
विष्णसुहस्रनाम 

 

ॐ नमो भगिते िासुदेिाय नम:  

  

ॐ विश्िं विष्णु: िषट्कारो भूत-भव्य-भित-प्रभुुः । 

भूत-कृत भूत-भतृ भािो भूतात्मा भूतभािनुः ।। 1 ।। 

  

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गततुः। 

अव्ययुः पुरुष साक्षी के्षत्रज्ञो अक्षर एि च ।। 2 ।। 

  

योगो योग-विदां नेता प्रधान-पुरुषेश्िरुः । 

नारससहं-िपुुः श्रीमान केशिुः पुरुषोत्तमुः ।। 3 ।। 

  

सिवुः शिवुः सशिुः स्थाणु: भूतादद: तनधध: अव्ययुः । 

संभिो भािनो भताव प्रभिुः प्रभु: ईश्िरुः ।। 4 ।। 

  

स्ियंभूुः शम्भु: आददत्युः पुष्कराक्षो महास्िनुः । 

अनादद-तनधनो धाता विधाता धातुरुत्तमुः ।। 5 ।। 

  

अप्रमेयो हृषीकेशुः पद्मनाभो-अमरप्रभुुः । 

विश्िकमाव मनुस्त्िष्टा स्थविष्ठुः स्थविरो ध्रुिुः ।। 6 ।। 

  



अग्राह्युः शाश्ितुः कृष्णो लोदहताक्षुः प्रतदवनुः । 

प्रभूतुः त्रत्रककुब-धाम पवित्रं मंगलं परं ।। 7।। 

  

ईशानुः प्राणदुः प्राणो ज्येष्ठुः शे्रष्ठुः प्रजापततुः । 

दहरण्य-गभो भू-गभो माधिो मधुसूदनुः ।। 8 ।। 

  

ईश्िरो विक्रमी धन्िी मेधािी विक्रमुः क्रमुः । 

अनुत्तमो दरुाधषवुः कृतज्ञुः कृतत: आत्मिान ।। 9 ।। 

  

सुरेशुः शरणं शमव विश्ि-रेताुः प्रजा-भिुः । 

अहुः संित्सरो व्यालुः प्रत्ययुः सिवदशवनुः ।। 10 ।। 

  

अजुः सिेश्िरुः ससद्धुः ससद्धधुः सिावदद: अच्युतुः । 

िषृाकवप: अमेयात्मा सिव-योग-वितनुःसतृुः ।। 11 ।। 

  

िसु:िसुमनाुः सत्युः समात्मा संसमतुः समुः । 

अमोघुः पुण्डरीकाक्षो िषृकमाव िषृाकृततुः ।। 12 ।। 

  

रुद्रो बहु-सशरा बभु्र: विश्ियोतनुः शुधच-श्रिाुः । 

अमतृुः शाश्ितुः स्थाणु: िरारोहो महातपाुः ।। 13 ।। 

  

 



सिवगुः सिवविद्-भानु:विष्िक-सेनो जनादवनुः । 

िेदो िेदविद-अव्यंगो िेदांगो िेदवित ्कविुः ।। 14 ।। 

  

लोकाध्यक्षुः सुराध्यक्षो धमावध्यक्षुः कृता-कृतुः । 

चतुरात्मा चतुव्यूवह:-चतुदंष्र:-चतुभुवजुः ।। 15 ।। 

  

भ्राजजष्णु भोजनं भोक्ता सदहष्णु: जगदाददजुः । 

अनघो विजयो जेता विश्ियोतनुः पुनिवसुुः ।। 16 ।। 

  

उपेंद्रो िामनुः प्रांशु: अमोघुः शुधच: ऊजजवतुः । 

अतींद्रुः संग्रहुः सगो धतृात्मा तनयमो यमुः ।। 17 ।। 

  

िेद्यो िैद्युः सदायोगी िीरहा माधिो मधुुः। 

अतत-इंदद्रयो महामायो महोत्साहो महाबलुः ।। 18 ।। 

  

महाबुद्धध: महा-िीयो महा-शजक्त: महा-द्युततुः। 

अतनदेश्य-िपुुः श्रीमान अमेयात्मा महादद्र-धकृ ।। 19 ।। 

  

महेष्िासो महीभताव श्रीतनिासुः सतां गततुः । 

अतनरुद्धुः सुरानंदो गोविदंो गोविदां-पततुः ।। 20 ।। 

  

 



मरीधच:दमनो हंसुः सुपणो भुजगोत्तमुः । 

दहरण्यनाभुः सुतपाुः पद्मनाभुः प्रजापततुः ।। 21 ।। 

  

