) शमा (८८) विश्ि ॆता (८९) प्रजाभि: 
(९०) अह: (९१) संित्स : (९२) व्याल: (९३) प्रत्यय: (९४) सिादशान: 
॥ २३ ॥ 
(९५) आज: (९६) सिॆश्ि : (९७) भसद्ध: (९८) भसवद्ध: (९९) सिााटद: 
(१००) अच्युत: 
(१०१) िषृाकवप: (१०२) आमॆयात्मा (१०३) सिायॊगविननसतृ: ॥ २४ 
॥ 
(१०४) िसु: (१०५) िसुमना: (१०६) सत्य: (१०७) समात्मा (१०८) 
संभमत (असंभमत) (१०९) सम: 
(११०) अमॊघ: (१११) पुंड ीकाक्ष: (११२) िषृकमाा (११३) िषृाकृनतः ॥ 
२५ ॥ 
(११४) रुध्र: (११५) बहुभश ा: (११६) भभु: (११७) विश्ियॊनन: (११८) 
सुधचश्रिा: 
(११९) अमतृ: (१२०) शाश्ितस्िणु: (१२१) ि ा ॊह: (१२२) महातपा: 
॥ २६ ॥ 
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(१२३) सिाग: (१२४) सिाविद्ब्बनु: (१२५) विश्िक्तसॆन: (१२६) जनादान: 
(१२७) िॆद: (१२८) िॆदवित (१२९) अव्यंग: (१३०) िॆदांग: (१३१) 
िॆदवित (१३२) कवि: ॥ २७ ॥ 
(१३३) लॊकाध्यक्ष: (१३४) सु ाद्ब्यक्ष: (१३५) धमााद्ब्यक्ष: (१३६) 
कृताकृत: 
(१३७) चतु ात्मा (१३८) चतवु्युाह: (१३९) चतुदंष्र (१४०) चतुभुाज: ॥ 
२८ ॥ 
(१४१) ब्राष्जष्णु: (१४२) भॊजनं (१४३) भॊक्तता (१४४) सटहष्णु: (१४५) 
जगदाटदज: 
(१४६) अनघः (१४७) विजयः (१४८) जॆता (१४९) विश्ियॊननः (१५०) 
पुनिासुः ॥ २९ ॥ 
(१५१) उपॆदं्र (१५२) िामनः (१५३) प्रांशःु (१५४) अमॊघः (१५५) शधुचः 
(१५६) ऊष्जातः 
(१५७) अतींद्रः (१५८) संग्रहः (१५९) सगाः (१६०) धतृात्मा (१६१) 
ननयमः (१६२) यमः ॥ ३० ॥ 
(१६३) िॆध्यः (१६४) िैद्ब्यः (१६५) सदायॊगी: (१६६) िी हा (१६७) 
माधिः (१६८) मधुः 
(१६९) अतींटद्रयः (१७०) महामायः (१७१) महॊत्साहः (१७२) महाबलः 
॥ ३१ ॥ 
(१७३) महाबुवद्धः (१७४) महािीयाः (१७५) महाशष्क्ततः (१७६) 
महाद्ब्युनतः 
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(१७७) अननदॆश्यिपुः (१७८) श्रीमान (१७९) अमॆयात्मा (१८०) 
महाटद्रधकृ ॥ ३२ ॥ 
(१८१) महॆष्िासः (१८२) महीभताा (१८३) श्रीननिासः (१८४) सतांगनतः 
(१८५) अननरुद्धः (१८६) सु ानंदः (१८७) गॊविदंः (१८८) गॊविदांपनतः 
॥ ३३ ॥ 
(१८९) म ीधचः (१९०) दमनः (१९१) हंसः (१९२) सुपणाः (१९३) 
भुजगॊत्तमः 
(१९४) टह ण्यनाभः (१९५) सुतपाः (१९६) पद्मनाभः (१९७) प्रजापनतः 
॥ ३४ ॥ 
(१९८) अमतृ्युः (१९९) सिादृक (२००) भसहंः (२०१) संधाता (२०२) 
संधधमान (२०३) ष्स्ि ः 
(२०४) अजः (२०५) दमुाषाणः (२०६) शास्ता (२०७) विश्रुतात्मा (२०८) 
सु ार हा ॥ ३५ ॥ 
(२०९) गुरुः (२१०) गुरुतमः (२११) धामः (२१२) सत्यः (२१३) 
सत्यप ाक्रमः 
(२१४) ननभमषः (२१५) अननभमषः (२१६) स्रग्िी (२१७) िाचस्पनतः 
(२१८) उदा धीः ॥ ३६ ॥ 
(२१९) अग्रणीः (२२०) ग्रामणीः (२२१) श्रीमान (२२२) न्यायः (२२३) 
नॆता (२२४) समी णः 
