
શ્રી વિષ્ણસુહસ્રનામ 
શ્રી ગરુુભ્યો નમઃ | હર ઃ ઓં | 
વિષ્ણસુહસ્રનામ પીરિકે (૧૩ સ્લોક) 
િૈશપંાયન ઉિાચ 
શ્રતુ્િા ધમાાનશેષેણ પાિનાવન ચ સિાશઃ | 
યવુધષ્ષ્િ ઃ શાતંનિ ંપનુ ેિાભ્યભ્યાષત || ૧ ||  
યવુધષ્ષ્િ : 
રકમેકં દૈિત ંલોકે રકિં િાપ્યેકં પ ાયણ ં| 
સ્તિુતંઃ કં કમચતંઃ પ્રાપ્યયુમુાાનિાઃ શભુમ || ૨ || 
કો ધમાઃ સિાધમાાણા ંભિતઃ પ મો મતઃ | 
રકિં જપન્મચુ્યતે જતંરુ્જન્મસસંા બધંનાત || ૩ || 
ભીષ્મ: 
જગત્પ્રભુ ંદેિદેિમનતં ંપરુુષોત્તમમ | 
સ્તિુન્નામસહસે્રણ પરુુષઃ સતતોત્ત્િતઃ || ૪ || 
તમેિ ચાચાયવન્નત્ય ંભક્તત્યા પરુુષમવ્યયમ | 
ધ્યાયન સ્તિુન્નમસ્યશં્ચ યજમાનસ્તમેિ ચ || ૫ || 
અનારદ વનધન ંવિષ્ણુ ંસિાલોકમહશે્વ મ | 
લોકાધ્યક્ષ ંસ્તિુવન્નત્ય ંસિાદુઃખાવતગો ભિેત || ૬ || 
બ્રહ્મણ્ય ંસિાધમાજ્ઞ ંલોકાના ંકીવતિિધાનમ | 
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લોકનાિ ંમહદ્ભૂત ંસિાભતૂભિોધ્ભિમ || ૭ || 
એષ મે સિાધમાાણા ંધમોવધકતમો મતઃ 
યદ્ભક્તત્યા પુડં ીકાક્ષ ંસ્તિૈ ચેન્ન ઃ સદા || ૮ || 
પ મ ંયો મહતે્તજઃ પ મ ંયો મહત્તપઃ | 
પ મ ંયો મહદ્બ્રહ્મ પ મ ંયઃ પ ાયણમ || ૯ || 
પવિત્રાણા ંપવિત્ર ંયો મગંલાના ંચ મગંલમ | 
દૈિત ંદેિતાના ંચ ભતૂાના ંયોવ્યયઃ વપતા || ૧૦ || 
યતઃ સિાાણણ ભતૂાવન ભિતં્યારદયગુાગમે | 
યસસ્મિંશ્ચ પ્રલય ંયાવંત પનુ ેિ યગુક્ષયે || ૧૧ || 
તસ્ય લોકપ્રધાનસ્ય જગન્નાિસ્ય ભપૂતે | 
વિષ્ણોનાામસહસ્ર ંમે શ્રણુ ુપાપભયાપહમ || ૧૨ || 
યાવન નામાવન ગૌણાવન વિખ્યાતાવન મહાત્મનઃ | 
ઋવષણભઃ પર ગીતાવન તાવન િક્ષ્યાવમ ભતૂયે || ૧૩ || 
િક્રત ુડં મહાકાય કોરિ સયૂા સમપ્રભ 
વનવિિઘ્ન ંકુરુ મે દેિ સિા કાયેષ ુસિાદ 
શકુ્તલાબં દ ં વિષ્ણુ ંશવશિણં ચતભુુાજ ં
પ્રસન્ન િદન ંધ્યાયેત સિા વિઘ્નોપ શાતંય ે
 
 વિષ્ણસુહસ્રનામ (૧૧૭ સ્લોક) 
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(૧) વિશ્વ ં(૨) વિષ્ણ:ુ (૩) િશત્કા : (૪) ભતૂ ભવ્ય ભિત પ્રભ:ુ  
(૫) ભતૂકૃત (૬) ભતૂભ્રતુ (૭) ભાિ: (૮) ભતૂાત્મ (૯) ભતૂભાિન: 
|| ૧૪ || 
(૧૦) પતૂાત્મા (૧૧) પ માત્મ (૧૨) મકુ્તતાના ંપ મા ગવત:  
(૧૩) અવ્યય: (૧૪) પરુુષ: (૧૫) સાણક્ષ (૧૬) કે્ષત્રજ્ઞ: (૧૭) અક્ષ : 
એિ છ || ૧૫ 
(૧૮) યોગ: (૧૯) યોગ  વિદા ંનેતા (૨૦) પ્રધાન પરુુષીશ્વ   
(૨૧) ના વસિંહિપ:ુ (૨૨) શ્રીમાન (૨૩) કેશિ: (૨૪) પરુુષોત્તમ: || 
૧૬ || 
(૨૫) સિા: (૨૬) શિા: (૨૭) વશિ: (૨૮) સ્િણ:ુ (૨૯) ભતૂારદ: 
(૩૦) વનવધ વ્યય: 
(૩૧) સભંિ: (૩૨) ભાિન: (૩૩) ભતાા (૩૪) પ્રભિ: (૩૫) પ્રભ:ુ 
(૩૬) ઈશ્વ : || ૧૭ || 
(૩૭) સ્િયભં:ૂ (૩૮) શભં:ુ (૩૯) આરદત્ય: (૪૦) પષુ્ક ાક્ષ: (૪૧) 
મહાસ્િન: 
(૪૨) અનારદવનધન: (૪૩) ધાતા (૪૪) વિધાતા (૪૫) ધાતરુુિામઃ 
|| ૧૮ || 
(૪૬) અપ્રમેય: (૪૭) હૃવષકેશ: (૪૮) પદ્મનાભ: (૪૯) અમ પ્રભ:ુ 
(૫૦) વિશ્વકમા (૫૧) મય:ુ (૫૨) ત્િષ્િા (૫૩) સ્િવિષ્િ (૫૪) 
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સ્િવિ ો ધ્રિુ: || ૧૯ || 
(૫૫) આગ્રાહ્ય: (૫૬) શાશ્વત: (૫૭) કૃષ્ણ: (૫૮) લોરહતાક્ષ: (૫૯) 
પ્રતધાન: 
(૬૦) પ્રભતૂ: (૬૧) વત્રકકુભ્ધમ (૬૨) પવિત્ર ં(૬૩) મગંળં પ મ || 
૨૦ || 
(૬૪) ઈશાન (૬૫) પ્રાણદ: (૬૬) પ્રાણ: (૬૭) જ્યેષ્િ: (૬૮) શે્રષ્િ: 
(૬૯) પ્રજાપવત: 
