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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥
ौीगणशेाय नमः ।
अथ दसहॐनामूारः ॥
ौीदाऽयेाय सिदानाय सवा रान े
सरुवे परॄणे नमः ।
कदािचराचाय ििया िदवाकरम ।्
िकं सािधतं मया लोके पजूया िुतवनःै ॥ १॥
बकाले गते त दाऽयेाको मिुनः ।
े ूदशयामास सयू पमनुमम ॥् २॥
उवाच शरं तऽ पतिूपमधारयत ।्
ूास ें सव िसिकारणं ोऽमुमम ॥् ३॥
उपदे े दनामसहॐं दवेपिूजतम ।्
दात ुं वुमशं च रहं मोदायकम ॥् ४॥
जपषे ु पुयतीथष ु चाायणशतषे ु च ।
योतािददानषे ु सव पुयफलूदम ॥् ५॥
शतवारं जपिें कम िसिन  सशंयः ।
एकेनोारमाऽणे तपं लभेरः ॥ ६॥
योगऽयं च लभते सव योगा सशंयः ।
मातिृपतगृुणां च हादोषो िवनँयित ॥ ७॥
अनने यः िकिमुा रौरवं नरकं ोजते ।्
पिठतं ौािवतं ौाभिसमितःै ॥ ८॥
सरीकृतपापै मिलनीकरणरैिप ।
पापकोिटसहॐै मुते नाऽ सशंयः ॥ ९॥
यहृे सिंतं ोऽं नामदसहॐकम ।्
सवा वँयािदकमा िण समुाय  जपेवुम ॥् १०॥
ताय च लभते मोवान य्ोगवान भ्वते ॥्
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

ॐ अ ौीदाऽयेसहॐनामोऽम ॄऋिषः ।
अनुुः । ौीदपुषः परमाा दवेता।
ॐ हंसहंसाय िवहे इित बीजम ।् सोऽहं सोऽहं च धीमिह इित शिः।
हंसः सोऽहं च ूचोदयात इ्ित कीलकम ।्
ौीपरमपुषपरमहंसपरमाूीथ जप े िविनयोगः ॥
अथः ासः ।
ॐ हंसो गणशेाय अुाां नमः ।
ॐ हंसी ूजापतये तज नीां नमः ।
ॐ हंसूं महािववे ममाां नमः ।
ॐ हंसःै शवे अनािमकाां नमः ।
ॐ हंसौ जीवान े किनिकाां नगः ।
ॐ हंसः परमान े करतलकरपृाां नमः ।
एवं दयािदषडासः ।
ॐ हंसः सोऽहं हंसः इित िदबः ॥
अथ ानम ।्
बालाकूभिमनीलजिटलं भारागोलं
शां नादिवलीनिचपवनं शा लचमा रम ।्
ॄाःै सनकािदिभः पिरवतृं िसमै हायोिगिभ-
दाऽयेमपुाहे िद मदुा यें सदा योिगनाम ॥् १॥
ॐ ौीमावेो िवपाो परुाणपुषोमः ।
ॄा परो यतीनाथो दीनबःु कृपािनिधः ॥ १॥
सारतो मिुनम ुजेी भवलः ।
धम धम मयो धम धम दो धम भावनः ॥ २॥
भायदो भोगदो भोगी भायवान भ्ानरुनः ।
भारो भयहा भता  भावभभू वतारणः ॥ ३॥
कृो लीपितदवः पािरजातापहारकः ।
िसहंािििनलयः शु टाचलवासकः ॥ ४॥
कोापरुः ौीजपवान म्ारािज तिभकुः ।
सतेतुीथ िवशुाा रामानपरायणः ॥ ५॥
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

