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Balaramasahasranamastotra

बलरामसहॐनामोऽम ्

यधन उवाच -

बलभि दवे ूािपाक महामनु े ।
नाां सहॐं म े ॄिूह गुं दवेगणरैिप ॥ १॥
ूािपाक उवाच -

साध ु साध ु महाराज साध ु त े िवमलं यशः ।
यृसे परिमदं गगं दवेलभम ॥् २॥
नाां सहॐं िदानां वािम तव चामतः ।
गगा चायण गोपीो दं कृातटे शभु े ॥ ३॥
ॐ अ ौीबलभिसहॐनामोऽम
गगा चाय  ऋिषः अनुपु छ्ः
सष णः परमाा दवेता बलभि इित बीजं
रवेतीित शिः अन इित कीलकं
बलभिूीथ जप े िविनयोगः ॥
अथ ानम ।्
ुरदमलिकरीटं िकिणीकणाह

चलदलककपोलं कुडलौीमखुाम ।्
तिुहनिगिरमनों नीलमघेारां

हलमसुलिवशालं कामपालं समीडे ॥ ४॥
अथ ोऽम ।्
ॐ बलभिो रामभिो रामः सष णोऽतुः ।
रवेतीरमणो दवेः कामपालो हलायधुः ॥ ५॥
नीलारः तेवण बलदवेोऽतुामजः ।
ूलो महावीरो रौिहणयेः ूतापवान ॥् ६॥
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बलरामसहॐनामोऽम ्

तालाो मसुली हली हिरय वरो बली ।
सीरपािणः पपािणलगडुी वणेवुादनः ॥ ७॥
कािलीभदेनो वीरो बलः ूबल ऊगः ।
वासदुवेकलानः सहॐवदनः राट ्॥ ८॥
वसवु समुतीभता  वासदुवेो वसूमः ।
यमो यादवेो माधवो विृवभः ॥ ९॥
ारकेशो माथरुशेो दानी मानी महामनाः ।
पणू ः परुाणः पुषः परशेः परमेरः ॥ १०॥
पिरपणू तमः साारमः पुषोमः ।
अनः शातः शषेो भगवाकृतःे परः ॥ ११॥
जीवाा परमाा च राा ीवुोऽयः ।
चतुू हतवुदतमुू ित तुदः ॥ १२॥
ूधान ं ूकृितः साी सातः सवान स्खी ।
महामना बिुसखतेोऽहार आवतृः ॥ १३॥
इियशेो दवेाताा ान ं कम  च शम च ।
अितीयो ितीय िनराकारो िनरनः ॥ १४॥
िवराट ्सॆाट ्महौघ धारः ाुिरमुान ।्
फणीः फिणराज सहॐफणमिडतः ॥ १५॥
फणीरः फणी ूित ः फूारी चीरः ूभःु ।
मिणहारो मिणधरो िवतली सतुली तली ॥ १६॥
अतली सतुलेश पाताल तलातलः ।
रसातलो भोिगतलः ुरो महातलः ॥ १७॥
वासिुकः शचडूाभो दवेदो धनयः ।
कलाो वगेतरो धतृराो महाभजुः ॥ १८॥
वाणीमदमाो मदघिूण तलोचनः ।
पाः पमाली च वनमाली मधौुवाः ॥ १९॥
कोिटकप लावयो नागकासमिच तः ।
नपूरुी किटसऽूी च कटकी कनकादी ॥ २०॥
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बलरामसहॐनामोऽम ्

