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.. shrIkRiShNachaitanyachandrasya sahasranAmastotram ..

॥ ौीकृचतैचसहॐनामोऽम ॥्
नमैभगवते चतैाय महान े ।
किलकषनाशाय भवाितारणाय च ॥ १॥
ॄणा हिरदासने ौीपाय ूकािशतम ।्
तव कथियािम सावधान ं िनशामय ॥ २॥
ौुवैं वैवाः सव ूाः ूमेिवलाः ।
सादरं पिरपूः ूमेगदया िगरा ॥ ३॥
वैवानां िह कृपया ृा वां िपतुदा ।
सणो भगविूपं नामािन कथयािम व ै ॥ ४॥
ानम ।्
ॐ अ ौीकृचतैसहॐनामोऽ
नारायणः ऋिषः अनुपु छ्ः ौीमगविदवता
ौीराधाकृूीतये ौीकृचतै नामसहॐपथ े िविनयोगः ।
ॐ नमः ूमेसमुयाय गोपीजनवभाय महान े ।
ॐ िवरः सदानो िविजिभावनः ।
महानभुावो िवाा गौराो गौरभावनः ॥ ५॥
हमेूभो दीघ बादघ मीवः शिुचव सःु ।
चतैतेनतेिपी ूभःु यम ॥् ६॥
राधाी रािधकाभावो राधाशेी िूयवंदः ।
नीितः सवधम ो भिमान प्ुषोमः ॥ ७॥
अनभुावी महाधयै ः शाो िननतूनः ।
ूभावी भगवान कृ्तैो रसिवमहः ॥ ८॥
अनािदिनधनो धाता धरणीमनः शिुचः ।
वरालो दः ूतापी साधसुतः ॥ ९॥
उादी उदो वीरो धीरमाणी रसिूयः ।
रारो दडधरः संासी यितभषूणः ॥ १०॥
दडी छऽी चबपािणः कृपाः सवदश नः ।
िनरायधुः सव शाा किलदोषूनाशनः ॥ ११॥
गुवय ः कृपािसिुव बमी च जनाद नः ।
ेमाही कुनीितो हारी कृपाकुलः ॥ १२॥
ॄचारी यितवरो ॄयो ॄाणः सधुीः ।
िजराजबवत किवः कृपणवलः ॥ १३॥
िनरीहः पावकोऽथ ो िनधू मः पावकोपमः ।
नारवो हराकारो भिवनु रनायकः ॥ १४॥
दानवीरो युवीरो दयावीरो वकृोदरः ।
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॥ ौीकृचतैचसहॐनामोऽम ॥्

ानवीरो महावीरः शािवीरः ूतापनः ॥ १५॥
ौीिजुॅ िमको िजःु सिहुादशनः ।
नरो वरीयान ्द श नवीपसधुाकरः ॥ १६॥
चहानखो बिलमदरो बली ।
सयू ू भः सयू काशंःु सयूा ो मिणभषूणः ॥ १७॥
ककुठः कपोलौीिन नािभः सलुोचनः ।
जगाथसतुो िवूो राो रभषूणः ॥ १८॥
तीथा थ तीथ दीथ ीथा ीथ साधकः ।
तीथा दीथ वासीथ सवेी िनराौयः ॥ १९॥
तीथा लादी तीथ ू दो ॄाको ॄणो ॅमी ।
ौीवासपिडतानो रामानिूयरः ॥ २०॥
गदाधरिूयो दासो िवबमी शरिूयः ।
योगी योगूदो योगो योगकारी िऽयोगकृत ॥् २१॥
सवः सव दो भमूा सवा ः सव सवः ।
वािणबा णायधुो वादी वाचितरयोिनजः ॥ २२॥
बिुः सं बलं तजेो धिृतमान ज्मकृितः ।
मरुािरव ध नो धाता नहृिरः मानवध नः ॥ २३॥
िनमा  कम दो नाथः कम ः कम नाशकः ।
अनघ ः कारकः कम िबयाहः कम बाधकः ॥ २४॥
िनग ुणो गणुवानीशो िवधाता सामगोऽिजतः ।
िजतासो िजतूाणो िजतानो िजतिेयः ॥ २५॥
कृभावी कृनामी कृाा कृनायकः ।
