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ওঁ অথ শ্রীৱিষু্ণসহস্রনামস্তাত্রম্ । 

 

শুক্লাম্বরধরং ৱিষু্ণং শৱশির্ ণং চতুরু্ণজম্ । 

প্রসন্নিদনং ধযাস্েৎ সি ণৱিস্নাপশান্তস্ে ॥ ১॥ 

 

েসয ৱিরদিক্ত্রাদযাাঃ পাৱরষদযাাঃ পরাঃ শতম্ । 

ৱিনং ৱননৱন্ত সততং ৱিষ্ৱস্েনং তমাশ্রস্ে ॥ ২॥ 

 

িযাসং িৱসষ্ঠনপ্তারং শস্তাঃ পপৌত্রমকল্মষম্ । 

পরাশরাত্মজং িস্ে শুকতাতং তস্পাৱনৱধম্ ॥ ৩॥ 
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িযাসাে ৱিষু্ণরূপাে িযাসরূপাে ৱিষ্ণস্ি । 

নস্মা ৱি ব্রহ্মৱনধস্ে িাৱসষ্ঠাে নস্মা নমাঃ ॥ ৪॥ 

 

অৱিকারাে শুদ্ধাে ৱনতযাে পরমাত্মস্ন । 

সদদকরূপরূপাে ৱিষ্ণস্ি সি ণজজষ্ণস্ি ॥ ৫॥ 

 

েসয স্মরর্মাস্ত্রর্ জন্মসংসারবন্ধনাৎ । 

ৱিমুচযস্ত নমতদস্ম ৱিষ্ণস্ি প্রর্ৱিষ্ণস্ি ॥ ৬॥ 

 

ওঁ নস্মা ৱিষ্ণস্ি প্রর্ৱিষ্ণস্ি । 

শ্রীদিশম্পােন উিাচ --- 

শ্রুৎিা ধম ণানস্শস্ষর্ পািনাৱন চ সি ণশাঃ । 

েুৱধষ্ঠষ্ঠরাঃ শান্তনিং পুনস্রিার্যর্াষত ॥ ৭॥ 

 

েুৱধষ্ঠষ্ঠর উিাচ --- 

ৱকস্মকং ৱদিতং প াস্ক ৱকং িাস্পযকং পরাের্ম্ । 

স্তুিন্তাঃ কং কমচণন্তাঃ প্রাপু্নেুম ণানিাাঃ শুর্ম্ ॥ ৮॥ 

 

পকা ধম ণাঃ সি ণধম ণার্াং র্িতাঃ পরস্মা মতাঃ । 

ৱকং জপন্মুচযস্ত জন্তুজণন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥ ৯॥ 

 

র্ীষ্ম উিাচ --- 

জগৎপ্ররু্ং পদিস্দিমনন্তং পুরুস্ষাত্তমম্ । 

স্তুিন্ নামসহস্স্রর্ পুরুষাঃ সতস্তাজিতাঃ ॥ ১০॥ 

 

তস্মি চাচণেৱন্নতযং  র্তযা পুরুষমিযেম্ । 

ধযােন্ স্তুিন্ নমসযংশ্চ েজমানতস্মি চ ॥ ১১॥ 

 

অনাৱদৱনধনং ৱিষু্ণং সি ণস্ াকমস্হশ্ৱরম্ । 

প াকাধযক্ষং স্তুিৱন্নতযং সি ণদুাঃখাৱতস্গা র্স্িৎ ॥ ১২॥ 
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ব্রহ্মর্যং সি ণধম ণজ্ঞং প াকানাং কীৱতণিধ ণনম্ । 

প াকনাথং মহদ্রূ্তং সি ণরূ্তর্স্িাদ্ভিম্ ॥ ১৩॥ 

 

এষ পম সি ণধম ণার্াং ধস্ম ণাঽৱধকতস্মা মতাঃ । 

েদ্ভতযা পুণ্ডরীকাক্ষং তদিরস্চণন্নরাঃ সদা ॥ ১৪॥ 

 

পরমং পো মহস্ত্তজাঃ পরমং পো মহত্তপাঃ । 

পরমং পো মহদ্ব্রহ্ম পরমং োঃ পরাের্ম্ ॥ ১৫॥ 

 

পৱিত্রার্াং পৱিত্রং পো মঙ্গ ানাং চ মঙ্গ ম্ । 

ৱদিতং ৱদিতানাং চ রূ্তানাং পোঽিযোঃ ৱপতা ॥ ১৬॥ 

 

েতাঃ সি ণাৱর্ রূ্তাৱন র্িন্তযাৱদেুগাগস্ম । 

েজস্মংশ্চ প্র েং োৱন্ত পনুস্রি েুগক্ষস্ে ॥ ১৭॥ 

 

তসয প াকপ্রধানসয জগন্নাথসয রূ্পস্ত । 

ৱিস্ষ্ণান ণামসহস্রং পম শৃরু্ পাপর্োপহম্ ॥ ১৮॥ 

 

োৱন নামাৱন পগৌর্াৱন ৱিখযাতাৱন মহাত্মনাঃ । 

ঋৱষৱর্াঃ পৱরগীতাৱন তাৱন িক্ষযাৱম রূ্তস্ে ॥ ১৯॥ 

 

ঋৱষন ণাম্াং সহস্রসয পিদিযাস্সা মহামুৱনাঃ ॥ 

 

ছস্োঽনুষু্টপ্ তথা পদস্িা র্গিান্ পদিকীসুতাঃ ॥ ২০॥ 

 

অমতৃাংশূদ্ভস্িা বীজং শজতস্দণিৱকনেনাঃ । 

জত্রসামা হৃদেং তসয শান্তযস্থ ণ ৱিৱনস্োজযস্ত ॥ ২১॥ 

 

ৱিষু্ণং জজষু্ণং মহাৱিষু্ণং প্রর্ৱিষু্ণং মস্হশ্ৱরম্ ॥ 
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অস্নকরূপ ৱদতযান্তং নমাৱম পুরুস্ষাত্তমং ॥ ২২ ॥ 

 

--------------------- 

শ্রীস্িদিযাস উিাচ --- 

ওঁ অসয শ্রীৱিস্ষ্ণাৱদণিযসহস্রনামস্তাত্রমহামন্ত্রসয । 

শ্রী পিদিযাস্সা র্গিান্ ঋৱষাঃ । 

অনুষু্টপ্ ছোঃ । 

শ্রীমহাৱিষু্ণাঃ পরমাত্মা শ্রীমন্নারােস্র্া পদিতা । 

অমতৃাংশূদ্ভস্িা র্ানৱুরৱত বীজম্ । 

পদিকীনেনাঃ স্রস্ষ্টৱত শজতাঃ । 

উদ্ভিাঃ পক্ষার্স্র্া পদি ইৱত পরস্মা মন্ত্রাঃ । 

শঙ্খরৃ্ন্নেকী চক্রীৱত কী কম্ । 

শাঙ্গ ণধন্ৱা গদাধর ইতযস্ত্রম্ । 

রথাঙ্গপাৱর্রস্ক্ষার্য ইৱত পনত্রম্ । 

জত্রসামা সামগাঃ সাস্মৱত কিচম্ । 

আনেং পরব্রস্হ্মৱত পোৱনাঃ । 

ঋতুাঃ সুদশ ণনাঃ কা  ইৱত ৱদগ্বন্ধাঃ ॥ 

 

