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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्
॥ ौीः ॥

शुारधरं िवुं शिशवण चतभु ुजं
ूसवदनं ायेव िवोपशाये ।
य िरदवबााः पािरषाः परँशतं
िवं िनि सततं िवनें तमाौये ॥
ौीकाँयपः -
तात मे ौीहयमीवनाां साहॐमुमम ।्
अते ुं जायत े काा तसीद मिय ूभो ॥ १॥
इितपृतोवाच ॄा लोक िपतामहः ।
ौयेसामिप च ौयेः काँयपहे िवशाते ॥ २॥
अमा िविहतं पाप ं मलूतो िह िवनँयित ।
रहानां रहं च पावनानां च पावनम ॥् ३॥
ूायिे कृत े त कता न िनरयी भवते ।्
कामतु कृत े पाप े ूायिशतने च ॥ ४॥
त नँयित तता  वहाय  ु जायत े ।
एवं रपनोदानां बिुपवू महाहंसाम ् ॥ ५॥
आवजनकराणामे िनृितरीिरता ।
ूण मानवतया मरानकुीत नम ॥् ६॥
हंसनामसहॐपठनं िशरसाहम ।्
ूण भगवपादोदक िनषवेणम ॥् ७॥
तदतेितयं सव पापसातनाशनम ।्
इतीदं परमं गु ं हंसो हयिशराहिरः ॥ ८॥
वदेोपदशेसमये मां िनबोोपिदवान ।
अनने मरने महािशरसो हरःे ॥ ९॥
सहॐनामिभुा िनृितनतराहंसाम ।्
अनभगवपादोदकिनषवेणम ् ॥ १०॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

एतयोपदशेामादौ ीकाय िमते ।
इुाऽनगडिवनेपदोदकम ॥् ११॥
आदौ मां ूाशये पिरशोकृेताहंिस ।
आनो नामसाहॐं सिष ोऽिधदवैतम ॥् १२॥
सासमिुिकाभदें मं सामपुािदशत ।्
यथाविददं व दां त े ण ु ततः ॥ १३॥
याािकी वृा िनवृा मोमेित ।
हयानामसाहॐोऽराज वभैवम ॥् १४॥
ऋिषँौीमान ह्यमीवो िवामिूत यं हिरः ।
दवेता च स एवा छोनुिुबित ौतुम ॥् १५॥
हंसो हंसोऽहिमते े बीजं शिकुीलकम ।्
हंस हंसोऽहिमते े ूाजा मनवयः ॥ १६॥
एकैक दशाविृिरितसािवधीयते ।
ूणवऽयमंावचं ौीिँौयो भवते ॥् १७॥
ौीिवभषूण इतेृदयं पिरकीित तम ।्
परोरजाः परं ॄेिप योिनदाता ॥ १८॥
िवामिूत िरित ानं िवािेत च गते ।
िवमलनाोऽ िविनयोगो यथािच ॥ १९॥
ॅनूऽेाौोऽनासाहोतारदे बमात ।्
षोडशरिवासो दिणारिमते ॥ २०॥
िजातलेऽिप तलेू रावौ च िवसते ।्
तदा तायाससखायो ु पिरजते ॥् २१॥
अयं िह िवाकामानामा फलिैषणाम ।्
दोःपलुीशीष वगा चटतासते ॥् २२॥
पा यो ु वफौ पृोदरयो ु बभौ सते ।्
मकारं दय े जीवे वा पिवशंके ॥ २३॥
नािभपायदूरे गु े यरलवाििनिपते ।्
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