(૭૦) રહ ણ્યગભા: (૭૧) ભગૂભા: (૭૨) માધિ (૭૩) મધસુદૂન: || 
૨૧ || 
(૭૪) ઈશ્વ : (૭૫) વિક્રમી (૭૬) ધન્િી (૭૭) મેધાિી (૭૮) વિક્રમ: 
(૭૯) ક્રમ:  
(૮૦) અયિુમ (૮૧) દુ ાધષા: (૮૨) કૃતજ્ઞ: (૮૩) કૃવત: (૮૪) 
આત્મિાન || ૨૨ || 
(૮૫) સ ેુશ: (૮૬) શ ણમ (૮૭) શમા (૮૮) વિશ્વ ેતા (૮૯) 
પ્રજાભિ: 
(૯૦) અહ: (૯૧) સિંત્સ : (૯૨) વ્યાલ: (૯૩) પ્રત્યય: (૯૪) 
સિાદશાન: || ૨૩ || 
(૯૫) આજ: (૯૬) સિેશ્વ : (૯૭) વસદ્ધ: (૯૮) વસદ્ધદ્ધ: (૯૯) સિાારદ: 
(૧૦૦) અચ્યતુ: 
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(૧૦૧) વષૃાકવપ: (૧૦૨) આમેયાત્મા (૧૦૩) સિાયોગવિવનસતૃ: || 
૨૪ || 
(૧૦૪) િસ:ુ (૧૦૫) િસમુના: (૧૦૬) સત્ય: (૧૦૭) સમાત્મા 
(૧૦૮) સવંમત (અસવંમત) (૧૦૯) સમ: 
(૧૧૦) અમોઘ: (૧૧૧) પુડં ીકાક્ષ: (૧૧૨) વષૃકમાા (૧૧૩) 
વષૃાકૃવતઃ || ૨૫ || 
(૧૧૪) રુધ્ર: (૧૧૫) બહવુશ ા: (૧૧૬) ભભ:ુ (૧૧૭) વિશ્વયોવન: 
(૧૧૮) સણુચશ્રિા: 
(૧૧૯) અમતૃ: (૧૨૦) શાશ્વતસ્િણ:ુ (૧૨૧) િ ા ોહ: (૧૨૨) 
મહાતપા: || ૨૬ || 
(૧૨૩) સિાગ: (૧૨૪) સિાવિદ્બય:ુ (૧૨૫) વિશ્વક્તસેન: (૧૨૬) 
જનાદાન: 
(૧૨૭) િેદ: (૧૨૮) િેદવિત (૧૨૯) અવ્યગં: (૧૩૦) િેદાગં: 
(૧૩૧) િેદવિત (૧૩૨) કવિ: || ૨૭ || 
(૧૩૩) લોકાધ્યક્ષ: (૧૩૪) સ ુાદ્યક્ષ: (૧૩૫) ધમાાદ્યક્ષ: (૧૩૬) 
કૃતાકૃત: 
(૧૩૭) ચત ુાત્મા (૧૩૮) ચતવુ્યુાહ: (૧૩૯) ચતદંુષ્ર (૧૪૦) 
ચતભુુાજ: || ૨૮ || 
(૧૪૧) બ્રાત્જષ્ણ:ુ (૧૪૨) ભોજન ં(૧૪૩) ભોક્તતા (૧૪૪) સરહષ્ણ:ુ 
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(૧૪૫) જગદારદજ: 
(૧૪૬) અનઘઃ (૧૪૭) વિજયઃ (૧૪૮) જેતા (૧૪૯) વિશ્વયોવનઃ 
(૧૫૦) પનુિાસઃુ || ૨૯ || 
(૧૫૧) ઉપેંદ્ર (૧૫૨) િામનઃ (૧૫૩) પ્રાશંઃુ (૧૫૪) અમોઘઃ (૧૫૫) 
શણુચઃ (૧૫૬) ઊત્ર્જતઃ 
(૧૫૭) અતીંદ્રઃ (૧૫૮) સગં્રહઃ (૧૫૯) સગાઃ (૧૬૦) ધતૃાત્મા (૧૬૧) 
વનયમઃ (૧૬૨) યમઃ || ૩૦ || 
(૧૬૩) િેધ્યઃ (૧૬૪) િૈદ્યઃ (૧૬૫) સદાયોગી: (૧૬૬) િી હા 
(૧૬૭) માધિઃ (૧૬૮) મધઃુ 
(૧૬૯) અતીંરદ્રયઃ (૧૭૦) મહામાયઃ (૧૭૧) મહોત્સાહઃ (૧૭૨) 
મહાબલઃ || ૩૧ || 
(૧૭૩) મહાબદુ્ધદ્ધઃ (૧૭૪) મહાિીયાઃ (૧૭૫) મહાશસક્તતઃ (૧૭૬) 
મહાદ્યવુતઃ 
(૧૭૭) અવનદેશ્યિપઃુ (૧૭૮) શ્રીમાન (૧૭૯) અમેયાત્મા (૧૮૦) 
મહારદ્રધકૃ || ૩૨ || 
(૧૮૧) મહષે્િાસઃ (૧૮૨) મહીભતાા (૧૮૩) શ્રીવનિાસઃ (૧૮૪) 
સતાગંવતઃ 
(૧૮૫) અવનરુદ્ધઃ (૧૮૬) સ ુાનદંઃ (૧૮૭) ગોવિિંદઃ (૧૮૮) 
ગોવિદાપંવતઃ || ૩૩ || 
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(૧૮૯) મ ીણચઃ (૧૯૦) દમનઃ (૧૯૧) હસંઃ (૧૯૨) સપુણાઃ (૧૯૩) 
ભજુગોત્તમઃ 
(૧૯૪) રહ ણ્યનાભઃ (૧૯૫) સતુપાઃ (૧૯૬) પદ્મનાભઃ (૧૯૭) 
પ્રજાપવતઃ || ૩૪ || 
(૧૯૮) અમતૃ્યઃુ (૧૯૯) સિાદૃક (૨૦૦) વસિંહઃ (૨૦૧) સધંાતા 
(૨૦૨) સવંધમાન (૨૦૩) સસ્િ ઃ 
(૨૦૪) અજઃ (૨૦૫) દુમાષાણઃ (૨૦૬) શાસ્તા (૨૦૭) વિશ્રતુાત્મા 
(૨૦૮) સ ુાર હા || ૩૫ || 
(૨૦૯) ગરુુઃ (૨૧૦) ગરુુતમઃ (૨૧૧) ધામઃ (૨૧૨) સત્યઃ (૨૧૩) 
સત્યપ ાક્રમઃ 
(૨૧૪) વનવમષઃ (૨૧૫) અવનવમષઃ (૨૧૬) સ્રગ્િી (૨૧૭) 
િાચસ્પવતઃ (૨૧૮) ઉદા ધીઃ || ૩૬ || 
(૨૧૯) અગ્રણીઃ (૨૨૦) ગ્રામણીઃ (૨૨૧) શ્રીમાન (૨૨૨) ન્યાયઃ 
(૨૨૩) નેતા (૨૨૪) સમી ણઃ 
(૨૨૫) સહસ્રમધૂાા (૨૨૬) વિશ્વાત્મા (૨૨૭) સહસ્રાક્ષઃ (૨૨૮) 
સહસ્રપાત || ૩૭ || 