শ্রীৱিশ্ৱরূপ ইৱত ধযানম্ । 

শ্রীমহাৱিষু্ণপ্রীতযস্থ ণ সহস্রনামস্তাত্রপাস্ে ৱিৱনস্োগাঃ ॥ 

 

অথ ধযানম্ । 

ক্ষীস্রাদন্ৱৎপ্রস্দস্শ শুৱচমৱর্ৱি সৎদসকস্তস্মৌজতকানাং 

মা াকৢপ্তাসনস্থাঃ স্ফষ্ঠিকমৱর্ৱনদর্স্মৌজতদকম ণজণ্ডতাঙ্গাঃ । 

শুদৈরদৈরদদৈরুপৱরৱিরৱচদতমু ণতপীেষূ িদষ ণাঃ 

আনেী নাঃ পুনীোদৱরনৱ নগদা শঙ্খপাৱর্মু ণকুোঃ ॥ ১॥ 

 

রূ্াঃ পাস্দৌ েসয নাৱর্ৱি ণেদসুরৱন শ্চন্দ্র সূস্েৌ চ পনস্ত্র 

কর্ ণািাশাাঃ ৱশস্রা পদযৌমু ণখমৱপ দহস্না েসয িাস্তেমৱধাঃ । 
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অন্তাঃস্থং েসয ৱিশ্ৱং সুরনরখগস্গাস্র্াৱগগন্ধি ণদদদতযাঃ 

ৱচত্রং রংরমযস্ত তং জত্ররু্িন িপুষং ৱিষু্ণমীশং নমাৱম ॥ ২॥ 

 

ওঁ শান্তাকারং রু্জগশেনং পদ্মনার্ং সুস্রশং 

ৱিশ্ৱাধারং গগনসদৃশং পমঘির্ ণং শুর্াঙ্গম্ । 

 ক্ষ্মীকান্তং কম নেনং পোৱগৱর্ধ ণযানগমযং  I 

িস্ে ৱিষু্ণং র্ির্েহরং সি ণস্ াদককনাথম্ ॥ ৩॥ 

 

পমঘশযামং পীতস্কৌস্শেিাসং 

শ্রীিৎসাঙ্কং পকৌস্তুস্র্াদ্ভাৱসতাঙ্গম্ । 

পুস্র্যাস্পতং পুণ্ডরীকােতাক্ষং 

ৱিষু্ণং িস্ে সি ণস্ াদককনাথম্ ॥ ৪॥ 

 

নমাঃ সমতরূ্তানামাৱদরূ্তাে রূ্রৃ্স্ত । 

অস্নকরূপরূপাে ৱিষ্ণস্ি প্রর্ৱিষ্ণস্ি ॥ ৫॥ 

 

সশঙ্খচক্রং সৱকরীিকুণ্ড ং 

সপীতিস্ত্রং সরসীরুস্হক্ষর্ম্ । 

সহারিক্ষাঃস্থ স্কৌস্তুর্ৱশ্রেং   

নমাৱম ৱিষু্ণং ৱশরসা চতুরু্ণজম্ ॥ ৬॥ 

 

ছাোোং পাৱরজাতসয পহমৱসংহাসস্নাপৱর 

আসীনমমু্বদশযামমােতাক্ষম ংকৃতম্ । 

চন্দ্রাননং চতুব ণাহুং শ্রীিৎসাজঙ্কত িক্ষসং 

রুজির্ী সতযর্ামার্যাং সৱহতং কৃষ্ণমাশ্রস্ে ॥ ৭॥ 

------------------------------------- 

 

 

পতাত্রম্ । 

হৱরাঃ ওঁ । 
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ৱিশ্ৱং ৱিষু্ণি ণষি্কাস্রা রূ্তর্িযর্িৎপ্ররু্াঃ । 

রূ্তকৃদ্রূ্তরৃ্দ্ভাস্িা রূ্তাত্মা রূ্তর্ািনাঃ ॥ ১॥ 

 

পূতাত্মা পরমাত্মা চ মুতানাং পরমা গৱতাঃ । 

অিযোঃ পুরুষাঃ সাক্ষী পক্ষত্রস্জ্ঞাঽক্ষর এি চ ॥ ২॥ 

 

পোস্গা পোগৱিদাং পনতা প্রধানপুরুস্ষশ্ৱরাঃ । 

নারৱসংহিপুাঃ শ্রীমান্ পকশিাঃ পুরুস্ষাত্তমাঃ ॥ ৩॥ 

 

সি ণাঃ শি ণাঃ ৱশিাঃ স্থার্ুরূ্ণতাৱদৱন ণৱধরিযোঃ । 

সম্ভস্িা র্ািস্না র্তণা প্রর্িাঃ প্ররু্রীশ্ৱরাঃ ॥ ৪॥ 

 

স্ৱেমূ্ভাঃ শম্রু্রাৱদতযাঃ পুষ্করাস্ক্ষা মহাস্ৱনাঃ । 

অনাৱদৱনধস্না ধাতা ৱিধাতা ধাতুরুত্তমাঃ ॥ ৫॥ 

 

অপ্রস্মস্ো হৃষীস্কশাঃ পদ্মনাস্র্াঽমরপ্ররু্াঃ । 

ৱিশ্ৱকম ণা মনুস্ত্ৱষ্টা স্থৱিষ্ঠাঃ স্থৱিস্রা ধ্রুিাঃ ॥ ৬॥ 

 

অগ্রাহযাঃ শাশ্ৱতাঃ কৃস্ষ্ণা প াৱহতাক্ষাঃ প্রতদণনাঃ । 

প্ররূ্তৱস্ত্রককুধাম পৱিত্রং মঙ্গ ং পরম্ ॥ ৭॥ 

 

ঈশানাঃ প্রার্দাঃ প্রাস্র্া পজযষ্ঠাঃ পশ্রষ্ঠাঃ প্রজাপৱতাঃ । 

ৱহরর্যগস্র্ণা রূ্গস্র্ণা মাধস্িা মধুসূদনাঃ ॥ ৮॥ 

 

ঈশ্ৱস্রা ৱিক্রমী ধন্ৱী পমধািী ৱিক্রমাঃ ক্রমাঃ । 

অনুত্তস্মা দুরাধষ ণাঃ কৃতজ্ঞাঃ কৃৱতরাত্মিান্ ॥ ৯॥ 

 