अतैो तैसािहो िभावः पालको वशी ॥ २६॥
ौीवासः ौीधराहो हलनायकसारिवत ।्
िवपानजुो वरीयान म्ाधवोऽतुः ॥ २७॥
पासः सदाचारो गणुो बभावकः ।
गणुहीनो गणुातीतो गणुमाही गणुाण वः ॥ २८॥
ॄानो िनानः ूमेानोऽितनकः ।
िनहारी िनवज िनः पिरतोषकः ॥ २९॥
यबािव नीताा नामयूचारकः ।
किलवय ः सिुचनाशंःु पयासःु पावकोपमः ॥ ३०॥
िहरयगभ ः सूाा वरैाो िवरजापितः ।
िवलासी ूभावी ाशंी परावः िशरोमिणः ॥ ३१॥
मायाो माियको मायी मायावादी िवचणः ।
कृाादी कृजी िवषयो िनराकृितः ॥ ३२॥
सशूो मायीशो मायाशेी ोजिूयः ।
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ोजाधीशो ोजपितगपगोकुलननः ॥ ३३॥
ोजवासी ोजभावो ोजनायकसमः ।
गुिूयो गुभावो वाितः सुलाौयः ॥ ३४॥
रागानगुो रागिसू रागाा रागवध नः ।
रागोतः ूमेसाी भनाथः सनातनः ॥ ३५॥
गोपालभगः ूीतो लोकनाथिूयः पटुः ।
िभजुः ष जो पी राजदप िवनाशनः ॥ ३६॥
कािशिमौिूयो वो वनीयः शिचूसःू ।
िमौपरुरािधसो रघनुाथिूयो रयः ॥ ३७॥
साव भौमदप हारी अमोघािरव सिुूयः ।
सहजः सहजाधीशः शातः ूणयातरुः ॥ ३८॥
िकलिकिदभावात ः पाडुगडः शचुातरुः ।
ूलापी बवाक ् शुः ऋजवु बगितः िशवः ॥ ३९॥
घाियतोऽरिवाः ूमेविैचलकः ।
िूयािभमानी चतरुः िूयावत िूयोखुः ॥ ४०॥
लोमाितः कधरः अौमुखुो िवशोकहा ।
हािूयो हाकारी हायगु ह्ानागरः ॥ ४१॥
हामामी हाकरिभी नत नाकुलः ।
ऊलोमा ऊह ऊरावी िवकारवान ॥् ४२॥
भवोासी धीरशाो धीरो धीरनायकः ।
दवेादो दवेधामा दवेदवेो मनोभवः ॥ ४३॥
हमेाििहमलावयः समुेॄ सादनः ।
ऐरावतणकािः शरो वाितूदः ॥ ४४॥
करोभोः सदुीघा ः कॅचूनुािसकः ।
नाममी नामसा भावबषृाहरः ॥ ४५॥
पापाकष पापहारी पापः पापशोधकः ।
दप हा धनदोऽिरो मानहा िरपहुा मधःु ॥ ४६॥
पहा वशेहा िदो दीनबःु कृपामयः ।
सधुरः सधुाादी सधुामा कमनीयकः ॥ ४७॥
िनम ुो मिुदो मुो मुाो मिुबाधकः ।
िनःशो िनरहारो िनवरो िवपदापहः ॥ ४८॥
िवदधो नवलावयो नवीपिज ूभःु ।
िनरशो दवेवः सरुाचाय ः सरुािरहा ॥ ४९॥
सरुवय िनहारी वादः पिरतोषकः ।
स ुू काशो बहृािम ऽः किवभषूणः ॥ ५०॥
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॥ ौीकृचतैचसहॐनामोऽम ॥्

वरूदो वरपाो वरयगु व्रनायकः ।
पुहासः पगिः परागः ूजागरः ॥ ५१॥
ऊगः सथाचारी ूाणद ऊगायकः ।
जनिूयो जनाादो जनकऋिष जनहृः ॥ ५२॥
अजा जिनलयो जनानदो जनािधीः ।
जगाथो जगजु गवेो जगितः ॥ ५३॥
जनकारी जनामोदो जनकानसामहः ।
किलिूयः किलाः किलमानिववध नः ॥ ५४॥
किलवय ः सदानः किलकृत क्िलधमान ।्
वधा मनः ौिुतधरः वध नो विृदायकः ॥ ५५॥
