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garuDasahasranamastotram

ौीगडसहॐनामोऽम ्

ौीकृभाचाय ू णीतम ।्
सव वदेबहृीडसमाढाय सािणे ।
सामवदेपाय गडाय नमो नमः ॥
अ ौी गडसहॐनामोऽ महाम वािस ऋिषः,
माऽाँछािंस, सवा भीूदायी भगवािराजो गडो दवेता ।
var मोराजो गडो दवेता
हलो बीजािन,राँशयः, िबवः कीलकािन,
गडिपमहािवुू ीथ जप े िविनयोगः ।
गडान ेअुाां नमः ।
वनैतयेाय तज नीां नमः ।
ताा य ममाां नमः ।
खगोमाय अनािमकाां नमः ।
किपलााय किनिकाां नमः ।
नागाभरणालतशरीराय करतलकरपृाां नमः ।
एवं दयािदासः ॥ ॐ भभू ुववुरोिमित िदबः ॥
ानम ॥्
णा भजान ुं िहमतुसिमाकठरं पिरनीलकेशम ।्
नीलामनासं हिरतारां सपुण मीडऽेमतृकुहम ॥्
अथ ोऽम ।्
समुखुः सवुहः सखुकृमुखुािभधपगे षः ।
सरुससिेवतािः सतुदायी पात ु नः सिूरः ॥ १॥
सजुनपिरऽाता नः सचुिरतसेः सपुणऽात ।्
पगभषूः पतगः पाता ूाणािधपः पी ॥ २॥
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ौीगडसहॐनामोऽम ्

पािदनागवरैी पािूयदाकृत प्ायात ।्
पतगेः परभदेी पिरतपाकािरदप कूटो नः ॥ ३॥
नागािरन गतुो नाकौकःयूमानचिरतोऽात ।्
नरकदकमिनहा नरपूो नािशतािहिवषकूटः ॥ ४॥
नतरी िनिखलेो िनवा णाा िनरिरतौघः ।
िसयेः सकलः सूोऽात स्यू कोिट साशः ॥ ५॥
सखुपी णिनभः रेमभोजनः सधुाहारी ।
समुनाः सकुीित नाथो गडो गीरघोषोऽात ॥् ६॥
गालविमऽं गयेो गीितः पात ु गितमतां ौेः ।
गवा  गुो गणुिसगुऽिभाः ॥ ७॥
रिवसारिथसहजोऽािाभरणाितो रसो नः ।
िाकाो ोलजानू रजतिनभसिः ॥ ८॥
रूभकठोऽािियमान र्ाजा रथापािणरथः ।
तािटिभो ननमुोिषताजननीकः ॥ ९॥
ताराा महनीयो मितमाुो मनुीेः ।
माधववाहो रते ि्ऽवदृाोमशीष नः ॥ १०॥
िऽनयनपूियगुिषवणमहाीडः ।
ऽसरेवािदमिनिखलाता पायािवग फलदायी ॥ ११॥
ािसतदैेयीपः ।
वऽृािरमानहारी वषृदायी िदशत ु भिं नः ॥ १२॥
विृवरािुषतासंो विृकतािदिवषदाही ।
वकृदशंजरोगसंी नः पात ु िवहगराीरः ॥ १३॥
िवषिनतातनजुो वीया ः पात ु तजेसां रािशः ।
तयुा ौिमजमनुृृािवहीनो नः ॥ १४॥
तलुनाहीनकवरैी तिटौरः ।
तारािदमपाण रतीरिहतो धनं दात ॥् १५॥
िशतनासामः शाः शतमखविैरूभनः शाा ।
शाऽववीाऽं शिमताघौघः शरयोऽात ॥् १६॥
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ौीगडसहॐनामोऽम ्