(२२५) सहस्रमधूाा (२२६) विश्िात्मा (२२७) सहस्राक्षः (२२८) सहस्रपात 
॥ ३७ ॥ 
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(२२९) आितानः (२३०) (अ)ननितृ्तात्मा (२३१) सिंतृः (२३२) 
संप्रमदानः 
(२३३) अहःसंिताकः (२३४) िष्ह्न (२३५) अननलः (२३६) ध णीध ः 
॥ ३८ ॥ 
(२३७) सुप्रसादः (२३८) प्रसन्नात्मा (२३९) विश्िधकृ (२४०) 
विश्िभुक (२४१) विभुः 
(२४२) सत्कताा (२४३) सत्कृतः (२४४) साधुः (२४५) जह्नु (२४६) 
ना ायणः (२४७) न ः ॥ ३९ ॥ 
(२४८) असंख्यॆयः (२४९) अप्रमॆयात्मा (२५०) विभशष्िः (२५१) 
भशष्िकृत (२५२) भशशधुचः 
(२५३) भसद्धािाः (२५४) भसद्धसंकल्पः (२५५) भसवद्धदः (२५६) 
भसवद्धसाधनः ॥ ४० ॥ 
(२५७) िषृाही (२५८) िषृभः (२५९) विष्णुः (२६०) िशृपिाा (२६१) 
िषृॊद ः 
(२६२) िधानः (२६३) िधामानः (२६४) विविक्ततः (२६५) श्रुनतसाग ः ॥ 
४१ ॥ 
(२६६) सुभुजः (२६७) दधुा ः (२६८) िाग्मी (२६९) महॆदं्रः (२७०) िसुदः 
(२७१) िसुः 
(२७२) नैकरूपः (२७३) बहृद्रपूः (२७४) भशवपविष्िः (२७५) प्रकाशनः ॥ 
४२ ॥ 
(२७६) ऒजस्तजॆॊद्ब्युनतध ः (२७७) प्रकाशात्मा (२७८) प्रतापनः 

www.yo
us

igm
a.c

om



(२७९) ऋद्धः (२८०) स्पष्िाक्ष ॊ मतं्रः (स्पष्िाक्ष ः+मंत्रः) (२८१) 
चंद्रांशःु (२८२) भास्क द्ब्युनतः ॥ ४३ ॥ 
(२८३) अमतृांशदू्भिः (२८४) भानुः (२८५) शशत्रबदंःु (२८६) सु ॆश्ि ः 
(२८७) औषधं (२८८) जगतः सॆतुः (२८९) सत्यधमाप ाक्रमः ॥ ४४ ॥ 
(२९०) भूतभव्यभिन्नािः (२९१) पिनः (२९२) पािनः (२९३) अनलः 
(२९४) कामहा (२९५) कामकृत (२९६) कांतः (२९७) कामः (२९८) 
कामप्रदः (२९९) प्रभुः ॥ ४५ ॥ 
(३००) युगाटदकृत (३०१) यगुािताः (३०२) नैकमायः (३०३) महाशनः 
(३०४) अदृश्यः (३०५) व्यक्ततरूपः (अव्यक्ततरूपः) (३०६) सहस्रष्जत 
(३०७) अनंतष्जत ॥ ४६ ॥ 
(३०८) इष्िः (३०९) अविभशष्िः (विभशष्िः) (३१०) भशष्िॆष्िः (३११) 
भशखंडी (३१२) नहुषः (३१३) िषृः 
(३१४) क्रॊधहा (३१५) क्रॊधकृत (३१६) कताा (३१७) विश्िबाहुः (३१८) 
महीध ः ॥ ४७ ॥ 
(३१९) अच्युतः (३२०) प्रधितः (३२१) प्राणः (३२२) प्राणदः (३२३) 
िासिानुजः 
(३२४) अपांननधधः (३२५) अधधष्िानम (३२६) अप्रमत्तः (३२७) 
प्रनतष्ष्ितः ॥ ४८ ॥ 
(३२८) स्कंदः (३२९) स्कंदध ः (३३०) धुयाः (३३१) ि दः (३३२) 
िायुिाहनः 
(३३३) िासुदॆिः (३३४) बहृद्भानुः (३३५) आटददॆिः (३३६) पु ंद ः ॥ 
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४९ ॥ 
(३३७) अशॊकः (३३८) ता णः (३३९) ता ः (३४०) श ूः (३४१) शौर ः 
(३४२) जनॆश्ि ः 
(३४३) अनुकूलः (३४४) शतािताः (३४५) पद्मी (३४६) पद्मननभॆक्षणः ॥ 
५० ॥ 
(३४७) पद्मनाभः (३४८) अ विदंाक्षः (३४९) पद्मगभाः (३५०) श ी भतृ 
(३५१) महवद्धाः (३५२) ऋद्धः (३५३) िदृ्धात्मा (३५४) महाक्षः (३५५) 