सदः शारणो दो घणृाी किलरकः ।
किलधः समयः किलपुयूकाशकः ॥ ५६॥
िनिो धीरलिलतो धीरवाक ् ूयेसीिूयः ।
वामाश वामभावो वामपो मनोहरः ॥ ५७॥
अतीियः सरुाो लोकाः कृतकृतः ।
यगुािदकृद ्यगुकरो यगुो यगुनायकः ॥ ५८॥
यगुावत यगुासीमः कालवान क्ालशिधकृ ् ।
ूणयः शातो ो िविजद ्बिुमोहनः ॥ ५९॥
साता ानकृद ्ानी ानमलसिमान ।्
िवॐतुाा िदिरो मामिनयूमाहकः ॥ ६०॥
रमू रालापी रमिूत िवभषूणः ।
गानमाही गानो गायको गानवध नः ॥ ६१॥
गानमाो ूमयेः सता  िवधकृ ् सहः ।
ीरािकमथाकारः ूमेगभ झषाकृितः ॥ ६२॥
बीभभुा वदयः अँयो बिहदश कः ।
ानो धीरबिुरिखलािूयः सधुीः ॥ ६३॥
अमयेः सव िवानबु ॅ बू िशरो िचः ।
उौवाः महादीघ वषृकमा  वषृाकृितः ॥ ६४॥
ौिुतिृतधरो वदेः ौिुतः ौिुतबाधकः ।
िदशृ आस आा ौिुतसारो िवचणः ॥ ६५॥
कलापी िनरनमुाही वैिवाूचारकः ।
मीमासंकािरवदा वदेाथ ू भवो गितः ॥ ६६॥
परावरो ारो िवरहाी सतां गितः ।
असयेोऽूमयेाा िसिदः िसिसाधनः ॥ ६७॥
धमसतेधु म परो धमा ा धम भावनः ।
उदीण सशंयिो िवभिूतः शातः िरः ॥ ६८॥
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शुाा शोभनोठोऽिनदँ यः साधनिूयः ।
मिूयो ममयः शायोिनम हाशयः ॥ ६९॥
अवण वण िनलयो नाौमी चतरुाौमः ।
अिवू िवूकृत ्ुो राजो रानाशकः ॥ ७०॥
अवँयो वँयताधीनः ौीभिवसायकः ।
मनोजवः परुियता भिकीित रनामयः ॥ ७१॥
िनिधवज भििनिधलभो ग भावकृत ।्
कत नीः कीित रतलुः अमतृो मरुजिूयः ॥ ७२॥
ारः पमो भावो भावयोिनरनरः ।
भििजत ्ू मेभोजी च नवभिूचारकः ॥ ७३॥
िऽगत िगणुामोदिवाी ूीितवध नः ।
िनया ौमगोऽतीतः पोषणो िवगतरः ॥ ७४॥
ूमेरो िवमानाहः अथ हा नाशनः ।
उारणो नामपुयः पापपुयिवविज तः ॥ ७५॥
अपराधहरः पाः िदः िभषूणः ।
पतूाा पतूगः पतूः पतूभावो महानः ॥ ७६॥
ऽेः ऽेिवजयी ऽेवासो जगसःू ।
भयहा भयदो भाान ग्ौणभावसमितः ॥ ७७॥
मिडतो मडलकरो वजैयीपिवऽकः ।
िचऽाििऽतिऽो भिचूकाशकः ॥ ७८॥
बिुगो बिुदो बिुब ुिधगृ ब्िुवध नः ।
ूमेाििधकृ ् ूमेवहो रितवोढ रितशृः ॥ ७९॥
ूमेचःु ूमेगः ूमेत ्ू मेपरूकः ।
गीरगो बिहवा सो भावानिुतगो पितः ॥ ८०॥
नकैपो नकैभावो नकैाा नकैपधकृ ् ।
थसिः ीणधमपाप उौवः ॥ ८१॥
उगाय उमीव उभाव उबमः ।
िनधू तो िनम लो भावो िनरीहो िनरनमुहः ॥ ८२॥
िनधू मोऽिः स ुू तापीोतापो ताशनः ।
एको महूतापी पथृतूः अनकेशः ॥ ८३॥
िनण यी िनरनुातो मामिनवत कः ।
िवूबःु िूयो ो रोचकाो नरािधपः ॥ ८४॥
लोकाः सवुणा भः कनकाः िशखामिणः ।
हमेकुो धम सतेलुकनाथो जगुः ॥ ८५॥
लोिहताो नामकमा  भावो हुाशयः ।
