
श्री गणॆशाय नमः ॥ 
 
   श्रीसुदशशन परब्रह्मणॆ नमः ॥ 
 
   अथ श्रीसुदशशन सहस्रनाम स्तॊत्रम् ॥ 
 
कैलासशशखरॆ रम्यॆ मुक्तामाणणक्य मंडप ॆ। 
रक्तणसंहासनासीनं प्रमथैः पररवाररतम ्॥ १॥ 
 
बद्ांजशलपुटा भतू्वा पप्रच्छ ववनयाणववता । 
भताशरं सवशधमशज्ञं पावशती परमॆश्वरम ्॥ २॥ 
 
पावशती -- 
यत ्त्वयॊकं्त जगन्नाथ सुभ्रशंु क्षॆमशमच्छताम् । 
सौदशशनं रुतॆ शासं्त्र नाणस्तचावयददवत प्रभॊ ॥ ३॥ 
 
तत्र काशचत ्वववक्षाणस्थ तमथं प्रवत मॆ प्रभॊ । 
ऎवमुक्तस्त्वदहबुशद्ध्नवयः पावशती ंप्रत्युवाच ताम् ॥ ४॥ 
 
अदहबुशद्ध्नवय -- 
संशयॊ यदद तॆ तत्र तं ब्रूदह त्वं वराननॆ । 
इत्यॆवमकु्ता दगररजा दगररशॆन महात्मना ॥ ५॥ 
 
पनुः प्रॊवाच सवशज्ञं ज्ञानमदु्राधरं पवतम् ॥ 
 
पावशत्युवाच -- 
लॊकॆ सौदशशनं मंत्र ंयंत्रंतत्तत ्प्रयॊगवत ्॥ ६॥ 
 
सवं ववज्ञातमुभ्यत्र यथावत ्समनुवितमु् । 
अवतवॆलमशक्तानां तं मागं भशृमीछ्ताम् ॥ ७॥ 
 
कॊ मागशः का कणथस्तॆषाम् कायशणसवद्ः कथं भवॆत ्। 
ऎतवमॆ ब्रूदह लॊकॆश त्वदवयः कॊ वदॆतमुम् ॥ ८॥ 
 
ईश्वर उवाच -- 
अहं तॆ कथशयश्याशम सवश णसवद्करं शुभम् । 
अनायासॆन यज्जप्तत्वा नरणस्सवद्मवाप्नयुात ्॥ ९॥ 
 
तश्च सौदशशनं ददव्यं गहु्यं नामसहस्रकम् । 
शनयमात ्पठतां नॄणां शचंवतताथश प्रदायकम ्॥ १०॥ 



 
तस्य नामसहस्रस्य सॊऽहमॆव ऋवषः स्मृतः । 
छंदॊनुषु्टप् दॆवता त ुपरमात्मा सुदशशनः ॥ ११॥ 
 
श्री ंबीजं ह्र ंत ुशवक्तस्सा क्ी ंकीलकमुदाहृतम् । 
समस्ताभीष्ट णसनयथॆ ववशनयॊग उदाहृतः ॥ १२॥ 
 
शंखं चकं्र च चापादद नयानमस्य समीररतम ्॥ 
 
          नयानं -- 
शंखं चकं्र च चापं परशुमणसशमशुं शूल पाशांकुशाब्जम् 
वबभ्राणं वज्रखॆटौ हल मसुल गदा कंुदमत्युग्र दंष्ट्रम् । 
ज्वाला कॆशं वत्रनॆत्रं ज्वल दलनशनभं हार कॆयूर भूषम् 
नयायॆत ्षट्कॊण संस्थं सकल ररपजुन प्राण संहारर चक्रम ्॥ 
 
          ॥ हररः ऒम् ॥ 
 
श्रीचक्रः श्रीकरः श्रीशः श्रीववषणुः श्रीववभावनः । 
श्रीमदांत्य हरः श्रीमान् श्रीवत्सकृत लक्षणः ॥ १॥ 
 
श्रीशनशधः श्रीवरः स्रग्वी श्रीलक्ष्मी करपणूजतः । 
श्रीरतः श्रीववभःु णसंधुकवयापवतः अधॊक्षजः ॥ २॥ 
 