সুস্রশাঃ শরর্ং শম ণ ৱিশ্ৱস্রতাাঃ প্রজার্িাঃ । 

অহাঃ সংিৎসস্রা িযা াঃ প্রতযোঃ সি ণদশ ণনাঃ ॥ ১০॥ 
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অজাঃ সস্ি ণশ্ৱরাঃ ৱসদ্ধাঃ ৱসজদ্ধাঃ সি ণাৱদরচুযতাঃ । 

িৃষাকৱপরস্মোত্মা সি ণস্োগৱিৱনাঃসতৃাঃ ॥ ১১॥ 

 

িসুি ণসুমনাাঃ সতযাঃ সমাত্মাঽসজিতাঃ সমাঃ । 

অস্মাঘাঃ পুণ্ডরীকাস্ক্ষা িৃষকম ণা িৃষাকৃৱতাঃ ॥ ১২॥ 

 

রুস্রা বহুৱশরা বর্্রুৱি ণশ্ৱস্োৱনাঃ শুৱচশ্রিাাঃ । 

অমতৃাঃ শাশ্ৱতস্থার্িু ণরাস্রাস্হা মহাতপাাঃ ॥ ১৩॥ 

 

সি ণগাঃ সি ণৱিদ্ভানুৱি ণষ্ৱস্েস্না জনাদণনাঃ । 

পিস্দা পিদৱিদিযস্ঙ্গা পিদাস্ঙ্গা পিদৱিৎ কৱিাঃ ॥ ১৪॥ 

 

প াকাধযক্ষাঃ সুরাধযস্ক্ষা ধম ণাধযক্ষাঃ কৃতাকৃতাঃ । 

চতুরাত্মা চতুিূ ণযহশ্চতুদণংষ্ট্রশ্চতুরু্ণজাঃ ॥ ১৫॥ 

 

ৈাজজষু্ণস্র্ণাজনং পর্াতা সৱহষু্ণজণগদাৱদজাঃ । 

অনস্ঘা ৱিজস্ো পজতা ৱিশ্ৱস্োৱনাঃ পুনি ণসুাঃ ॥ ১৬॥ 

 

উস্পস্ন্দ্রা িামনাঃ প্রাংশুরস্মাঘাঃ শুৱচরূজজণতাঃ । 

অতীন্দ্রাঃ সঙ্্গগ্রহাঃ সস্গ ণা ধৃতাত্মা ৱনেস্মা েমাঃ ॥ ১৭॥ 

 

পিস্দযা ৱিদযাঃ সদাস্োগী িীরহা মাধস্িা মধুাঃ । 

অতীজন্দ্রস্ো মহামাস্ো মস্হাৎসাস্হা মহাব াঃ ॥ ১৮॥ 

 

মহাবুজদ্ধম ণহািীস্ে ণা মহাশজতম ণহাদুযৱতাঃ । 

অৱনস্দণশযিপুাঃ শ্রীমানস্মোত্মা মহাৱরধৃক্ ॥ ১৯॥ 

 

মস্হষ্ৱাস্সা মহীর্তণা শ্রীৱনিাসাঃ সতাং গৱতাঃ । 

অৱনরুদ্ধাঃ সুরানস্ো পগাৱিস্ো পগাৱিদাং পৱতাঃ ॥ ২০॥ 
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মরীৱচদণমস্না হংসাঃ সুপস্র্ ণা রু্জস্গাত্তমাঃ । 

ৱহরর্যনার্াঃ সুতপাাঃ পদ্মনার্াঃ প্রজাপৱতাঃ ॥ ২১॥ 

 

অমতুৃযাঃ সি ণদৃক্ ৱসংহাঃ সন্ধাতা সৱন্ধমান্ ৱস্থরাঃ । 

অস্জা দুম ণষ ণর্াঃ শাতা ৱিশ্রুতাত্মা সুরাৱরহা ॥ ২২॥ 

 

গুরুগুণরুতস্মা ধাম সতযাঃ সতযপরাক্রমাঃ । 

ৱনৱমস্ষাঽৱনৱমষাঃ স্রগ্বী িাচস্পৱতরুদারধীাঃ ॥ ২৩॥ 

 

অগ্রর্ীগ্র ণামর্ীাঃ শ্রীমান্ নযাস্ো পনতা সমীরর্াঃ । 

সহস্রমূধ ণা ৱিশ্ৱাত্মা সহস্রাক্ষাঃ সহস্রপাৎ ॥ ২৪॥ 

 

আিতণস্না ৱনিৃত্তাত্মা সংিৃতাঃ সম্প্রমদণনাঃ । 

অহাঃ সংিতণস্কা িৱিরৱনস্ া ধরর্ীধরাঃ ॥ ২৫॥ 

 

সুপ্রসাদাঃ প্রসন্নাত্মা ৱিশ্ৱধৃৱগ্বশ্ৱরু্ৱগ্বরু্াঃ । 

সৎকতণা সৎকৃতাঃ সাধুজণিুন ণারােস্র্া নরাঃ ॥ ২৬॥ 

 

অসস্ঙ্খযস্োঽপ্রস্মোত্মা ৱিৱশষ্টাঃ ৱশষ্টকৃচু্ছৱচাঃ । 

ৱসদ্ধাথ ণাঃ ৱসদ্ধসঙ্কল্পাঃ ৱসজদ্ধদাঃ ৱসজদ্ধসাধনাঃ ॥ ২৭॥ 

 

িৃষাহী িৃষস্র্া ৱিষু্ণিৃ ণষপি ণা িৃস্ষাদরাঃ । 

িধ ণস্না িধ ণমানশ্চ ৱিৱিতাঃ শ্রুৱতসাগরাঃ ॥ ২৮॥ 

 

সুরু্স্জা দুধ ণস্রা িাগ্মী মস্হস্ন্দ্রা িসুস্দা িসুাঃ । 

ৱনকরূস্পা বৃহরূপাঃ ৱশৱপৱিষ্টাঃ প্রকাশনাঃ ॥ ২৯॥ 

 

ওজস্তস্জাদুযৱতধরাঃ প্রকাশাত্মা প্রতাপনাঃ । 

ঋদ্ধাঃ স্পষ্টাক্ষস্রা মন্ত্রশ্চন্দ্রাংশুর্ণাস্করদুযৱতাঃ ॥ ৩০॥ 
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অমতৃাংশূদ্ভস্িা র্ানুাঃ শশৱবোুঃ সুস্রশ্ৱরাঃ । 

ঔষধং জগতাঃ পসতুাঃ সতযধম ণপরাক্রমাঃ ॥ ৩১॥ 

 