गरुडद्ब्िजः ॥ ५१ ॥ 
(३५६) अतुलः (३५७) श भः (३५८) भीमः (अभीमः) (३५९) समयज्ञः 
(३६०) हविहार ः 
(३६१) सिालक्षणलक्षण्यः (३६२) लक्ष्मीिान (३६३) सभमनतजंयः ॥ 
५२ ॥ 
(३६४) विक्ष ः (३६५)  ॊटहतः (३६६) मागाः (३६७) हॆतुः (३६८) 
दामॊद ः (३६९) सहः 
(३७०) महीध ः (३७१) महाभागः (३७२) िॆगिान (३७३) अभमताशनः 
॥ ५३ ॥ 
(३७४) उद्भिः (३७५) क्षॊभणः (३७६) दॆिः (३७७) श्रीगभाः (३७८) 
प मॆश्ि ः 
(३७९) क णं (३८०) का णं (३८१) कताा (३८२) विकताा (३८३) गहनः 
(३८४) गुहः ॥ ५४ ॥ 
(३८५) व्यिसायः (३८६) व्यिस्िानः (३८७) संस्िानः (३८८) स्िानदः 
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(३८९) ध्रुिः 
(३९०) प वद्धाः (३९१) प मस्पष्िः (३९२) स्तुष्िः (३९३) पुष्िः (३९४) 
शभॆुक्षणः ॥ ५५ ॥ 
(३९५)  ामः (३९६) वि ामः (३९७) वि जः (३९८) मागाः (३९९) नॆयः 
(४००) नयः (४०१) अनयः 
(४०२) िी ः (४०३) शष्क्ततमतां श्रषॆ्िः (४०४) धमाः (४०५) 
धमाविदतु्तमः ॥ ५६ ॥ 
(४०६) िैकंुिः (४०७) पुरुषः (४०८) प्राणः (४०९) प्राणदः (४१०) प्रणिः 
(४११) पिृुः 
(४१२) टह ण्यगभाः (४१३) शत्रघु्नः (४१४) व्याप्तः (४१५) िायुः (४१६) 
अधॊक्षजः ॥ ५७ ॥ 
(४१७) ऋतुः (४१८) सुदशानः (४१९) कालः (४२०) प मॆष्िी (४२१) 
पर ग्रहः 
(४२२) उग्रः (४२३) संिस्स ः (४२४) दक्षः (४२५) विश्रामः (४२६) 
विश्िदक्षक्षणः ॥ ५८ ॥ 
(४२७) विस्ता ः (४२८) स्िाि ः (४२९) स्िाणुः (४३०) प्रमाणम 
(४३१) बीजमव्ययम 
(४३२) अिाः (४३३) अनिाः (४३४) महाकोशः (४३५) महाभॊगः (४३६) 
महाधनः ॥ ५९ ॥ 
(४३७) अननविाण्णः (४३८) स्िविष्िः (४३९) भूः (अभूः) (४४०) 
धमायूपः (४४१) महामखः 
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(४४२) नक्षत्रनॆभमः (४४३) नक्षत्री (४४४) क्षमः (४४५) क्षामः (४४६) 
समीहनः ॥ ६० ॥ 
(४४७) यज्ञः (४४८) इज्यः (४४९) महॆज्यः (४५०) क्रतुः (४५१) सत्रम 
(४५२) सतांगनतः 
(४५३) सिादशी (४५४) विमुक्ततात्मा (४५५) सिाज्ञः (४५६) 
ज्ञानमुत्तमम ॥ ६१ ॥ 
(४५७) सुव्रतः (४५८) सुमुखः (४५९) सूक्ष्मः (४६०) सुघॊषः (४६१) 
सुखदः (४६२) सहुृत 
(४६३) मनॊह ः (४६४) ष्जतक्रॊधः (४६५) िी बाहुः (४६६) विदा णः ॥ 
६२ ॥ 
(४६७) स्िापनः (४६८) स्ििशः (४६९) व्यापी (४७०) नैकात्मा (४७१) 
नैककमाकृत 
(४७२) ित्स ः (४७३) ित्सलः (४७४) ित्सी (४७५)  त्नगभाः (४७६) 
धनॆश्ि ः ॥ ६३ ॥ 
(४७७) धमागुप (४७८) धमाकृत (४७९) धमी (४८०) सत (४८१) असत 
(४८२) क्ष म (४८३) अक्ष म 
(४८४) अविज्ञाता (४८५) सहस्रांशःु (४८६) विधाता (४८७) कृतलक्षणः 
॥ ६४ ॥ 
(४८८) गभष्स्तनॆभमः (४८९) सत्िस्िः (४९०) भसहंः (४९१) 
भूतमहॆश्ि ः 
(४९२) आटददॆिः (४९३) महादॆिः (४९४) दॆिॆशः (४९५) दॆिभदृ्ब्गुरुः ॥ 