शतदशलोचनसहजः पायाकुनः शकुाः ।
रालतमतू रिसको राजीवचाचरणयगुः ॥ १७॥
रेशचािमऽं रोिचाात ु राजपः ।
िचिनिज तकनकािी रघपुिहपाशबिवेा ॥ १८॥
रितखगिनवहोऽािाकारो गतबोधः ।
गीितनतुो गाीवा णशेो िगरां नाथः ॥ १९॥
गुभिनवहो गुाो गोिूयो गढूः ।
गानिूवो यताा यिमनो यसेोऽात ॥् २०॥
यिूयो यशी याा यथूपो योगी ।
याराो यागूभवो भिं सदा कुया त ॥् २१॥
िऽजगाथगबृिलोकपिररी ।
तिृषतातुतृापहतिटनीजनको भशृं रते ॥् २२॥
िऽवलीरितजठरियगुगणुािमिूत समतजेाः ।
तपनधिुतमकुटोऽारवािरॅाजमानकिटदशेः ॥ २३॥
ताॆाबधरीरारमानसावासः ।
चिूण तपिुलबृागितोरभयहाऽात ॥् २४॥
चपूटुिभािहिव तकमठललेः ।
िचिऽतपः पायाकमालािवराजवाः ॥ २५॥
ुीरिधवगेः ािः ीरािवासिनरतोऽात ।्
िुमहमद नः िऽयपूः यािदरोगहरः ॥ २६॥
िूशभुोरदायी ीणाराितः िितमाशाली ।
ििततलवासी में सोमिूयदशनो िदशत ु ॥ २७॥
सवशहजबलवा ा सवक ् पात ु ।
तिज तराराधीशिुतुः ॥ २८॥
तपनीयकािराानूदः सततम ।्
माो मलुभाषी मिहताा मधम रिहतो नः ॥ २९॥
मोिचतिवनतादाो मुाा मुय े भवत ु ।
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ौीगडसहॐनामोऽम ्