রূ্তর্িযর্িন্নাথাঃ পিনাঃ পািস্নাঽন াঃ । 

কামহা কামকৃৎকান্তাঃ কামাঃ কামপ্রদাঃ প্ররু্াঃ ॥ ৩২॥ 

 

েুগাৱদকৃদুযগািস্তণা ৱনকমাস্ো মহাশনাঃ । 

অদৃস্শযা িযতরূপশ্চ সহস্রজজদনন্তজজৎ ॥ ৩৩॥ 

 

ইস্ষ্টাঽৱিৱশষ্টাঃ ৱশস্ষ্টষ্টাঃ ৱশখণ্ডী নহুস্ষা িষৃাঃ । 

পক্রাধহা পক্রাধকৃৎকতণা ৱিশ্ৱবাহুম ণহীধরাঃ ॥ ৩৪॥ 

 

অচুযতাঃ প্রৱথতাঃ প্রার্াঃ প্রার্স্দা িাসিানুজাঃ । 

অপাংৱনৱধরৱধষ্ঠানমপ্রমত্তাঃ প্রৱতষ্ঠষ্ঠতাঃ ॥ ৩৫॥ 

 

স্কোঃ স্কেধস্রা ধুস্ে ণা িরস্দা িােুিাহনাঃ । 

িাসুস্দস্িা বৃহদ্ভানরুাৱদস্দিাঃ পুরেরাঃ ॥ ৩৬॥ 

 

অস্শাকতারর্তারাঃ শূরাঃ পশৌৱরজণস্নশ্ৱরাঃ । 

অনুকূ াঃ শতািতণাঃ পদ্মী পদ্মৱনস্র্ক্ষর্াঃ ॥ ৩৭॥ 

 

পদ্মনাস্র্াঽরৱিোক্ষাঃ পদ্মগর্ণাঃ শরীররৃ্ৎ । 

মহজদ্ধণরৃস্দ্ধা িদৃ্ধাত্মা মহাস্ক্ষা গরুডধ্ৱজাঃ ॥ ৩৮॥ 

 

অতু াঃ শরস্র্া র্ীমাঃ সমেস্জ্ঞা হৱিহ ণৱরাঃ । 

সি ণ ক্ষর্ ক্ষস্র্যা  ক্ষ্মীিান্ সৱমৱতঞ্জোঃ ॥ ৩৯॥ 

 

ৱিক্ষস্রা পরাৱহস্তা মাস্গ ণা পহতুদণাস্মাদরাঃ সহাঃ । 

মহীধস্রা মহার্াস্গা পিগিানৱমতাশনাঃ ॥ ৪০॥ 
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উদ্ভিাঃ পক্ষার্স্র্া পদিাঃ শ্রীগর্ণাঃ পরস্মশ্ৱরাঃ । 

করর্ং কারর্ং কতণা ৱিকতণা গহস্না গুহাঃ ॥ ৪১॥ 

 

িযিসাস্ো িযিস্থানাঃ সংস্থানাঃ স্থানস্দা ধ্রুিাঃ । 

পরজদ্ধণাঃ পরমস্পষ্টস্তুষ্টাঃ পুষ্টাঃ শুস্র্ক্ষর্াঃ ॥ ৪২॥ 

 

রাস্মা ৱিরাস্মা ৱিরস্জা মাস্গ ণা পনস্ো নস্োঽনোঃ । or ৱিরাস্মা ৱিরস্তা 

িীরাঃ শজতমতাং পশ্রস্ষ্ঠা ধস্ম ণা ধম ণৱিদুত্তমাঃ ॥ ৪৩॥ 

 

ৱিকুণ্ঠাঃ পুরুষাঃ প্রার্াঃ প্রার্দাঃ প্রর্িাঃ পৃথুাঃ । 

ৱহরর্যগর্ণাঃ শত্রুস্না িযাস্প্তা িােুরস্ধাক্ষজাঃ ॥ ৪৪॥ 

 

ঋতুাঃ সুদশ ণনাঃ কা াঃ পরস্মষ্ঠী পৱরগ্রহাঃ । 

উগ্রাঃ সংিৎসস্রা দস্ক্ষা ৱিশ্রাস্মা ৱিশ্ৱদৱক্ষর্াঃ ॥ ৪৫॥ 

 

ৱিতারাঃ স্থািরস্থার্ুাঃ প্রমার্ং বীজমিযেম্ । 

অস্থ ণাঽনস্থ ণা মহাস্কাস্শা মহাস্র্াস্গা মহাধনাঃ ॥ ৪৬॥ 

 

অৱনৱি ণণ্ণাঃ স্থৱিস্ষ্ঠাঽরূ্ধ ণম ণেূস্পা মহামখাঃ । 

নক্ষত্রস্নৱমন ণক্ষত্রী ক্ষমাঃ ক্ষামাঃ সমীহনাঃ ॥ ৪৭॥ 

 

েজ্ঞ ইস্জযা মস্হজযশ্চ ক্রতুাঃ সত্রং সতাং গৱতাঃ । 

সি ণদশী ৱিমুতাত্মা সি ণস্জ্ঞা জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৪৮॥ 

 

সুিরতাঃ সুমুখাঃ সূক্ষ্মাঃ সুস্ঘাষাঃ সুখদাঃ সুহৃৎ । 

মস্নাহস্রা জজতস্ক্রাস্ধা িীরবাহুৱি ণদারর্াঃ ॥ ৪৯॥ 

 

স্ৱাপনাঃ স্ৱিস্শা িযাপী ৱনকাত্মা ৱনককম ণকৃৎ । 

িৎসস্রা িৎসস্ া িৎসী রত্নগস্র্ণা ধস্নশ্ৱরাঃ ॥ ৫০॥ 
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ধম ণগুধম ণকৃদ্ধমী সদসৎক্ষরমক্ষরম্ । 

অৱিজ্ঞাতা সহস্রাংশুৱি ণধাতা কৃত ক্ষর্াঃ ॥ ৫১॥ 

 

গর্জতস্নৱমাঃ সত্ত্ৱস্থাঃ ৱসংস্হা রূ্তমস্হশ্ৱরাঃ । 

আৱদস্দস্িা মহাস্দস্িা পদস্িস্শা পদিরৃ্দ্গুরুাঃ ॥ ৫২॥ 

 

উত্তস্রা পগাপৱতস্গ ণাপ্তা জ্ঞানগমযাঃ পুরাতনাঃ । 

শরীররূ্তরৃ্স্দ্ভাতা কপীস্ন্দ্রা রূ্ৱরদৱক্ষর্াঃ ॥ ৫৩॥ 

 

পসামস্পাঽমতৃপাঃ পসামাঃ পুরুজজৎপুরুসত্তমাঃ । 

ৱিনস্ো জোঃ সতযসস্ন্ধা দাশাহ ণাঃ সাৎিতাম্পৱতাঃ ॥ ৫৪॥ ৱিৱনস্োজযাঃ 

 

