
।। श्रीपरशुरामसहस्त्रनामस्त्तोरम ्।। 
 

।। श्री गणेशाय नमः ।। 
पुरा दाशरथी रामः कृतोद्वाहः सबान्धवः । 

गच्छन्नयोधयाां राजेन्रः पपतमृातसृुह्दद्वतः ।।१।। 
 

ददशश यान्तां मागेण क्षत्रियान्तकरां पवभुम ्। 
रामां तां भागशवां दृष्टवाभभतस्तुष्टाव राघवः । 

रामः श्रीमान्महापवष्णुररततनामसहस्ितः ।।२।। 
 

अहां त्वत्तः परां राम पवचाराभम स्वलीलया । 
इत्युक्तवन्तमभ्यच्यश प्रणणपत्य कृताञ्जभलः ।।३।। 

 

राघव उवाच। 
यन्नामग्रहणाज्जन्तुः प्राप्नुयान्न भवापदम ्। 

यस्य  पादाचशनात्त्सपधः स्वेत्प्सता नौभम भागशवम ्।।४।। 
 

तनःस्पहृो यः सदा देवो भूमयाां वसतत माधवः । 
आत्मबोधोदधधां स्वच्छां योधगनां नौभम भागशवम ्।।५।। 

 

यस्मादेतज्जगत्सव ंजायते यि लीलया । 
त्स्थततां प्राप्नोतत देवेशां जामदग्नन्यां नमामयहम ्।।६।। 

 

यस्य भ्रूभङ्गमािणे ब्रह्दमाद्याः सकलाः सुराः । 
शतवारां भवन्त्यि भवत्न्त न भवत्न्त च ।।७।। 

 

तप उग्रां चचारादौ यमुद्दिश्य च रेणुका । 
आद्या शत्क्तमशहादेवी रामां तां प्रणमामयहम ्।।८।। 

 

अस्य श्रीजामदग्नन्यसहस्िनामस्तोिमन्िस्य श्रीराम ऋषीः । 
जामदग्नन्यः परमात्मा देवता । अनुष्ठुप ्छन्दः । श्रीमद- 

पवनाभशरामप्रीत्यथ ंचतुपवशधपुरूषाथशभसधयथ ंजपे पवतनयोगः । 
 

अथ करन्यासः । 
ॐ ह्ाां गोपवन्दात्मने अङ्गुष्टाभ्याां नमः । 
ॐ ह्ीां महीधरात्मने अङ्गुष्टाभ्याां नमः । 
ॐ ह्ाां गोपवन्दात्मने अङ्गुष्टाभ्याां नमः । 



ॐ ह्ीां महीधरात्मने तजशनीभ्याां नमः । 
ॐ हू्ां हृषीकेशात्मने मधयमाभ्याां नमः । 

ॐ ह्ैं त्रिपवक्रमात्मने अनाभमकाभ्याां नमः । 
ॐ ह्ौं पवष्णवात्मने कतनत्ष्ठकाभ्याां नमः । 

ॐ ह्ः माधवात्मने करतलकरपषृ्ठाभ्याां नमः । 
 

अथ हृदयन्यासः । 
ॐ ह्ाां गोपवन्दात्मने हृदयाय नमः । 
ॐ ह्ीां महीधरात्मने भशरसे स्वाहा । 
ॐ हू्ां हृषीकेशात्मने भशखायै वषट्। 
ॐ ह्ैं त्रिपवक्रमात्मने कवचाय हुम । 
ॐ ह्ौं पवष्णवात्मने नेिियाय वौषट् । 
ॐ ह्ः माधवात्मने अस्िाय फट् । 

 

अथ धयानम ्। 
शुधजामबूनदतनभां ब्रह्दमपवष्णुभशवात्मकम ्। 
सवाशभरणसांयुक्तां कृष्णात्जनधरां पवभुम ्।।९।। 

 

बाणचापौ च परशुमभयां च चतुभुशजैः । 
प्रकोष्ठशोभभरुराक्षैदशधानां भगृुनन्दनम ्।।१०।। 

 

हेमयज्ञोपवीतां च त्स्नग्नधत्स्मतमुखामबुजम ्। 
दभाशत्ञ्चतकरां देवां क्षत्रियक्षयदीक्षक्षतम ्।।११।। 