महदितचरणाो मिुनपऽुो मौिकोलारः ॥ ३०॥
मलकाया नो ााऽऽबीड आरितरात ।्
आकठकुमाभः आकेशाािततेराय ः ॥ ३१॥
आतपीयषूोऽादाशाकृाशगुमनो नः ।
आकाशगितणकयेमोहा ॥ ३२॥
ितिमरािदरोगहारी तणू गितमकृत प्ायात ।्
मी माराो मिणहारो मरािििनभमिूत ः ॥ ३३॥
सवा तीतः सव ः सवा धारः सनातनः ः ।
सभुगः सलुभः सबुलः सुरबाः सखुं दात ॥् ३४॥
सामाा मखरी मिखपूो मौिललमकुटोऽात ।्
मीरोलचरणो मया दाकृहातजेाः ॥ ३५॥
मायातीतो मानी मलपी महााऽात ।्
तजेोिधृतिमिहराा तिनातः ॥ ३६॥
तापसिहतकारी नापसंी तपोपः ।
ततपवचाकोटरवास िनरतोऽात ॥् ३७॥
ितलकोल िनिटलो नुोऽािदशभीितपिरमोषी ।
तािपहिरतवासाालजसोदरो लेतःु ॥ ३८॥
तनिुजतारारानणृीकृताराितः ।
ितमनखः शया ीानो नदृवे शभुदायी ॥ ३९॥
िनगमोिदतिवभवोऽाीडो िनज रो िनः ।
िननदहताशभुिनवहो िनमा ता िनलो नयोपतेः ॥ ४०॥
नतूनिविुमकठो िवसुमो वीय िजतलोकः ।
िवरजा िवततसकुीित िव ानाथो िवषं दहेीशः ॥ ४१॥
िवानाा िवजयो वरदो वासािधकारिविधपूः ।
मधरुोिमृ भाषी मीदामोलनःु पायात ॥् ४२॥
मिहलाजनशभुकृो मृहुरो मलयवािसमिुनपूः ।
मगृनािभिलिनिटलो मरकतमयिकिणीकोऽात ॥् ४३॥
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मतेरगितराधेावी दीनजनगोा ।
दीामनािसकाो दािरसंनो दयािसःु ॥ ४४॥
दािूयकृाो दमनकधारी भशृं दयताम ।्
दिडतसाधिुवपो दैहरो दानधम िनरतो नः ॥ ४५॥
वाबृशभुकृीकौकोऽभयरो िवनतुः ।
िविहतो वळनखामो यततािमूदो या ॥ ४६॥
यगुबाय वनासो यवनािरया तनां नदुत ु ।
बयो ॄरतो ॄाा ॄगुो नः ॥ ४७॥
ॄाणपिूजतमिूत ॄ ायी बहृः ।
ॄसमो ॄाशंो ॄो हिरतवण चलेोऽात ॥् ४८॥
हिरकैय रतोऽािरदासो हिरकथासः ।
हिरपजूनिनयताा हिरभातिदशभुपः ॥ ४९॥
हिरपादााीयभरो हिरकृपापाऽम ।्
हिरपादवहनसो हिरमिरिचमिूत रवताः ॥ ५०॥
दिमतपिवगव कूटो दरनाशी दरधरो दः ।
दानवदप हरो नो रदनिुतरिताशोऽात ॥् ५१॥
रीितो िरपहुा रोगसंी जाहीनः ।
धिम ो धमा ा धम ः पात ु धिम जनसेः ॥ ५२॥
धमा राो धनदो धीमान ध्ीरो धवो िधयं दात ।्
िधृतसरुासरुातेाहोमूभावसातः ॥ ५३॥
तिटनीतीरिनवा सी तनयानऽुाणः ।
तुनाद नोऽात त्रुीयपुषाथ दपीः ॥ ५४॥
तरलोयचरािररुगमखुूीितकृत प्ात ु ।
रणशरूो रयशाली रितमान र्ाजिवहारभिृसदः ॥ ५५॥
रिवनाशी रिथकवराऽवतािणूषः ।
रभसगती रिहताित ः पतूः पुयः परुातनः पणू ः ॥ ५६॥
पाः पवनगितः पिततऽाणः परारः पायात ।्
पीनासंः पथृकुीित ः तजाः ाधरः णः णदः ॥ ५७॥
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िेपः यरिहतः ुणाभतृ ्रुानासोऽात ।्
िपवण घिटतमः िितसरुनो ययातीः ॥ ५८॥
याो युो योगो युाहारो यमािच तो यगुकृत ।्
यािचतफलूदायी याः पात ु यातनाहा ॥ ५९॥
ानी िशरीरो ाताऽात ्ानदो येः ।
ानािदमगणुपणू िहतािवको मिणः ॥ ६०॥
ािहमदनदो ािनिूयकृशोरोिशः ।
यवुितजनिेतदो नो यवुपूोऽावुा च यथूः ॥ ६१॥
यामाराो यमभयहारी युिूयो योा ।
योगातोऽयात ्ातृयेाको िः ॥ ६२॥
ानहताशभुिनवहो ानघनो ानिनिधरात ।्
ाितजभयहारी नो ानूितबकमिवदेी ॥ ६३॥
ाननेहताानाो ानीशवचरणोऽात ।्
यिूयकृाजकसेो यजनािदषिनरताः ॥ ६४॥
यायावरशभुकृनतुां भिं यशोदायी ।
यमयतुयोिगूेो यादविहतकृतीरूणयी ॥ ६५॥
योजनसहॐगामी यततां नो मले यथाथ ः ।
पोिषतभः ूाः पथृतुरबाः परुाणिवाः ॥ ६६॥
पशैाचभयिनहा ूबलः ूिथतः ूसवदनयतुः ।
पऽरथो नः पायाायानँयजुौघः ॥ ६७॥
छिदतिवूिँछाराितँछोमयः सततम ।्
छोिवोँछँशााथ िवत प्ात ु ॥ ६८॥
छासशभुरोऽाोगातशभुमिूत ः ।
छलमखुदोषिवहीनाराँनायतोलाः ॥ ६९॥
छोिनरतँछाऽोरसेँछऽभृिहतः ।
छोवेँछः ूितपािदतभैवः पायात ॥् ७०॥
छागवपािततृँछायापऽुोवाित िवदेी ।