জীস্িা ৱিনৱেতা সাক্ষী মুকুস্োঽৱমতৱিক্রমাঃ । 

অস্ম্ভাৱনৱধরনন্তাত্মা মস্হাদৱধশস্োঽন্তকাঃ ॥ ৫৫॥ 

 

অস্জা মহাহ ণাঃ স্ৱার্াস্িযা জজতাৱমত্রাঃ প্রস্মাদনাঃ । 

আনস্ো নেস্না নোঃ সতযধম ণা জত্রৱিক্রমাঃ ॥ ৫৬॥ 

 

মহৱষ ণাঃ কৱপ াচাে ণাঃ কৃতস্জ্ঞা পমৱদনীপৱতাঃ । 

জত্রপদৱস্ত্রদশাধযস্ক্ষা মহাশৃঙ্গাঃ কৃতান্তকৃৎ ॥ ৫৭॥ 

 

মহািরাস্হা পগাৱিোঃ সুস্ষর্াঃ কনকাঙ্গদী । 

গুস্হযা গর্ীস্রা গহস্না গুপ্তশ্চক্রগদাধরাঃ ॥ ৫৮॥ 

 

পিধাাঃ স্ৱাস্ঙ্গাঽজজতাঃ কৃস্ষ্ণা দৃঢাঃ সঙ্কষ ণস্র্াঽচুযতাঃ । 

িরুস্র্া িারুস্র্া িৃক্ষাঃ পুষ্করাস্ক্ষা মহামনাাঃ ॥ ৫৯॥ 

 

র্গিান্ র্গহাঽঽনেী িনমা ী হ ােুধাঃ । 

আৱদস্তযা পজযাৱতরাৱদতযাঃ সৱহষু্ণগ ণৱতসত্তমাঃ ॥ ৬০॥ 
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সুধন্ৱা খণ্ডপরশুদণারুস্র্া রৱির্প্রদাঃ । 

ৱদিস্পক্ৃ সি ণদৃগ্বযাস্সা িাচস্পৱতরস্োৱনজাঃ ॥ ৬১॥   

জত্রসামা সামগাঃ সাম ৱনি ণার্ং পর্ষজং ৱর্ষক্ । 

সংনযাসকৃচ্ছমাঃ শাস্ন্তা ৱনষ্ঠা শাৱন্তাঃ পরাের্ম্ ॥ ৬২॥ 

 

শুর্াঙ্গাঃ শাৱন্তদাঃ স্রষ্টা কুমুদাঃ কুিস্ শোঃ । 

পগাৱহস্তা পগাপৱতস্গ ণাপ্তা িৃষর্াস্ক্ষা িৃষৱপ্রোঃ ॥ ৬৩॥ 

 

অৱনিতী ৱনিৃত্তাত্মা সস্েপ্তা পক্ষমকৃজচ্ছিাঃ । 

শ্রীিৎসিক্ষাাঃ শ্রীিাসাঃ শ্রীপৱতাঃ শ্রীমতাংিরাঃ ॥ ৬৪॥ 

 

শ্রীদাঃ শ্রীশাঃ শ্রীৱনিাসাঃ শ্রীৱনৱধাঃ শ্রীৱির্ািনাঃ । 

শ্রীধরাঃ শ্রীকরাঃ পশ্রোঃ শ্রীমাসঁ্লাকত্রোশ্রোঃ ॥ ৬৫॥ 

 

স্ৱক্ষাঃ স্ৱঙ্গাঃ শতানস্ো নজেস্জণযাৱতগ ণস্র্শ্ৱরাঃ । 

ৱিজজতাত্মাঽৱিস্ধোত্মা সৎকীৱতণশ্ছিন্নসংশোঃ ॥ ৬৬॥ 

 

উদীর্ ণাঃ সি ণতশ্চকু্ষরনীশাঃ শাশ্ৱতৱস্থরাঃ । 

রূ্শস্ো রূ্ষস্র্া রূ্ৱতৱি ণস্শাকাঃ পশাকনাশনাঃ ॥ ৬৭॥ 

 

অৱচণষ্মানৱচণতাঃ কুস্ম্ভা ৱিশুদ্ধাত্মা ৱিস্শাধনাঃ । 

অৱনরুস্দ্ধাঽপ্রৱতরথাঃ প্রদুযস্ম্াঽৱমতৱিক্রমাঃ ॥ ৬৮॥ 

 

কা স্নৱমৱনহা িীরাঃ পশৌৱরাঃ শূরজস্নশ্ৱরাঃ । 

জত্রস্ াকাত্মা জত্রস্ াস্কশাঃ পকশিাঃ পকৱশহা হৱরাঃ ॥ ৬৯॥ 

 

কামস্দিাঃ কামপা াঃ কামী কান্তাঃ কৃতাগমাঃ । 

অৱনস্দণশযিপুৱি ণষু্ণিীস্রাঽনস্ন্তা ধনঞ্জোঃ ॥ ৭০॥ 

 

ব্রহ্মস্র্যা ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মৱিিধ ণনাঃ । 
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ব্রহ্মৱিদ্ ব্রাহ্মস্র্া ব্রহ্মী ব্রহ্মস্জ্ঞা ব্রাহ্মর্ৱপ্রোঃ ॥ ৭১॥ 

 

মহাক্রস্মা মহাকম ণা মহাস্তজা মস্হারগাঃ । 

মহাক্রতুম ণহােজ্ৱা মহােস্জ্ঞা মহাহৱিাঃ ॥ ৭২॥ 

 

তিযাঃ তিৱপ্রোঃ পতাত্রং স্তুৱতাঃ পতাতা রর্ৱপ্রোঃ । 

পূর্ ণাঃ পূরৱেতা পুর্যাঃ পুর্যকীৱতণরনামোঃ ॥ ৭৩॥ 

 

মস্নাজিতীথ ণকস্রা িসুস্রতা িসুপ্রদাঃ । 

িসুপ্রস্দা িাসুস্দস্িা িসুি ণসুমনা হৱিাঃ ॥ ৭৪॥ 

 

সদ্গৱতাঃ সৎকৃৱতাঃ সত্তা সদ্রূ্ৱতাঃ সৎপরাের্াঃ । 

শূরস্সস্না েদুস্শ্রষ্ঠাঃ সৱন্নিাসাঃ সুোমুনাঃ ॥ ৭৫॥ 

 

রূ্তািাস্সা িাসুস্দিাঃ সি ণাসুৱন স্োঽন াঃ । 

দপ ণহা দপ ণস্দা দৃস্প্তা দুধ ণস্রাঽথাপরাজজতাঃ ॥ ৭৬॥ 

 