 

श्रीवत्सवक्षसां रामां धयायेद्वै ब्रह्दमचाररणम ्। 
हृत्पुण्डरीकमधयस्थां सनकाद्यैरभभष्टुतम ्।।१२।। 

 

सहस्िभमव सूयाशणामेकीभूय पुरःत्स्थतम ्। 
तपसाभमव सन्मूतत ंभगृुवांशतपत्स्वनम ्।।१३।। 

 

चडूाचतु्मबतकङ्कपिमभभतस्तूणीद्वयां पषृ्ठतो । 
भस्मत्स्नग्नधपपविलाञ्छनवपुधशत्ते त्वचां रौरवीम ्। 

मौञ्ज्या मेखलया तनयत्न्ितमधोवासश्च मात्ञ्जष्ठकां  
पाणौ कामुशकमक्षसूिवलयां दण्डां परां पैप्पलम ्।।१४।। 

 

रेणुकाहृदयानन्दां भगृुवांशतपत्स्वनम ्। 
क्षत्रियाणामन्तकां  पूण ंजामदग्नन्यां नमामयहम ्।।१५।। 



 

अव्यक्तव्यक्तरूपाय तनगुशणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमूतशये ब्रह्दमणे नमः ।।१६।। 

 

हररः परशुधारी च रामश्च भगृुनन्दनः । 
एकवीरात्मजो पवष्णुजाशमदग्नन्यः प्रतापवान ्।।१७।। 

 

सह्दयाद्दरवासी वीरश्च क्षित्जत्पधृथवीपततः 
इतत द्वादशनामातन भागशवस्य महात्मनः । 

यत्स्िकाले पठेत्न्नत्यां सवशि पवजयी भवेत ्।।१८।। 
 

ॐ रामः श्रीमान्महापवष्णुभाशगशवो जमदत्ग्ननजः । 
तत्त्वरुपी परां ब्रह्दम शाश्वतः सवशशत्क्तधक्ृ ।।१।। 

 

वरेण्यो वरदः सवशभसपधदः कञ्जलोचनः । 
राजेन्रश्च सदाचारो जामदग्नन्यः परात्परः ।।२।। 

 

परमाथेकतनरतो त्जताभमिो जनादशनः । 
ऋपषप्रवरवन्द्यश्च दान्तः शिपुवनाशनः ।।३।। 

 

सवशकमाश पपविश्च अदीनो दीनसाधकः । 
अभभवाद्यो महावीरस्तपस्वी तनयमपप्रयः ।।४।। 

 

स्वयांभूः सवशरुपश्च सवाशत्मा सवशदृक्प्रभुः । 
ईशानः सवशदेवाद्ददवशरीयान्सवशगोऽच्युतः ।।५।। 

 

सवशज्ञः सवशवेदाद्ददः शरण्यः परमेश्वरः । 
ज्ञानभाव्योऽपररच्छेद्यः शुधचवाशग्नमी प्रतापवान ्।।६।। 

 

त्जतक्रोधो गुडाकेशो द्युततमानररमदशनः । 
रेणुकातनयः साक्षादत्जतोऽव्यय एव च ।।७।। 

 

पवपुलाांसो महोरस्कोऽतीन्रो वन्द्यो दयातनधधः । 
अनाद्ददभशगवातनन्रः सवशलोकाररमदशनः ।।८।। 

 

सत्यः सत्यव्रतः सत्यसन्धः परमधाभमशकः । 
लोकात्मा लोककृल्लोकवन्द्यः सवशमयो तनधधः ।।९।। 

 



वश्यो दया सुधीगोप्ता दक्षः सवैकपावनः । 
ब्रह्दमण्यो ब्रह्दमचारी च ब्रह्दम ब्रह्दमप्रकाशकः ।।१०।। 

 

सुन्दरोऽत्जनवासाश्च ब्रह्दमसूिधरः समः । 
सौमयो महपषशः शान्तश्च मौञ्जीभिृण्डधारकः ।।११।। 

 

कोदण्डी सवशत्जत्क्षिदपशहा पुण्यवधशनः । 
कपवब्रशह्दमपषशवरदः कमण्डलुधरः कृती ।।१२।। 