अच्युतश्चांबुजग्रीवः सहस्रारः सनातनः । 
समशचशतॊ वॆदमवूतशः समतीत सुराग्रजः ॥ ३॥ 
 
षट्कॊण मनयगॊ वीरः सवशगॊऽष्टभजुः प्रभःु । 
चंडवॆगॊ भीमरवः शशवपववष्टाशचशतॊ हररः ॥ ४॥ 
 
शाश्वतः सकलः श्यामः श्यामलः शकटाथशनः । 
दैत्याररः शारदस्कंधः सकटाक्षः शशररषगः ॥ ५॥ 
 
शरपाररभशक्तवश्यः शशांकॊ वामनॊव्ययः । 
वरूथीवाररजः कंजलॊचनॊ वसुधाददपः ॥ ६॥ 
 
वरॆण्यॊ वाहनॊऽनंतः चक्रपाणणगशदाग्रजः । 
गभीरॊ गॊलकाधीशॊ गदापणणस्सुलॊचनः ॥ ७॥ 
 
सहस्राक्षः चतबुाशहुः शंखचक्र गदाधरः । 
भीषणॊ भीवतदॊ भद्रॊ भीमाभीष्ट फलप्रदः ॥ ८॥ 



 
भीमाशचशतॊ भीमसॆनॊ भानुवंश प्रकाशकः । 
प्रह्लादवरदः बाललॊचनॊ लॊकपूणजतः ॥ ९॥ 
 
उत्तरामानदॊ मानी मानवाभीष्ट णसवद्दः । 
भक्तपालः पापहारर बलदॊ दहननवजः ॥ १०॥ 
 
कररशः कनकॊ दाता कामपाल परुातनः । 
अकू्ररः कू्ररजनकः कू्ररदंष्ट्रः कुलाददपः ॥ ११॥ 
 
कू्ररकमाश कू्रररूवप कू्ररहारर कुशॆशयः । 
मंदरॊ माशननीकांतॊ मधुहा माधववप्रयः ॥ १२॥ 
 
सुप्रतप्त स्वणशरूपी बाणासुर भुजांतकृत ्। 
धराधरॊ दानवाररदशनुजंॆद्रारर पणूजतः ॥ १३॥ 
 
भाग्यप्रदॊ महासत्त्वॊ ववश्वात्मा ववगतज्वरः । 
सुराचायाशशचशतॊ वश्यॊ वासुदॆवॊ वसुप्रदः ॥ १४॥ 
 
प्रणतावतशहरः शॆ्रष्टः शरण्यः पापनाशनः । 
पावकॊ वारणाद्ररशॊ वैकंुठॊ ववगतकल्मषः ॥ १५॥ 
 
वज्रदंष्ट्रॊ वज्रनखॊ वायुरूपी शनराश्रयः । 
शनररहॊ शनस्पहृॊ शनत्यॊ नीवतज्ञॊ नीवतपावनः ॥ १६॥ 
 
नीरूपॊ नारदनुतॊ नकुलाचल वासकृत ्। 
शनत्यानंदॊ बृहद्भानुः बृहदरशः परुातनः ॥ १७॥ 
 
शनशधनामशधपॊऽनंदॊ नरकाणशव तारकः । 
अगाधॊऽववरलॊ मत्यॊ ज्वालाकॆशः ककाणचशतः ॥ १८॥ 
 
तरुणस्तनुकृत ्भक्तः परमः शचत्तसंभवः । 
शचंत्यस्सत्वशनशधः साग्रणस्चदानंदः शशववप्रयः ॥ १९॥ 
 
शशवशुमारश्शतमखः शातकंुभ शनभप्रभः । 
भॊक्तारुणॆशॊ बलवान् बालग्रह शनवारकः ॥ २०॥ 
 
सवाशररष्ट प्रशमनॊ महाभय शनवारकः । 
बंधुः सुबंधुः सुप्रीतस्संतषु्टस्सुरसनु्नतः ॥ २१॥ 
 



बीजकॆश्यॊ बकॊ भानुः अशमताशचशपांपवतः । 
सुयज्ञॊ ज्यॊवतषश्शांतॊ ववरूपाक्षः सुरॆश्वरः ॥ २२॥ 
 
वदिप्राकार संवीतॊ रक्तगभशः प्रभाकरः । 
सुशीलः सुभगः स्वक्षः सुमुखः सुखदः सुखी ॥ २३॥ 
 