ৱিশ্ৱমূৱতণম ণহামূৱতণদীপ্তমূৱতণরমূৱতণমান্ । 

অস্নকমূৱতণরিযতাঃ শতমূৱতণাঃ শতাননাঃ ॥ ৭৭॥ 

 

এস্কা ৱনকাঃ সিাঃ কাঃ ৱকং েৎ তৎপদমনুত্তমম্ । 

প াকবনু্ধস্ ণাকনাস্থা মাধস্িা র্তিৎস াঃ ॥ ৭৮॥ 

 

সুির্ ণিস্র্ ণা পহমাস্ঙ্গা িরাঙ্গশ্চেনাঙ্গদী । 

িীরহা ৱিষমাঃ শূস্নযা ঘতৃাশীরচ শ্চ াঃ ॥ ৭৯॥ 

 

অমানী মানস্দা মাস্নযা প াকস্ৱামী জত্রস্ াকধৃক্ । 

সুস্মধা পমধস্জা ধনযাঃ সতযস্মধা ধরাধরাঃ ॥ ৮০॥ 

 

পতস্জািৃস্ষা দুযৱতধরাঃ সি ণশস্ত্ররৃ্তাং িরাঃ । 
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প্রগ্রস্হা ৱনগ্রস্হা িযস্গ্রা ৱনকশৃস্ঙ্গা গদাগ্রজাঃ ॥ ৮১॥ 

 

চতুমূ ণৱত ণশ্চতুব ণাহুশ্চতুিূ ণযহশ্চতুগ ণৱতাঃ । 

চতুরাত্মা চতুর্ণািশ্চতুস্ি ণদৱিস্দকপাৎ ॥ ৮২॥ 

 

সমািস্তণাঽৱনিৃত্তাত্মা দুজণস্ো দুরৱতক্রমাঃ । 

দু ণস্র্া দুগ ণস্মা দুস্গ ণা দুরািাস্সা দুরাৱরহা ॥ ৮৩॥ 

 

শুর্াস্ঙ্গা প াকসারঙ্গাঃ সুতন্তুতন্তুিধ ণনাঃ । 

ইন্দ্রকম ণা মহাকম ণা কৃতকম ণা কৃতাগমাঃ ॥ ৮৪॥ 

 

উদ্ভিাঃ সুেরাঃ সুস্ো রত্ননার্াঃ সুস্ াচনাঃ । 

অস্কণা িাজসনাঃ শৃঙ্গী জেন্তাঃ সি ণৱিজ্জেী ॥ ৮৫॥ 

 

সুির্ ণৱবেরুস্ক্ষার্যাঃ সি ণিাগীশ্ৱস্রশ্ৱরাঃ । 

মহাহ্রস্দা মহাগস্তণা মহারূ্স্তা মহাৱনৱধাঃ ॥ ৮৬॥ 

 

কুমুদাঃ কুেরাঃ কুোঃ পজণনযাঃ পািস্নাঽৱন াঃ । 

অমতৃাস্শাঽমতৃিপুাঃ সি ণজ্ঞাঃ সি ণস্তামুখাঃ ॥ ৮৭॥ 

 

সু র্াঃ সুিরতাঃ ৱসদ্ধাঃ শত্রুজজচ্ছত্রুতাপনাঃ । 

নযস্গ্রাস্ধাঽদুম্বস্রাঽশ্ৱিশ্চার্ূরান্ধ্রৱনষদূনাঃ ॥ ৮৮॥ 

 

সহস্রাৱচণাঃ সপ্তজজহ্ৱাঃ সদপ্তধাাঃ সপ্তিাহনাঃ । 

অমূৱতণরনস্ঘাঽৱচস্ন্তযা র্েকৃদ্ভেনাশনাঃ ॥ ৮৯॥ 

 

অর্ুবৃ ণহৎকৃশাঃ স্থূস্ া গুর্রৃ্ৱন্নগুণস্র্া মহান্ । 

অধৃতাঃ স্ৱধৃতাঃ স্ৱাসযাঃ প্রাগ্বংস্শা িংশিধ ণনাঃ ॥ ৯০॥ 

 

র্াররৃ্ৎ কৱথস্তা পোগী পোগীশাঃ সি ণকামদাঃ । 

https://tattvavadalibrary.wordpress.com/


শ্রীৱিষু্ণসহস্রনামস্তাত্রম্ 

Tattvavada E-Library 

 

আশ্রমাঃ শ্রমর্াঃ ক্ষামাঃ সুপস্র্ ণা িােুিাহনাঃ ॥ ৯১॥ 

 

ধনুধ ণস্রা ধনুস্ি ণস্দা দস্ণ্ডা দমৱেতা দমাঃ । 

অপরাজজতাঃ সি ণসস্হা ৱনেন্তাঽৱনেস্মাঽেমাঃ ॥ ৯২॥ 

 

সত্ত্ৱিান্ সাজত্ত্ৱকাঃ সতযাঃ সতযধম ণপরাের্াঃ । 

অৱর্প্রাোঃ ৱপ্রোস্হ ণাঽহ ণাঃ ৱপ্রেকৃৎ প্রীৱতিধ ণনাঃ ॥ ৯৩॥ 

 

ৱিহােসগৱতস্জণযাৱতাঃ সুরুৱচহু ণতরু্ৱগ্বরু্াঃ । 

রৱিৱি ণস্রাচনাঃ সূে ণাঃ সৱিতা রৱিস্ াচনাঃ ॥ ৯৪॥ 

 

অনস্ন্তা হুতরু্গ্স্র্াতা সুখস্দা ৱনকস্জাঽগ্রজাঃ । 

অৱনৱি ণণ্ণাঃ সদামষী প াকাৱধষ্ঠানমদ্রু্তাঃ ॥ ৯৫॥ 

 

সনাৎসনাতনতমাঃ কৱপ াঃ কৱপরিযোঃ । 

স্ৱজতদাঃ স্ৱজতকৃৎস্ৱজত স্ৱজতরু্ক্স্িজতদৱক্ষর্াঃ ॥ ৯৬॥ 

 

অস্রৌরাঃ কুণ্ড ী চক্রী ৱিক্রমূযজজণতশাসনাঃ । 

শব্দাৱতগাঃ শব্দসহাঃ ৱশৱশরাঃ শি ণরীকরাঃ ॥ ৯৭॥ 

 

অকূ্ররাঃ পপশস্ া দস্ক্ষা দৱক্ষর্াঃ ক্ষৱমর্াংিরাঃ । 

ৱিিত্তস্মা িীতর্োঃ পুর্যশ্রির্কীতণনাঃ ॥ ৯৮॥ 

 

উত্তারস্র্া দষৃু্কৱতহা পুস্র্যা দুাঃস্ৱপ্ননাশনাঃ । 

িীরহা রক্ষর্াঃ সস্ন্তা জীিনাঃ পে ণিৱস্থতাঃ ॥ ৯৯॥ 

 