(૨૨૯) આિતાનઃ (૨૩૦) (અ)વનવતૃ્તાત્મા (૨૩૧) સવંતૃઃ (૨૩૨) 
સપં્રમદાનઃ 
(૨૩૩) અહઃસિંતાકઃ (૨૩૪) િદ્ધિ (૨૩૫) અવનલઃ (૨૩૬) 
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ધ ણીધ ઃ || ૩૮ || 
(૨૩૭) સપુ્રસાદઃ (૨૩૮) પ્રસન્નાત્મા (૨૩૯) વિશ્વધકૃ (૨૪૦) 
વિશ્વભકુ (૨૪૧) વિભઃુ 
(૨૪૨) સત્કતાા (૨૪૩) સત્કૃતઃ (૨૪૪) સાધઃુ (૨૪૫) જહ્નુ (૨૪૬) 
ના ાયણઃ (૨૪૭) ન ઃ || ૩૯ || 
(૨૪૮) અસખં્યેયઃ (૨૪૯) અપ્રમેયાત્મા (૨૫૦) વિવશષ્િઃ (૨૫૧) 
વશષ્િકૃત (૨૫૨) વશશણુચઃ 
(૨૫૩) વસદ્ધાિાઃ (૨૫૪) વસદ્ધસકંલ્પઃ (૨૫૫) વસદ્ધદ્ધદઃ (૨૫૬) 
વસદ્ધદ્ધસાધનઃ || ૪૦ || 
(૨૫૭) વષૃાહી (૨૫૮) વષૃભઃ (૨૫૯) વિષ્ણઃુ (૨૬૦) વશૃપિાા 
(૨૬૧) વષૃોદ ઃ 
(૨૬૨) િધાનઃ (૨૬૩) િધામાનઃ (૨૬૪) વિવિક્તતઃ (૨૬૫) 
શ્રવુતસાગ ઃ || ૪૧ || 
(૨૬૬) સભુજુઃ (૨૬૭) દુધા ઃ (૨૬૮) િાગ્મી (૨૬૯) મહેંદ્રઃ (૨૭૦) 
િસદુઃ (૨૭૧) િસઃુ 
(૨૭૨) નૈકરૂપઃ (૨૭૩) બહૃદ્રપૂઃ (૨૭૪) વશવપવિષ્િઃ (૨૭૫) પ્રકાશનઃ 
|| ૪૨ || 
(૨૭૬) ઓજસ્તેજોદ્યવુતધ ઃ (૨૭૭) પ્રકાશાત્મા (૨૭૮) પ્રતાપનઃ 
(૨૭૯) ઋદ્ધઃ (૨૮૦) સ્પષ્િાક્ષ ો મતં્રઃ (સ્પષ્િાક્ષ ઃ+મતં્રઃ) (૨૮૧) 
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ચદં્રાશંઃુ (૨૮૨) ભાસ્ક દ્યવુતઃ || ૪૩ || 
(૨૮૩) અમતૃાશંદૂ્ભિઃ (૨૮૪) ભાયઃુ (૨૮૫) શશણબિંદુઃ (૨૮૬) 
સ ેુશ્વ ઃ 
(૨૮૭) ઔષધ ં(૨૮૮) જગતઃ સેતઃુ (૨૮૯) સત્યધમાપ ાક્રમઃ || ૪૪ 
|| 
(૨૯૦) ભતૂભવ્યભિન્નાિઃ (૨૯૧) પિનઃ (૨૯૨) પાિનઃ (૨૯૩) 
અનલઃ 
(૨૯૪) કામહા (૨૯૫) કામકૃત (૨૯૬) કાતંઃ (૨૯૭) કામઃ (૨૯૮) 
કામપ્રદઃ (૨૯૯) પ્રભઃુ || ૪૫ || 
(૩૦૦) યગુારદકૃત (૩૦૧) યગુાિતાઃ (૩૦૨) નૈકમાયઃ (૩૦૩) 
મહાશનઃ 
(૩૦૪) અદૃશ્યઃ (૩૦૫) વ્યક્તતરૂપઃ (અવ્યક્તતરૂપઃ) (૩૦૬) 
સહસ્રત્જત (૩૦૭) અનતંત્જત || ૪૬ || 
(૩૦૮) ઇષ્િઃ (૩૦૯) અવિવશષ્િઃ (વિવશષ્િઃ) (૩૧૦) વશષ્િેષ્િઃ (૩૧૧) 
વશખડંી (૩૧૨) નહષુઃ (૩૧૩) વષૃઃ 
(૩૧૪) ક્રોધહા (૩૧૫) ક્રોધકૃત (૩૧૬) કતાા (૩૧૭) વિશ્વબાહઃુ 
(૩૧૮) મહીધ ઃ || ૪૭ || 
(૩૧૯) અચ્યતુઃ (૩૨૦) પ્રવિતઃ (૩૨૧) પ્રાણઃ (૩૨૨) પ્રાણદઃ 
(૩૨૩) િાસિાયજુઃ 
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(૩૨૪) અપાવંનવધઃ (૩૨૫) અવધષ્િાનમ (૩૨૬) અપ્રમત્તઃ (૩૨૭) 
પ્રવતષ્ષ્િતઃ || ૪૮ || 
(૩૨૮) સ્કંદઃ (૩૨૯) સ્કંદધ ઃ (૩૩૦) ધયુાઃ (૩૩૧) િ દઃ (૩૩૨) 
િાયિુાહનઃ 
(૩૩૩) િાસદેુિઃ (૩૩૪) બહૃદ્ભાયઃુ (૩૩૫) આરદદેિઃ (૩૩૬) પ ંુદ ઃ 
|| ૪૯ || 
(૩૩૭) અશોકઃ (૩૩૮) તા ણઃ (૩૩૯) તા ઃ (૩૪૦) શ ૂઃ (૩૪૧) 
શૌર ઃ (૩૪૨) જનેશ્વ ઃ 
(૩૪૩) અયકુૂલઃ (૩૪૪) શતાિતાઃ (૩૪૫) પદ્મી (૩૪૬) 
પદ્મવનભેક્ષણઃ || ૫૦ || 
(૩૪૭) પદ્મનાભઃ (૩૪૮) અ વિિંદાક્ષઃ (૩૪૯) પદ્મગભાઃ (૩૫૦) 
શ ી ભતૃ 
(૩૫૧) મહદ્ધદ્ધધઃ (૩૫૨) ઋદ્ધઃ (૩૫૩) વદૃ્ધાત્મા (૩૫૪) મહાક્ષઃ (૩૫૫) 
ગરુડદ્વજઃ || ૫૧ || 
(૩૫૬) અતલુઃ (૩૫૭) શ ભઃ (૩૫૮) ભીમઃ (અભીમઃ) (૩૫૯) 
સમયજ્ઞઃ (૩૬૦) હવિહાર ઃ 
(૩૬૧) સિાલક્ષણલક્ષણ્યઃ (૩૬૨) લક્ષ્મીિાન (૩૬૩) સવમવતિંજયઃ 
|| ૫૨ || 
(૩૬૪) વિક્ષ ઃ (૩૬૫)  ોરહતઃ (૩૬૬) માગાઃ (૩૬૭) હતેઃુ (૩૬૮) 
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દામોદ ઃ (૩૬૯) સહઃ 
(૩૭૦) મહીધ ઃ (૩૭૧) મહાભાગઃ (૩૭૨) િેગિાન (૩૭૩) 
અવમતાશનઃ || ૫૩ || 
(૩૭૪) ઉદ્ભિઃ (૩૭૫) ક્ષોભણઃ (૩૭૬) દેિઃ (૩૭૭) શ્રીગભાઃ (૩૭૮) 