महासुरः शशरच्छॆता पाकशासन वंददतः । 
शतमवूतश सहस्रारॊ दहरण्य ज्यॊवतरव्ययः ॥ २४॥ 
 
मंडलर मंडलाकारः चंद्रसूयाशणि लॊचनः । 
प्रभंजनः तीक्ष्णधारः प्रशांतः शारदवप्रयः ॥ २५॥ 
 
भक्तवप्रयॊ बशलहरॊ लावण्यॊलक्षणवप्रयः । 
ववमलॊ दुलशभस्सॊम्यस्सुलभॊ भीमववक्रमः ॥ २६॥ 
 
णजतमवयुः णजतारावतः महाक्षॊ भगृपुूणजतः । 
तत्त्वरूपः तत्त्ववॆददः सवशतत्व प्रवतवितः ॥२७॥ 
 
भावज्ञॊ बंधुजनकॊ दरनबंधुः परुाणववत ्। 
शसॆ्त्रशॊ शनमशतॊ नॆता नरॊ नानासुरवप्रयः ॥ २८॥ 
 
नाशभचक्रॊ नताशमत्रॊ नधीश करपूणजतः । 
दमनः काशलकः कमी कांतः कालाथशनः कववः ॥ २९॥ 
 
वसुंधरॊ वायुवॆगॊ वराहॊ वरुणालयः । 
कमनीयकृवतः कालः कमलासन सॆववतः । 
कृपालुः कवपलः कामी काशमताथश प्रदायकः ॥ ३०॥ 
 
धमशसॆतधुशमशपालॊ धमी धमशमयः परः । 
ज्वालाणजम्हः शशखामौळीः सुरकायश प्रवतशकः ॥ ३१॥ 
 
कलाधरः सुराररघ्नः कॊपहा कालरूपदृक् । 
दाताऽऽनंदमयॊ ददव्यॊ ब्रह्मरूपी प्रकाशकृत ्॥ ३२ । 
सवशयज्ञमयॊ यज्ञॊ यज्ञभुक् यज्ञभावनः । 
वदिनवजॊ वदिसखॊ वंजुळद्रुम मलूकः ॥ ३३॥ 
 
दक्षहा दानकारर च नरॊ नारायणवप्रयः । 
दैत्यदंडधरॊ दांतः शुभ्रांगः शुभदायकः ॥ ३४॥ 
 
लॊदहताक्षॊ महारौद्रौ मायारूपधरः खगः । 



उन्नतॊ भानुजः सांगॊ महाचक्रः पराक्रमी ॥ ३५॥ 
 
अिीशॊऽणिमयः द्वणिलॊचनॊणि समप्रभः । 
अणिमानणिरसनॊ युद्सॆवी रवववप्रयः ॥ ३६॥ 
 
आशश्रत घौघ ववनवंसी शनत्यानंद प्रदायकः । 
असुरघ्नॊ महाबाहूभीमकमाश शुभप्रदः ॥ ३७॥ 
 
शशांक प्रणवाधारः समस्थाशी ववषापहः । 
तकॊ ववतकॊ ववमलॊ वबलकॊ बादरायणः ॥ ३८॥ 
 
बददरिस्चक्रवाळः षट्कॊणांतगशतणस्शखीः । 
दृतधववा शॊडषाक्षॊ दरघशबाहूदशररमुखः ॥ ३९॥ 
 
प्रसन्नॊ वामजनकॊ शनम्नॊ नीवतकरः शुशचः । 
नरभॆदद णसंहरूपी परुाधीशः परंुदरः ॥ ४०॥ 
 
रववस्ततुॊ यूतपालॊ युतपाररस्सतांगवतः । 
हृवषकॆशॊ दद्वत्रमवूतशः दद्वरष्टायुदभृत ्वरः ॥ ४१॥ 
 
ददवाकरॊ शनशानाथॊ ददलरपाशचशत ववग्रहः । 
धववंतररस्श्यामळाररभशक्तशॊक ववनाशकः ॥ ४२॥ 
 
ररपुप्राण हरॊ जॆता शूरस्चातयुश ववग्रहः । 
ववधाता सणचदानंदस्सवशदुष्ट शनवारकः ॥ ४३॥ 
 
उल्कॊ महॊल्कॊ रक्तॊल्कस्सहस्रॊल्कस्शताशचशषः । 
बुद्ॊ बौद्हरॊ बौद् जनमॊहॊ बुधाश्रयः ॥ ४४ ॥ 
 