रामािच तो रामगुः रामाा रामदवैतः ॥ ५॥
ौीरामिशो रामो रामकैारतरः ॥ ६॥
ौीराममिवातो राममािपारगः ।
रामभो रामसखा रामवान र्ामहष णः ॥ ७॥
अनसयूाजो दवेदाऽयेनामकः ।
सुपः समुितः ूाः ौीदो वकुैठवभः ॥ ८॥
िवरजानकः ौेः सव नारायणः ूभःु ।
कम ः कम िनरतो निृसहंो वामनोऽतुः ॥ ९॥
किवः काो जगाथो जगिूत रनामयः ।
मः कूम वराह हिरः कृो महायः ॥ १०॥
रामो रामो रघपुितब ुः की जनाद नः ।
गोिवो माधवो िवःु ौीधरो दवेनायकः ॥ ११॥
िऽिवबमः केशव वासदुवेो महेरः ।
सष णः पनाभो दामोदरपरः शिुचः ॥ १२॥
ौीशलैवनचारी च भाग वानकोिवदः ।
शषेाचलिनवासी च ामी पुिरणीिूयः ॥ १३॥ अहोिबलिनवासी
कुकोणिनवासी च कािवासी रसेरः ।
रसानभुोा िसशेः िसिमान ि्सवलः ॥ १४॥
िसपः िसिविधः िसाचारूवत कः ।
रसाहारो िवषाहारो गकािद ूसवेकः ॥ १५॥
योगी योगपरो राजा धिृतमान म्ितमाखुी ।
बिुमाीितमान ब्ालो ुो ानसागरः ॥ १६॥
योिगतुो योिगचो योिगवो यतीरः ।
योगािदमान य्ोगपो योगीशो योिगपिूजतः ॥ १७॥
काायोगी ढूो लिकायोगवान ्ढः ।
खचेर खगः पषूा रिँमवातूभावनः ॥ १८॥

dattasahasranAmastotram3.pdf 3



॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

ॄः सनकािदः ौीपितः काय िसिमान ।्
ृाृिवहीनाा योगो योगमिूत मान ॥् १९॥
मोौीमदो मोी मोपो िवशषेवान ।्
सखुूदः सखुः सौः सखुपः सखुाकः ॥ २०॥
रािऽपो िदवापः साऽऽा कालपकः ।
कालः कालिववण  बालः ूभरुतुकः ॥ २१॥
सहॐशीषा  पुषो वदेाा वदेपारगः ।
सहॐचरणोऽनः सहॐाो िजतिेयः ॥ २२॥
लूसूो िनराकारो िनमहो भमोहवान ।्
महीयारमाणु िजतबोधो भयापहः ॥ २३॥
योगानूदाता च योगो योगिवशारदः ।
िनो िनावान य्ोगी िनपणू िनरामयः ॥ २४॥
दाऽयेो दयेदो योगी परमभारः ।
अवधतूः सव नाथः सता  पुषोमः ॥ २५॥
ानी लोकिवभःु काः शीतोसमबुकः ।
िवषेी जनसहंता  धम बिुिवचणः ॥ २६॥
िनतृो िवशोक िभजुः कामपकः ।
काणोऽिभजनो धीरो िविशः सिुवचणः ॥ २७॥
ौीमागवताथ ो रामायणिवशषेवान ।्
अादशपरुाणो षशनिवजृकः ॥ २८॥
िनिव कः सरुौेो ुमो लोकपिूजतः ।
गणुातीतः पणू गणुो ॄयो िजसवंतृः ॥ २९॥
िदगरो महायेो िवााऽऽपरायणः ।
वदेाौवणो वदेी कलावािलवान ॥् ३०॥ कालावािलऽवान ्
िमतभािमतभाषी च सौो रामो जयः िशवः ।
सविजत स्व तोभिो जयकाी सखुावहः ॥ ३१॥
ूिथ कीित सहंता  मरािच तपाकः ।
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