પ મેશ્વ ઃ 
(૩૭૯) ક ણ ં(૩૮૦) કા ણ ં(૩૮૧) કતાા (૩૮૨) વિકતાા (૩૮૩) 
ગહનઃ (૩૮૪) ગહુઃ || ૫૪ || 
(૩૮૫) વ્યિસાયઃ (૩૮૬) વ્યિસ્િાનઃ (૩૮૭) સસં્િાનઃ (૩૮૮) 
સ્િાનદઃ (૩૮૯) ધ્રિુઃ 
(૩૯૦) પ દ્ધદ્ધધઃ (૩૯૧) પ મસ્પષ્િઃ (૩૯૨) સ્તષુ્િઃ (૩૯૩) પષુ્િઃ 
(૩૯૪) શભેુક્ષણઃ || ૫૫ || 
(૩૯૫)  ામઃ (૩૯૬) વિ ામઃ (૩૯૭) વિ જઃ (૩૯૮) માગાઃ (૩૯૯) 
નેયઃ (૪૦૦) નયઃ (૪૦૧) અનયઃ 
(૪૦૨) િી ઃ (૪૦૩) શસક્તતમતા ંશે્રષ્િઃ (૪૦૪) ધમાઃ (૪૦૫) 
ધમાવિદુત્તમઃ || ૫૬ || 
(૪૦૬) િૈકંુિઃ (૪૦૭) પરુુષઃ (૪૦૮) પ્રાણઃ (૪૦૯) પ્રાણદઃ (૪૧૦) 
પ્રણિઃ (૪૧૧) પથૃઃુ 
(૪૧૨) રહ ણ્યગભાઃ (૪૧૩) શત્રઘુ્નઃ (૪૧૪) વ્યાપ્તઃ (૪૧૫) િાયઃુ 
(૪૧૬) અધોક્ષજઃ || ૫૭ || 
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(૪૧૭) ઋતઃુ (૪૧૮) સદુશાનઃ (૪૧૯) કાલઃ (૪૨૦) પ મેષ્િી 
(૪૨૧) પર ગ્રહઃ 
(૪૨૨) ઉગ્રઃ (૪૨૩) સિંસ્સ ઃ (૪૨૪) દક્ષઃ (૪૨૫) વિશ્રામઃ (૪૨૬) 
વિશ્વદણક્ષણઃ || ૫૮ || 
(૪૨૭) વિસ્તા ઃ (૪૨૮) સ્િાિ ઃ (૪૨૯) સ્િાણઃુ (૪૩૦) પ્રમાણમ 
(૪૩૧) બીજમવ્યયમ 
(૪૩૨) અિાઃ (૪૩૩) અનિાઃ (૪૩૪) મહાકોશઃ (૪૩૫) મહાભોગઃ 
(૪૩૬) મહાધનઃ || ૫૯ || 
(૪૩૭) અવનવિિણ્ણઃ (૪૩૮) સ્િવિષ્િઃ (૪૩૯) ભઃૂ (અભઃૂ) (૪૪૦) 
ધમાયપૂઃ (૪૪૧) મહામખઃ 
(૪૪૨) નક્ષત્રનેવમઃ (૪૪૩) નક્ષત્રી (૪૪૪) ક્ષમઃ (૪૪૫) ક્ષામઃ 
(૪૪૬) સમીહનઃ || ૬૦ || 
(૪૪૭) યજ્ઞઃ (૪૪૮) ઇજ્યઃ (૪૪૯) મહજે્યઃ (૪૫૦) ક્રતઃુ (૪૫૧) 
સત્રમ (૪૫૨) સતાગંવતઃ 
(૪૫૩) સિાદશી (૪૫૪) વિમકુ્તતાત્મા (૪૫૫) સિાજ્ઞઃ (૪૫૬) 
જ્ઞાનમતુ્તમમ || ૬૧ || 
(૪૫૭) સવુ્રતઃ (૪૫૮) સમુખુઃ (૪૫૯) સકૂ્ષ્મઃ (૪૬૦) સઘુોષઃ (૪૬૧) 
સખુદઃ (૪૬૨) સહુૃત 
(૪૬૩) મનોહ ઃ (૪૬૪) ત્જતક્રોધઃ (૪૬૫) િી બાહઃુ (૪૬૬) 
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વિદા ણઃ || ૬૨ || 
(૪૬૭) સ્િાપનઃ (૪૬૮) સ્િિશઃ (૪૬૯) વ્યાપી (૪૭૦) નૈકાત્મા 
(૪૭૧) નૈકકમાકૃત 
(૪૭૨) િત્સ ઃ (૪૭૩) િત્સલઃ (૪૭૪) િત્સી (૪૭૫)  ત્નગભાઃ 
(૪૭૬) ધનેશ્વ ઃ || ૬૩ || 
(૪૭૭) ધમાગપુ (૪૭૮) ધમાકૃત (૪૭૯) ધમી (૪૮૦) સત (૪૮૧) 
અસત (૪૮૨) ક્ષ મ (૪૮૩) અક્ષ મ 
(૪૮૪) અવિજ્ઞાતા (૪૮૫) સહસ્રાશંઃુ (૪૮૬) વિધાતા (૪૮૭) 
કૃતલક્ષણઃ || ૬૪ || 
(૪૮૮) ગભસસ્તનેવમઃ (૪૮૯) સત્િસ્િઃ (૪૯૦) વસિંહઃ (૪૯૧) 
ભતૂમહશે્વ ઃ 
(૪૯૨) આરદદેિઃ (૪૯૩) મહાદેિઃ (૪૯૪) દેિેશઃ (૪૯૫) દેિભદૃ્ગુરુઃ 
|| ૬૫ || 
(૪૯૬) ઉત્ત ઃ (૪૯૭) ગોપવતઃ (૪૯૮) ગોપ્તા (૪૯૯) જ્ઞાનગમ્યઃ 
(૫૦૦) પ ુાતનઃ 
(૫૦૧) શ ી ભતૂભતૃ (૫૦૨) ભોક્તતા (૫૦૩) કપીંદ્રઃ (૫૦૪) 
ભરૂ દણક્ષણઃ || ૬૬ || 
(૫૦૫) સોમપઃ (૫૦૬) અમતૃપઃ (૫૦૭) સોમઃ (૫૦૮) પરુુત્જત 
(૫૦૯) પરુુસત્તમઃ 
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(૫૧૦) વિનયઃ (૫૧૧) જયઃ (૫૧૨) સત્યસધંઃ (૫૧૩) દાશાહાઃ 
(૫૧૪) સાત્િતાપંવતઃ || ૬૭ || 
(૫૧૫) જીિઃ (૫૧૬) વિનવયતાસાક્ષી (૫૧૭) મકંુુદઃ (૫૧૮) 
અવમતવિક્રમઃ 
(૫૧૯) અંભોવનવધઃ (૫૨૦) અનતંાત્મા (૫૨૧) મહોદવધશયઃ (૫૨૨) 
અંતકઃ || ૬૮ || 
(૫૨૩) અજઃ (૫૨૪) મહાહાઃ (૫૨૫) સ્િાભાવ્યઃ (૫૨૬) ત્જતાવમત્રઃ 
(૫૨૭) પ્રમોદનઃ 
(૫૨૮) આનદંઃ (૫૨૯) નદંનઃ (૫૩૦) નદંઃ (૫૩૧) સત્યધમાા 
(૫૩૨) વત્રવિક્રમઃ || ૬૯ || 
(૫૩૩) મહવષિઃ (૫૩૪) કવપલાચાયાઃ (૫૩૫) કૃતજ્ઞઃ (૫૩૬) 
મેરદનીપવતઃ 