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६५ ॥ 
(४९६) उत्त ः (४९७) गॊपनतः (४९८) गॊप्ता (४९९) ज्ञानगम्यः (५००) 
पु ातनः 
(५०१) श ी भूतभतृ (५०२) भॊक्तता (५०३) कपींद्रः (५०४) भूर दक्षक्षणः 
॥ ६६ ॥ 
(५०५) सॊमपः (५०६) अमतृपः (५०७) सॊमः (५०८) पुरुष्जत (५०९) 
पुरुसत्तमः 
(५१०) विनयः (५११) जयः (५१२) सत्यसधंः (५१३) दाशाहाः (५१४) 
सात्ितांपनतः ॥ ६७ ॥ 
(५१५) जीिः (५१६) विननयतासाक्षी (५१७) मुकंुदः (५१८) 
अभमतविक्रमः 
(५१९) अभंॊननधधः (५२०) अनंतात्मा (५२१) महॊदधधशयः (५२२) 
अतंकः ॥ ६८ ॥ 
(५२३) अजः (५२४) महाहाः (५२५) स्िाभाव्यः (५२६) ष्जताभमत्रः 
(५२७) प्रमॊदनः 
(५२८) आनंदः (५२९) नंदनः (५३०) नंदः (५३१) सत्यधमाा (५३२) 
त्रत्रविक्रमः ॥ ६९ ॥ 
(५३३) महवषाः (५३४) कवपलाचायाः (५३५) कृतज्ञः (५३६) मॆटदनीपनतः 
(५३७) त्रत्रपदः (५३८) त्रत्रदशाध्यक्षः (५३९) महाशृगंः (५४०) कृतांतकृत 
॥ ७० ॥ 
(५४१) महाि ाहः (५४२) गॊविदंः (५४३) सुषॆणः (५४४) कनकांगदी 
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(५४५) गुह्यः (५४६) गभी ः (५४७) गहनः (५४८) गुप्तः (५४९) 
चक्रगदाध ः ॥ ७१ ॥ 
(५५०) िॆधाः (५५१) स्िांगः (५५२) अष्जतः (५५३) कृष्णः (५५४) दृडः 
(५५५) संकषाणः (५५६) अच्युतः 
(५५७) िरुणः (५५८) िारुणः (५५९) िकृ्षः (५६०) पुष्क ाक्षः (५६१) 
महामनाः ॥ ७२ ॥ 
(५६२) भगिान (५६३) भगहा (५६४) आनंदी (५६५) िनमाली (५६६) 
हलायुधः 
(५६७) आटदत्यः (५६८) ज्यॊनत ाटदत्यः (५६९) सटहष्णुः (५७०) 
गनतसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
(५७१) सुधन्िा (५७२) खंडप शःु (५७३) दारुणः (५७४) द्रविणप्रदः 
(५७५) टदिस्पकृ (५७६) सिादृग व्यासः (५७७) िाचस्पनतः (५७८) 
अयॊननजः ॥ ७४ ॥ 
(५७९) त्रत्रसामा (५८०) सामगः (५८१) साम (५८२) ननबााणं (५८३) 
भॆषजम (५८४) भभषक 
(५८५) संन्यासकृत (५८६) शमः (५८७) शांतः (५८८) ननष्िा (५८९) 
शांनतः (५९०) प ायणम ॥ ७५ ॥ 
(५९१) शभुांगः (५९२) शांनतदः (५९३) स्रष्िा (५९४) कुमुदः (५९५) 
कुिलॆशयः 
(५९६) गॊटहतः (५९७) गॊपनतः (५९८) गॊप्ता (५९९) िषृभाक्षः (६००) 
िषृवप्रयः ॥ ७६ ॥ 
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(६०१) अननिती (६०२) ननितृ्तात्मा (६०३) संक्षपॆ्ता (६०४) 
क्षॆमकृष्च्छिः 
(६०५) श्रीित्सिक्षाः (६०६) श्रीिासः (६०७) श्रीपनतः (६०८) 
श्रीमतांि ः ॥ ७७ ॥ 
(६०९) श्रीदः (६१०) श्रीशः (६११) श्रीननिासः (६१२) श्रीननधधः (६१३) 
श्रीविभािनः 
(६१४) श्रीध ः (६१५) श्रीक ः (६१६) श्रयॆः (६१७) श्रीमान (६१८) 
लॊकत्रयाश्रयः ॥ ७८ ॥ 
(६१९) स्िक्षः (६२०) स्िंगः (६२१) शतानंदः (६२२) नंटदः (६२३) 