मकुुटी कुडली दडी िशखडी खडमडली ।
किलः किलिूयः कालो िनवातकवचेरः ॥ २१॥
सहंारकृिुिवपःु कालािः ूलयो लयः ।
महािहः पािणिनः शाभाकारः पतिलः ॥ २२॥
काायनः पिमाभः ोटायन उरमः ।
वकुैठो यािको यो वामनो हिरणो हिरः ॥ २३॥
कृो िवमु हािवःु ूभिविुव शषेिवत ।्
हंसो योगेरः कूम वाराहो नारदो मिुनः ॥ २४॥
सनकः किपलो मः कमठो दवेमलः ।
दाऽयेः पथृवुृ  ऋषभो भाग वोमः ॥ २५॥
धिरनृ िसहं किलना रायणो नरः ।
रामचो राघवेः कोशलेो रघूहः ॥ २६॥
काकुः कणािसू राजेः सव लणः ।
शरूो दाशरिथाता कौसानवनः ॥ २७॥
सौिमिऽभ रतो धी शऽुः शऽतुापनः ।
िनषी कवची खी शरी ाहतकोकः ॥ २८॥
बगोधािुलऽाणः शकुोदडभनः ।
यऽाता यभता  मारीचवधकारकः ॥ २९॥
असरुािराटकािरिव भीषणसहायकृत ।्
िपतवृाकरो हष च िवराधािरव नचेरः ॥ ३०॥
मिुनम ुिनिूयिऽकूटारयिनवासकृत ।्
कबहा दडकेशो रामो राजीवलोचनः ॥ ३१॥
मतवनसारी नतेा पवटीपितः ।
समुीवः समुीवसखो हनमुीतमानसः ॥ ३२॥
सतेबुो रावणािरलादहनतरः ।
रावयिरः पुको जानकीिवरहातरुः ॥ ३३॥
अयोािधपितः ौीमाँवणािरः सरुािच तः ।
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बलरामसहॐनामोऽम ्

सयू वशंी चवशंी वशंीवािवशारदः ॥ ३४॥
गोपितगपवृशेो गोपो गोपीशतावतृः ।
गोकुलेशो गोपपऽुो गोपालो गोगणाौयः ॥ ३५॥
पतूनािरब कािर तणृावत िनपातकः ।
अघािरधनकुािर ूलािरो जेरः ॥ ३६॥
अिरहा केिशशऽुमासरुिवनाशकृत ।्
अिपानो धपानो वृावनलतािौतः ॥ ३७॥
यशोमितसतुो भो रोिहणीलािलतः िशशःु ।
रासमडलमो रासमडलमडनः ॥ ३८॥
गोिपकाशतयथूाथ शचडूवधोतः ।
गोवध नसमुता  शबिजजरकः ॥ ३९॥
वषृभानवुरो न आनो नवध नः ।
नराजसतुः ौीशः कंसािरः कािलयाकः ॥ ४०॥
रजकािरम ुिकािरः कंसकोदडभनः ।
चाणरूािरः कूटहा शलािरोशलाकः ॥ ४१॥
कंसॅातिृनहा च मयुूवत कः ।
गजहा कंसहा कालहा कलहा ॥ ४२॥
मागधािरय वनहा पाडुपऽुसहायकृत ।्
चतभु ुजः ँयामलाः सौौपगिविूयः ॥ ४३॥
युभृवसखा मी मिवशारदः ।
वीरहा वीरमथनः शचबगदाधरः ॥ ४४॥
रवेतीिचहता  च रवेतीहष वनः ।
रवेतीूाणनाथ रवेतीिूयकारकः ॥ ४५॥
ोितिततीभता  रवैतािििवहारकृत ।्
धिृतनाथो धनाो दानाो धनेरः ॥ ४६॥
मिैथलािच तपादाो मानदो भवलः ।
यधनगुग ुव गदािशाकरः मी ॥ ४७॥
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बलरामसहॐनामोऽम ्

मरुािरम दनो मोऽिनो धिनां वरः ।
कवृः कवृी कवृवनूभःु ॥ ४८॥
मकमिणमा ो गाडीवी कौरवेरः ।
कुाडखडनकरः कूपकण ू हारकृत ॥् ४९॥
सेो रवैतजामाता मधमुाधवसिेवतः ।
बिलपुसवा ो ः पुः ूहिष तः ॥ ५०॥
वाराणसीगतः बुः सवः पौसकघातकः ।
सनुी िशखरी िशी ििवदािनषदूनः ॥ ५१॥
हिनापरुसष रथी कौरवपिूजतः ।
िवकमा  िवधमा  दवेशमा  दयािनिधः ॥ ५२॥
महाराजऽधरो महाराजोपलणः ।
िसगीतः िसकथः शुचामरवीिजतः ॥ ५३॥
ताराः कीरनास िबोः सिुतिवः ।
करीकरदोद डः ूचडो मघेमडलः ॥ ५४॥
कपाटवाः पीनासंः पपादुरिुतः ।
महिवभिूतभू तशेो बमोी समीणः ॥ ५५॥
चैशऽःु शऽसुो दविनषदूकः ।
अजातशऽःु पापो हिरदाससहायकृत ॥् ५६॥
शालबाः शाहा तीथ यायी जनेरः ।
निैमषारययाऽाथ गोमतीतीरवासकृत ॥् ५७॥
गडकीानवावी वजैयीिवरािजतः ।
अानपजधरो िवपाशी शोणसतुः ॥ ५८॥
ूयागतीथ राज सरयःू सतेबुनः ।
गयािशर धनदः पौलः पलुहाौमः ॥ ५९॥
गासागरसाथ सगोदावरीपितः ।
विेण भीमरथी गोदा ताॆपण वटोदका ॥ ६०॥
कृतमाला महापुया कावरेी च पयिनी ।
ूतीची स ुू भा वणेी िऽवणेी सरयपूमा ॥ ६१॥
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बलरामसहॐनामोऽम ्