 

महोदारोऽतुलो भाव्यो त्जतषङ्वगशमण्डलः । 
कान्तः पुण्यः सुकीततशश्च द्पवभुजश्चद्ददपूरूषः ।।१३।। 

 

 

अकल्मषो दरुाराधयः सवाशवासः कृतागमः । 
वीयशवात्न्स्मतभाषी च तनवतृ्तात्मा पुनवशसुः ।।१४।। 

 

अधयात्मयोगकुशलः सवाशयुधपवशारदः । 
यज्ञस्वरूपी यज्ञेशो यज्ञपालः सनातनः ।।१५।। 

 

घनश्यामः स्मतृतः शूरो जरामरणवत्जशतः । 
धीरो दान्तः सुरुपश्च सवशतीथशमयो पवधधः ।।१६।। 

 

वणी वणाशश्रमगुरुः सवशत्जत्पुरूषोऽव्ययः । 
भशवभशक्षापरो युक्तः परमात्मा परायणः ।।१७।। 

 

प्रमाणरूपो दजेु्ञयः पूणशः कू्ररः क्रतुपवशभुः । 
आनन्दोऽथ गुणशे्रष्ठोऽनन्तदृत्ष्टगुशणाकरः ।।१८।। 

 

धनुधशरो धनुवेदः सत्च्चदानन्दपवग्रहः । 
जनेश्वरो पवनीतात्मा महाकायस्तपत्स्वराट् ।।१९।। 

 

अणखलाद्यो पवश्वकमाश पवनातात्मा पवशारदः । 
अक्षरः केशवः साक्षी मरीधचः सवशकामदः ।।२०।। 

 

कल्याणः प्रकृततः कल्पः सवेशः पुरुषोत्तमः । 
लोकाधयक्षो गभीरोऽथ सवशभक्तवरप्रदः ।।२१।। 

 

ज्योततरानन्दरूपश्च वत्ह्दनरक्षय आश्रमी । 



भूभुशवःस्वस्तपोमूती रपवः परशुधकृ स्वराट् ।।२२।। 
 

बहुश्रतुः सत्यवादी भ्रात्जष्णुः सहनो बलः । 
सुखदः कारणां भोक्ता भवबन्धपवमोक्षकृत ्।।२३।। 

 

सांसारतारको नेता सवशदःुखपवमोक्षकृत । 
देवचडूामणणः कुन्दः सुतषा ब्रह्दमवधशनः ।।२४।। 

 

तनत्यो तनयतकल्याणः शुधात्माथ पुरातनः । 
दःुस्वप्ननाशनो नीततः ककरीटी स्कन्ददपशहृत ्।।२५।। 

 

अजुशनप्राणहा वीरः सहस्िभुजत्जधररः । 
क्षत्रियान्तकरः शूरः क्षक्षततभास्करान्तकृत ्।।२६।। 

 

परश्वधधरो धन्वी रेणुकावाक्यतत्परः । 
वीरहा पवषमो वीरः पपतवृाक्यपरायणः ।।२७।। 

 

मातपृ्राणद ईशश्च धमशतत्त्वपवशारदः । 
पपतकृ्रोधहरः क्रोधः सप्तत्जह्दवसमप्रभः ।।२८।। 

 

स्वभावभरः शिघु्नः स्थाणुः शमभुश्च केशवः। 
स्थपवष्ठः स्थपवरो बालः सूक्ष्मो लक्ष्यद्युततमशहान ्।।२९।। 

 

ब्रह्दमचारी पवनीतात्मा रुराक्षवलयः सुधीः । 
अक्षकणशः सहस्िाांशुदीप्तः कैवल्यतत्परः ।।३०।। 

 

आद्ददत्यः कालरुरश्च कालचक्रप्रवतशकः । 
कवची कुण्डली खड्गी चक्री भीमपराक्रमः ।।३१।। 

 

मतृ्युांजयो  वीरभसांहो जगदात्मा जगद्गुरू । 
अमतृ्युजशन्मरद्दहतः कालज्ञानी महापटुः ।।३२।। 

 