वकुैठवासी दवेशेो िवरजाातमानसः ॥ ३२॥
ौीमेिनलयो योगी बालाकसमकािमान ।्
राः ँयामला बवषेो बिूयः ॥ ३३॥
महालपणूशः धाकारो यतीरः ।
णपः णदायी मिूलकायकोिवदः ॥ ३४॥
आनीतमिूलकायो भाभीूदो महान ।्
शााकारो महामायो मारो जगयः ॥ ३५॥
बाशन सूाशंी िमताहारो िनमः ।
ानाा ानयोगाा ानो ानसियः ॥ ३६॥
सानः समयः सपो िनजाकृितः ।
िऽलोकगुरकेाा भोूिलतिवमहः ॥ ३७॥
िूयािूयसमः पणू लाभालाभसमिूयः ।
सखुःखसमो ॑ीमान ि्हतािहतसमः परः ॥ ३८॥
गुॄ ा च िवु महािवःु सनातनः ।
सदािशवो महे गोिवो मधसुदूनः ॥ ३९॥
कता  कारियता िः सवचारी त ु याचकः ।
सदो विृपो मघेपपःिूयः ॥ ४०॥
तपोमिूत पोरािशपी च तपोधनः ।
तपोमयपःशुो जनको िवसिृविधः ॥ ४१॥
तपःिसपःसापःकता  तपःबतःु ।
तपःशमपःकीित पोदारपोऽयः ॥ ४२॥
तपोरतेपोोितपाा चािऽननः ।
िनषो िनपटो िनिव ो धम भीकः ॥ ४३॥
वैतुारकः कमविैदको ॄाणो यितः ।
नऽतजेा दीाा पिरशुो िवमरः ॥ ४४॥
जटी कृािजनपदो ायचमधरो वशी ।
िजतिेयीरवासाः शुवारो हिरः ॥ ४५॥
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

चानजुमखुः शकुयोगी वरूदः ।
िदयोगी पतपो मासत ुवराननः ॥ ४६॥
भतूो वत मान भािवो धम वलः ।
(भतू-वत मान-भािव)
ूजािहतः सव िहत अिनो लोकवितः ॥ ४७॥
आकुयोगसमलमऽूरसािदकः ।
कनकीभतूमलवान र्ाजयोगिवचणः ॥ ४८॥
शकटािदिवशषेो लिकानीिततरः ।
ूपपी बलवान ए्ककौपीनवकः ॥ ४९॥
िदगरः सोरीयः सजटः सकमडः ।
िनद डािसदड ीवषेः पुषाकृितः ॥ ५०॥
तलुसीकामाली च रौिः िटकमािलकः ।
िनमा िलकः शुतरः ेा अमरवान प्रः ॥ ५१॥
उपुसिपुसाो हीनः सिुनम लः ।
िनज टः सजुटो हयेो भशायी सभुोगवान ॥् ५२॥
मऽूश मलशजाितहीनः सजुाितकः ।
अभाभो िनभ ो जगितदहेवान ॥् ५३॥
भषूणो षणसमः कालाकालो दयािनिधः ।
बालिूयो बालिचबा लवानितबालकः ॥ ५४॥
बालबीडो बालरतो बालसवतृो बली ।
बाललीलािवनोद कणा कष णकारकः ॥ ५५॥
बयानीतविणयो गडुसपूािदभकः ।
बालवीत मिुयुकरलः ॥ ५६॥
अँयो ँयमान युूवत कः ।
पलायमानो बालाो बालहासः ससुतः ॥ ५७॥
ूागतः पनुग बवमनाकुलः ।
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