ज्यॊनतगाणशॆ्ि ः 
(६२४) विष्जतात्मा (६२५) अविधॆयात्मा (विधयॆात्मा) (६२६) 
सत्कीनत ाः (६२७) नछन्नसंशयः ॥ ७९ ॥ 
(६२८) उदीणाः (६२९) सिातश्चक्षुः (६३०) अनीशः (६३१) 
शाश्ितष्स्ि ः 
(६३२) भूशयः (६३३) भूषणः (६३४) भूनतः (६३५) विशॊकः (६३६) 
शॊकनाशनः ॥ ८० ॥ 
(६३७) अधचाष्मान (६३८) अधचातः (६३९) कंुभः (६४०) विशदु्धात्मा 
(६४१) विशॊधनः 
(६४२) अननरुद्धः (६४३) अप्रनत िः (६४४) प्रद्ब्युम्नः (६४५) 
अभमतविक्रमः ॥ ८१ ॥ 
(६४६) कालनॆभमननहा (६४७) िी ः (६४८) शौर ः (६४९) श ूजनॆश्ि ः 
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(६५०) त्रत्रलॊकात्मा (६५१) त्रत्रलॊकॆशः (६५२) कॆशिः (६५३) कॆभशहा 
(६५४) हर ः ॥ ८२ ॥ 
(६५५) कामदॆिः (६५६) कामपालः (६५७) कामी (६५८) कांतः (६५९) 
कृतागमः 
(६६०) अननदॆश्यिपु (६६१) विष्णुः (६६२) िी ः (६६३) अनंतः (६६४) 
धनंजयः ॥ ८३ ॥ 
(६६५) ब्रह्मण्यः (६६६) ब्रह्मकृत (६६७) ब्रह्मा (६६८) ब्रह्म (६६९) 
ब्रह्मवििधानः 
(६७०) ब्रह्मवित (६७१) ब्राह्मणः (६७२) ब्रह्मी (६७३) ब्रह्मज्ञः 
(६७४) ब्राह्मणवप्रयः ॥ ८४ ॥ 
(६७५) महाक्रमः (६७६) महाकमाा (६७७) महातजॆाः (६७८) महॊ गः 
(६७९) महाक्रतुः (६८०) महायज्िा (६८१) महायज्ञ (६८२) महाहविः ॥ 
८५ ॥ 
(६८३) स्तव्यः (६८४) स्तिवप्रयः (६८५) स्तॊत्रम (६८६) स्तुनतः (६८७) 
स्तॊता (६८८)  णवप्रयः 
(६८९) पूणाः (६९०) पू नयता (६९१) पुण्यः (६९२) पुण्यकीनत ाः (६९३) 
अनामयः ॥ ८६ ॥ 
(६९४) मनॊजिः (६९५) तीिाक ः (६९६) िसु ॆताः (६९७) िसुप्रदः 
(६९८) िसुप्रदः (६९९) िासुदॆिः (७००) िसुः (७०१) िसुमनाः (७०२) 
हविः ॥ ८७ ॥ 
(७०३) सद्ब्गनतः (७०४) सत्कृनतः (७०५) सत्ता (७०६) सद्भनूतः (७०७) 
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सत्प ायणः 
(७०८) श ूसॆन (७०९) यदशु्रषॆ्िः (७१०) सष्न्निासः (७११) सुयामुनः 
॥ ८८ ॥ 
(७१२) भूतािासः (७१३) िासुदॆिः (७१४) सिाासुननलयः (७१५) अनलः 
(७१६) दपाहा (७१७) दपादः (७१८) दृप्तः (७१९) दधुा ः (७२०) 
अप ाष्जतः ॥ ८९ ॥ 
(७२१) विश्िमूनत ाः (७२२) महामूनत ाः (७२३) दीप्तमूनत ाः (७२४) 
अमूनत ामान 
(७२५) अनॆकमूनत ाः (७२६) अव्यक्ततः (७२७) शतमूनत ाः (७२८) 
शताननः ॥ ९० ॥ 
(७२९) ऎकः (७३०) नैकः (७३१) सिः (७३२) कः (७३३) ककम (७३४) 
यत (७३५) तत (७३६) पदमनुत्तमम (पदम+अनुत्तमम) 
(७३७) लॊकबंधुः (७३८) लॊकनािः (७३९) माधिः (७४०) 
भक्ततित्सलः ॥ ९१ ॥ 
(७४१) सुिणािणाः (७४२) हॆमांगः (७४३) ि ांगः (७४४) चंदनांगदी 
(७४५) िी हा (७४६) विषमः (अविषमः) (७४७) शनू्यः (७४८) घतृाशीः 
(७४९) अचलः (७५०) चलः ॥ ९२ ॥ 
(७५१) अमानी (७५२) मानदः (७५३) मान्यः (७५४) लॊकस्िामी 
(७५५) त्रत्रलॊकधकृ 