तनष्णकङ्को गुणग्रामोऽतनपवशण्णः स्मररूपधक्ृ । 
अतनवेद्यः शतावतो दण्डो दमतयता दमः ।।३३।। 

 

प्रधानस्तारको धीमाांस्तपस्वी भूतसारधथः। 
अहः सांवत्सरो योगी सांवत्सरकरो द्पवजा ।।३४।। 

 



शाश्वतो लोकनाथश्च शाखी दण्डी बली जटी । 
कालयोगी महानन्दः ततग्नममन्युः सुवचशसः ।।३५।। 

 

अमषशणो मषशणात्मा प्रशान्तात्मा हुताशनः । 
सवशवासाः सवशचारी सवाशधारो पवरोचना ।।३६।। 

 

हैमो हेमकरो धमो दवुाशसा वासवो यमः । 
उग्रतेजा महातेजा जयो पवजयः कालत्जत ्।।३७।। 

 

सहस्िहस्तो पवजयो दधुशरो यज्ञभागभुक् । 
अत्ग्ननज्वाशली महाज्वालस्त्वततधमूो हुतो हपवः ।।३८।। 

 

स्वत्स्तदः स्वततभागश्च महान्भगश परो युवा । 
महत्पादो महाहस्तो बहृत्कायो महायशाः ।।३९।। 

 

महाकद्दटमशहाग्रीवो महाबाहुमशहाकरः । 
महानासो महाकमबुमशहामायः पयोतनधधः ।।४०।। 

 

 

महावक्षा महौजाश्च महाकेशो महाजनः । 
महामूधाश महामािो महाकणो महाहनुः ।।४१।। 

 

वकृ्षाकारो महाकेतुमशहादांष्रो महामुखः । 
एकवीरो महावीरो वसुदः कालपूत्जतः ।।४२।। 

 

महामेघतननादी च महाघोषो महाद्युततः । 
शैवः शैवागमाचारी हैहयानाां कुलान्तकः ।।४३।। 

 

सवशगुह्दयमयो वज्री बहुलः कमशसाधनः । 
कामी कपपः कामपालः कामदेवः कृतागमः ।।४४।। 

 

पञ्चपवांशतततत्त्वज्ञः सवशज्ञः सवशगोचरः । 
लोकनेता महानादः कालयोगी महाबलः ।।४५।। 

 

असांख्येयोऽप्रमेयात्मा वीयशकृद्वीयशकोपवदः । 
वेदवेद्यो पवयद्गोप्ता सवाशमरमुनीश्वरः ।।४६।। 

 

सुरेशः शरणां शमश शब्दब्रह्दम सताां गततः । 



तनलेपो तनष्प्रपञ्चात्मा तनव्यशग्रो व्यग्रनाशनः ।।४७।। 
 

शुधः पूतः भशवारमभः सहस्िभुजत्जधररः । 
तनरवद्यपदोपायः भसपधदः भसपधसाधनः ।।४८।। 

 

चतुभुशजो महादेवो व्यूढोरस्को जनेश्वरः । 
द्युमणणस्तरणणधशन्यः कातशवीयशबलापहा ।।४९।। 

 

लक्ष्मणाग्रजवन्द्यश्च नरो नारायणः पप्रयः । 
एकां  ज्योतततनशरातङ्को मत्सरूपी जनपप्रयः ।।५०।। 

 

सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः कूमो वाराहकस्तथा । 
व्यापको नारभसांहश्च बभलत्जन्मधसुूदनः ।।५१।। 

 

अपरात्जतः सवशसहो भूषणो भूतवाहनः । 
तनवतृ्तः सांवतृः भशल्पी क्षुरहा तनत्यसुन्दरः ।।५२।। 

 

स्तव्यः स्तवपप्रयः स्तोता व्यासमूतत शरनाकुलः । 
प्रशान्तबुपधरक्षुरः सवशसत्त्वावलमबनः ।।५३।। 

 

परमाथशगुरदेवो माली सांसारसारधथः । 
रसो रसज्ञः सारज्ञः कङ्कणीकृतवासुककः ।।५४।। 

 

कृष्णः कृष्णस्तुतो धीरो मायातीतो पवमत्सरः । 
महेश्वरो महीभताश शाकल्यः शवशरीपततः ।।५५।। 
तटस्थः कणशदीक्षादः सुराधयक्षः सुराररहा । 