अमतृ्युुः सिव-दृक् ससहंुः सन-धाता संधधमान जस्थरुः । 

अजो दमुवषवणुः शास्ता विश्रुतात्मा सुराररहा ।। 22 ।। 

  

गुरुुःगुरुतमो धामुः सत्युः सत्य-पराक्रमुः । 

तनसमषो-अ-तनसमषुः स्रग्िी िाचस्पतत: उदार-धीुः ।। 23 ।। 

  

अग्रणी: ग्रामणीुः श्रीमान न्यायो नेता समीरणुः । 

सहस्र-मूधाव विश्िात्मा सहस्राक्षुः सहस्रपात ।। 24 ।। 

  

आितवनो तनितृ्तात्मा संितृुः सं-प्रमदवनुः । 

अहुः संितवको िजह्नुः अतनलो धरणीधरुः ।। 25 ।। 

 

सुप्रसादुः प्रसन्नात्मा विश्िधक्ृ-विश्िभुक्-विभुुः । 

सत्कताव सकृतुः साधु: जह्नु:-नारायणो नरुः ।। 26 ।। 

  

असंख्येयो-अप्रमेयात्मा विसशष्टुः सशष्ट-कृत-्शुधचुः । 

ससद्धाथवुः ससद्धसंकल्पुः ससद्धधदुः ससद्धधसाधनुः ।। 27।। 

  

 



िषृाही िषृभो विष्ण:ु िषृपिाव िषृोदरुः । 

िधवनो िधवमानश्च विविक्तुः श्रुतत-सागरुः ।। 28 ।। 

  

सुभुजो दधुवरो िाग्मी महेंद्रो िसुदो िसुुः । 

नैक-रूपो बहृद-रूपुः सशवपविष्टुः प्रकाशनुः ।। 29 ।। 

  

ओज: तेजो-द्युततधरुः प्रकाश-आत्मा प्रतापनुः । 

ऋद्धुः स्पष्टाक्षरो मंत्र:चंद्रांशु: भास्कर-द्युततुः ।। 30 ।। 

  

अमतृांशूद्भिो भानुुः शशत्रबदंुुः सुरेश्िरुः । 

औषधं जगतुः सेतुुः सत्य-धमव-पराक्रमुः ।। 31 ।। 

  

भूत-भव्य-भित-्नाथुः पिनुः पािनो-अनलुः । 

कामहा कामकृत-कांतुः कामुः कामप्रदुः प्रभुुः ।। 32 ।। 

  

युगादद-कृत युगाितो नैकमायो महाशनुः । 

अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजजत-्अनंतजजत ।। 33 ।। 

  

इष्टो विसशष्टुः सशष्टेष्टुः सशखंडी नहुषो िषृुः । 

क्रोधहा क्रोधकृत कताव विश्िबाहु: महीधरुः ।। 34 ।। 

  

 



अच्युतुः प्रधथतुः प्राणुः प्राणदो िासिानुजुः । 

अपाम तनधधरधधष्टानम ्अप्रमत्तुः प्रततजष्ठतुः ।। 35 ।। 

  

स्कन्दुः स्कन्द-धरो धुयो िरदो िायुिाहनुः । 

िासुदेिो बहृद भानु: आदददेिुः पुरंदरुः ।। 36 ।। 

  

अशोक: तारण: तारुः शूरुः शौरर: जनेश्िर: । 

अनुकूलुः शताितवुः पद्मी पद्मतनभेक्षणुः ।। 37 ।। 

  

पद्मनाभो-अरविदंाक्षुः पद्मगभवुः शरीरभतृ । 

महधधव-ऋद्धो िदृ्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्िजुः ।। 38 ।। 

  

अतुलुः शरभो भीमुः समयज्ञो हविहवररुः । 

सिवलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीिान ससमततजंयुः ।। 39 ।। 

  

विक्षरो रोदहतो मागो हेतु: दामोदरुः सहुः । 

महीधरो महाभागो िेगिान-असमताशनुः ।। 40 ।। 

  

उद्भिुः क्षोभणो देिुः श्रीगभवुः परमेश्िरुः । 

करणं कारणं कताव विकताव गहनो गुहुः ।। 41 ।। 

  

 



व्यिसायो व्यिस्थानुः संस्थानुः स्थानदो-ध्रुिुः । 

पररवद्वि परमस्पष्टुः तुष्टुः पुष्टुः शुभेक्षणुः ।। 42 ।। 

  

रामो विरामो विरजो मागो नेयो नयो-अनयुः । 

िीरुः शजक्तमतां शे्रष्ठ: धमो धमवविदतु्तमुः ।। 43 ।। 

  