(७५६) सुमॆधाः (७५७) मॆधजः (७५८) धन्यः (७५९) सत्यमॆधाः (७६०) 
ध ाध ः ॥ ९३ ॥ 
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(७६१) तजॆॊिषृः (७६२) द्ब्युनतध ः (७६३) सिाशस्त्रभतृांि ः 
(७६४) प्रग्रहः (७६५) ननग्रहः (७६६) व्यग्रः (७६७) नकैशृगंः (७६८) 
गदाग्रजः ॥ ९४ ॥ 
(७६९) चतुमूनत ाः (७७०) चतुबााहुः (७७१) चतुव्यूाहः (७७२) चतुगानतः 
(७७३) चतु ात्मा (७७४) चतुभाािः (७७५) चतुिॆदः (७७६) ऎकपात ॥ 
९५ ॥ 
(७७७) समािताः (७७८) अननितृ्तात्मा(ननितृ्तात्मा) (७७९) दजुायः 
(७८०) द ुनतक्रमः 
(७८१) दलुाभः (७८२) दगुामः (७८३) दगुाः (७८४) द ुािासः (७८५) 
द ुार हा ॥ ९६ ॥ 
(७८६) शभुांगः (७८७) लॊकसा ंगः (७८८) सुतंतुः (७८९) तंतुिधानः 
(७९०) इंद्रकमाा (७९१) महाकमाा (७९२) कृतकमाा (७९३) कृतागमः ॥ 
९७ ॥ 
(७९४) उद्भिः (७९५) सुंद ः (७९६) सुंदः (७९७)  त्ननाभः (७९८) 
सुलॊचनः 
(७९९) अका ः (८००) िाजसनः (८०१) शृगंी (८०२) जयंतः (८०३) 
सिाविज्जयी ॥ ९८ ॥ 
(८०४) सुिणात्रबदं ु(८०५) अक्षॊभ्यः (८०६) सिािागीश्ि ॆश्ि ः 
(८०७) महाह्रदः (८०८) महागताः (८०९) महाभूतः (८१०) महाननधधः ॥ 
९९ ॥ 
(८११) कुमुदः (८१२) कंुद ः (८१३) कंुदः (८१४) पजान्यः (८१५) 
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पािनः (८१६) अननलः 
(८१७) अमतृाशः (८१८) अमतृिपुः (८१९) सिाज्ञः (८२०) सिातॊमुखः 
॥ १०० ॥ 
(८२१) सुलभः (८२२) सुव्रतः (८२३) भसद्धः (८२४) शत्रषु्जत (८२५) 
शत्रतुापनः 
(८२६) न्यग्रॊधः (८२७) उदुंब ः (८२८) अश्ित्िः (८२९) 
चाणू ांध्रननसूदनः ॥ १०१ ॥ 
(८३०) सहस्राधचाः (८३१) सप्तष्जह्िः (८३२) सप्तधैाः (८३३) 
सप्तिाहनः 
(८३४) अमूनत ाः (८३५) अनघः (८३६) अधचतं्यः (८३७) भयकृत (८३८) 
भयनाशनः ॥ १०२ ॥ 
(८३९) अणुः (८४०) बहृत (८४१) कृशः (८४२) स्िूलः (८४३) गुणभतृ 
(८४४) ननगुाणः (८४५) महान 
(८४६) अधतृः (८४७) स्िधतृः (८४८) स्िास्यः (८४९) प्राग्िंशः (८५०) 
िंशिधानः ॥ १०३ ॥ 
(८५१) भा भतृ (८५२) कधितः (८५३) यॊगी (८५४) यॊगीशः (८५५) 
सिाकामदः 
(८५६) आश्रमः (८५७) श्रमणः (८५८) क्षामः (८५९) सुपणाः (८६०) 
िायुिाहनः ॥ १०४ ॥ 
(८६१) धनुधा ः (८६२) धनुिॆदः (८६३) दंडः (८६४) दमनयता (८६५) 
दमः 
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(८६६) अप ाष्जतः (८६७) सिासहः (८६८) ननयंता (८६९) 
ननयमः(अननयमः) (८७०) यमः(अयमः) ॥ १०५ ॥ 
(८७१) सत्ििान (८७२) साष्त्िकः (८७३) सत्यः (८७४) 
सत्यधमाप ायणः 
(८७५) अभभप्रायः (८७६) वप्रयाहाः (८७७) अहावप्रयकृत (८७८) 
प्रीनतिधानः ॥ १०६ ॥ 
(८७९) विहायसगनतः (८८०) ज्यॊनतः (८८१) सुरुधचः (८८२) 
हुतभुष्ग्िभुः 
(८८३)  विः (८८४) वि ॊचनः (८८५) सूयाः (८८६) सविता (८८७) 
 विलॊचनः ॥ १०७ ॥ 