(૫૩૭) વત્રપદઃ (૫૩૮) વત્રદશાધ્યક્ષઃ (૫૩૯) મહાશ ૃગંઃ (૫૪૦) 
કૃતાતંકૃત || ૭૦ || 
(૫૪૧) મહાિ ાહઃ (૫૪૨) ગોવિિંદઃ (૫૪૩) સષેુણઃ (૫૪૪) 
કનકાગંદી 
(૫૪૫) ગહુ્યઃ (૫૪૬) ગભી ઃ (૫૪૭) ગહનઃ (૫૪૮) ગપુ્તઃ (૫૪૯) 
ચક્રગદાધ ઃ || ૭૧ || 
(૫૫૦) િેધાઃ (૫૫૧) સ્િાગંઃ (૫૫૨) અત્જતઃ (૫૫૩) કૃષ્ણઃ (૫૫૪) 
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દૃડઃ (૫૫૫) સકંષાણઃ (૫૫૬) અચ્યતુઃ 
(૫૫૭) િરુણઃ (૫૫૮) િારુણઃ (૫૫૯) વકૃ્ષઃ (૫૬૦) પષુ્ક ાક્ષઃ 
(૫૬૧) મહામનાઃ || ૭૨ || 
(૫૬૨) ભગિાન (૫૬૩) ભગહા (૫૬૪) આનદંી (૫૬૫) િનમાલી 
(૫૬૬) હલાયધુઃ 
(૫૬૭) આરદત્યઃ (૫૬૮) જ્યોવત ારદત્યઃ (૫૬૯) સરહષ્ણઃુ (૫૭૦) 
ગવતસત્તમઃ || ૭૩ || 
(૫૭૧) સધુન્િા (૫૭૨) ખડંપ શઃુ (૫૭૩) દારુણઃ (૫૭૪) દ્રવિણપ્રદઃ 
(૫૭૫) રદિસ્પકૃ (૫૭૬) સિાદૃગ વ્યાસઃ (૫૭૭) િાચસ્પવતઃ (૫૭૮) 
અયોવનજઃ || ૭૪ || 
(૫૭૯) વત્રસામા (૫૮૦) સામગઃ (૫૮૧) સામ (૫૮૨) વનબાાણ ં
(૫૮૩) ભેષજમ (૫૮૪) ણભષક 
(૫૮૫) સનં્યાસકૃત (૫૮૬) શમઃ (૫૮૭) શાતંઃ (૫૮૮) વનષ્િા 
(૫૮૯) શાવંતઃ (૫૯૦) પ ાયણમ || ૭૫ || 
(૫૯૧) શભુાગંઃ (૫૯૨) શાવંતદઃ (૫૯૩) સ્રષ્િા (૫૯૪) કુમદુઃ (૫૯૫) 
કુિલેશયઃ 
(૫૯૬) ગોરહતઃ (૫૯૭) ગોપવતઃ (૫૯૮) ગોપ્તા (૫૯૯) વષૃભાક્ષઃ 
(૬૦૦) વષૃવપ્રયઃ || ૭૬ || 
(૬૦૧) અવનિતી (૬૦૨) વનવતૃ્તાત્મા (૬૦૩) સકેં્ષપ્તા (૬૦૪) 
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કે્ષમકૃચ્ચ્છિઃ 
(૬૦૫) શ્રીિત્સિક્ષાઃ (૬૦૬) શ્રીિાસઃ (૬૦૭) શ્રીપવતઃ (૬૦૮) 
શ્રીમતાિં ઃ || ૭૭ || 
(૬૦૯) શ્રીદઃ (૬૧૦) શ્રીશઃ (૬૧૧) શ્રીવનિાસઃ (૬૧૨) શ્રીવનવધઃ 
(૬૧૩) શ્રીવિભાિનઃ 
(૬૧૪) શ્રીધ ઃ (૬૧૫) શ્રીક ઃ (૬૧૬) શે્રયઃ (૬૧૭) શ્રીમાન (૬૧૮) 
લોકત્રયાશ્રયઃ || ૭૮ || 
(૬૧૯) સ્િક્ષઃ (૬૨૦) સ્િગંઃ (૬૨૧) શતાનદંઃ (૬૨૨) નરંદઃ (૬૨૩) 
જ્યોવતગાણેશ્વ ઃ 
(૬૨૪) વિત્જતાત્મા (૬૨૫) અવિધેયાત્મા (વિધેયાત્મા) (૬૨૬) 
સત્કીવતિઃ (૬૨૭) વછન્નસશંયઃ || ૭૯ || 
(૬૨૮) ઉદીણાઃ (૬૨૯) સિાતશ્ચક્ઃુ (૬૩૦) અનીશઃ (૬૩૧) 
શાશ્વતસસ્િ ઃ 
(૬૩૨) ભશૂયઃ (૬૩૩) ભષૂણઃ (૬૩૪) ભવૂતઃ (૬૩૫) વિશોકઃ (૬૩૬) 
શોકનાશનઃ || ૮૦ || 
(૬૩૭) અણચિષ્માન (૬૩૮) અણચિતઃ (૬૩૯) કંુભઃ (૬૪૦) વિશદુ્ધાત્મા 
(૬૪૧) વિશોધનઃ 
(૬૪૨) અવનરુદ્ધઃ (૬૪૩) અપ્રવત િઃ (૬૪૪) પ્રદ્યમુ્નઃ (૬૪૫) 
અવમતવિક્રમઃ || ૮૧ || 
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(૬૪૬) કાલનેવમવનહા (૬૪૭) િી ઃ (૬૪૮) શૌર ઃ (૬૪૯) 
શ ૂજનેશ્વ ઃ 
(૬૫૦) વત્રલોકાત્મા (૬૫૧) વત્રલોકેશઃ (૬૫૨) કેશિઃ (૬૫૩) કેવશહા 
(૬૫૪) હર ઃ || ૮૨ || 
(૬૫૫) કામદેિઃ (૬૫૬) કામપાલઃ (૬૫૭) કામી (૬૫૮) કાતંઃ 
(૬૫૯) કૃતાગમઃ 
(૬૬૦) અવનદેશ્યિપ ુ(૬૬૧) વિષ્ણઃુ (૬૬૨) િી ઃ (૬૬૩) અનતંઃ 
(૬૬૪) ધનજંયઃ || ૮૩ || 
(૬૬૫) બ્રહ્મણ્યઃ (૬૬૬) બ્રહ્મકૃત (૬૬૭) બ્રહ્મા (૬૬૮) બ્રહ્મ (૬૬૯) 
બ્રહ્મવિિધાનઃ 
(૬૭૦) બ્રહ્મવિત (૬૭૧) બ્રાહ્મણઃ (૬૭૨) બ્રહ્મી (૬૭૩) બ્રહ્મજ્ઞઃ 
(૬૭૪) બ્રાહ્મણવપ્રયઃ || ૮૪ || 
(૬૭૫) મહાક્રમઃ (૬૭૬) મહાકમાા (૬૭૭) મહાતેજાઃ (૬૭૮) 
મહો ગઃ 
(૬૭૯) મહાક્રતઃુ (૬૮૦) મહાયજ્િા (૬૮૧) મહાયજ્ઞ (૬૮૨) 
મહાહવિઃ || ૮૫ || 
(૬૮૩) સ્તવ્યઃ (૬૮૪) સ્તિવપ્રયઃ (૬૮૫) સ્તોત્રમ (૬૮૬) સ્તવુતઃ 
(૬૮૭) સ્તોતા (૬૮૮)  ણવપ્રયઃ 