िैकंुठुः पुरुषुः प्राणुः प्राणदुः प्रणिुः पथृुुः । 

दहरण्यगभवुः शतु्रघ्नो व्याप्तो िायुरधोक्षजुः ।। 44।। 

  

ऋतुुः सुदशवनुः कालुः परमेष्ठी पररग्रहुः । 

उग्रुः संित्सरो दक्षो विश्रामो विश्ि-दक्षक्षणुः ।। 45 ।। 

  

विस्तारुः स्थािर: स्थाणुुः प्रमाण ंबीजमव्ययम । 

अथो अनथो महाकोशो महाभोगो महाधनुः ।। 46 ।। 

  

अतनविवण्णुः स्थविष्ठो-अभूधवमव-यूपो महा-मखुः । 

नक्षत्रनेसम: नक्षत्री क्षमुः क्षामुः समीहनुः ।। 47 ।। 

  

यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुुः सतं्र सतां गततुः । 

सिवदशी विमुक्तात्मा सिवज्ञो ज्ञानमुत्तमं ।। 48 ।। 

  

 



सुव्रतुः सुमुखुः सूक्ष्मुः सुघोषुः सुखदुः सुहृत । 

मनोहरो जजत-क्रोधो िीरबाहुविवदारणुः ।। 49 ।। 

  

स्िापनुः स्ििशो व्यापी नैकात्मा नैककमवकृत । 

ित्सरो ित्सलो ित्सी रत्नगभो धनेश्िरुः ।। 50 ।। 

 

धमवगुब धमवकृद धमी सदसत्क्षरं-अक्षरं । 

अविज्ञाता सहस्त्रांशु: विधाता कृतलक्षणुः ।। 51 ।। 

  

गभजस्तनेसमुः सत्त्िस्थुः ससहंो भूतमहेश्िरुः । 

आदददेिो महादेिो देिेशो देिभदृ गुरुुः ।। 52 ।। 

  

उत्तरो गोपततगोप्ता ज्ञानगम्युः पुरातनुः । 

शरीर भूतभदृ्भोक्ता कपींद्रो भूररदक्षक्षणुः ।। 53 ।। 

  

सोमपो-अमतृपुः सोमुः पुरुजजत पुरुसत्तमुः । 

विनयो जयुः सत्यसंधो दाशाहवुः सात्ितां पततुः ।। 54 ।। 

  

जीिो विनतयता-साक्षी मुकंुदो-असमतविक्रमुः । 

अम्भोतनधधरनंतात्मा महोदधधशयो-अंतकुः ।। 55 ।। 

  

 



अजो महाहवुः स्िाभाव्यो जजतासमत्रुः प्रमोदनुः । 

आनंदो नंदनो नंदुः सत्यधमाव त्रत्रविक्रमुः ।। 56 ।। 

  

महवषवुः कवपलाचायवुः कृतज्ञो मेददनीपततुः । 

त्रत्रपदजस्त्रदशाध्यक्षो महाश्रृंगुः कृतांतकृत ।। 57 ।। 

  

महािराहो गोविदंुः सुषेणुः कनकांगदी । 

गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्र-गदाधरुः ।। 58 ।। 

  

िेधाुः स्िांगोऽजजतुः कृष्णो दृढुः संकषवणो-अच्युतुः । 

िरूणो िारुणो िकृ्षुः पुष्कराक्षो महामनाुः ।। 59 ।। 

  

भगिान भगहानंदी िनमाली हलायुधुः । 

आददत्यो ज्योततराददत्युः सदहष्णु:-गततसत्तमुः ।। 60 ।। 

  

सुधन्िा खण्डपरशुदावरुणो द्रविणप्रदुः । 

ददवि:स्पक्ृ सिवदृक व्यासो िाचस्पतत:अयोतनजुः ।। 61 ।। 

  

त्रत्रसामा सामगुः साम तनिावणं भेषजं सभषक । 

संन्यासकृत-्छमुः शांतो तनष्ठा शांततुः परायणम ।। 62 ।। 

  

 



शुभांगुः शांततदुः स्रष्टा कुमुदुः कुिलेशयुः । 

गोदहतो गोपततगोप्ता िषृभाक्षो िषृवप्रयुः ।। 63 ।। 

  

अतनिती तनितृ्तात्मा संके्षप्ता के्षमकृत-्सशिुः । 

श्रीित्सिक्षाुः श्रीिासुः श्रीपततुः श्रीमतां िरुः ।। 64 ।। 

  