(८८८) अनंतः (८८९) हुतभुग्भॊक्तता (८९०) सुखदः (८९१) नैकजः 
(८९२) अग्रजः 
(८९३) अननविाण्णः (८९४) सदामषी (८९५) लॊकाधधष्िानम (८९६) 
अद्भतुः ॥ १०८ ॥ 
(८९७) सनात (८९८) सनातनतमः (८९९) कवपलः (९००) कवपः 
(९०१) अप्ययः 
(९०२) स्िष्स्तदः (९०३) स्िष्स्तकृत (९०४) स्िष्स्त (९०५) 
स्िष्स्तभुक (९०६) स्िष्स्तदक्षक्षणः ॥ १०९ ॥ 
(९०७) अ ौद्रः (९०८) कंुडली (९०९) चक्री (९१०) विक्रमी (९११) 
ऊष्जातशासनः 
(९१२) शब्दानतगः (९१३) शब्दसहः (९१४) भशभश ः (९१५) शिा ीक ः 
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॥ ११० ॥ 
(९१६) अकू्र ः (९१७) पशॆलः (९१८) दक्षः (९१९) दक्षक्षणः (९२०) 
क्षभमणांि ः 
(९२१) विद्ब्ित्तमः (९२२) िीतभयः (९२३) पुण्यश्रिणकीतानः ॥ १११ 
॥ 
(९२४) उत्ता णः (९२५) दषु्कृनतहा (९२६) पुण्यः (९२७) 
दःुस्िप्ननाशनः 
(९२८) िी हा (९२९)  क्षणः (९३०) संतः (९३१) जीिनः (९३२) 
पयािष्स्ितः ॥ ११२ ॥ 
(९३३) अनंतरूपः (९३४) अनंतश्रीः (९३५) ष्जतमन्युः (९३६) भयापहः 
(९३७) चतु श्रः (९३८) गभी ात्मा (९३९) विटदशः (९४०) व्याटदशः 
(९४१) टदशः ॥ ११३ ॥ 
(९४२) अनाटदः (९४३) भूाभुािॊ लक्ष्मीः (९४४) सिी ः (९४५) 
रुधच ांगदः 
(९४६) जननः (९४७) जनजन्माटदः (९४८) भीमः (९४९) भीमप ाक्रमः 
॥ ११४ ॥ 
(९५०) आधा ननलयः (९५१) धाता (अधाता) (९५२) पुष्पहासः (९५३) 
प्रजाग ः 
(९५४) ऊध्िागः (९५५) सत्पिाचा ः (९५६) प्राणदः (९५७) प्रणिः 
(९५८) पणः ॥ ११५ ॥ 
(९५९) प्रमाणम (९६०) प्राणननलयः (९६१) प्राणभतृ (९६२) 
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प्राणजीिनः 
(९६३) तत्िम (९६४) तत्िवित (९६५) एकात्मा (९६६) 
जन्ममतृ्युज ानतगः ॥ ११६ ॥ 
(९६७) भूभुािःस्िस्तरुः (९६८) ता ः (९६९) सविता (९७०) प्रवपतामहः 
(९७१) यज्ञः (९७२) यज्ञपनतः (९७३) यज्िा (९७४) यज्ञांगः (९७५) 
यज्ञिाहनः ॥ ११७ ॥ 
(९७६) यज्ञभतृ (९७७) यज्ञकृत (९७८) यज्ञी (९७९) यज्ञभुक (९८०) 
यज्ञसाधनः 
(९८१) यज्ञांतकृत (९८२) यज्ञगुह्यम (९८३) अन्नम (९८४) अन्नाद 
ऎि छ ॥ ११८ ॥ 
(९८५) आत्मयॊननः (९८६) स्ियजंातः (९८७) िैखानः (९८८) 
सामगायनः 
(९८९) दॆिकीनंदनः (९९०) स्रष्िा (९९१) क्षक्षतीशः (९९२) पापनाशनः 
॥ ११९ ॥ 
(९९३) शखंभतृ (९९४) नंदकी (९९५) चक्री (९९६) शार्ङागधन्िा (९९७) 
गदाध ः 
(९९८)  िांगपाणणः (९९९) अक्षॊभ्यः (१०००) सिाप्रह णायुधः ॥ १२० 
॥ 
॥ सिाप्रह णायुधॊ ंनमः इनत ॥ 
॥ सिाप्रह णायुधॊ ंनमः इनत ॥ 
फलश्रुनतः (२२ स्लॊक) 
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इतीदं कीतानीयस्य कॆशिस्य महात्मनः । 
नाम्नां सहस्रं टदव्यानामशॆषॆण प्रकीनत ातम ॥ १२१ ॥ 
य इदं शणुृयाष्न्नत्यं यश्चावप पर कीतायॆत । 