(૬૮૯) પણૂાઃ (૬૯૦) પ ૂવયતા (૬૯૧) પણુ્યઃ (૬૯૨) પણુ્યકીવતિઃ 
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(૬૯૩) અનામયઃ || ૮૬ || 
(૬૯૪) મનોજિઃ (૬૯૫) તીિાક ઃ (૬૯૬) િસ ેુતાઃ (૬૯૭) િસપુ્રદઃ 
(૬૯૮) િસપુ્રદઃ (૬૯૯) િાસદેુિઃ (૭૦૦) િસઃુ (૭૦૧) િસમુનાઃ 
(૭૦૨) હવિઃ || ૮૭ || 
(૭૦૩) સદ્ગવતઃ (૭૦૪) સત્કૃવતઃ (૭૦૫) સત્તા (૭૦૬) સદ્ભૂવતઃ (૭૦૭) 
સત્પ ાયણઃ 
(૭૦૮) શ ૂસેન (૭૦૯) યદુશે્રષ્િઃ (૭૧૦) સવન્નિાસઃ (૭૧૧) 
સયુામનુઃ || ૮૮ || 
(૭૧૨) ભતૂાિાસઃ (૭૧૩) િાસદેુિઃ (૭૧૪) સિાાસવુનલયઃ (૭૧૫) 
અનલઃ 
(૭૧૬) દપાહા (૭૧૭) દપાદઃ (૭૧૮) દૃપ્તઃ (૭૧૯) દુધા ઃ (૭૨૦) 
અપ ાત્જતઃ || ૮૯ || 
(૭૨૧) વિશ્વમવૂતિઃ (૭૨૨) મહામવૂતિઃ (૭૨૩) દીપ્તમવૂતિઃ (૭૨૪) 
અમવૂતિમાન 
(૭૨૫) અનેકમવૂતિઃ (૭૨૬) અવ્યક્તતઃ (૭૨૭) શતમવૂતિઃ (૭૨૮) 
શતાનનઃ || ૯૦ || 
(૭૨૯) એકઃ (૭૩૦) નૈકઃ (૭૩૧) સિઃ (૭૩૨) કઃ (૭૩૩) રકમ 
(૭૩૪) યત (૭૩૫) તત (૭૩૬) પદમયતુ્તમમ (પદમ+અયતુ્તમમ) 
(૭૩૭) લોકબધંઃુ (૭૩૮) લોકનાિઃ (૭૩૯) માધિઃ (૭૪૦) 
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ભક્તતિત્સલઃ || ૯૧ || 
(૭૪૧) સિુણાિણાઃ (૭૪૨) હમેાગંઃ (૭૪૩) િ ાગંઃ (૭૪૪) 
ચદંનાગંદી 
(૭૪૫) િી હા (૭૪૬) વિષમઃ (અવિષમઃ) (૭૪૭) શનૂ્યઃ (૭૪૮) 
ઘતૃાશીઃ (૭૪૯) અચલઃ (૭૫૦) ચલઃ || ૯૨ || 
(૭૫૧) અમાની (૭૫૨) માનદઃ (૭૫૩) માન્યઃ (૭૫૪) લોકસ્િામી 
(૭૫૫) વત્રલોકધકૃ 
(૭૫૬) સમેુધાઃ (૭૫૭) મેધજઃ (૭૫૮) ધન્યઃ (૭૫૯) સત્યમેધાઃ 
(૭૬૦) ધ ાધ ઃ || ૯૩ || 
(૭૬૧) તેજોવષૃઃ (૭૬૨) દ્યવુતધ ઃ (૭૬૩) સિાશસ્ત્રભતૃાિં ઃ 
(૭૬૪) પ્રગ્રહઃ (૭૬૫) વનગ્રહઃ (૭૬૬) વ્યગ્રઃ (૭૬૭) નૈકશૃગંઃ 
(૭૬૮) ગદાગ્રજઃ || ૯૪ || 
(૭૬૯) ચતમુવૂતિઃ (૭૭૦) ચતબુાાહઃુ (૭૭૧) ચતવુ્ય ૂાહઃ (૭૭૨) 
ચતગુાવતઃ 
(૭૭૩) ચત ુાત્મા (૭૭૪) ચતભુાાિઃ (૭૭૫) ચતિેુદઃ (૭૭૬) 
એકપાત || ૯૫ || 
(૭૭૭) સમાિતાઃ (૭૭૮) અવનવતૃ્તાત્મા(વનવતૃ્તાત્મા) (૭૭૯) દુર્જયઃ 
(૭૮૦) દુ વતક્રમઃ 
(૭૮૧) દુલાભઃ (૭૮૨) દુગામઃ (૭૮૩) દુગાઃ (૭૮૪) દુ ાિાસઃ (૭૮૫) 
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દુ ાર હા || ૯૬ || 
(૭૮૬) શભુાગંઃ (૭૮૭) લોકસા ંગઃ (૭૮૮) સતુતંઃુ (૭૮૯) 
તતંિુધાનઃ 
(૭૯૦) ઇંદ્રકમાા (૭૯૧) મહાકમાા (૭૯૨) કૃતકમાા (૭૯૩) કૃતાગમઃ 
|| ૯૭ || 
(૭૯૪) ઉદ્ભિઃ (૭૯૫) સુદં ઃ (૭૯૬) સુદંઃ (૭૯૭)  ત્નનાભઃ (૭૯૮) 
સલુોચનઃ 
(૭૯૯) અકા ઃ (૮૦૦) િાજસનઃ (૮૦૧) શૃગંી (૮૦૨) જયતંઃ (૮૦૩) 
સિાવિજ્જયી || ૯૮ || 
(૮૦૪) સિુણાણબિંદુ (૮૦૫) અક્ષોભ્યઃ (૮૦૬) સિાિાગીશ્વ ેશ્વ ઃ 
(૮૦૭) મહાહ્રદઃ (૮૦૮) મહાગતાઃ (૮૦૯) મહાભતૂઃ (૮૧૦) 
મહાવનવધઃ || ૯૯ || 
(૮૧૧) કુમદુઃ (૮૧૨) કંુદ ઃ (૮૧૩) કંુદઃ (૮૧૪) પર્જન્યઃ (૮૧૫) 
પાિનઃ (૮૧૬) અવનલઃ 
(૮૧૭) અમતૃાશઃ (૮૧૮) અમતૃિપઃુ (૮૧૯) સિાજ્ઞઃ (૮૨૦) 
સિાતોમખુઃ || ૧૦૦ || 
(૮૨૧) સલુભઃ (૮૨૨) સવુ્રતઃ (૮૨૩) વસદ્ધઃ (૮૨૪) શત્રતુ્જત 
(૮૨૫) શત્રતુાપનઃ 
(૮૨૬) ન્યગ્રોધઃ (૮૨૭) ઉદંુબ ઃ (૮૨૮) અશ્વત્િઃ (૮૨૯) 
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ચાણ ૂાધં્રવનસદૂનઃ || ૧૦૧ || 
(૮૩૦) સહસ્રાણચિઃ (૮૩૧) સપ્તત્જહ્વઃ (૮૩૨) સપ્તૈધાઃ (૮૩૩) 
સપ્તિાહનઃ 
(૮૩૪) અમવૂતિઃ (૮૩૫) અનઘઃ (૮૩૬) અણચિંત્યઃ (૮૩૭) ભયકૃત 
(૮૩૮) ભયનાશનઃ || ૧૦૨ || 