शषौ कुडलयोँशीष हारे च किटसऽूके ॥ २४॥
सहौ दे हद च लमापादिशखेसते ।्
 शीषा िद पादां मातकृाास एष त ु ॥ २५॥
अ ौीहयमीवसहॐनाम ोऽमहाम ौीहयमीव ऋिषः ।
अनुपु छ्ः । ौीहयमीव परमाा दवेता । हंस इित बीजम ।्
हंसोहिमित शिः । हंसां हंसीिमित कीलकम ।् ॐ ॐओिमम ।्
ौीः िौयः इित कवचम ।् ौीिवभषूण इित दयम ।्
परोरजाः परं ॄिेत योिनः । िवामिूत िव ाा इित ानम ।्
हंसामुाां नमः । हंस तज नीां नमः ।
हंसूं ममाां नमः । हंस अनािमकाां नमः ।
हंस किनिकाां नमः । हंसः करतलकरपृाां नमः ।
एवं दयािदासः ॥
हंसां ानाय दयाय नमः । हंस ऐया य िशरस ेाहा ।
हंसूं शय ै िशखाय ै वषट ्। हंस बलाय कवचाय ं ।
हंस तजेस े नऽेाां वौषट ्।
हंसः वीया यााय फट ्ओिमित िदबः ॥
अथ मातकृाासः -
ॐअम आ्म ्ॅ वुोः । इम ई्म न्ऽेयोः । उम ऊ्म ौ्ोऽयोः । ऋम ॠ्म न्ािसकयोः
।
लृम लॄ्म क्पोलयोः । एम ऐ्म ओ्योः । ॐ औम द्पोः ।
अम ि्जातले । अः िजामलेू ।
कवग दिणे बामलेू कूप रे मिणबे करतले हाम े ।
चवग वाम े बामलेू कूप रे मिणबे करतले हाम े ।
टवग दिणे पादमलेू जानिुन पादपा पादतले पादाम े ।
तवग वाम े पादमलेू जानिुन पादपा पादतले पादाम े ।
पफौ पा योः । बभौ पृोदरयोः । मं िद ।
यं रं लं वं नाभौ पायौ उदरे गु े । शषौ हयोः ।
सहौ शीष काम ।् लौ दे हाद उित मातकृाासः ॥
अथ ानम ॥्
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

िवामिूत मखडचवलयतेारिवितं
ाभंिटकािििनम लतन ुं िवोतमानिंौया ।
वामाितवभां ूित सदााामाायवा-
गथा नािदमपूषं हयमखुं ायािम हंसाकम ॥् १॥
िवाा िवशदूभाूितलसादवेतामडलो
दवेो दिणपािणयुमिवलसोधाचबायधुः ।
वामोदमकरे दरं तिदतरणेाि दोा रमां
हाम े धतृपुक दयतां हंसो िहरयदः ॥ २॥
अथ सहॐनामोऽूारः ।
ॐ - ौ हंसो हम ै म  ौीिँौयँौीिवभषूणः ।
परोरजाः परं ॄ भभू ुववुरािदमः ॥ १॥
भााग भगवािाहा नमधा ।
ौौषौषढलं ं फट ्ं ॑ ब  यथा तथा ॥ २॥
ककमीवः कलानाथः कामदः कणाकरः ।
कमलािुषतोः ये कालीवशानगुः ॥ ३॥
िनषोपिनषाथ नीचैैमं सह ।
शगुपदाय शनरैकेो बीवुः ॥ ४॥
भतूभूृिरदाी भतूािदः पुयकीत नः ।
भमूा भिूमरधोः पुतः पुतुः ॥ ५॥
ूफुपुडरीकाः परमेी ूभावनः ।
ूभभु गःसतां बभु यसंी भवापनः ॥ ६॥
उुशयां कृगाय उबमः ।
उदारियगुाा िनदान ं नलयो हिरः ॥ ७॥
िहरयगभ हमेाो िहरयँमौरुीिशता ।
िहरयकेशो िहमहा हमेवासा िहतषैणः ॥ ८॥
आिदमडलाो मोदमानमहूनः ।
सवा ा जगदाधारििधारवाभःू ॥ ९॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

गोपितगिहतो गोमी केशवः िकरेरः ।
मायी मायािवकृितकृहशेानो महामहाः ॥ १०॥
ममा िममी ममुू ममृॄ ं ु ूं ममे तथवै च ।
मोम िबिव सग  ॑ोदीघ ः तुरः ॥ ११॥
उदाानदुा िरतः ूचयथा ।
कं खं गं घं ङं च चं छं जं झं ञं टं ठमवे च ॥ १२॥
डं ढं णं तं थ ं च दं च धं न ं प ं फं बमवे च
भं मं यं रं लं च वं च शं षं स ं हं ळमवे च ॥ १३॥
ं यम नो िजामलूीयोऽध िवसग वान ।्
उपानीय इित च सयंुार एव च ॥ १४॥
पदं िबया कारक िनपातो गितरयः ।
सििधययताऽऽकाा पररसमयः ॥ १५॥
वां पं सदायो भावँशाथ लािलतः ।
ना लणा शिः पाको रीितरल ितः ॥ १६॥
शा ृौढिनां सग ः िबया िचः ।
नानापूब यशः पुयं महनम ॥् १७॥
वहारपिरान ं िशवतेरपिरयः ।
सदः परमिनवा णं िूयपोपदशेकः ॥ १८॥
संारः ूितभा िशा महणं धारणं ौमः ।
आसतुाािदमा िचऽं िवारिऽसिंविधः ॥ १९॥
परुाणिमितहास िृतसऽूं च सिंहता ।
आचार आना तिुराचाया ानितबमः ॥ २०॥
ौीमाौीगीःिौयः काँौीिनिधँौीिनकेतनः ।
ौयेायाननौीदँौीमयिँौतवलः ॥ २१॥
हंसँशिुचषदािदो वसुोऽिरसत ।्
होता च विेदषोिनरितिथिणसिवः ॥ २२॥
नषृृु वरसदमतृं चत सषृः ।
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