অনন্তরূস্পাঽনন্তশ্রীজজণতমনুযর্ণোপহাঃ । 

চতুরস্শ্রা গর্ীরাত্মা ৱিৱদস্শা িযাৱদস্শা ৱদশাঃ ॥ ১০০॥ 

 

অনাৱদরূ্ণরু্ ণস্িা  ক্ষ্মীাঃ সুিীস্রা রুৱচরাঙ্গদাঃ । 
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জনস্না জনজন্মাৱদর্ীস্মা র্ীমপরাক্রমাঃ ॥ ১০১॥ 

 

আধারৱন স্োঽধাতা পুষ্পহাসাঃ প্রজাগরাঃ । 

ঊধ্ৱ ণগাঃ সৎপথাচারাঃ প্রার্দাঃ প্রর্িাঃ পর্াঃ ॥ ১০২॥ 

 

প্রমার্ং প্রার্ৱন োঃ প্রার্রৃ্ৎপ্রার্জীিনাঃ । 

তত্ত্ৱং তত্ত্ৱৱিস্দকাত্মা জন্মমতুৃযজরাৱতগাঃ ॥ ১০৩॥ 

 

রূ্রু্ণিাঃস্ৱতরুতারাঃ সৱিতা প্রৱপতামহাঃ । 

েস্জ্ঞা েজ্ঞপৱতে ণজ্ৱা েজ্ঞাস্ঙ্গা েজ্ঞিাহনাঃ ॥ ১০৪॥ 

 

েজ্ঞরৃ্দ্ েজ্ঞকৃদ্ েজ্ঞী েজ্ঞরু্গ্ েজ্ঞসাধনাঃ । 

েজ্ঞান্তকৃদ্ েজ্ঞগুহযমন্নমন্নাদ এি চ ॥ ১০৫॥ 

 

আত্মস্োৱনাঃ স্ৱেঞ্জাস্তা ৱিখানাঃ সামগােনাঃ । 

পদিকীনেনাঃ স্রষ্টা ৱক্ষতীশাঃ পাপনাশনাঃ ॥ ১০৬॥ 

 

শঙ্খরৃ্ন্নেকী চক্রী শাঙ্গ ণধন্ৱা গদাধরাঃ । 

রথাঙ্গপাৱর্রস্ক্ষার্যাঃ সি ণপ্রহরর্ােুধাঃ ॥ ১০৭॥ 

 

সি ণপ্রহরর্ােুধ ওঁ নম ইৱত । 

িনমা ী গদী শাঙ্গী শঙ্খী চক্রী চ নেকী । 

শ্রীমান্ নারােস্র্া ৱিষু্ণি ণাসুস্দস্িাঽৱর্রক্ষতু ॥ ১০৮॥ 

 

শ্রী িাসুস্দস্িাঽৱর্রক্ষতু ওঁ নম ইৱত । 

উত্তরনযাসাঃ । 

র্ীষ্ম উিাচ --- 

ইতীদং কীতণনীেসয পকশিসয মহাত্মনাঃ । 

নাম্াং সহস্রং ৱদিযানামস্শস্ষর্ প্রকীৱতণতম্ ॥ ১॥ 
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ে ইদং শৃরু্োৱন্নতযং েশ্চাৱপ পৱরকীতণস্েৎ । 

নাশুর্ং প্রাপু্নোৎৱকজিৎস্সাঽমুস্ত্রহ চ মানিাঃ ॥ ২॥ 

 

পিদান্তস্গা ব্রাহ্মর্াঃ সযাৎক্ষজত্রস্ো ৱিজেী র্স্িৎ । 

ৱিস্শযা ধনসমদৃ্ধাঃ সযাচ্ছরূাঃ সুখমিাপু্নোৎ ॥ ৩॥ 

 

ধম ণাথী প্রাপু্নোদ্ধম ণমথ ণাথী চাথ ণমাপু্নোৎ । 

কামানিাপু্নোৎকামী প্রজাথী প্রাপু্নোৎপ্রজাম্ ॥ ৪॥ 

 

র্জতমান্ োঃ সস্দািাে শুৱচতদ্গতমানসাঃ । 

সহস্রং িাসুস্দিসয নাম্াস্মতৎপ্রকীতণস্েৎ ॥ ৫॥ 

 

েশাঃ প্রাস্প্নাৱত ৱিপু ং জ্ঞাৱতপ্রাধানযস্মি চ । 

অচ াং ৱশ্রেমাস্প্নাৱত পশ্রোঃ প্রাস্প্নাতযনুত্তমম্ ॥ ৬॥ 

 

ন র্েং ক্ৱৱচদাস্প্নাৱত িীে ণং পতজশ্চ ৱিেৱত । 

র্িতযস্রাস্গা দুযৱতমান্ৱ রূপগুর্াৱন্ৱতাঃ ॥ ৭॥ 

 

পরাগাস্তণা মুচযস্ত পরাগািস্দ্ধা মুস্চযত বন্ধনাৎ । 

র্োন্মুস্চযত র্ীতস্তু মুস্চযতাপন্ন আপদাঃ ॥ ৮॥ 

 

দুগ ণার্যৱততরতযাশু পুরুষাঃ পুরুস্ষাত্তমম্ । 

স্তুিন্নামসহস্স্রর্ ৱনতযং র্জতসমৱন্ৱতাঃ ॥ ৯॥ 

 

িাসুস্দিাশ্রস্ো মস্তণযা িাসুস্দিপরাের্াঃ । 

সি ণপাপৱিশুদ্ধাত্মা োৱত ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০॥ 

 

ন িাসুস্দির্তানামশুর্ং ৱিদযস্ত ক্ৱৱচৎ । 

জন্মমতুৃযজরািযাৱধর্েং ৱনস্িাপজােস্ত ॥ ১১॥ 

 

https://tattvavadalibrary.wordpress.com/


শ্রীৱিষু্ণসহস্রনামস্তাত্রম্ 

Tattvavada E-Library 

 

ইমং তিমধীোনাঃ শ্রদ্ধার্জতসমৱন্ৱতাঃ । 

েুস্জযতাত্মসুখক্ষাৱন্তশ্রীধৃৱতস্মৱৃতকীৱতণৱর্াঃ ॥ ১২॥ 

 

ন পক্রাস্ধা ন চ মাৎসে ণং ন প াস্র্া নাশুর্া মৱতাঃ । 

র্িৱন্ত কৃত পুর্যানাং র্তানাং পুরুস্ষাত্তস্ম ॥ ১৩॥ 

 

পদযৌাঃ সচন্দ্রাকণনক্ষত্রা খং ৱদস্শা রূ্ম ণস্হাদৱধাঃ । 

িাসুস্দিসয িীস্ে ণর্ ৱিধৃতাৱন মহাত্মনাঃ ॥ ১৪॥ 

 