नाशभुं प्राप्नुयात ककंधचत सॊमुत्रॆह च मानिः ॥ १२२ ॥ 
िॆदांतगॊ ब्राह्मणः स्यात क्षत्रत्रयॊ विजयी भिॆत । 
िैश्यॊ धनसमदृ्धः स्यात शदू्रस्सुखमिाप्नुयात ॥ १२३ ॥ 
धमाािी प्राप्नुयाद्धम ंअिाािी चािामाप्नुयात । 
कामानिाप्नुयात कामी प्रजािी चाप्नुयात प्रजाम ॥ १२४ ॥ 
भष्क्ततमान यः सदॊत्िाय शधुचस्तद्ब्गतमानसः । 
सहस्रं िासुदॆिस्य नाम्नामॆतत प्रकीतायॆत ॥ १२५ ॥ 
यशः प्राप्नॊनत विपुलं यानत प्राधान्यमॆि च । 
अचलां धश्रयमाप्नॊनत श्रयॆः प्राप्नॊत्यनुत्तमम ॥ १२६ ॥ 
न भयं क्तिधचदाप्नॊनत िीय ंतजॆश्च विदंनत । 
भित्य ॊगॊ द्ब्युनतमान बलरूपगणुाष्न्ितः ॥ १२७ ॥ 
 ॊगातॊ मुच्यत ॆ ॊगाद्ब्बद्धॊ मुच्यॆत बंधनात । 
भयान्मुच्यॆत भीतस्तु मुच्यॆतापन्न आपदः ॥ १२८ ॥ 
दगुााण्यनतत त्याश ुपुरुषः पुरुषॊत्तमम । 
स्तुिन्नामसहसॆ्रण ननत्यं भष्क्ततसमष्न्ितः ॥ १२९ ॥ 
िासुदॆिाश्रयॊ मत्यॊ िासुदॆिप ायणः । 
सिापापविशदु्धात्मा यानत ब्रह्म सनातनम ॥ १३० ॥ 
न िासुदॆिभक्ततानामशभुं विद्ब्यत ॆक्तिधचत । 
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जन्ममतृ्युज ाव्याधधभयं नैिॊपजायत ॆ॥ १३१ ॥ 
इमं स्तिमधीयानः श्रद्धाभष्क्ततसमष्न्ितः । 
युज्यॆतात्मासुखक्षांनतश्रीधनृतस्मनृतकीनत ाभभः ॥ १३२ ॥ 
न क्रॊधॊ न च मात्सय ंन लॊभॊ नाशभुा मनतः । 
भिंनत कृतपुण्यानां भक्ततानां पुरुषॊत्तमॆ ॥ १३३ ॥ 
द्ब्यौस्सचंद्राका नक्षत्रा खं टदशॊ भूमाहॊदधधः । 
िासुदॆिस्य िीयॆण विधतृानन महात्मनः ॥ १३४ ॥ 
ससु ासु गंधि ंसयक्षॊ ग ाक्षसम । 
जगद्ब्िश ॆितातदंॆ कृष्णस्य सच ाच म ॥ १३५ ॥ 
इंटद्रयाणण मनॊ बुवद्धः सत्त्िं तजॆॊ बलं धनृतः । 
िासुदॆिात्मकान्याहुः, क्षॆत्र ंक्षॆत्रज्ञ ऎि च ॥ १३६ ॥ 
सिाागमानामाचा ः प्रिमं पर कल््पत ॆ। 
आचा प्रभिॊ धमॊ धमास्य प्रभु च्युतः ॥ १३७ ॥ 
ऋषयः वपत ॊ दॆिा महाभूतानन धातिः । 
जगंमाजगंमं चॆदं जगन्ना ायणॊद्भिम ॥ १३८ ॥ 
यॊगॊ ज्ञानं तिा सांख्यं विद्ब्याः भशल्पाटदकमा च । 
िॆदाश्शास्त्राणण विज्ञानमॆतत्सि ंजनादानात ॥ १३९ ॥ 
ऎकॊ विष्णुमाहद्भतूं पिृग्भूतान्यनॆकशः । 
त्रीन?लॊकान्व्याप्य भूतात्मा भुंक्तत ॆविश्िभुगव्ययः ॥ १४० ॥ 
इमं स्तिं भगितॊ विष्णॊव्याासॆन कीनत ातम । 
पिॆद्ब्य इच्छॆत्पुरुषः श्रयॆः प्राप्तुं सखुानन च ॥ १४१ ॥ 
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विश्िॆश्ि मज ंदॆिं जगतः प्रभिाप्ययम । 
भजनंत यॆ पुष्क ाक्षं न त ॆयांनत प ाभिम ॥ १४२ ॥ 
इनत श्रीमन्महाभा त ॆअनुशासनपिाणण श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तॊत्र ं
संपूणाम. 
॥सिॆ जनाः सुणखनॊ भिंतु॥ 
॥ श्री कृष्णापाण मस्तु॥ 
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