चोरवृतसवो जनताऽऽित कदहेवान ॥् ५८॥
ूहसवदो िदमलिवमहः ।
मायाबाल मायावी पणू लीलो मनुीरः ॥ ५९॥
मारशेो िवशुाा यशी कीित मान य्वुा ।
सिवकः सिदाभो गणुवान स्ौभावनः ॥ ६०॥
िपनाकी शिशमौली च वासदुवेो िदवितः ।
सिुशराः सयू तजे ौीगीरो उितः ॥ ६१॥
दशपा िऽशीष  िऽिभा ो िशुवान ।्
िऽसम िऽता िऽलोक ऽयकः ॥ ६२॥
चतुियवनिकामो हंसवाहनः ।
चतुलतदुो गितः शःु िूयाननः ॥ ६३॥
चतमु ितम हादंो वदेाी चतरुाननः ।
पशुो महायोगी महाादशवानकः ॥ ६४॥
चतमु ुखो नरतनरुजयेावशंवान ।्
चतदु शसमो मकुुराो दशाशंवान ॥् ६५॥
वषृाो वषृभाढतजेाः सदुश नः ।
सामिूयो महशेानिदाकारोः नरोमः ॥ ६६॥
दयावान क्णापणू महेो मारेरः ।
वीरासनसमासीनो रामो रामपरायणः ॥ ६७॥
इो विय मः कालो िनितव णो यमः ।
वायु िशेानो लोकपालो महायशाः ॥ ६८॥
यगवनाग िकरः शुपकः ।
िवाधरािहपितारणः पगेरः ॥ ६९॥
चिडकेशः ूचड घटानादरतः िूयः ।
वीणािनवनतयेो नारदुहरः ॥ ७०॥
वीणाूचडसौय राजीवा मथः ।
चो िदवाकरो गोपः केसरी सोमसोदरः ॥ ७१॥
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

सनकः शकुयोगी च नी षमखुरागकः ।
गणशेो िवराज चाभो िवजयो जयः ॥ ७२॥
अतीतकालचब तामसः कालदडवान ।्
िवचुबः िऽशलेूो ॄदडो िवकः ॥ ७३॥
ॄापः सेः कीित माोपितभ वः ।
विसो वामदवे जाबाली कवपकः ॥ ७४॥
सवंत पो मौो माक डये कँयपः ।
िऽजटो गाय पी च िवषनाथो महोदयः ॥ ७५॥
ा िनशाकरः कम काँयप िऽपवान ।्
जमदिः सवपः सवनादो यतीरः ॥ ७६॥
अपी वैपितग रकठोऽिकािच तः ।
िचामिणः कवृो राििदिधिूयः ॥ ७७॥
महामडूकपी च कालािसमिवमहः ।
आधारशिपी च कूम ः पािपकः ॥ ७८॥
ीराण वो महापी वराह धतृाविनः ।
ऐरावतो जनः पो वामनः कुमदुावान ॥् ७९॥
पुडरीकः पुदो मघेोऽॅचारकः ।
िसतोलाभो िुतमान ्ढोरः सरुािच तः ॥ ८०॥
पनाभः सनुाभ दशशीष ः शतोदरः ।
अवाखुो पवो रााा िपकः ॥ ८१॥
णमडलसारी विेदः सवपिूजतः ।
ूसः ूसाा भािभमखुो मृः ॥ ८२॥
आवािहतः सििहतो वरदो ािनवितः ।
शािलमामाको ातो रिसहंासनितः ॥ ८३॥
अिूयः पातुाचािच तपाकः ।
पामतृः ानिविधः शुोदकससुितः ॥ ८४॥
गातससुीतः पुालारभषूणः ।
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