श्रीदुः श्रीशुः श्रीतनिासुः श्रीतनधधुः श्रीविभािनुः । 

श्रीधरुः श्रीकरुः शे्रयुः श्रीमान-्लोकत्रयाश्रयुः ।। 65 ।। 

  

स्िक्षुः स्िंगुः शतानंदो नंददज्योततगवणेश्िर: । 

विजजतात्मा विधेयात्मा सत्कीततवजश्छन्नसंशयुः ।। 66 ।। 

  

उदीणवुः सिवत:चक्षुरनीशुः शाश्ितजस्थरुः । 

भूशयो भूषणो भूततविवशोकुः शोकनाशनुः ।। 67 ।। 

  

अधचवष्मानधचवतुः कंुभो विशुद्धात्मा विशोधनुः । 

अतनरुद्धोऽप्रततरथुः प्रद्युम्नोऽसमतविक्रमुः ।। 68 ।। 

  

कालनेसमतनहा िीरुः शौररुः शूरजनेश्िरुः । 

त्रत्रलोकात्मा त्रत्रलोकेशुः केशिुः केसशहा हररुः ।। 69 ।। 

  

 



कामदेिुः कामपालुः कामी कांतुः कृतागमुः । 

अतनदेश्यिपुविवष्णु: िीरोअनंतो धनंजयुः ।। 70 ।। 

  

ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मवििधवनुः । 

ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणवप्रयुः ।। 71 ।। 

  

महाक्रमो महाकमाव महातेजा महोरगुः । 

महाक्रतुमवहायज्िा महायज्ञो महाहविुः ।। 72 ।। 

  

स्तव्युः स्तिवप्रयुः स्तोतं्र स्तुततुः स्तोता रणवप्रयुः । 

पूणवुः पूरतयता पुण्युः पुण्यकीततवरनामयुः ।। 73 ।। 

  

मनोजिस्तीथवकरो िसुरेता िसुप्रदुः । 

िसुप्रदो िासुदेिो िसुिवसुमना हविुः ।। 74 ।। 

  

सद्गततुः सकृततुः सत्ता सद्भूततुः सत्परायणुः । 

शूरसेनो यदशेु्रष्ठुः सजन्निासुः सुयामुनुः ।। 75 ।। 

  

भूतािासो िासुदेिुः सिावसुतनलयो-अनलुः । 

दपवहा दपवदो दृप्तो दधुवरो-अथापराजजतुः ।। 76 ।। 

  

 



विश्िमूततवमहामूवतत व:दीप्तमूततव: अमूततवमान । 

अनेकमूततवरव्यक्तुः शतमूततवुः शताननुः ।। 77 ।। 

  

एको नैकुः सिुः कुः ककं यत-तत-पद्मनुत्तमम । 

लोकबंधु: लोकनाथो माधिो भक्तित्सलुः ।। 78 ।। 

  

सुिणोिणो हेमांगो िरांग: चंदनांगदी । 

िीरहा विषमुः शून्यो घतृाशीरऽचलश्चलुः ।। 79 ।। 

  

अमानी मानदो मान्यो लोकस्िामी त्रत्रलोकधकृ । 

सुमेधा मेधजो धन्युः सत्यमेधा धराधरुः ।। 80 ।। 

 

तेजोिषृो द्युततधरुः सिवशस्त्रभतृां िरुः । 

प्रग्रहो तनग्रहो व्यग्रो नैकश्रृंगो गदाग्रजुः ।। 81 ।। 

  

चतुमूवतत व: चतुबावहु:श्चतुव्यूवह:चतुगवततुः । 

चतुरात्मा चतुभावि:चतुिेदविदेकपात ।। 82 ।। 

  

समाितो-अतनितृ्तात्मा दजुवयो दरुततक्रमुः । 

दलुवभो दगुवमो दगुो दरुािासो दरुाररहा ।। 83 ।। 

  

 



शुभांगो लोकसारंगुः सुतंतुस्तंतुिधवनुः । 

इंद्रकमाव महाकमाव कृतकमाव कृतागमुः ।। 84 ।। 

  

उद्भिुः संुदरुः संुदो रत्ननाभुः सुलोचनुः । 

अको िाजसनुः श्रृंगी जयंतुः सिवविज-जयी ।। 85 ।। 

  

सुिणवत्रबदंरुक्षोभ्युः सिविागीश्िरेश्िरुः । 

महाह्रदो महागतो महाभूतो महातनधुः ।। 86 ।। 

  

कुमुदुः कंुदरुः कंुदुः पजवन्युः पािनो-अतनलुः । 

अमतृांशो-अमतृिपुुः सिवज्ञुः सिवतोमुखुः ।। 87 ।। 

  