पणूशबॊधः पणूशरूपः पणूशकामॊ महाद्युवतः । 
पणूशमंत्रः पणूशगात्रः पणूशषाडु्गण्य ववग्रहः ॥ ४५॥ 
 
पणूशनॆशमः पनूशनाशभः पणूाशशी पणूशमानसः । 
पणूशसारः पणूशशवक्तः रंगसॆवव रणवप्रयः ॥ ४६॥ 
 
परूरताशॊऽररष्टदावत पणूाशथशः पणूशभषूणः । 
पद्मगभशः पाररजातः परशमत्रस्शराकृवतः ॥ ४७॥ 
 
भबूृत्वपःु पणु्यमूवतश भभूृतां पवतराशुकः । 
भाग्यॊदयॊ भक्तवश्यॊ दगररजावल्लभवप्रयः ॥ ४८॥ 



 
गववष्टॊ गजमानीशॊ गमनागमन वप्रयः । 
ब्रह्मचारर बंधुमानी सुप्रतीकस्सुववक्रमः ॥ ४९॥ 
 
शंकराभीष्टदॊ भव्यः साशचव्यस्सव्यलक्षणः । 
महाहंसस्सुखकरॊ नाभाग तनयाशचशतः ॥ ५०॥ 
 
कॊदटसूयशप्रभॊ दरप्तॊ ववद्युत्कॊदट समप्रभः । 
वज्रकल्पॊ वज्रसखॊ वज्रशनघाशत शनस्वनः ॥ ५१॥ 
 
दगररशॊ मानदॊ मावयॊ नारायण करालयः । 
अशनरुद्ः परामषी उपॆदं्रः पणूशववग्रहः ॥ ५२॥ 
 
आयुधॆशस्शताररघ्नः शमनः शतसैशनकः । 
सवाशसुर वधॊद्युक्तः सूयश दुमाशन भॆदकः ॥ ५३॥ 
 
राहुववप्लॊषकारर च काशीनगर दाहकः । 
पीयुषांशु परंज्यॊवतः संपणूश क्रतभुक्ु प्रभःु ॥ ५४॥ 
 
मांधात ृवरदस्शुद्ॊ हरसॆव्यस्शचीष्टदः । 
सदहषणुबशलभक्ु वीरॊ लॊकभृल्लॊकनायकः ॥५५॥ 
 
दुवाशसॊमुशन दपशघ्नॊ जयतॊ ववजयवप्रयः । 
परुाधीशॊऽसुरारावतः गॊववंद करभषूणः ॥ ५६॥ 
 
रथरूपी रथाधीशः कालचक्र कृपाशनशधः । 
चक्ररूपधरॊ ववषणुः स्थलूसूक्ष्मणश्शणखप्रभः ॥ ५७॥ 
 
शरणागत संत्राता वॆताळाररमशहाबलः । 
ज्ञानदॊ वाक्पवतमाशनी महावॆगॊ महामणणः ॥ ५८॥ 
 
ववद्युत ्कॆशॊ ववहारॆशः पद्मयॊशनः चतभुुशजः । 
कामात्मा कामदः कामी कालनॆशम शशरॊहरः ॥ ५९॥ 
 
शुभ्रस्शुचीस्शुनासीरः शुक्रशमत्रः शुभाननः । 
वृषकायॊ वृषारावतः वृषभॆदं्र सुपणूजतः ॥ ६०॥ 
 
ववश्वंभरॊ वीवतहॊत्रॊ वीयॊ ववश्वजनवप्रयः । 
ववश्वकृत ् ववश्वभॊ ववश्वहताश साहसकमशकृत ्॥ ६१॥ 
 



बाणबाहूहरॊ ज्यॊवतः परात्मा शॊकनाशनः । 
ववमलाददपवतः पणु्यॊ ज्ञाता ज्ञॆयः प्रकाशकः ॥ ६२॥ 
 
मॆ्लच्छ प्रहारर दुष्टघ्नः सूयशमंडलमनयगः । 
ददगंबरॊ वृशाद्ररशॊ ववववधायुध रूपकः ॥ ६३॥ 
 
सत्ववान् सत्यवागीशः सत्यधमश परायणः । 
रुद्रप्रीवतकरॊ रुद्र वरदॊ रुणग्वभॆदकः ॥ ६४॥ 
 