अपजूािूयः सव महाकीित म हाभजुः ॥ ८५॥
नामपजूािवशषेः सवनामपकः ।
धिूपतो िदधपूाा दीिपतो बदीपवान ॥् ८६॥
बनवैेसंो िनराजनिवरािजतः ।
सवा ितरितानः सौवान ध्वलाज ुनः ॥ ८७॥
िवरागो िनिव राग याचा ो िवभिूतकः ।
उो ॅािच शभुिचः शभुाितः ॥ ८८॥
सरुिैरो लिघ बिंहो बदायकः ।
मिहः समुहौजा बिलः स ुू ितितः ॥ ८९॥
काशीगामु कुलौीमजापकः ।
िचकुराितभाल सवा ािलभिूतकः ॥ ९०॥
अनािदिनधनो ोितभाग वाः सनातनः ।
तापऽयोपशमनो मानवासो महोदयः ॥ ९१॥
ेः ौेो महारौिः कालमिूत ः सिुनयः ।
ऊः समूिल िहरयो हमेिलवान ॥् ९२॥
सवुण ः णिल िदसिूतिदवितः ।
िदिलो भवो भः सविलु सव कः ॥ ९३॥
िशविलः िशवो मायो लूलिलवान ।्
आा चवैािल परमो िलपारगः ॥ ९४॥
सोमः सयू ः सव िलः पािणयपिवऽवान ।्
सोजातो तपोपो भवोव अनीरः ॥ ९५॥
तिविूपसिवता वरेय ूचोदयात ।्
रि रगतो रौवणतिप तः ॥ ९६॥
योगपीठितो िवान न्मािरतरासभः ।
नमृतशनुािप वळकाितभीषणः ॥ ९७॥
लखुः ूितवीणा सखो िािवतूजः ।
पशु रसोो रसोमखुरितः ॥ ९८॥
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

रसिूयो रसाा च रसपी रसेरः ।
रसािधदवैतो भौमो रसाो रसभावनः ॥ ९९॥
रसोयो रसकरो रसेो रसपजूकः ।
रसिसः िसरसो रसिो रसोखुः ॥ १००॥
रसाितो रसापणू रसदो रिसको रसी ।
गकादालकादो गौरःिटकसवेनः ॥ १०१॥
काय िसः काय िचब काय न काय वान ।्
अभदेी जनकता  च शचबगदाधरः ॥ १०२॥
कृािजनिकरीटी च ौीकृािजनककुः ।
मगृयायी मगृे गजपी गजेरः ॥ १०३॥
ढोतः सवादी कृतो बलवालः ।
गणुवान क्ाय वान द्ाः कृतशोभो रासदः ॥ १०४॥
सकुालो भतूिनिहतः समथ ाडनायकः ।
सणू िरुो जनकैिूयदशनः ॥ १०५॥
िनयताा पधरो ॄवांानसयूकः ।
उविृरनीश राजभोगी समुािलकः ॥ १०६॥
सकुुमारो जराहीन े चोरो मलुणः ।
सपुदः लुीक सजुः शभुजानकुः ॥ १०७॥
शभुोः शभुिल सनुाभो जघनोमः ।
सपुा ः सुनो नीलः सवु सजुऽकुः ॥ १०८॥
नीलमीवो महाः सभुजुो िदजकः ।
सहुरखेो लीवान द्ीघ पृो यितलः ॥ १०९॥
िबोः शभुद िविुः सतुाकः ।
दीघ नासः सतुाॆाः सकुपोलः सकुण कः ॥ ११०॥
िनमीिलतोीिलत िवशाला शुॅ कः ।
शभुमः सभुाल सिुशरा नीलरोमकः ॥ १११॥
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

िविशमामिणः िशिखवण िवभावसःु ।
कैलासशेो िविचऽो वकुैठेो िविचऽवान ॥् ११२॥
मनसेबवालो महेो मारिधपः ।
मलयो िवप िहमवान म्ेपकः ॥ ११३॥
सवुषेो नपाा मनैाको गमादनः ।
िसहंलवै वदेाििः ौीशलैः बकचाकः ॥ ११४॥
नानाचलिऽकूटो वा साः पव ताजः ।
यमनुाकृवणेीशो भिेशो गौतमीपितः ॥ ११५॥
गोदावरीशो गाा शोणकः कौिशकीपितः ।
नम दशे ु कावरेीताॆपणरो जटी ॥ ११६॥
सिरिूपा नदाा च समिुः सिरदीरः ।
॑ािदनीशः पावनीशो निलनीशः सचुमुान ॥् ११७॥
सीतानदीपितः िसरूवेशेो मरुलीपितः ।
लवणेःु ीरिनिधः सरुािः सिप रिुधः ॥ ११८॥
दयािशुजलिधरोपो धनािधपः ।
भपूालमधरुागो मालतीरागकोिवदः ॥ ११९॥
पौसिबयाः ौीरागो नानारागाण वाकः ।
वदेािदपो ॑ीपो ंपः िवकारकः ॥ १२०॥
ोुयः ीयः ूो यः बोयो भटः ।
ीीमयो मयो गाो घयो खयो खगः ॥ १२१॥
खयो याो बीजाो बीजजयः ।
झंररःो डरी ठरोऽणकुः ॥ १२२॥
तररुो िािुापकः सदुः ।
दो दडी दानवो अूितवामदः ॥ १२३॥
धंपो नंप पजा फयः ।
महेो मधभुोा च मरतेा ु भयः ॥ १२४॥
रयो िररो रो लरः वयः शरः ।
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॥ ौीदसहॐनामोऽम ३् ॥