6 sanskritdocuments.org



ौीगडसहॐनामोऽम ्

छिविनिज तखजू रँछािदत िदिवषत ्ू भावोऽात ॥् ७१॥
ःनाशनो नो दमनो दवेामणीदा ता ।
ध ष ृतहः दीाः पात ु हो दवेः ॥ ७२॥
दीितवरदः सरसः सवः सशंयेा ।
सवः सोऽाोगाचाय यथाथ िवियकृत ॥् ७३॥
योगूमाणवेा युानो योगफलदायी ।
गानासो गहनो रेहचारपीडनसंी ॥ ७४॥
महभयहा गदहारी गुपो गोरसादी नः ।
गिूयो गकारािदमनामा पात ु गयेवरकीित ः ॥ ७५॥
नीितो िनरवो िनम लिचो नरिूयो नः ।
नारदगयेो नितुकीित िन ण याको रते ॥् ७६॥
िनलपो िनो धीिधो िधृताराितः ।
धृो धनयािच ँ शमनोऽाादो धिनकः ॥ ७७॥
धीो धनदा धतूाित ू ापको धरुीणो नः ।
षमखुनतुचिरतोाषणुपणू ः षडध नयनसमः ॥ ७८॥
नादाा िनदषो नविनिधसेो िनरनो नः ।
यितमिुपफलदो यितपूो हापयेिुरतम ॥् ७९॥
शतमिूत ः िशिशराा शाः पात ु शासकृत ौ्ीलः ।
शशधरकीित ः शियदो नः शातः शिमातः ॥ ८०॥
शभुकृनुसेः फलदः फालोलुसः ।
फलपी फिणकटकः फिणकिटसऽूः फलोहः पात ु ॥ ८१॥
फलभकु ् फलमलूािश येः फिणयसऽूधारी नः ।
योिषदभीितफलदो यतुिोऽाजनुा मा ॥ ८२॥
यजुपपािदतमिहमा यतुरितकेिलय ुवामणीय मनः ।
यागिचतािसमानो यशेो योिजतापदिररात ॥् ८३॥
िजतसरुसो जऽैो ोतीपो िजतािमऽः ।
जविनिज त पवनोऽायदो जीवोरुः ॥ ८४॥
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जिनधकँयपो नो जगदाा जिडमिवसंी ।
िषानः षडीकृतसरुतजेाः षडिनरतोऽात ॥् ८५॥
षमिनरतिहतदः षोडशिवधिवमहाराः ।
षािकचिूयोऽात ष्डू संृिदाा ॥ ८६॥
षोडिशयागसतुृः षणवितौाकृितकृत ।्
षग गरिहतो नारायणिनवहनोऽात ॥् ८७॥
नामाच कवरदायी नानािवधतापिवसंी ।
नवनीरदकेशोऽाानाथ ू ापको नताराः ॥ ८८॥
नयिववमहा नखयोधी पात ु िनलाा नः ।
मलयजिलो मदहा मीसनूािच तो महावीरः ॥ ८९॥
मदिच तो महीयाुानोऽवतारुायशः ।
मायाकूटिवनाशी मिुदताा सिुखतिनजभः ॥ ९०॥
सकलूदः समथ ः सवा राः सविूयः सारः ।
सकलेशः समरिहतः सकृुती नः पात ु सिूदताराितः ॥ ९१॥
पिरधतृहिरतसवुासाः पािणूोधुाकुः ।
ूवरः पावककािः पटुिननदः पात ु परावासी ॥ ९२॥
पिडतपूः पीनः पायाातालपिततवसरुी ।
पेहािच तािः नऽेानो निुतिूयो नयेः ॥ ९३॥
नवचकमालाभृाकौका नािकिहतकृः ।
िनीण सिंवदािामो िनम मो िनगेः ॥ ९४॥
िसिः िसिूयकृााराः सखुोहः ामी ।
सागरतीरिवहारी सौः पायाखुी साधःु ॥ ९५॥
ाफलाशी िगिरजाराो िगिरसिभो गमयते ।्
गाऽिुतिजतो गुयो गहुवितो गोा ॥ ९६॥
गगनाभो गितदायी गीणा िहगनसाराितः ।
रमणकिनलयो पी रसिविाकरो रते ॥् ९७॥
िचरो रागिवहीनो रो रामो रितिूयो रवकृत ।्
तिूयनऽुालतमिूत रुगितरात ॥् ९८॥