नारायणॊ नक्रभॆदर गजंॆद्र पररमॊक्षकः । 
धमशवप्रयः षडाधारॊ वॆदात्मा गणुसागरः ॥ ६५॥ 
 
गदाशमत्रः पथृुभजुॊ रसातल ववभॆदकः । 
तमॊवैरर महातॆजाः महाराजॊ महातपाः ॥ ६६॥ 
 
समस्ताररहरः शांत कू्ररॊ यॊगॆश्वरॆश्वरः । 
स्थववरस्स्वणश वणांगः शत्रसैुवय ववनाशकृत ्॥ ६७॥ 
 
प्राज्ञॊ ववश्वतनुत्राता शृवतस्मवृतमयः कृवत । 
व्यक्ताव्यक्त स्वरूपांसः कालचक्रः कलाशनशधः ॥ ६८॥ 
 
महानयुवतरमॆयात्मा वज्रनॆशमः प्रभाशनशधः । 
महास्फुशलंग धाराशचशः महायुद् कृतच्युतः ॥ ६९॥ 
 
कृतज्ञस्सहनॊ वाग्मी ज्वालामाला ववभषूणः । 
चतमुुशखनुतः श्रीमान् भ्राणजषणुभशक्तवत्सलः ॥ ७०॥ 
 
चातयुशगमनश्चक्री चातवुशगश प्रदायकः । 
ववशचत्रमाल्याभरणः तीक्ष्णधारः सुराशचशतः ॥ ७१॥ 
 
युगकृत ्युगपालश्च युगसंशधयुशगांतकृत ्। 
सुतीक्ष्णारगणॊ गम्यॊ बशलनवंसी वत्रलॊकपः ॥ ७२॥ 
 
वत्रनॆत्रणस्त्रजगदं्वनयः तणृीकृत महासुरः । 
वत्रकालज्ञणस्त्रलॊकज्ञः वत्रनाशभः वत्रजगणत्प्रयः ॥ ७३॥ 
 
सवशयंत्रमयॊ मंत्रस्सवशशत्र ुशनबहशणः । 
सवशगस्सवशववत ्सौम्यस्सवशलॊकदहतंकरः ॥७४॥ 
 
आददमलूः सदु्गणाढ्यॊ वरॆण्यणस्त्रगणुात्मकः । 



नयानगम्यः कल्मषघ्नः कशलगवश प्रभॆदकः ॥ ७५॥ 
 
कमनीय तनुत्राणः कंुडलर मंदडताननः । 
सुकंुठीकृत चंडॆशः सुसंत्रस्थ षडाननः ॥ ७६॥ 
 
ववषाधीकृत ववघॆ्नशॊ ववगतानंद नंददकः । 
मणथत प्रमथव्यूहः प्रणत प्रमदाशधपः ॥ ७७॥ 
 
प्राणशभक्षा प्रदॊऽनंतॊ लॊकसाक्षी महास्वनः । 
मॆधावी शाश्वथॊऽकू्ररः कू्ररकमाशऽपराणजतः ॥ ७८॥ 
 
अरर दृष्टॊऽप्रमॆयात्मा सुंदरश्शत्रुतापनः । 
यॊग यॊगीश्वराधीशॊ भक्ताभीष्ट प्रपरूकः ॥ ७९॥ 
 
सवशकामप्रदॊऽशचंत्यः शुभांगः कुलवधशनः । 
शनववशकारॊऽंंतरूपॊ नरनारायणवप्रयः ॥ ८०॥ 
 
मंत्र यंत्र स्वरूपात्मा परमंत्र प्रभॆदकः । 
भतूवॆताळ ववनवंसी चंड कूषमांड खंडनः ॥ ८१॥ 
 
यक्ष रक्षॊगण नवंसी महाकृत्या प्रदाहकः । 
सकलरकृत माररचः भैरव ग्रह भॆदकः ॥ ८२॥ 
 
चूणणशकृत महाभतूः कबलरकृत दुग्रशहः । 
सुदुग्रशहॊ जंभभॆदर सूचीमुख शनषूदनः ॥ ८३॥ 
 
वृकॊदरबलॊद्त्ताश  परंुदर बलानुगः । 
अप्रमॆय बलः स्वामी भक्तप्रीवत वववधशनः ॥ ८४॥ 
 
महाभूतॆश्वरश्शूरॊ शनत्यस्शारदववग्रहः । 
धमाशनयक्षॊ ववधमशघ्नः सुधमशस्थापकणश्शवः ॥ ८५॥ 
 