कृा पा नम दा च गा भागीरथी नदी ।
िसाौमः ूभास िबिब सरोवरः ॥ ६२॥
पुरः सैवो जू नरनारायणाौमः ।
कुऽेपती रामो जामदो महामिुनः ॥ ६३॥
इलाजहा च सदुामासौदायकः ।
िविजिनाथ िऽलोकिवजयी जयी ॥ ६४॥
वसमालतीकष गदो गो गदामजः ।
गणुाण वो गणुिनिधग ुणपाऽो गणुाकरः ॥ ६५॥
रवीजलाकारो िनग ुणः सगणुो बहृत ।्
ः ौतुो भवूतो भिवािवमहः ॥ ६६॥
अनािदरािदरानः ूधामा िनररः ।
गणुातीतः समः साः समििव ककः ॥ ६७॥
गढूाढूो गणुो गौणो गणुाभासो गणुावतृः ।
िनोऽरो िनिव कारोऽरोऽजॐसखुोऽमतृः ॥ ६८॥
सवगः सव िवाथ ः समबिुः समूभः ।
अेोऽे आपणूऽशोोऽदाोणऽिनवत कः ॥ ६९॥
ॄ ॄधरो ॄा ापको ापकः किवः ।
अाकोऽिधभतूािधदवैः ाौयाौयः ॥ ७०॥
महावायमु हावीरेापतनिुतः ।
ूरेको बोधको बोधी ऽयोिवशंितको गणः ॥ ७१॥
अशंाशं नरावशेोऽवतारो भपूिरितः ।
महज नपःसं भभू ुवःिरित िऽधा ॥ ७२॥
निैमिकः ूाकृितक आिकमयो लयः ।
सग िवसग ः सगा िदिन रोधो रोध ऊितमान ॥् ७३॥
मरावतार मनमु नसुतुोऽनघः ।
यःू शावः शः ायवुसहायकृत ॥् ७४॥
सरुालयो दवेिगिरमहमािच तो िगिरः ।
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बलरामसहॐनामोऽम ्

िगरीशो गणनाथ गौरीशो िगिरगरः ॥ ७५॥
िविकूटो मनैाकः सवुलेः पािरभिकः ।
पतः िशिशरः को जािधः शलैसमः ॥ ७६॥
कालरो बहृानदु रीभृिकेरः ।
सानराज मारः पािरजातकः ॥ ७७॥
जयकृयाो जयीिदजयाकुलः ।
वऽृहा दवेलोक शशी कुमदुबावः ॥ ७८॥
नऽशेः सधुािसमुृ गः पुः पनुव सःु ।
होऽिभिज ौवणो वधैिृतभा रोदयः ॥ ७९॥
ऐः साः शभुः शुो तीपातो ीवुः िसतः ।
िशशमुारो दवेमयो ॄलोको िवलणः ॥ ८०॥
रामो वकुैठनाथ ापी वकुैठनायकः ।
तेीपो िजतपदो लोकालोकाचलािौतः ॥ ८१॥
भिूमवकुठदवे कोिटॄाडकारकः ।
असॄाडपितगलोकेशो गवां पितः ॥ ८२॥
गोलोकधामिधषणो गोिपकाकठभषूणः ।
ौीधारः ौीधरो लीलाधरो िगिरधरो धरुी ॥ ८३॥
कुधारी िऽशलूी च बीभी घघ रनः ।
शलूसूिप तगजो गजचमधरो गजी ॥ ८४॥
अमाली मुडमाली ाली दडकमडः ।
वतेालभूृतसः कूाडगणसवंतृः ॥ ८५॥
ूमथशेः पशपुितमृ डानीशो मडृो वषृः ।
कृताकालसािरः कूटः काभरैवः ॥ ८६॥
षडाननो वीरभिो दयिवघातकः ।
खप राशी िवषाशी च शिहः िशवाथ दः ॥ ८७॥
िपनाकटारकरलारनपूरुः ।
पिडतक िवाै वदेपाठी ौतुीरः ॥ ८८॥
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बलरामसहॐनामोऽम ्