(૮૩૯) અણઃુ (૮૪૦) બહૃત (૮૪૧) કૃશઃ (૮૪૨) સ્થલૂઃ (૮૪૩) 
ગણુભતૃ (૮૪૪) વનગુાણઃ (૮૪૫) મહાન 
(૮૪૬) અધતૃઃ (૮૪૭) સ્િધતૃઃ (૮૪૮) સ્િાસ્યઃ (૮૪૯) પ્રાગ્િશંઃ 
(૮૫૦) િશંિધાનઃ || ૧૦૩ || 
(૮૫૧) ભા ભતૃ (૮૫૨) કવિતઃ (૮૫૩) યોગી (૮૫૪) યોગીશઃ 
(૮૫૫) સિાકામદઃ 
(૮૫૬) આશ્રમઃ (૮૫૭) શ્રમણઃ (૮૫૮) ક્ષામઃ (૮૫૯) સપુણાઃ (૮૬૦) 
િાયિુાહનઃ || ૧૦૪ || 
(૮૬૧) ધયધુા ઃ (૮૬૨) ધયિેુદઃ (૮૬૩) દંડઃ (૮૬૪) દમવયતા 
(૮૬૫) દમઃ 
(૮૬૬) અપ ાત્જતઃ (૮૬૭) સિાસહઃ (૮૬૮) વનયતંા (૮૬૯) 
વનયમઃ(અવનયમઃ) (૮૭૦) યમઃ(અયમઃ) || ૧૦૫ || 
(૮૭૧) સત્િિાન (૮૭૨) સાત્ત્િકઃ (૮૭૩) સત્યઃ (૮૭૪) 
સત્યધમાપ ાયણઃ 
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(૮૭૫) અણભપ્રાયઃ (૮૭૬) વપ્રયાહાઃ (૮૭૭) અહાવપ્રયકૃત (૮૭૮) 
પ્રીવતિધાનઃ || ૧૦૬ || 
(૮૭૯) વિહાયસગવતઃ (૮૮૦) જ્યોવતઃ (૮૮૧) સરુુણચઃ (૮૮૨) 
હતુભસુગ્િભઃુ 
(૮૮૩)  વિઃ (૮૮૪) વિ ોચનઃ (૮૮૫) સયૂાઃ (૮૮૬) સવિતા (૮૮૭) 
 વિલોચનઃ || ૧૦૭ || 
(૮૮૮) અનતંઃ (૮૮૯) હતુભગુ્ભોક્તતા (૮૯૦) સખુદઃ (૮૯૧) નૈકજઃ 
(૮૯૨) અગ્રજઃ 
(૮૯૩) અવનવિિણ્ણઃ (૮૯૪) સદામષી (૮૯૫) લોકાવધષ્િાનમ 
(૮૯૬) અદ્ભુતઃ || ૧૦૮ || 
(૮૯૭) સનાત (૮૯૮) સનાતનતમઃ (૮૯૯) કવપલઃ (૯૦૦) કવપઃ 
(૯૦૧) અપ્યયઃ 
(૯૦૨) સ્િસસ્તદઃ (૯૦૩) સ્િસસ્તકૃત (૯૦૪) સ્િસસ્ત (૯૦૫) 
સ્િસસ્તભકુ (૯૦૬) સ્િસસ્તદણક્ષણઃ || ૧૦૯ || 
(૯૦૭) અ ૌદ્રઃ (૯૦૮) કંુડલી (૯૦૯) ચક્રી (૯૧૦) વિક્રમી (૯૧૧) 
ઊત્ર્જતશાસનઃ 
(૯૧૨) શબ્દાવતગઃ (૯૧૩) શબ્દસહઃ (૯૧૪) વશવશ ઃ (૯૧૫) 
શિા ીક ઃ || ૧૧૦ || 
(૯૧૬) અક્રૂ ઃ (૯૧૭) પેશલઃ (૯૧૮) દક્ષઃ (૯૧૯) દણક્ષણઃ (૯૨૦) 
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ક્ષવમણાિં ઃ 
(૯૨૧) વિદ્વત્તમઃ (૯૨૨) િીતભયઃ (૯૨૩) પણુ્યશ્રિણકીતાનઃ || 
૧૧૧ || 
(૯૨૪) ઉત્તા ણઃ (૯૨૫) દુષ્કૃવતહા (૯૨૬) પણુ્યઃ (૯૨૭) 
દુઃસ્િપ્નનાશનઃ 
(૯૨૮) િી હા (૯૨૯)  ક્ષણઃ (૯૩૦) સતંઃ (૯૩૧) જીિનઃ (૯૩૨) 
પયાિસસ્િતઃ || ૧૧૨ || 
(૯૩૩) અનતંરૂપઃ (૯૩૪) અનતંશ્રીઃ (૯૩૫) ત્જતમન્યઃુ (૯૩૬) 
ભયાપહઃ 
(૯૩૭) ચત ુશ્રઃ (૯૩૮) ગભી ાત્મા (૯૩૯) વિરદશઃ (૯૪૦) 
વ્યારદશઃ (૯૪૧) રદશઃ || ૧૧૩ || 
(૯૪૨) અનારદઃ (૯૪૩) ભ ૂાભુાિો લક્ષ્મીઃ (૯૪૪) સિી ઃ (૯૪૫) 
રુણચ ાગંદઃ 
(૯૪૬) જનનઃ (૯૪૭) જનજન્મારદઃ (૯૪૮) ભીમઃ (૯૪૯) 
ભીમપ ાક્રમઃ || ૧૧૪ || 
(૯૫૦) આધા વનલયઃ (૯૫૧) ધાતા (અધાતા) (૯૫૨) પષુ્પહાસઃ 
(૯૫૩) પ્રજાગ ઃ 
(૯૫૪) ઊધ્િાગઃ (૯૫૫) સત્પિાચા ઃ (૯૫૬) પ્રાણદઃ (૯૫૭) 
પ્રણિઃ (૯૫૮) પણઃ || ૧૧૫ || 
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(૯૫૯) પ્રમાણમ (૯૬૦) પ્રાણવનલયઃ (૯૬૧) પ્રાણભતૃ (૯૬૨) 
પ્રાણજીિનઃ 
(૯૬૩) તત્િમ (૯૬૪) તત્િવિત (૯૬૫) એકાત્મા (૯૬૬) 
જન્મમતૃ્યજુ ાવતગઃ || ૧૧૬ || 
(૯૬૭) ભભૂુાિઃસ્િસ્તરુઃ (૯૬૮) તા ઃ (૯૬૯) સવિતા (૯૭૦) 
પ્રવપતામહઃ 
(૯૭૧) યજ્ઞઃ (૯૭૨) યજ્ઞપવતઃ (૯૭૩) યજ્િા (૯૭૪) યજ્ઞાગંઃ 
(૯૭૫) યજ્ઞિાહનઃ || ૧૧૭ || 
(૯૭૬) યજ્ઞભતૃ (૯૭૭) યજ્ઞકૃત (૯૭૮) યજ્ઞી (૯૭૯) યજ્ઞભકુ 
(૯૮૦) યજ્ઞસાધનઃ 
(૯૮૧) યજ્ઞાતંકૃત (૯૮૨) યજ્ઞગહુ્યમ (૯૮૩) અન્નમ (૯૮૪) અન્નાદ 
એિ છ || ૧૧૮ || 
(૯૮૫) આત્મયોવનઃ (૯૮૬) સ્િયજંાતઃ (૯૮૭) િૈખાનઃ (૯૮૮) 
સામગાયનઃ 
(૯૮૯) દેિકીનદંનઃ (૯૯૦) સ્રષ્િા (૯૯૧) ણક્ષતીશઃ (૯૯૨) 
પાપનાશનઃ || ૧૧૯ || 