धयेयोऽग्रधयुो धािीशो रुधचत्स्िभुवनेश्वरः ।।५६।। 
 

कमाशधयक्षो तनरालमबः सवशकामयः फलप्रदः । 
अव्यक्तलक्षणो व्यक्तो व्यक्ताव्यक्तो पवशाांपततः ।।५७।। 

 

त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशो जगन्नाथो जनेश्वरः । 
ब्रह्दमा हांसश्च रुरश्च स्रष्टा हताश चतुमुशखः ।।५८।। 

 

तनमशदो तनरहांकारो भगृुवांशोद्वहः शुभः । 
वेधा पवधाता रदु्दहणो देवज्ञो देवधचन्तनः ।।५९।। 

 

कैलासभशखरावासी ब्राह्दमणो ब्राह्दमणपप्रयः । 



अथोऽनथो महाकोशो ज्येष्ठः शे्रष्ठः शुभाकृततः ।।६०।। 
 

बाणाररदशमनो यज्वा त्स्नग्नधप्रकृततरत्ग्ननयः । 
वरशीलो वरगुणः सत्यकीततशः कृपाकरः ।।६१।। 

 

सत्त्ववान्सात्त्त्वको धमी बुधः कल्की सदाश्रयः। 
दपशणो दपशहा दपाशतीतो दृप्तः प्रवतशकः ।।६२।। 

 

अमतृाशोऽमतृवपुवाशङ्मयः सदसन्मयः । 
तनधानगभो भूशायी कपपलो पवश्वभोजनः ।।६३।। 

 

प्रभपवष्णुग्रशभसष्णुश्च चतुवशगशफलप्रदः । 
नारभसांहो महाभीमः शरभः कभलपावनः ।।६४।। 

 

उग्रः पशुपततभशगो वैद्यः केभशतनषूदनः । 
गोपवन्दो गोपततगोप्ता गोपालो गोपवल्लभः ।।६५।। 

 

भूतावासो गुहावासः सत्यवासः श्रतुागमः । 
तनष्कण्टकः सहस्िाधचशः त्स्नग्नधः प्रकृततदक्षक्षणः ।।६६।। 

 

अकत्मपतो गुणग्राही सुप्रीतः प्रीततवधशनः । 
पद्मगभो महागभो वज्रगभो जलोद्भवः ।।६७।। 

 

गभत्स्तब्रशह्दमकृद्बह्दम राजराजः स्वयांभवः । 
सेनानीरग्रणीः साधबुशलस्तालीकरो महान ्।।६८।। 

 

पधृथवी वायुरापश्च तेजः खां बहुलोचनः । 
सहस्िमूधाश देवेन्रः सवशगुह्दयमयो गुरुः ।।६९।। 

 

अपवनाशी सुखारामत्स्िलोकीप्राणधारकः। 
तनरा रुपां क्षमा तन्रा धतृतमेधा स्वधा हपवः ।।७०।। 

 

होता नेता भशवस्िाता सप्तत्जह्दवो पवशुधपात ्। 
स्वाहा हव्यश्च कव्यश्च शतघ्नी शतपाशधक्ृ ।।७१।। 

 

आरोहश्च तनरोहश्च तीथश तीथशकरो हरः । 
चराचरात्मा सूक्ष्मस्तु पववस्वान्सपवतामतृम ्।।७२।। 

 



तुत्ष्टः पुत्ष्टः कला काष्ठा मासः पक्षस्तु वासरः । 
ऋतुयुशगाद्ददकालस्तु भलङ्गमात्माथ शाश्वतः ।।७३।। 

 

धचरांजीवी प्रसन्नात्मा नकुलः प्राणधारणः । 
स्वगद्वारां प्रजाद्वारां मोक्षद्वारां त्रिपवष्टपम ्।।७४।। 

 

भुत्क्तलशक्ष्मीस्तथा मुत्क्तपवशरजा पवरजामबरः । 
पवश्वक्षेिां सदाबीजां पुण्यश्रवणकीतशनः ।।७५।। 

 