ववधूमज्वलनॊ भानुभाशनुमान् भास्वताम ्पवतः । 
जगवमॊहन पाटररस्सवॊपद्रव शॊधकः ॥ ८६॥ 
 
कुशलशाभरणॊ ज्वालावृतस्सौभाग्य वधशनः । 
ग्रहप्रनवंसकः स्वात्मरक्षकॊ धारणात्मकः ॥ ८७॥ 
 
संतापनॊ वज्रसारस्सुमॆधाऽमृत सागरः । 
संतान पंजरॊ बाणताटंकॊ वज्रमाशलकः ॥ ८८॥ 



 
मॆखालणिशशखॊ वज्र पंजरस्ससुरांकुशः । 
सवशरॊग प्रशमनॊ गांधवश ववशशखाकृवतः ॥ ८९॥ 
 
प्रमॊह मंडलॊ भूत ग्रह शृंखल कमशकृत ्। 
कलावृतॊ महाशंखु धारणस्शल्य चंदद्रकः ॥ ९०॥ 
 
छॆदनॊ धारकस्शल्य क्षूत्रॊवमलून तत्परः । 
बंधनावरणस्शल्य कंृतनॊ वज्रकीलकः ॥ ९१॥ 
 
प्रतीकबंधनॊ ज्वाला मंडलस्शस्त्रधारणः । 
इंद्राक्षीमाशलकः कृत्या दंडणस्चत्तप्रभॆदकः ॥ ९२॥ 
 
ग्रह वागरुरकस्सवश बंधनॊ वज्रभॆदकः । 
लघुसंतान संकल्पॊ बद्ग्रह ववमॊचनः ॥ ९३॥ 
 
मौशलकांचन संधाता ववपक्ष मतभॆदकः । 
ददग्बंधन करस्सूची मुखाणिणस्चत्तपातकः ॥ ९४॥ 
 
चॊराणि मंडलाकारः परकंकाळ मदशनः । 
तांत्रीकस्शत्रवंुशघ्नॊ नानाशनगळ मॊचनः ॥ ९५॥ 
 
समस्थलॊक सारंगः सुमहा ववषदूषणः । 
सुमहा मॆरुकॊदंडः सवश वश्यकरॆश्वरः ॥ ९६॥ 
 
शनणखलाकषशणपटुः सवश सम्मॊह कमशकृत ्। 
संस्थंबन करः सवश भूतॊचाटन तत्परः ॥ ९७॥ 
 
अदहतामय कारर च दद्वषवमारण कारकः । 
ऎकायन गदाशमत्र ववदॆ्वषण परायणः ॥ ९८॥ 
 
सवाशथश णसवद्दॊ दाता ववधाता ववश्वपालकः । 
ववरूपाक्षॊ महावक्षाः वररष्टॊ माधववप्रयः ॥ ९९॥ 
 
अशमत्रकशशन शांतः प्रशांतः प्रणतावतशहा । 
रमणीयॊ रणॊत्साहॊ रक्ताक्षॊ रणपदंडतः ॥ १००॥ 
 
रणांतकृत ्रताकारः रतांगॊ रववपणूजतः । 
वीरहा ववववधाकारः वरुणाराशधतॊ वशीः । 
सवश शत्र ुवधाकांक्षी शवक्तमान् भक्तमानदः ॥ १०१॥ 



 
सवशलॊकधरः पणु्यः परुुषः परुुषॊत्तमः । 
परुाणः पुडंररकाक्षः परममश प्रभॆदकः ॥ १०२॥ 
 
वीरासनगतॊ वमी सवाशधारॊ शनरंकुशः । 
जगत्रक्षॊ जगवमवूतशः जगदानंद वधशनः ॥ १०३॥ 
 
शारदः शकटारावतः शंकरस्शकटाकृवतः । 
ववरक्तॊ रक्तवणाशढ्यॊ रामसायक रूपदृत ्॥ १०४॥ 
 
महावराह् दंष्ट्रात्मा नृणसंह नगरात्मकः । 
समदृङ्मॊक्षदॊ वंनयॊ ववहारर वीतकल्मषः ॥ १०५॥ 
 
गंभीरॊ गभशगॊ गॊप्ता गभणस्तगुशह्यगॊगुरुः । 
श्रीधरः श्रीरतस्श्रांतः शत्रघु्नस्शृवतगॊचरः ॥ १०६॥ 
 
