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.. shrIdattAtreya sahasranAma stotram 2 ..

॥ ौीदाऽयेसहॐनामोऽम २् ॥
िनिखलागमत ॄानपरायण ।
वदााकं मुपुायं सतू सवपकारकम ॥् १॥
सवदवेषे ु को दवेः सो मोूदो भवते ।्
को मनवुा  भवे सः ूीितकरो ीवुम ॥् २॥
सतू उवाच -
िनगमागमतो वधतूिदरः ।
भवाूवणो द एव िह केवलः ॥ ३॥
सदा ूसवदनो भिचकैतरः ।
त नामानािन वत ऽेथादः परम ॥् ४॥
द नामसाहॐं त ूीितिववध नम ।्
यिदं पठत े िनं दाऽयेकैमानसः ॥ ५॥
मुते सव पापेः स सःो नाऽ सशंयः ।
अे ताम सयंाित पनुराविृलभम ॥् ६॥
(अ ौीमाऽयेसहॐनामक तु ।
ऋिषॄ  िविनिरिदोनुुं ूकीित म ॥्
दाऽयेोऽदवेता दाऽयेातारकम ।्
दाकारंरफेसयंंु दबीजमदुातम ॥्
िािमािद िऽिभः ूों बीजं शि कीलकम ।्
षाअॅऊघफु? बीजसयंु षडास ईिरतः ॥ ??
पीतारालत पृभागं भावगुठामलदहेम ।्
िवऽुभािपजटािभरामं ौीदयोगीशमहं भजािम ॥)
अ ौीमाऽयेसहॐनामोऽम अवधतू ऋिषः ।
अनुुः । िदगरो दवेता । ॐ बीजम ।् ॑ शिः ।
ब कीलकम ।् ौीदाऽयेूीथ जप े िविनयोगः ॥
अथ ानम -्
िदगरं भिवलेिपतां बोधाकं मिुकरं पस म ।्
िनमा नसं ँयामतन ुं भजऽेहं दाऽयें ॄसमािधयुम ॥्
अथ सहॐनामोऽम ।्
दाऽयेो महोयोगी योगशेामरूभमु ।्
मिुनिदगरो बालो मायामुो मदापहः ॥ १॥
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॥ ौीदाऽयेसहॐनामोऽम २् ॥

अवधतूो महानाथः शरोऽमरवभः ।
महादवेािददवेः परुाणूभरुीरः ॥ २॥
सकृभृावः साा ससागरः ।
सिवसाी च ससाोऽमरािधपः ॥ ३॥
भतूकृूतभृवै भतूाा भतूसवः ।
भतूभावो भवो भतूिवथा भतूकारणः ॥ ४॥
भतूसाी ूभिूत भतूानां परमा गितः ।
भतूसिवहीनाा भतूाा भतूशरः ॥ ५॥
भतूनाथो महानाथािदनाथो महेरः ।
सवभतूिनवासाा भतूसापनाशनः ॥ ६॥
सवा ा सव भृव ः सव ः सव िनण यः ।
सवसाी बहृानःु सव िववमलः ॥ ७॥
शाः सः समः पणू केाकी कमलापितः ।
रामो रामिूयवै िवरामो रामकारणम ॥् ८॥
शुाा पावनोऽनः ूतीतः परमाथ भतृ ।्
हंससाी िवभुवै ूभःु ूलय इिप ॥ ९॥
िसाा परमाा च िसानां परमा गितः ॥
िसििसथा साः साधनो ुमथा ॥ १०॥
सलुणः समुधेावी िवावािगतारः ।
िवर महाबाब लानवध नः ॥ ११॥
अपुषः ूाः परः परमाथ क ् ।
परापरिविनम ुो युूकाशवान ॥् १२॥
दयावागवाावी भावाा भावकारणः ।
भवसापनाश पुवािडतो बधुः ॥ १३॥
ूविुव ाा ूॄ सनातनः ।
ूमाणिवगतवै ूाहारिनयोजकः ॥ १४॥
ूणवः ूणवातीतः ूमखुः ूलयाकः ।
मृुयो िविवाा शराा परो वपःु ॥ १५॥
परमनिुवयेः परमािन सिंतः ।
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.. shrIdattAtreya sahasranAma stotram 2 ..