भभक्षुभैक्ष्यां गहृां  दारा यजमानश्च याचकः । 
पक्षी च पक्षवाहश्च मनोवेगो तनशाचरः ।।७६।। 

 

गजहा दैत्यहा नाकः पुरूहूतः पुरूष्टुतः । 
बान्धवो बन्धवुगशश्च पपता माता सखा सुतः ।।७७।। 

 

गायिीवल्लभः प्राांशुमाशन्धाता भूतभावनः । 
भसधाथशकारी सवाशथशश्छन्दो व्याकरणां श्रतुतः ।।७८।। 

 

स्मतृतगाशथोपशान्तश्च पुराणः प्राणचञ्चरुः। 
वामनश्च जगत्कालः सकृतश्च युगाधधपः ।।७९।। 

 

उद्गीथः प्रणवो भानुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा। 
अांतरात्मा हृषीकेशः पद्मनाभः स्तुततपप्रयः ।।८०।। 

 

परश्वधायुधः शाखी भसांहगः भसांहवाहनः । 
भसांहनादः भसांहदांष्रो नगो मन्दरधकृ्शरः ।।८१।। 

 

सह्दयाचलतनवासी च महेन्रकृतसांश्रयः । 
मनो बुपधरहांकारः कमलानन्दवधशनः ।।८२।। 

 

सनातनतमः स्िग्नवी गदी शङ्खी रथाङ्गभतृ ्। 
तनरीहो तनपवशकल्पश्च समथोऽनथशनाशनः ।।८३।। 
अकायो भक्तकायश्च माधवोऽथ सुराधचशतः । 

योधा जेता महावीयशः शांकरः सांततः स्तुतः ।।८४।। 
 

पवश्वेश्वरो पवश्वमूतत शपवशश्वारामोऽथ पवश्वकृत ्। 
अजानुबाहुः सुलभः परां ज्योततः सनातनः ।।८५।। 

 



वैकुण्ठः पुण्डरीकाक्षः सवशभूताशयत्स्थतः । 
सहस्िशीषाश पुरुषः सहस्िाक्षः सहस्िपात ्।।८६।। 

 

उधवशरेता ऊधवशभलङ्गः प्रवरो वरदो वरः । 
उन्मत्तवेशः प्रच्छन्नः सप्तद्वीपमद्दहप्रदः ।।८७।। 

 

द्पवजधमशप्रततष्ठाता वेदात्मा वेदकृच्रयः । 
तनत्यः सांपूणशकामश्च सवशज्ञः कुशलागमः ।।८८।। 

 

कृपापीयूषजलाधधधाशता कताश परात्परः। 
अचलो तनमशलस्तपृ्तः स्वे मद्दहत्मन प्रततत्ष्ठतः ।।८९।। 

 

असहायः सहायश्च जगधेतुरकारणः । 
मोक्षदः कीततशश्चवै प्रेरकः कीततशनायकः ।।९०।। 

 

अधमशशिरुक्षोभ्यो वामदेवो महाबलः । 
पवश्ववीयो महावीयो श्रीतनवासः सताां गततः ।।९१।। 

 

स्वणशवणो वराङ्गश्च सद्योगी च द्पवजोत्तमः । 
नक्षिमाली सुरभभपवशमलो पवश्वपावनः ।।९२।। 

 

वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नाभस्यो बीजवाहनः । 
तनदाघस्तपनो मेघो नभो योतनः पराशरः ।।९३।। 

 

सुखातनलः सुतनष्पन्नः भशभशरो नरवाहनः । 
श्रीगभशः कारणां जप्यो दगुशः सत्यपराक्रमः ।।९४।। 

 

आत्मभूरतनरुधश्च दत्तािेयत्स्िपवक्रमः। 
जमदत्ग्ननबशलतनधधः पुलस्त्यः पुल होऽङ्धगराः ।।९५।। 

 

वणी वणशगुरुश्चण्डः कल्पवकृ्षः कलाधरः । 
महेन्रो दभुशरः भसधो योगाचायो बहृस्पततः ।।९६।। 

 

तनराकारो पवशुधश्च व्याधधहताश तनरामयः । 
अमोघोऽतनष्टमथनो मुकुन्दो पवगतज्वरः ।।९७।। 

 