परुाणॊ ववततॊ वीरः पववत्रस्चरणाह्वयः । 
महाधीरॊ महावीयॊ महाबल पराक्रमः ॥ १०७॥ 
 
सुववग्रहॊ ववग्रहघ्नः सुमानी मानदायकः । 
मायी मायापहॊ मंत्री मावयॊ मानवववधशनः ॥ १०८॥ 
 
शत्रसंुहारकस्शूरः शुक्राररश्शंकराशचशतः । 
सवाशधारः परंज्यॊवतः प्राणः प्राणभतृच्युतः ॥ १०९॥ 
 
चंद्रधामाऽप्रवतदं्वदः परमात्मा सुदुगशमः । 
ववशुद्ात्मा महातॆजाः पणु्यश्लॊकः परुाणववत ्॥ ११०॥ 
 
समस्थ जगदाधारॊ ववजॆता ववक्रमः क्रमः । 
आदददॆवॊ ध्रुवॊ दृश्यः साणत्त्वकः प्रीवतवधशनः ॥ १११॥ 
 
सवशलॊकाश्रयस्सॆव्यः सवाशत्मा वंशवधशनः । 
दुराधषशः प्रकाशात्मा सवशदृक् सवशववत्समः ॥ ११२॥ 
 
सद्गवतस्सत्वसंपन्नः शनत्यसंकल्प कल्पकः । 
वणी वाचस्पवतवाशग्मी महाशवक्तः कलाशनशधः ॥ ११३॥ 
 
अंतररक्षगवतः कल्यः कशलकालुषय मॊचनः । 
सत्यधमशः प्रसन्नात्मा प्रकृष्टॊ व्यॊमवाहनः ॥ ११४॥ 
 



शशतधारणस्शणख रौद्रॊ भद्रॊ रुद्रसुपणूजतः । 
दररमुखाणिजंभघ्नॊ वीरहा वासववप्रयः ॥ ११५॥ 
 
दुस्तरस्सुदुरारॊहॊ दुज्ञॆयॊ दुष्टशनग्रहः । 
भतूावासॊ भूतहंता भूतॆशॊ भतूभावनः ॥ ११६॥ 
 
भावज्ञॊ भवरॊगघ्नॊ मनॊवॆगी महाभुजः । 
सवशदॆवमयः कांतः स्मवृतमान् सवशपावनः ॥ ११७॥ 
 
नीवतमन् सवशणजत ्सौम्यॊ महषीरपराणजतः । 
रुद्रांबररष वरदॊ णजतमायः परुातनः ॥ ११८॥ 
 
अनयात्म शनलयॊ भॊक्ता संपणूशस्सवशकामदः । 
सत्यॊऽक्षरॊ गभीरात्मा ववश्वभताश मररशचमान् ॥ ११९॥ 
 
शनरंजनॊ णजतभ्रांशुः अणिगभॊऽणि गॊचरः । 
सवशणजत ्संभवॊ ववषणुः पजू्यॊ मंत्रववतदक्रयः ॥ १२०॥ 
 
शतावत्तशः कलानाथः कालः कालमयॊ हररः । 
अरूपॊ रूपसंपन्नॊ ववश्वरूपॊ ववरूपकृत ्॥ १२१॥ 
 
स्वाम्यात्मा समरश्लाघी सुव्रतॊ ववजयांववतः । 
चंड्घ्घ्नस्चंडदकरणः चतरुस्चारणवप्रयः ॥ १२२॥ 
 
पणु्यकीवतशः परामषी नृणसंहॊ नाशभमनयगः । 
यज्ञात्म यज्ञसंकल्पॊ यज्ञकॆतमुशहॆश्वरः ॥ १२३॥ 
 
णजताररयशज्ञशनलयश्शरण्यश्शकटाकृवतः । 
उत्त्मॊऽनुत्त्मॊनंगस्सांगस्सवांग शॊभनः ॥ १२४॥ 
 
कालाणिः कालनॆशमघ्नः काशम कारुण्यसागरः । 
रमानंदकरॊ रामॊ रजनीशांतरणस्थतः ॥ १२५॥ 
 
संवधशन समरांवॆषी दद्वषत्प्राण पररग्रहः । 
महाशभमानी संधाता सवाशधीशॊ महागुरुः ॥ १२६ 
णसद्ः सवशजगद्यॊशनः णसद्ाथशस्सवशणसवद्दः । 
चतवुॆदमयश्शास्था सवशशास्त्र ववशारदः ॥ १२७ ॥ 
 