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तिुलतहिरन ुुगयेो माली महिध माौनी ।
मगृनाथिवबमोऽािुषताित दनभजनरी ॥ ९९॥
दोधयूमानभवुनो दोषिवहीनो िदनेराराः ।
िरतिवनाशी दियतो दयतां दासीकृतिऽदशः ॥ १००॥
दिुतिजतकुो दडधरो ग ितसंी ।
वििूयो वरेयो वीयििो वदावरदोऽात ॥् १०१॥
वाीिकगयेकीित व िध वुा िरताघकूटो नः ।
वसदुो वसिुूयोऽासपुूो गभ वासिवदेी ॥ १०२॥
गोदानिनरतसखुकृोकुलरी गवां नाथः ।
गोवध नो गभीरो गोलेशः पात ु गौतमाराः ॥ १०३॥
गितमाग नतुो निरतािदमपजूनागिूयकृत ।्
चामीकरूदायी चापदोऽाराचरामी ॥ १०४॥
चनचिच तदहेनरसशीतलापाः ।
चिरतपिविऽतभवुनािः पात ु चोरिवसंी ॥ १०५॥
चणुिनकरो नः सभुरः सूारः सभुिोऽात ।्
सिूदतखलः सभुानःु सुरमिूत ः सखुादः समुितः ॥ १०६॥
सनुयः सोमरसािदिूयकृायािरेः ।
विैदककमसतुृो वखैानसपिूजतो िवयारी ॥ १०७॥
ो वषृिूयोऽाषृदो िवािनिधिवराड ्िविदतः ।
पिरपािलतिवहगकुलः पुः पणूा शयः परुाणेः ॥ १०८॥
पीरधतृपगशलेः पािथ ववः पदातिरदः ।
पिरिनितकायऽाराहारः पराा नः ॥ १०९॥
तीुासंागी तयूा िदवासुः ।
तिुतकनकादधारी दानं तिृः ॥ ११०॥
तृापाशदेी िऽभवुनमिहतयीधरक ः ।
िऽगणुातीतामसगणुनाशी ततां तपिःु ॥ १११॥
तीथ िसमयपूिुहनोीथ कृटो नः ।
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तरुगपितसिेवतोऽािपरुािरािघतः ूाशंःु ॥ ११२॥
पाषाडतलूदहनः ूमेरसािः पराबमी पवू ः ।
ूेुडलगडः ूचलारः ूकृमितरात ॥् ११३॥
ूचरुयशाः ूभनुो रसदो पाधरीकृतणः ।
रसनानृिो रािदुचाचिरतोऽात ॥् ११४॥
रंहमहूपी रोषहरो िरसाधधुनदायी ।
राजिसभुषूो रिहताघौघो िररंसरुाः ॥ ११५॥
षालपजूनीयः षणुराकरः षडः ।
षससवदेी षडावेः षशनीूदः पायात ॥् ११६॥
षिशंित तः षससभोजी षडिवूः ।
षािदरवदेी यगुवदेी यभुयोयः ॥ ११७॥
याऽोुशभुं ययु ुिो यौवनासूः ।
ययुधुानो युो युाराो यशोधनः पायात ॥् ११८॥
िविुभो िववृो वा वो वयःूदो वाः ।
वच ी िवशेो िविधकृत प्ायािधानः ॥ ११९॥
दीिधितमालाधारी दशिदगािम ढोलः ।
दंािचरमखुोऽावनाशोऽाहोदयो मिुदतः ॥ १२०॥
मिूदतकषायो मृयो मनोजवो हिेतभृः ।
हयैवीनभोा हयमधेूीतमानसः पायात ॥् १२१॥
हमेाहारधारी हलेी हतेीरूणयी ।
हठयोगकृसुेो हिरभः पात ु हिरपरुःायी ॥ १२२॥
िहतदः सपुृराजिरराौवृो नः ।
ाुवः सरुः सौधीभतूौिुतः सुः ॥ १२३॥
सगरालः सथचारी सानविृकृयुशाः ।
िवजयी िववरो वयऽाीतरागभवनाशी ॥ १२४॥
वकुैठलोकवासी वैानरसिभो िवदधो नः ।
वीणागानसरुो विैदकपूो िवशुोऽात ॥् १२५॥
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नम िूयो नतेो िनभको ननो िनरातः ।
ननवनचाय ागामिनलयो नमाय ः ॥ १२६॥