সসুরাসুরগন্ধি ণং সেস্ক্ষারগরাক্ষসম্ । 

জগিস্শ িতণস্তদং কৃষ্ণসয সচরাচরম্ ॥ ১৫॥ 

 

ইজন্দ্রোৱর্ মস্না বুজদ্ধাঃ সত্ত্ৱং পতস্জা ব ং ধৃৱতাঃ । 

িাসুস্দিাত্মকানযাহুাঃ পক্ষত্রং পক্ষত্রজ্ঞ এি চ ॥ ১৬॥ 

 

সি ণাগমানামাচারাঃ প্রথমং পৱরকল্পস্ত ।  

আচারপ্রর্স্িা ধস্ম ণা ধম ণসয প্ররু্রচুযতাঃ ॥ ১৭॥ 

 

ঋষোঃ ৱপতস্রা পদিা মহারূ্তাৱন ধাতিাঃ । 

জঙ্গমাজঙ্গমং পচদং জগন্নারােস্র্াদ্ভিম্ ॥ ১৮॥ 

 

পোস্গা জ্ঞানং তথা সাঙ্খযং ৱিদযাাঃ ৱশল্পাৱদ কম ণ চ । 

পিদাাঃ শাস্ত্রাৱর্ ৱিজ্ঞানস্মতৎসি ণং জনাদণনাৎ ॥ ১৯॥ 

 

এস্কা ৱিষু্ণম ণহদরূ্্তং পৃথগ্রূ্তানযস্নকশাঃ । 

ত্রীংস্লাকান্ৱযাপয রূ্তাত্মা রু্ঙ্্গক্স্ত ৱিশ্ৱরু্গিযোঃ ॥ ২০॥ 

 

ইমং তিং র্গিস্তা ৱিস্ষ্ণাি ণযাস্সন কীৱতণতম্ । 

পস্েদয ইস্চ্ছৎপুরুষাঃ পশ্রোঃ প্রাপ্তং সুখাৱন চ ॥ ২১॥ 
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ৱিস্শ্ৱশ্ৱরমজং পদিং জগতাঃ প্ররু্মিযেম্ । 

র্জৱন্ত পে পুষ্করাক্ষং ন পত োৱন্ত পরার্িম্ ॥ ২২॥ 

 

ন পত োৱন্ত পরার্িম্ ওঁ নম ইৱত । 

অজুণন উিাচ --- 

পদ্মপত্রৱিশা াক্ষ পদ্মনার্ সুস্রাত্তম । 

র্তানামনুরতানাং ত্রাতা র্ি জনাদণন ॥ ২৩॥ 

 

শ্রীর্গিানুিাচ --- 

পো মাং নামসহস্স্রর্ পতাতুৱমচ্ছৱত পাণ্ডি । 

পসাহঽস্মস্কন পলাস্কন স্তুত এি ন সংশোঃ ॥ ২৪॥ 

 

স্তুত এি ন সংশে ওঁ নম ইৱত । 

িযাস উিাচ --- 

িাসনািাসুস্দিসয িাৱসতং রু্িনত্রেম্ । 

সি ণরূ্তৱনিাস্সাঽৱস িাসুস্দি নস্মাঽস্তু পত ॥ ২৫॥ 

 

শ্রী িাসুস্দি নস্মাঽস্তুত ওঁ নম ইৱত । 

পাি ণতুযিাচ --- 

পকস্নাপাস্েন  ঘুনা ৱিস্ষ্ণান ণামসহস্রকম্ । 

পেযস্ত পজণ্ডদতৱন ণতযং পশ্রাতুৱমচ্ছামযহং প্রস্র্া ॥ ২৬॥ 

 

ঈশ্ৱর উিাচ --- 

শ্রীরাম রাম রাস্মৱত রস্ম রাস্ম মস্নারস্ম । 

সহস্রনাম তত্তু যং রাম নাম িরানস্ন ॥ ২৭॥ 

 

শ্রীরামনাম িরানন ওঁ নম ইৱত । 

ব্রস্হ্মািাচ --- 

নস্মাঽস্ত্ৱনন্তাে সহস্রমূতণস্ে 

সহস্রপাদাৱক্ষৱশস্রারুবাহস্ি । 
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সহস্রনাস্ম্ পুরুষাে শাশ্ৱস্ত 

সহস্রস্কাষ্ঠিেুগধাৱরস্র্ নমাঃ ॥ ২৮॥ 

 

সহস্রস্কাষ্ঠিেুগধাৱরস্র্ ওঁ নম ইৱত । 

 

ওঁ তৎসৱদৱত শ্রীমহার্ারস্ত শতসাহস্রযাং সংৱহতাোং ৱিোৱসকযামানুশাসৱনস্ক 

পি ণৱর্ র্ীষ্মেৱুধষ্ঠষ্ঠরসংিাস্দ শ্রীৱিস্ষ্ণাৱদণিযসহস্রনামস্তাত্রম্ ॥ 

 

সঞ্জে উিাচ --- 

েত্র পোস্গশ্ৱরাঃ কৃস্ষ্ণা েত্র পাস্থ ণা ধনুধ ণরাঃ । 

তত্র শ্রীৱি ণজস্ো রূ্ৱতধ্রুণিা নীৱতম ণৱতম ণম ॥ ২৯॥ 

 

শ্রীর্গিানুিাচ --- 

অননযাজশ্চন্তেস্ন্তা মাং পে জনাাঃ পেু ণপাসস্ত । 

পতষাং ৱনতযাৱর্েুতানাং পোগস্ক্ষমং িহামযহম্ ॥ ৩০॥ 

 

পৱরত্রার্াে সাধনূাং ৱিনাশাে চ দুষৃ্কতাম্ । 

ধম ণসংস্থাপনাথ ণাে সম্ভিাৱম েুস্গ েুস্গ ॥ ৩১॥ 

 

আতণাাঃ ৱিষণ্ণাাঃ ৱশৱথ াশ্চ র্ীতাাঃ পঘাস্রষু চ িযাৱধষু িতণমানাাঃ । 

সঙ্কীতণয নারাের্শব্দমাত্রং ৱিমুতদুাঃখাাঃ সুৱখস্না র্িন্তু ॥ ৩২॥  

 

কাস্েন িাচা মনস্সজন্দ্রদেি ণা বদু্ধযাত্মনা িা প্রকৃৱতস্ৱর্ািাৎ ।  

কস্রাৱম েদযৎ সক ং পরদস্ম নারাের্াস্েৱত সমপ ণোৱম ॥ ৩৩॥ 

 

ইৱত শ্রীৱিস্ষ্ণাৱদণিযসহস্রনামস্তাত্রং সম্পূর্ ণম্ । 

 

 

Please send corrections to- https://forms.gle/8g2Fvm143qWNbWzdA 
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