रं, लं, वं
शरःषमखुो हंसः शरः शरो यः ॥ १२५॥
शरोऽयः
ओिमकेाराा च सवबीजपकः ।
ौीकरः ौीपदः ौीशः ौीिनिधः ौीिनकेतनः ॥ १२६॥
पुषोमः सखुी योगी दाऽयेो िदिूयः ।
तयंतुः सदायोगी धीरतससुाधकः ॥ १२७॥
पुषोमो यितौेो दाऽयेः सखीवान ।्
विसवामदवेाां दः पुषः ईिरतः ॥ १२८॥
याविते िन त्ाविित तखुी ।
य इदं णयुािं ॄसायुतां ोजते ॥् १२९॥
भिुमिुकरं त नाऽकाया  िवचारणा ।
आयुऽुपौऽां दाऽयेः ूदशयते ॥् १३०॥
धं यशमायुं पऽुभायिववध नम ।्
करोित लेखनादवे पराथ वा न सशंयः ॥ १३१॥
यः करोपुदशें च नामदसहॐकम ।्
स च याित च सायुं ौीमान ौ्ीमान न् सशंयः ॥ १३२॥
पठनावणाािप सवा ामानवायुात ।्
खचेरं काय िसिं योगिसिमवायुात ॥् १३६॥
ोरासवतेालःै िपशाचःै कािमनीमखुःै ।
पीडाकरःै सखुकरमै है नै  बाते ॥ १३४॥
दवेःै िपशाचमै ुते सकृारणने त ु ।
यिशेे ितं चतैुकं दनामकम ॥् १३५॥
पयोजनिवारं रणं नाऽ सशंयः ।
सवबीजसमायंु ोऽं नामसहॐकम ॥् १३६॥
सवमपं च दाऽयेपकम ।्
एकवारं पिठा त ु ताॆपाऽ े जलं शृते ॥् १३७॥
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पीा चेव रोगै मुते नाऽ सशंयः ।
ीवँयं पुषवँयं राजवँयं जयावहम ॥् १३८॥
सदं मोकरं पठेिमतितः ।
लीयतऽेिपाथा न व्िैरशोकािदकािरतः ॥ १३९॥
पठना ु ूसोऽहं शराचाय  बिुमान ।्
भिविस न सहेः पिठतः ूातरवे माम ॥् १४०॥
उपदे े सव योगान ल्िकािदबरान ।्
दाऽये ु चेुा े चारधीयत ॥ १४१॥
ााय चाचाय ः शरो िवयं गतः ।
ोपदिेशतं ोऽं दाऽयेने योिगना ॥ १४२॥
सहॐनामकं िदं पिठा योगवावते ।्
ानयोगयितं च पराकायूवशेनम ॥् १४३॥
बिवाखचेरं दीघा युसादतः ।
तदार भिुव ौेः ूिसाभवती ॥ १४४॥
इित ौीशराचाय ावायां दाऽयेोपदिेशतं
सकलपरुाणवदेोूपाथ सारवोऽं सणू म ॥्
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