िनपिवो िनया ूयतः पणा िशभािवतः पात ु ।
पुयूदः पिवऽः पुयोकः िूयवंदः ूाः ॥ १२७॥
परयतभदेी परनुमहभवाित िवदेी ।
परनुमहदाही ामोभूणाशनः पायात ॥् १२८॥
मेीमेकरो नः ौिरसाशी माभषूः ।
ाािौतापराधः िुधतजनाूदः पायात ॥् १२९॥
ौमारशाली नः वथहुरः ीरभुात ु ।
यित यागोुणू दो यतुानः ॥ १३०॥
यितवितचरणाो यितससंिृतदाहको यगुशेानः ।
याचकजनिहतकारी यगुािदरायुुनु ः ॥ १३१॥
यागफलपवेा धिृतमान धयैदिधयः ।
धीिधृतकुमतोऽामुिूयो धरामः ॥ १३२॥
धीिनिज तिधषणोऽाीमवरािथ तो धरः पात ु ।
धतृवकुैठेशानो मितमद ्येो महाकुलोूतः ॥ १३३॥
मडलगितम नोो मारूसवधारी नः ।
माजा रदशंनोवरोगसंी महोमः पात ु ॥ १३४॥
मिूषकिवषदाही नो माता मयेो िहतोुः ।
हीरोलभषूोऽाृिोगूशमनो हः ॥ १३५॥
हुडरीकिनलयो होराशाॐाथ िवोता ।
होमिूयो हताित  तवहजायावसानमोऽात ॥् १३६॥
ती ताराािकजनसिेवतम ।्
तूकाशकोऽात त्पनीयॅाजमानपो नः ॥ १३७॥
वरोगिवमद तापऽयहा राितः पात ु ।
तलताडनिनहतािरनवारािूयो नीितः ॥ १३८॥
नीरो िनातो नीरोगो िनरो नतेा ।
िनधा य िनमहो नयैाियकसौदाात ॥् १३९॥
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गौरवभृणपूो गिव ािहूभन गुः ।
गुभो गुहरो गुदायी गुभृात ु ॥ १४०॥
गयो गिरमतू रजोहरो रावारणः ।
रशनारितमो रोगहरः पात ु सनूाः ॥ १४१॥
रकसंानोऽािोिचू रोचनामिनलयो नः ।
रेो रयसिचवो डोलाियतिनगमशायी च ॥ १४२॥
ढानादसतुृो िडिूयकृ डुडुभाराितः ।
डरसिमौाादी िडिडमरवतृमानसः पायात ॥् १४३॥
डािददोषहीनो डमरहरो डमनादसुः ।
डािकािद ॒ुिमहमद पाराऽपूोऽात ॥् १४४॥
ूुः ूवरगणुः ूसरीित ः ूचडदोद डः ।
पऽी पिणतगणुौघः ूााभीः परः ूिसोऽात ॥् १४५॥
िचिूपी िचतेनपू चोदनाथ ः ।
िचकुरधतृहकोऽािरजीवी िचनिऽः ॥ १४६॥
िचऽकरििलयो िजवय दािरतिेतराः ।
दीो दुू ाणूहरो ृनाशकृिः ॥ १४७॥
बधहरो दिडतज नसो रारः ।
दानिूयो यमीशो याच ककादः पात ु ॥ १४८॥
योगपरो यतुहिेतयगाराो यगुावत ः ।
याो येो योूतो यथाथऽात ॥् १४९॥
ौीमाितारी वाणीशसमो िदशेाधःु ।
यामी मगु डो लोहारभतू कु्शलम ॥् १५०॥
पाशरशतोकाया िुतिरयं खगे ।
ौीकृभरिचता पठतां कुया दभीितं सकलम ॥् १५१॥
सपुणसीािदौिुतघटकवणः खगपते
तथागायणघ िटतमखुवणा िुतिरयम ।्
चतु ौीमिबधुवरकृाय रिचता

12 sanskritdocuments.org



ौीगडसहॐनामोऽम ्

सहॐा नाां जगित िवहगे जयत ु॥ १५२॥
॥ इित ौीगडसहॐनामोऽं सणू म ॥्
(सपुणऽिस-त।ैस।ं ४-४२ गायऽी त।ै आ। १०।१)
(ौीवासदुवेभाचाय कणासवंिध तातावबोध
ौीकृभाचाय  कृितः ।)
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