ूबोधकलनाधारः ूभावूवरोमः ॥ १६॥
िचदरििलासिदाकाशिमः ।
िचचतैिचाा दवेानां परमा गितः ॥ १७॥
अचेतेनाधारतेनािचिवबमः ।
िचाा चतेनापो लसजलोचनः ॥ १८॥
परॄ परं ोितः परं धाम परपः ।
परं सऽूं परं तं पिवऽं परमोहवान ॥् १९॥
ऽेः ऽेगः ऽेः ऽेाधारः परुनः ।
ऽेशूो लोकसाी ऽेवानायकः ॥ २०॥
योगेो योगपू योग आिवदां शिुचः ।
योगमायाधरः ाणरुचलः कमलापितः ॥ २१॥
योगशेो योगिनमा ता योगानूकाशनः ।
योगपालो लोकपालः ससंारतमनाशनः ॥ २२॥
गुो गुतमो गुो मुो युः सनातनः ।
गहनो गगनाकारो गीरो गणनायकः ॥ २३॥
गोिवो गोपितगा गोभागो भावसिंतः ।
गोसाी गोतमािर गाारो गगनाकृितः ॥ २४॥
योगयुो भोगयुः शामुसमािधमान ।्
सहजः सकलेशानः कात वीय वरूदः ॥ २५॥
सरजा िवरजाः प ुसंो पावनः पापनाशनः । पमुान ्
परावरिविनम ुः परोितः परुातनः ॥ २६॥
नानाोितरनकेाा योितः सदािशवः ।
िदोितम यवै सिवानभारः ॥ २७॥
िनशुः परः पणू ः ूकाशः ूकटोवः ।
ूमादिवगतवै परशेः परिवबमः ॥ २८॥
योगी योगो योगप योगाासूकाशनः ।
योा मोा िवधाता च ऽाता पाता िनरायुः ॥ २९॥
िनमुो िनयुः सः सपराबमः ।
सशिुकरः सथा सतृां गितः ॥ ३०॥
ौीधरः ौीवपःु ौीमान ौ्ीिनवासोऽमरािच तः ।
ौीिनिधः ौीपितः ौेः ौयेरमाौयः ॥ ३१॥
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॥ ौीदाऽयेसहॐनामोऽम २् ॥

ागी ागाथ सागाा ागिवमहः ।
ागलणिसाा ागागकारणः ॥ ३२॥
भोगो भोा तथा भोयो भोगसाधनकारणः ।
भोगी भोगाथ सो भोगानूकाशनः ॥ ३३॥
केवलः केशवः कृः कंवासाः कमलालयः ।
कमलासनपू हिररानखडनः ॥ ३४॥
महाा महदािद महशेोमवितः ।
मनोबिुिवहीनाा मानाा मानवािधपः ॥ ३५॥
भवुनशेो िवभिूत धिृतमधा िृतद या ।
ःखदावानलो बुः ूबुः परमेरः ॥ ३६॥
कामहा बोधहा चवै ददप मदापहः ।
अानपितिमरािर भवािरभ ुवनेरः ॥ ३७॥
पकुिूपभिूृपी पाा पकारणः ।
पो पसाी च नामपो गणुाकः ॥ ३८॥
अूमयेः ूमये ूमाणं ूणवाौयः ।
ूमाणरिहतोऽिचतेनािवगतोऽजरः ॥ ३९॥
अरोऽरमु िवरो रनाशनः ।
िविशो िवशाी च ो ाविज तः ॥ ४०॥
गणुशेो गणुकाय गणुाा गणभावनः ।
अनगणुसो गणुगभ गणुािधपः ॥ ४१॥
गणशेो गणुनाथ गणुाा गणभावनः ।
गणबिुव वकेाा गणुयुः पराबमी ॥ ४२॥
अतः बतरुि कृतः सफलाौयः ।
य यफो य इोऽमरोमः ॥ ४३॥
िहरयगभ ः ौीगभ ः खगभ ः कुणपेरः ।
मायागभ लोकगभ ः यभू ुवनाकः ॥ ४४॥
िनापो िनिबडो नी बोधी बोधसमाौयः ।
बोधाा बोधनाा च भदेवतैडखडनः ॥ ४५॥
ाभाो भाविनम ुो ोऽसमाौयः ।
िनतृो िनराभासो िनवा णः शरणः सुत ॥् ४६॥
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गुशेो गणुगीरो गणुदोषिनवारणः ।
गणुसिवहीन योगारदे प नाशनः ॥ ४७॥
आनः परमानः ानसखुवध नः ।