(૯૯૩) શખંભતૃ (૯૯૪) નદંકી (૯૯૫) ચક્રી (૯૯૬) શાર્ઙ્ાધન્િા 
(૯૯૭) ગદાધ ઃ 
(૯૯૮)  િાગંપાણણઃ (૯૯૯) અક્ષોભ્યઃ (૧૦૦૦) સિાપ્રહ ણાયધુઃ || 
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૧૨૦ || 
|| સિાપ્રહ ણાયધુોં નમઃ ઇવત || 
|| સિાપ્રહ ણાયધુોં નમઃ ઇવત || 
ફલશ્રવુતઃ (૨૨ સ્લોક) 
ઇતીદં કીતાનીયસ્ય કેશિસ્ય મહાત્મનઃ | 
નામ્ના ંસહસ્ર ંરદવ્યાનામશેષેણ પ્રકીવતિતમ || ૧૨૧ || 
ય ઇદં શણૃયુાવન્નત્ય ંયશ્ચાવપ પર કીતાયેત | 
નાશભુ ંપ્રાપ્યયુાત રકિંણચત સોમતેુ્રહ ચ માનિઃ || ૧૨૨ || 
િેદાતંગો બ્રાહ્મણઃ સ્યાત ક્ષવત્રયો વિજયી ભિેત | 
િૈશ્યો ધનસમદૃ્ધઃ સ્યાત શદૂ્રસ્સખુમિાપ્યયુાત || ૧૨૩ || 
ધમાાિી પ્રાપ્યયુાદ્ધમં અિાાિી ચાિામાપ્યયુાત | 
કામાનિાપ્યયુાત કામી પ્રજાિી ચાપ્યયુાત પ્રજામ || ૧૨૪ || 
ભસક્તતમાન યઃ સદોત્િાય શણુચસ્તદ્ગતમાનસઃ | 
સહસ્ર ંિાસદેુિસ્ય નામ્નામેતત પ્રકીતાયેત || ૧૨૫ || 
યશઃ પ્રાપ્નોવત વિપલુ ંયાવત પ્રાધાન્યમેિ ચ | 
અચલા ંવશ્રયમાપ્નોવત શે્રયઃ પ્રાપ્નોત્યયતુ્તમમ || ૧૨૬ || 
ન ભય ંક્તિણચદાપ્નોવત િીયં તેજશ્ચ વિિંદવત | 
ભિત્ય ોગો દ્યવુતમાન બલરૂપગણુાસન્િતઃ || ૧૨૭ || 
 ોગાતો મચુ્યતે  ોગાદ્બદ્ધો મચુ્યેત બધંનાત | 
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ભયાન્મચુ્યેત ભીતસ્ત ુમચુ્યેતાપન્ન આપદઃ || ૧૨૮ || 
દુગાાણ્યવતત ત્યાશ ુપરુુષઃ પરુુષોત્તમમ | 
સ્તિુન્નામસહસે્રણ વનત્ય ંભસક્તતસમસન્િતઃ || ૧૨૯ || 
િાસદેુિાશ્રયો મત્યો િાસદેુિપ ાયણઃ | 
સિાપાપવિશદુ્ધાત્મા યાવત બ્રહ્મ સનાતનમ || ૧૩૦ || 
ન િાસદેુિભક્તતાનામશભુ ંવિદ્યતે ક્તિણચત | 
જન્મમતૃ્યજુ ાવ્યાવધભય ંનૈિોપજાયતે || ૧૩૧ || 
ઇમ ંસ્તિમધીયાનઃ શ્રદ્ધાભસક્તતસમસન્િતઃ | 
યજુ્યેતાત્માસખુક્ષાવંતશ્રીધવૃતસ્મવૃતકીવતિણભઃ || ૧૩૨ || 
ન ક્રોધો ન ચ માત્સયં ન લોભો નાશભુા મવતઃ | 
ભિવંત કૃતપણુ્યાના ંભક્તતાના ંપરુુષોત્તમે || ૧૩૩ || 
દ્યૌસ્સચદં્રાકાનક્ષત્રા ખ ંરદશો ભમૂાહોદવધઃ | 
િાસદેુિસ્ય િીયેણ વિધતૃાવન મહાત્મનઃ || ૧૩૪ || 
સસ ુાસ ુગધંિં સયક્ષો ગ ાક્ષસમ | 
જગદ્વશે િતાતેદં કૃષ્ણસ્ય સચ ાચ મ || ૧૩૫ || 
ઇંરદ્રયાણણ મનો બદુ્ધદ્ધઃ સત્ત્િ ંતેજો બલ ંધવૃતઃ | 
િાસદેુિાત્મકાન્યાહઃુ, કે્ષત્ર ંકે્ષત્રજ્ઞ એિ ચ || ૧૩૬ || 
સિાાગમાનામાચા ઃ પ્રિમ ંપર કલ્્પતે | 
આચા પ્રભિો ધમો ધમાસ્ય પ્રભ ુચ્યતુઃ || ૧૩૭ || 
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ઋષયઃ વપત ો દેિા મહાભતૂાવન ધાતિઃ | 
જગંમાજગંમ ંચેદં જગન્ના ાયણોદ્ભિમ || ૧૩૮ || 
યોગો જ્ઞાન ંતિા સાખં્ય ંવિદ્યાઃ વશલ્પારદકમા ચ | 
િેદાશ્શાસ્ત્રાણણ વિજ્ઞાનમેતત્સિં જનાદાનાત || ૧૩૯ || 
એકો વિષ્ણમુાહદ્ભૂત ંપિૃગ્ભતૂાન્યનેકશઃ | 
ત્રીન?લોકાન્વ્યાપ્ય ભતૂાત્મા ભુકં્તતે વિશ્વભગુવ્યયઃ || ૧૪૦ || 
ઇમ ંસ્તિ ંભગિતો વિષ્ણોવ્યાાસેન કીવતિતમ | 
પિેદ્ય ઇચ્છેત્પરુુષઃ શે્રયઃ પ્રાપ્ત ુ ંસખુાવન ચ || ૧૪૧ || 
વિશ્વેશ્વ મજ ંદેિ ંજગતઃ પ્રભિાપ્યયમ | 
ભજ ંવત યે પષુ્ક ાક્ષ ંન તે યાવંત પ ાભિમ || ૧૪૨ || 
ઇવત શ્રીમન્મહાભા તે અયશુાસનપિાણણ શ્રીવિષ્ણસુહસ્રનામ સ્તોત્ર ં
સપંણૂામ. 
||સિે જનાઃ સણુખનો ભિતં|ુ| 
|| શ્રી કૃષ્ણાપાણ મસ્ત|ુ| www.yo
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