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रसूाणो रितेो रसािरितराकुलः ॥ ८६॥
भाविसभु िमघेो रसवष जनाकुलः ।
पीताो नीलपीताभो रितभोा रसायनः ॥ ८७॥
अः णराजीवो िववण साधदुश नः ।
अमृःु मृदुोऽः साता मृवुकः ॥ ८८॥
ूमेोः कीत न ः सीत निपता सरुः ।
भिमामः सिुसाथ ः िसिदः िसिसाधनः ॥ ८९॥
ूमेोदरः ूमेवा लोकभता  िदशाितः ।
अः कृो बिहगरो दशको रितिवरः ॥ ९०॥
सिसो वााा अतलुः सरीरभतृ ।्
ऋाथ ः कणापाो नदकृद ्भवलः ॥ ९१॥
अमरः परानः कौपीनी भिपोषकः ।
अकैतवो नाममाली वगेवान प्णू लणः ॥ ९२॥
िमताशनो िववता ो वसाया वितः ।
रितानो रितवनः पाुः शमाकुलः ॥ ९३॥
ोभणो िवरभो माग माग धगृ व्दशकः ।
नीचाौमी नीचमानी िवारो बीजमयः ॥ ९४॥
मोहकायः सूगितम हेः सवध नः ।
समुखुः ापनोऽनािदः सकृुत प्ापिवदारणः ॥ ९५॥
ौीिनवासो गभीराा ारकनकातः ।
गभीरो गहनो वधेा साोपाो वषृिूयः ॥ ९६॥
उदीण रागो विैचऽी ौीकरः वनाहकः ।
अौचुजु ला पिूरतो रितपरूकः ॥ ९७॥
ोऽायणः वाः वनीयः वाकुलः ।
ऊरतेः सिवासः ूमेमिूत ः शतानलः ॥ ९८॥
भबलुकबःु ूमेबःु शताकुलः ।
समधेा ौिुतधरः सव शभतृावंरः ॥ ९९॥
भिारो भिगहृः ूमेागारो िनरोधहा ।
उणू घिूण तमना आघिून तकलेवरः ॥ १००॥
भवॅािजसहेः ूमेरािशः शचुापहः ।
कृपाचाय ः ूमेसो वयनुः िरयौवनः ॥ १०१॥
िसगुः ूमेसाहः ूमेवँयो िवचणः ।
पिकसाशः ूमेादारो िनयामकः ॥ १०२॥
िवरो िवगताराितना पेो नारदतः ।
नतो दिणः ामः शठजीवूतारकः ॥ १०३॥
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नामूवत कोऽनथ धमगवुा िदपुषः ।
मोधो जनको जातो वनैो भिपादपः ॥ १०४॥
आमोहः ूमेलीधः आभावानगुो िवराट ्।
माधयु वत ्ारतो गौरो िवूपधकृ ् ॥ १०५॥
राधापी महाभावी राो राधनतरः ।
गोपीनाथाकोऽँयः ािधकारूसाधकः ॥ १०६॥
िनादो िनपी िनभावूकाशकः ।
सुभावपलधीः गो भिपोषकः ॥ १०७॥
सवऽगीथ भतूो िदः कमलासनः ।
सवभावानगुाधीशः सवमलकारकः ॥ १०८॥
इतेिथतं िनं साहॐं नामसुरम ।्
गोलोकवािसनो िवोगरप शािनः ॥ १०९॥
इदं गौरसहॐााम आ्मयं शचुापहम ।्
ूमेभिूदं नणृां गोिवाकष कं परम ॥् ११०॥
ूातःकाले च माे सायां मरािऽके ।
यः पठेयतो भा चतैे लभते रितम ॥् १११॥
नामाको गौरदवेो य चतेिस वत त े ।
स सव िवषयं ा भावानो भवेवुम ॥् ११२॥
यैकै न दातम द्ान े त ु भिहा भवते ।्
िवनीताय ूशााय गौरभाय धीमते ॥ ११३॥
तै दयें ततो मािमित वैवशासनम ॥्
इित ौीकिवकण परूिवरिचतम ्
ौीकृचतैच
सहॐनामोऽं सणू म ॥्
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