स्वयांज्योततगुशरुतमः सुप्रसादोऽचलस्तथा । 
चन्रः सूयशः शतनः केतुभूशभमजः सोमनन्दनः ।।९८।। 



 

भगृुमशहापता दीघशतपाः भसधो महागुरुः । 
मन्िी मन्ितयता मन्िो वाग्नमी वसुमनाः त्स्थरः ।।९९।। 

 

अद्दररद्दरशयो शमभुमाशङ्गल्यो मङ्गलो वतृः । 
जयस्तमभो जगत्स्तमभो बहुरूपो गुणोत्तमः ।।१००।। 

 

सवशदेवमयोऽधचन्त्यो देवतात्मा पवरूपधक्ृ । 
चतुवेदश्चतुभाशवश्चतुरश्चतुरपप्रयः ।।१०१।। 

 

आद्यन्तुशून्यो वैकुण्ठः कमशसाक्षी फलप्रदः । 
दृढायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्ठी परायणः ।।१०२।। 

 

कुबेरबन्धःु श्रीकण्ठो देवेशः सूयशपातनः । 
अलुब्धः सवशशास्िज्ञः शास्िाथशः परमः पुमान ्।।१०३।। 

 

अग्नन्यास्यः पधृथवीपादो द्युमूधाश द्ददक्श्रतुतः परः । 
सोमान्तःकरणो ब्रह्दममुखः क्षिभुजस्तथा ।।१०४।। 

 

वैश्योरुः शूरपादस्तु नदीसवाशङ्गसत्न्धकः। 
जीमूतकेशोऽत्ब्धकुक्षक्षस्तु वैकुण्ठो पवष्टरश्रवाः ।।१०५।। 

 

क्षेिज्ञः तमसः पारी भगृुवांशोद्भवोऽवतनः । 
आत्मयोनी रैणुकेयो महादेवो गुरुः सुरः ।।१०६।। 

 

एको नैकोऽक्षर श्रीशः श्रीपततदुशःखभेषजम ्। 
हषीकेशोऽथ भगवान्सवाशत्मा पवश्वपावनः ।।१०७।। 

 

पवश्वकमाशपवगोऽथ लमबोदरशरीरधक्ृ । 
अक्रोधोऽरोहमोहश्च सवशतोऽनन्तदृक्तथा ।।१०८।। 

 

कैवल्यदीपः कैवल्यः साक्षी चतेा पवभावसुः । 
एकवीरात्मजो भरोऽभरहा कैटभादशनः ।।१०९।। 

 

पवबुधोऽग्रवरः शे्रष्ठः सवशदेवोत्तमोत्तमः । 
भशवधयानरतो  द्ददव्यो तनत्ययोगी त्जतेत्न्रयः ।।११०।। 

 

कमश सत्यां व्रतां चवै भक्तानुग्रहकृधररः । 



सगशत्स्थत्यन्तकृरमो पवद्याराभशगुशरुत्तमः ।।१११।। 
रेणुकाप्राणभलङ्गांच भगृुवांश्यः शतऋतुः । 

श्रतुतमानेकबन्धशु्च शान्तभरः समञ्जसः ।।११२।। 
 

अधयात्मपवद्या सारश्च कालभक्षो पवशङृ्खलः । 
राजेन्रो भूपततयोंगी तनमाशयो तनगुशणो गुणी ।।११३।। 

 

द्दहरण्मयः पुराणश्च बलभरो जगत्प्रदः । 
वेदवेदाङ्गपारज्ञः सवशकमाश महेश्वरः ।।११४।। 

 

 

एवां नामनाां सहस्िणे तषृ्टाव भगृुवांशजम ्। 
श्रीरामः पुजयामास प्रणणपातपुरःसरम ्।।१।। 

 

कोद्दटसूयशप्रतीकाशो जटामुकटभूपषतः । 
वेदवेदाङ्गपारज्ञः  स्वधमशतनरतः कपवः ।।२।। 

 

ज्वालामालावतृो धन्वी तुष्टः प्राह रघूत्तमम ्। 
सवैश्वय ंसमायुक्तां तुभ्यां प्रादाां रघूत्तम ।।३।। 

 