सानिदानः सवा नपरायणः ॥ ४८॥
सिूपः सहजः सः ानः समुनोहरः ।
सवः सवा रवै पवूा वू तरथा ॥ ४९॥
खमयः खपरः खािदः ख खतनःु खगः ।
खवासाः खिवहीन खिनिधः खपराौयः ॥ ५०॥
अनािदप सयू मडलमगः ।
अमोघः परमामोघः परोः वरदः किवः ॥ ५१॥
िवचिुव साी िवबाध नेरः ।
धनयो महातजेािेजजैसः सखुी ॥ ५२॥
ोितितम यो जतेा ोितषां ोितराकः ।
ोितषामिप ोित जनको जनमोहनः ॥ ५३॥
िजतिेयो िजतबोधो िजताा िजतमानसः ।
िजतसो िजतूाणो िजतससंारवासनः ॥ ५४॥
िनवा सनो िनरालो िनयगमेविज तः ।
िनरीहो िनरहारो िनराशीिन पािधकः ॥ ५५॥
िनबोधो िविवाा िवशुोमगौरवः ।
िवाथ परमाथ च ौाथ साधनाकः ॥ ५६॥
ूाहारी िनराहारी सवा हारपरायणः ।
िनशुो िनराकाी पारायणपरायणः ॥ ५७॥
अणोरणतुरः सूः लूः लूतरथा ।
एकथाऽनकेपो िवपः सनातनः ॥ ५८॥
नकैपो िवपाा नकैबोधमयोऽिप च ।
नकैनाममयवै नकैिवािववध नः ॥ ५९॥
एककैािकवै नानाभाविवविज तः ।
एकारथा बीजः पणू िबः सनातनः ॥ ६०॥
मवीय मबीजः शावीय जगितः ।
नानावीय धरवै शबेशः पिृथवीपितः ॥ ६१॥
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॥ ौीदाऽयेसहॐनामोऽम २् ॥

ूाणशेः ूाणदः ूाणः ूाणायामपरायणः ।
ूाणपकिनम ुः कोशपकविज तः ॥ ६२॥
िनलो िनलोऽसो िनपो िनरामयः ।
िनराधारो िनराकारो िनिव कारो िनरनः ॥ ६३॥
िनतीतो िनराभासो िनरासो िनराकुलः ।
िनासव गतवै िनरारो िनराौयः ॥ ६४॥
िनररः सगोा शाो दाो महामिुनः ।
िनःशः सकृुतः ः सवादी सरुेरः ॥ ६५॥
ानदो ानिवानी ानााऽऽनपिूरतः ।
ानयिवदां दो ानािलनो बधुः ॥ ६६॥
दयावावरोगािरििकाचरमागितः ।
चमडलमकोिटसशुीतलः ॥ ६७॥
यकृरमो यी याढपरािजतः ।
यिववास याधारो धराधरः ॥ ६८॥
तभतूाा महूकाशनः ।
तसानयोगः साशाूवत कः ॥ ६९॥
अनिवबमो दवेो माधव धनेरः ।
साधःु साधवुिराा सावधानोऽमरोमः ॥ ७०॥
िनःसो िनराधारो ध रो ािवितः ।
आरोयसखुदवै ूवरो वासवथा ॥ ७१॥
परशेः परमोदारः ूैतग मः ।
राधष रावासो रपिरनाशनः ॥ ७२॥
वदेिवदेकृदेो वदेाा िवमलाशयः ।
िविवसवेी च ससंारौमनाशनथा ॥ ७३॥
ॄयोिनबृ होिनिव योिनिव दहेवान ।्
िवशालाो िवनाथो हाटकादभषूणः ॥ ७४॥
अबाो जगदाराो जगदाज वपालनः ।
जनवानवाम धम गो धम वध नः ॥ ७५॥
अमतृः शातः साः िसिदः समुनोहरः ।
खॄखानो मनुीनां परमा गितः ॥ ७६॥
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उपिा तथा ौेः शिुचभू तो नामयः ।
वदेिसावे मानसाादवध नः ॥ ७७॥
दहेदो गणुादो लोकादो िववकेिवत ।्
हरवै गुग ुवरोमः ॥ ७८॥
कम कमिविनम ुः संासी साधकेरः ।
सवभाविवहीन तृासिनवारकः ॥ ७९॥
ागी ागवपुागागदानिवविज तः ।
ागकारणागाा सुः सखुदायकः ॥ ८०॥