वदेाकृाशाी मीमासंी कणनामभाक ् ।
काणािदगतमो वादी वादो नयैाियको नयः ॥ ८९॥
वशैिेषको धम शाी सव शााथ तगः ।
वयैाकरणकृो वयैासः ूाकृितव चः ॥ ९०॥
पाराशरीसिंहतािवाकृाटकूदः ।
पौरािणकः िृतकरो वैो िवािवशारदः ॥ ९१॥
अलारो लणाथ िवनविनः ।
वाोटः पदोटः ोटविृ साथ िवत ॥् ९२॥
श ृार उलः ोऽतुो हाो भयानकः ।
अो यवभोजी च यवबीतो यवाशनः ॥ ९३॥
ूादरकः िध ऐलवशंिववनः ।
गतािधररीषाो िवगािधगा िधनां वरः ॥ ९४॥
नानामिणसमाकीण नानारिवभषूणः ।
नानापुधरः पुी पुधा ूपिुतः ॥ ९५॥
नानाचनगाो नानापुरसािच तः ।
नानावण मयो वण नानावधरः सदा ॥ ९६॥
नानापकरः कौशी नानाकौशयेवषेधकृ ् ।
रकलधारी च धौतवसमावतृः ॥ ९७॥
उरीयधरः पण घनककुसवान ।्
पीतोीषः िसतोीषो रोीषो िदगरः ॥ ९८॥
िदाो िदरचनो िदलोकिवलोिकतः ।
सवपमो िनपमो गोलोकाीकृताणः ॥ ९९॥
कृतोगोलोकः कुडलीभतू आितः ।
माथरुो माथरुादश चलनलोचनः ॥ १००॥
दिधहता  धहरो नवनीतिसताशनः ।
तबभकु ् तबहारी च दिधचौय कृतौमः ॥ १०१॥
ूभावतीबकरो दामी दामोदरो दमी ।
िसकताभिूमचारी च बालकेिलो जाभ कः ॥ १०२॥

8 sanskritdocuments.org



बलरामसहॐनामोऽम ्

धिूलधसूरसवा ः काकपधरः सधुीः ।
मुकेशो ववृः कािलीकूलवीणः ॥ १०३॥
जलकोलाहली कूली पूाणलेपकः ।
ौीवृावनसारी वशंीवटतटितः ॥ १०४॥
महावनिनवासी च लोहाग लवनािधपः ।
साधःु िूयतमः साः साीशो गतसासः ॥ १०५॥
रनाथो िवलेशो मिुनाथोऽघनाशकः ।
सिुकित ः सयुशाः ीतो यशी ररनः ॥ १०६॥
रागषो रागपऽुो रािगणीरमणोकुः ।
दीपको मघेमारः ौीरागो मालकोशकः ॥ १०७॥
िहोलो भरैवा रजाितरो मृः ।
तालो मानूमाण रगः कलारः ॥ १०८॥
शमी ँयामी शतानः शतयामः शतबतःु ।
जागरः सु आसुः सषुुः  उवरः ॥ १०९॥
ऊजः ूज िनज र िवरो रविज तः ।
रिजरकता  च रयकु ् िऽरो रः ॥ ११०॥
जावान ज्कुाशी जूीपो िपािरहा ।
शािलः शािलीपः ः वनेरः ॥ १११॥
कुशधारी कुशः कौशी कौिशकः कुशिवमहः ।
कुशलीपितः काशीनाथो भरैवशासनः ॥ ११२॥
दाशाहः सातो विृभजोऽकिनवासकृत ।्
अको िभतः ूोतः सातां पितः ॥ ११३॥
शरूसनेोऽनिुवषयो भोजवृकेरः ।
आकः सवनीित उमसनेो महोमवाक ् ॥ ११४॥
उमसनेिूयः ूाः पाथ यसभापितः ।
सधुमा िधपितः सं विृचबावतृो िभषक ् ॥ ११५॥
सभाशीलः सभादीपः सभाि सभारिवः ।
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सभाचः सभाभासः सभादवेः सभापितः ॥ ११६॥
ूजाथ दः ूजाभता  ूजापालनतरः ।
ारकाग सारी ारकामहिवमहः ॥ ११७॥
ारकाःखसहंता  ारकाजनमलः ।
जगाता जगाता जगता  जगिता ॥ ११८॥
जगजु गाता जगिऽो जगखः ।
ॄयदवेो ॄयो ॄपादरजो दधत ॥् ११९॥
ॄपादरजःश ॄपादिनषवेकः ।
िवूािजलपतूाो िवूसवेापरायणः ॥ १२०॥
िवूमुो िवूिहतो िवूगीतमहाकथः ।
िवूपादजलािा ो िवूपादोदकिूयः ॥ १२१॥
िवूभो िवूगुिव ू ो िवूपदानगुः ।
अौिहणीवतृो योा ूितमापसयंतुः ॥ १२२॥
चतरुऽिगराः पवत सामोृतपाकः ।
गजकोिटूयायी च रथकोिटजयजः ॥ १२३॥
महारथाितरथो जऽैं नमाितः ।
नारायणाी ॄाी रणाघी रणोटः ॥ १२४॥
मदोटो युवीरो दवेासरुभरः ।
किरकण मजेुलाकुडलः ॥ १२५॥
अमगो वीरसद मदलो रणम दः ।
भटः ूितभटः ूोो बाणवष सतुोयदः ॥ १२६॥
खखिडतसवा ः षोडशाः षडरः ।
वीरघोषः िवपवु ळाो वळभदेनः ॥ १२७॥
णवळो भदडः शऽिुनभ नोतः ।
अहासः पधरः पराीपितः पटुः ॥ १२८॥
कलः पटहवािदऽो ारो गिज तनः ।
साधभु पराधीनः तः साधभुषूणः ॥ १२९॥