वतरस्कृताकश  तॆजस्कॊ भास्कराराशधतश्शुभः । 
व्यापी ववश्वंभरॊ व्यग्रः स्वयंज्यॊवतरनंतकृत ्॥ १२८॥ 



 
जयशीलॊ जयाकांक्षी जातवॆदॊ जयप्रदः । 
कववः कल्याणदः काम्यॊ मॊक्षदॊ मॊहनाकृवतः ॥ १२९॥ 
 
कंुकुमारुण सवांग कमलाक्षः कवीश्वरः । 
सुववक्रमॊ शनषकळंकॊ ववश्वक्सॆनॊ ववहारकृत ्॥ १३०॥ 
 
कदंबासुर ववनवंसी कॆतनग्रह दाहकः । 
जुगपु्तसािस्तीक्ष्णधारॊ वैकंुठ भजुवासकृत ्॥ १३१॥ 
 
सारज्ञः करुणामूवतशः वैषणवॊ ववषणुभवक्तदः । 
सुकु्रतज्ञॊ महॊदारॊ दुषकृतघ्नस्सुववग्रहः ॥ १३२॥ 
 
सवाशभीष्ट प्रदॊऽंंतॊ शनत्यानंदॊ गणुाकरः । 
चक्री कंुदधरः खड्गी परश्वत धरॊऽणिभृत ्॥ १३३॥ 
 
दृतांकुशॊ दंडधरः शवक्तहस्थस्सुशंखभ्रुत ्। 
धववी दृतमहापाशॊ हशल मसुलभषूणः ॥ १३४॥ 
 
गदायुधधरॊ वज्री  महाशूल लसत्भजुः । 
समस्तायुध संपणूशस्सुदशशन महाप्रभःु ॥ १३५॥ 
 
          ॥  फलशृवतः  ॥ 
 
इवत सौदशशनं ददव्यं गहु्यं नामसहस्रकम ्। 
सवशणसवद्करं सवश यंत्र मंत्रात्मकं परम् ॥ १३६॥ 
 
ऎतन्नाम सहसं्र त ुशनत्यं यः पठॆत ्सुधीः । 
शृणॊवत वा श्रावयवत तस्य णसवद्ः करणस्तता ॥ १३७॥ 
 
दैत्यानां दॆवशत्रणूां दुजशयानां महौजसाम ्। 
ववनाशाथशशमदं दॆवव हरॊ रासाशधतं मया ॥ १३८॥ 
 
शत्रसंुहारकशमदं सवशदा जयवधशनम ्। 
जल शैल महारण्य दुगशमॆषु महापवत ॥ १३९॥ 
 
भयंकरॆषु शापत्सु संप्रापॆ्तषु महत्सुच । 
यस्सकृत ्पठनं कुयाशत ्तस्य नैव भवॆत ्भयम् ॥ १४०॥ 
 
ब्रह्मघ्नश्च पशुघ्नश्च मातावपत ॄववशनंदकः । 



दॆवानां दूषकश्चावप गुरुतल्पगतॊऽवप वा ॥ १४१॥ 
 
जप्तत्वा सकृवतदं स्तॊत्रं मचु्यतॆ सवशदकणल्बषैः । 
वतिन् गच्छन् स्वपन् भुंजन् जाग्रन्नवप हसन्नवप ॥ १४२॥ 
 
सुदशशन नृणसंहॆवत यॊ वदॆतु्त सकृन्नरः । 
स वै न शलप्तयतॆ  पापःै भुवकं्त मवुकं्त च ववंदवत ॥ १४३॥ 
 
आदयॊ व्यादयस्सवॆ रॊगा रॊगादददॆवताः । 
शीघ्रं नश्यंवत तॆ सवॆ पठनात्तस्य वै नृणाम् ॥ १४४॥ 
 
बहूनात्र दकमकॆु्तन जप्तत्वॆदं मंत्र पषुकलम ्। 
यत्र मत्यशश्चरॆत ्तत्र रक्षवत श्रीसुदशशनः ॥ १४५॥ 
 
इवत श्री ववहगॆश्वर उत्तरखंडॆ उमामहॆश्वरसंवादॆ 
मंत्रववधानॆ श्री सुदशशन सहस्रनाम स्तॊत्रं नाम 
षॊडश प्रकाशः ॥ 