दो दािदव ानवादूवत कः ।
शॄमयाा च शॄूकाशवान ॥् ८१॥
मिसःु ूभिवु सिहिुव गतारः ।
िवमो महावो िवशालोमवािुनः ॥ ८२॥
ॄिवभाव ॄिष बा णिूयः ।
ॄ ॄूकाशाा ॄिवाूकाशनः ॥ ८३॥
अिऽवशंूभतूाा तापसोमवितः ।
आवासी िवधयेाा िऽवशंिववध नः ॥ ८४॥
ूवत नो िनवृाा ूलयोदकसिभः ।
नारायणो महागभ भाग विूयकृमः ॥ ८५॥
सःखदलनः ससंारतमनाशनः ।
िऽिवबमिधाकारिमिूत िगणुाकः ॥ ८६॥
भदेऽयहरवै तापऽयिनवारकः ।
दोषऽयिवभदेी च सशंयाण वखडनः ॥ ८७॥
असशंयसढूो वादी राजनितः ।
राजयोगी महायोगी भावगिलतथा ॥ ८८॥
पुयोकः पिवऽािा नयोगपरायणः ।
ानो ानग िवधयेाा परुातनः ॥ ८९॥
अिवयेो राा मुिबसनातनः ।
जीवसीवनो जीवििलासिदाौयः ॥ ९०॥
महेोऽमरमा योगेो योगिवमः ।
योगधम था योगिविनयः ॥ ९१॥
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॥ ौीदाऽयेसहॐनामोऽम २् ॥

नकैबारनाा नकैनामपराबमः ।
नकैाी नकैपाद नाथनाथोमोमः ॥ ९२॥
सहॐशीषा  पुषः सहॐाः सहॐपात ् ।
सहॐपैव सहॐारमयोवः ॥ ९३॥
िऽपादपुषवै िऽपाथवै च ।
क महावीय योगवीय िवशारदः ॥ ९४॥
िवजयी िवनयी जतेा वीतरागी िवरािजतः ।
िो रौिो महाभीमः ूामुः सदाशिुचः ॥ ९५॥
अितरनाा ूगाा िनररः ।
अपाप सवभाविविनवृ तः ॥ ९६॥
अः शूो बिहः शूः शूाा शूभावनः ।
अःपणू बिहःपणू ः पणूा ा पणू भावनः ॥ ९७॥
अागी बिहागी ागाा सवयोगवान ् ।
अया गी बिहया गी सव योगपरायणः ॥ ९८॥
अभगी बिहभगी सव भोगिवमः ।
अिन ो बिहिन ः सव िनामयथा ॥ ९९॥
बाारिवमु बाारिवविज तः ।
शाः शुो िवशु िनवा णः ूकृतःे परः ॥ १००॥
अकालः कालनमेी च कालकालो जनेरः ।
कालाा कालकता  च कालः कालनाशनः ॥ १०१॥
कैवपददाता च कैवसखुदायकः ।
कैवकलनाधारो िनभ रो हष वध नः ॥ १०२॥
दयो षीकेशो गोिवो गभ विज तः ।
सकलागमपू िनगमो िनगमाौयः ॥ १०३॥
पराशिः पराकीित ः पराविृिन िधिृतः ।
परािवा परााििव भिय ुसितः ॥ १०४॥
ूकाशः ूकाशाा परसवंदेनाकः ।
सेः िवदां ाा सवंेोऽनघः मी ॥ १०५॥
ानसुानशीलाा ानसुानगोचरः ।
ानसुानशूाा ानसुानाौयथा ॥ १०६॥
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बोधदप णोऽभः कप कुलनाशनः ।
ॄचारी ॄवेा ॄाणो ॄिवमः ॥ १०७॥
तबोधः सधुावष ः पावनः पापपावकः ।
ॄसऽूिवधयेाा ॄसऽूाध िनण यः ॥ १०८॥
आिको महाकः सावत नाशनः ।
आिधािधहरवै सशंयाण वशोषकः ॥ १०९॥
ताानसशेो महानभुवभािवतः ।
आानभुवसः ानभुावसखुाौयः ॥ ११०॥
अिच बहृानःु ूमदोष नाशनः ।
अिनकेतूशााा शूवासो जगपःु ॥ १११॥
िचितियबी मायाचबूवत कः ।
सववण िवदारी सवा रपरायणः ॥ ११२॥
परुाणः ूवरो दाता सुरः कनकादी ।
अिनसयूाजो दः सवः सव कामदः ॥ ११३॥
कामिजामपाल कामी कामूदागमः ।