10 sanskritdocuments.org



बलरामसहॐनामोऽम ्

अतः साधमुयः साधमुमना मनाक ् ।
साधिुूयः साधधुनः साधुाितः सधुाघनः ॥ १३०॥
साधचुारी साधिुचः साधवुासी शभुादः ।
इित नाां सहॐं त ु बलभि कीित तम ॥् १३१॥
सविसिूदं नणॄां चतवु ग फलूदम ।्
शतवारं पठेु स िवावान भ्विेदह ॥ १३२॥
इिरां च िवभिूतं चािभजनं पमवे च ।
बलमोज पठनाव ूाोित मानवः ॥ १३३॥
गाकूलेऽथ कािलिकूले दवेालये तथा ।
सहॐावत पाठेन बलाििः ूजायते ॥ १३४॥
पऽुाथ लभते पऽुं धनाथ लभते धनम ।्
बामुते बो रोगी रोगािवत त े ॥ १३५॥
अयतुावत पाठे च परुया िवधानतः ।
होमतप णगोदानिवूाच नकृतोमात ॥् १३६॥
पटलं पितं ोऽं कवचं त ु िवधाय च ।
महामडलभता  ािडतो मडलेरःै ॥ १३७॥
मभेकण ू िहता मदगने िवला ।
अलरोित तारां ॅमृावली भशृम ॥् १३८॥
िनारणः पठेु ूीथ रवेतीपतःे ।
नाां सहॐं राजे स जीवु उते ॥ १३९॥
सदा वसे गहृे बलभिोऽतुामजः ।
महापातिप जनः पठेामसहॐकम ॥् १४०॥
िछा मेसमं पापं भुा सव सखुं िह ।
परारं महाराज गोलोकं धाम याित िह ॥ १४१॥
ौीनारद उवाच -

इित ौुातुामज बलदवे पां
धिृतमान ध्ात राः सपय या सिहतया परया
भा ूािपाकं पजूयामास ।
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तमनुाािशषं दा ूािपाको मनुीो
गजायााौमं जगाम ॥ १४२॥
भगवतोऽन बलभि परॄणः कथां
यः श ृणतु े ौावयते तयाऽऽनमयो भवित ॥ १४३॥
इदं मया त े किथतं नपृे सवा थ दं ौीबलभिखडम ।्
श ृणोित यो धाम हरःे स याित िवशोकमानमखडपम ॥् १४४॥
इित ौीगग सिंहतायां बलभिखडे ूािपाकयधनसवंादे
बलभिसहॐनामवण न ं नाम ऽयोदशोऽायः ॥ ग. स.ं अधाय १३॥

Garga Samhita, Balabhadrakhanda, Adhaya 13

Encoded by Vishwas Bhide http://satsangdhara.net/

Proofread by PSA Easwaran

Balaramasahasranamastotra

pdf was typeset on February 7, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

12 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