सुलभुः सुव्रतुः ससद्धुः शतु्रजजच्छतु्रतापनुः । 

न्यग्रोधो औदुंबरो-अश्ित्थ:चाणूरांध्रतनषूदनुः ।। 88 ।। 

  

सहस्राधचवुः सप्तजजव्हुः सप्तैधाुः सप्तिाहनुः । 

अमूततवरनघो-अधचतं्यो भयकृत-्भयनाशनुः ।। 89 ।। 

  

अणु:बहृत कृशुः स्थूलो गुणभजृन्नगुवणो महान ्। 

अधतृुः स्िधतृुः स्िास्युः प्राग्िंशो िंशिधवनुः ।। 90 ।। 

  

 



भारभतृ-्कधथतो योगी योगीशुः सिवकामदुः । 

आश्रमुः श्रमणुः क्षामुः सुपणो िायुिाहनुः ।। 91 ।। 

  

धनुधवरो धनुिेदो दंडो दमतयता दमुः । 

अपराजजतुः सिवसहो तनयंता तनयमो यमुः ।। 92 ।। 

  

सत्त्ििान साजत्त्िकुः सत्युः सत्यधमवपरायणुः । 

असभप्रायुः वप्रयाहो-अहवुः वप्रयकृत-प्रीततिधवनुः ।। 93 ।। 

  

विहायसगततज्योततुः सुरुधचहुवतभुग विभुुः । 

रविविवरोचनुः सूयवुः सविता रविलोचनुः ।। 94 ।। 

  

अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजुः । 

अतनविवण्णुः सदामषी लोकधधष्ठानमद्भुतुः ।। 95।। 

  

सनात-्सनातनतमुः कवपलुः कवपरव्ययुः । 

स्िजस्तदुः स्िजस्तकृत स्िजस्त स्िजस्तभुक स्िजस्तदक्षक्षणुः ।। 96 ।। 

  

अरौद्रुः कंुडली चक्री विक्रम्यूजजवतशासनुः । 

शब्दाततगुः शब्दसहुः सशसशरुः शिवरीकरुः ।। 97 ।। 

  

 



अकू्ररुः पेशलो दक्षो दक्षक्षणुः क्षसमणां िरुः । 

विद्ित्तमो िीतभयुः पुण्यश्रिणकीतवनुः ।। 98 ।। 

  

उत्तारणो दषु्कृततहा पुण्यो दुुःस्िप्ननाशनुः । 

िीरहा रक्षणुः संतो जीिनुः पयविजस्थतुः ।। 99 ।। 

  

अनंतरूपो-अनंतश्री: जजतमन्यु: भयापहुः । 

चतुरश्रो गंभीरात्मा विददशो व्याददशो ददशुः ।। 100 ।। 

  

अनाददभूवभुविो लक्ष्मी: सुिीरो रुधचरांगदुः । 

जननो जनजन्मादद: भीमो भीमपराक्रमुः ।। 101 ।। 

  

आधारतनलयो-धाता पुष्पहासुः प्रजागरुः । 

ऊध्िवगुः सत्पथाचारुः प्राणदुः प्रणिुः पणुः ।। 102 ।। 

  

प्रमाणं प्राणतनलयुः प्राणभतृ प्राणजीिनुः । 

तत्त्िं तत्त्िविदेकात्मा जन्ममतृ्यु जराततगुः ।। 103 ।। 

  

भूभविुः स्िस्तरुस्तारुः सविता प्रवपतामहुः । 

यज्ञो यज्ञपततयवज्िा यज्ञांगो यज्ञिाहनुः ।। 104 ।। 

  

 



यज्ञभतृ-्यज्ञकृत-्यज्ञी यज्ञभुक्-यज्ञसाधनुः । 

यज्ञान्तकृत-यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एि च ।। 105 ।। 

  

आत्मयोतनुः स्ियंजातो िैखानुः सामगायनुः । 

देिकीनंदनुः स्रष्टा क्षक्षतीशुः पापनाशनुः ।। 106 ।। 

  

शंखभनृ्नंदकी चक्री शार्ङवगधन्िा गदाधरुः । 

रथांगपाणणरक्षोभ्युः सिवप्रहरणायुधुः ।। 107 ।। 

  

सिवप्रहरणायुध ॐ नमुः इतत। 

  

िनमासल गदी शार्ङवगी शंखी चक्री च नंदकी । 

श्रीमान ्नारायणो विष्णु: िासुदेिोअसभरक्षतु । 
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