स्वतेजो तनगशतां तस्मात्प्रापवशराघवां ततः 
यदा पवतनगशतां तेजः ब्रह्दमद्याः सकलाः सुराः ।।४।। 

 

चलेुश्च ब्रह्दमसदनां चकमपे च वसुांधरा । 
ददाह भागशवां तेजः प्रान्ते  वै शतयोजनम ्।।५।। 

 

अधस्तादधूवशतश्चवै हाहेतत कृतवाञ्जनः । 
तदा प्राह महायोगी प्रहसत्न्नव भागशवः ।।६।। 

 

श्रीभागशव उवाच । 
भा भैष्ट सैतनका रामो मत्तो भभन्नो न नामतः । 

रूपेणाप्रततमेनापप महदाश्चयशमद्भतुम ्। 
सांस्तुत्य प्रणयारामः कृताञ्जभलपुटोऽब्रवीत ्।।७।। 

 

श्रीराम उवाच । 
यरपूां भवतो लब्धां सवशलोकभयांकरम ्। 

द्दहतां च जगताां तेन देवानाां दःुखशातनम ्।।८।। 
 



जनादशन करोमयद्य पवष्णो भगृुकुलोद्वह । 
आभशषो देद्दह पवप्रेन्र भागशवस्तदनन्तरम ्।।९।। 

उवाचाशीवशचो योगी राघवाय महात्मने । 
परां प्रहषशमापन्नो भगवान ्राममब्रवीत ्।।१०।। 

 

श्रीभागशव  उवाच । 
धमे दृढत्वां युधध शिघुातो यशस्तथाद्यां परमां बलां च । 

योगपप्रयत्वां मम सांतनकषशः सदास्तु ते राघव राघवेश ।।११।। 
 

तुष्टोऽथ राघवः प्राह मया प्रोक्तां स्तवां तव । 
यः पठेच्छृणुयाद्वापप श्रावयेद्वा द्पवजोत्तमान ्।।१२।। 

 

 

द्पवजेष्वकोपां पपततृः प्रसादां । 
शतां सामानामुपभोगयुक्तम ्। 

समाां प्रात्प्तां प्राप्नुयाच्चापप दाक्ष्यां । 
प्रीततां चाग्रयाां बान्धवानाां तनरोगां । 

कुलां प्रसूतैः पौिवगैः समेतम ्।।१३।। 
 

अश्वमेधसहस्िणे फलां भवतत तस्य वै । 
घतृाद्यैः स्नापयेरामां स्थाल्याां वै कलश ेत्स्थतम ्।।१४।। 

 

नामनाां सहस्िणेानेन श्रधया भागशवां हररम ्। 
सोऽपप यज्ञसहस्िस्य फलां भवतत वात्ञ्छतम ्।।१५।। 

 

पूज्यो भवतत रुरस्य मम चापप पवशषेतः । 
तस्मान्नामनाां सहस्िणे पूजयेद्यो जगद्गुरूम ्।।१६।। 

 

जपन्नामनाां सहस्िां च स यातत परमाां गततम ्। 
श्रीः कीततशधीधृशततस्तुत्ष्टः सांतततश्च तनरामया ।।१७।। 

 

अणणमा लतघमा प्रात्प्तरैश्वयाशद्याश्च भसधयः । 
सवशभूतसुहृत्त्वां च लोके वपृधः परा मततः ।।१८।। 

 

भवेत्प्रातश्च मधयाह्दने सायां च जपतो हरेः । 
नामतन धयायतो राम सात्न्नधयां च हरेभशवेत ्।।१९।। 

 

अयने पवषुवे चवै जपन्त्वाभलख्य पुस्तकम ्। 



दद्याद्वै यो वैष्णवेभ्यो नष्टबन्धो न जायते ।।२०।। 
 

न भवेच्च कुले तस्य कत्श्चल्लक्ष्मीपववत्जशतः । 
वरदो भागशवस्तस्य लभते च सताां  गाततम ्।।२१।। 

 

इतत श्रीअत्ग्ननपुराणे दाशरधथरामप्रोक्तां परशुराम 
सहस्िनामस्तोिां सांपूणशम ्। श्रीभागशवापशणमस्तु। श्रीरस्तु । 