कामवाामपोष सवकामिनवत कः ॥ ११४॥
सवकम फलोिः सवकामफलूदः ।
सवकम फलःै पूः सव कम फलाौयः ॥ ११५॥
िवकमा  कृताा च कृतः सवसािकः ।
सवा रपिरागी जडोिपशाचवान ॥् ११६॥
िभिुभ ाकरवै भैाहारी िनराौमी ।
अकूलानकूुल िवकलो कलथा ॥ ११७॥
जिटलो वनचारी च दडी मुडी च गडवान ् ।
दहेधम िवहीनाा केाकी सविज तः ॥ ११८॥
आौनाौमारोऽनाचारी कम विज तः ।
असहेी च सहेी न िकि च िकनः ॥ ११९॥
नदृहेी दहेशू नाभावी भाविनग तः ।
नाॄच परॄ यमवे िनराकुलः ॥ १२०॥
अनघागुवै नाथनाथोमो गुः ।
िभजुः ूाकृतवै जनक िपतामहः ॥ १२१॥
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॥ ौीदाऽयेसहॐनामोऽम २् ॥

अनाा न च नानाा नीितनितमतां वरः ।
सहजः सशः िसकैिाऽ एव च ॥ १२२॥
न कता िप च कता  च भोा भोगिवविज तः ।
तरुीयरुीयातीतः ः सवमयथा ॥ १२३॥
सवा िधानप सवयेिवविज तः ।
सवलोकिनवासाा सकलोमवितः ॥ १२४॥
दहेभृहेकृवै दहेाा दहेभावनः ।
दहेी दहेिवभ दहेभावूकाशनः ॥ १२५॥
लयो लयिववै लयाभाव बोधवान ् ।
लयातीतो लयाो लयभाविनवारणः ॥ १२६॥
िवमखुः ूमखुवै ूखुवदाचरी ।
िवभिुवधिृवो िवमेकरजा ॥ १२७॥
अिविोऽूमादी च परिः परमाथ क ् ।
ानभुाविवहीन ानभुावूकाशनः ॥ १२८॥
िनिरिय िनब ुििन राभासो िनराकृतः ।
िनरहारपाा िनव पःु सकलाौयः ॥ १२९॥
शोकःखहरवै भोगमोफलूदः ।
स ुू सथा सूः शॄाथ सहः ॥ १३०॥
आगमापायशू ानद सताितः ।
अकृतः सकृुतवै कृतकमा  िविनवृ तः ॥ १३१॥
भदेऽयवरवै दहेऽयिविनग तः ।
सवकाममयवै सवकामिनवत कः ॥ १३२॥
िसेरोऽजरः पबाणदप ताशनः ।
चतरुरबीजाा भिूीित भषूणः ॥ १३३॥
अगाधबिुरुसयूा िलोचनः ।
यमदंोऽितसहंता  परमानसागरः ॥ १३४॥
लीलािवरो भानभु रवो भीमलोचनः ।
ॄचया रः कालचललनाकः ॥ १३५॥
आिददवेो जगोिनवा सवािरिवमदनः ।
िवकमकम कम ोऽनगमकोऽगमः ॥ १३६॥
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अबकमशू कामरागकुलयः ।
योगाकारमथनः पजािदवितः ॥ १३७॥
भकामोऽमजबी भाविनभा वभावकः ।
भदेाको महानो िनगहूो गोचराकः ॥ १३८॥
कालािशमनः शचबपगदाधरः ।
दीो दीनपितः शाा ो मिुदायकः ॥ १३९॥
ोमधमा रो भेा भधारी धराधरः ।
धम गुोऽयाा च ितरकेाथ िनण यः ॥ १४०॥
एकानकेगणुाभासाभासिनभा सविज तः ।
भावाभावभावाा भावाभाविवभाविवत ॥् १४१॥
योिगदयिवौामोऽनिवािववध नः ।
िवाकिकालाा ानसागरः ॥ १४२॥
इतीदं दसाहॐं सायं ूातः पठे ु यः ।
स इहामऽु लभते िनवा णं परमं सखुम ॥् १४३॥
गुवारे दभो भिभावसमितः ।
पठेदवै तो ते लभिेितं ीवुम ॥् १४४॥
इित ौीमाऽयेपरुाणों
ौीमाऽयेसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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