ोमसििवधोटशाथ वभैवः ॥ २३॥
अा रसातमो गोजा गयेो मनोहरः ।
ऋतजाकलं भिमििजायै मुमम ॥् २४॥
ऋतं समानतृं बहृूवशानगुः ।
सं ानमनं यमयोऽतुः ॥ २५॥
अमभेवगो िनः परमः पुषोमः ।
योगिनिापरामी िनानवरिनवृ नः ॥ २६॥
रसो रो रसियता रसवान र्िसकिूयः ।
आनो नयवा नानी हयकरः ॥ २७॥
कालः का कालाा कालािुतजागरः ।
कलासािचकृााकिथतािधकाय कः ॥ २८॥
नोदनोयसग लघिुबयः ।
िवासहायो वागीशो मातकृामडलीकुतः ॥ २९॥
िहरयं हंसिमथनुमीशानँशिमान ज्यी ।
महमथेी गणुी ौीभनूीलालीलकैलालस ॥ ३०॥
अेनो वादवेीमाचाय कमपुाौयः ।
वदेवदेाशााथ ताानतरः ॥ ३१॥
 ं हं हं हयो हं सूं हंसां हंस हसूं हसौम ।्
हसूं हं हिरणो हारी हिरकेशो हरिेडतः ॥ ३२॥
सनातनो िनबजो दयशेयः ।
अरः रजीवशेः मी यकरोऽतुः ॥ ३३॥
कता कारियताऽकाय कारणं ूकृितः कृितः ।
ययमनामाथ िविुज जु गयः ॥ ३४॥
सचिकचाणिुनिव कारो िनरामयः ।
शुो बुः ूबु िधो मुधमुतः ॥ ३५॥
सदो बभववा ा सव नामभतृ ।्
सहॐशीष वहॐाहॐपात ॥् ३६॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

ोिवराराॆािमपूवपिुव धःु ।
मायावी परमानो माो मायाितगो महान ॥् ३७॥
वटपऽशयो बालो ललाायसचूकः ।
मखुकरमपादामपटलः ूभःु ॥ ३८॥
निैीहासासतूासािकतामसः ।
महाण वापुय ः पनाभः परारः ॥ ३९॥
ॄभूॄ भयिररोमपुदशेकृत ।्
मधकैुटभिनमा ता मॄमदापहः ॥ ४०॥
वधेोिवलासवागािनद यासारो मषृाथ दः ।
नारायणािनमा तामधकैुटभमदनः ॥ ४१॥
वदेकता  वदेभता  वदेहता  िवदावंरः ।
पुानपुुहषेाः पणू षाुयिवमहः ॥ ४२॥
लालामतृकणाजवािनदषवण कः ।
उोलानधीरोहैलहलिनः ॥ ४३॥
कणा दार काा किवः ीराण वोपमः ।
श चबगदी खी शा िनभ यमिुकः ॥ ४४॥
िचिुािचितो हतलिवपुकः ।
िवाना िौयं िशां वदेयिजवभैवम ॥् ४५॥
अाय ोऽभजुोिसिृकरः िपता ।
अैय ू दोदमिूत िपतृतुः ॥ ४६॥
अनीतवदेपुषो िविधवदेोपदशेकृत ।्
वदेवदेावदेापरुाणिृतमिूत मान ॥् ४७॥
सवकम समाराववदेमयो िवभःु ।
सवा थ तााता चतुिकलािधपः ॥ ४८॥
शभुयुमुखुँशुुपगुतधुीः ।
सोुितंितँशरूतुपाः सुिुतुत ॥् ४९॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

सुरभुगौखुदुदां िूयः ।
सचुिरऽखुतरँशुसूदायकः ॥ ५०॥
रजमोहरो वीरोिवराधरुरः ।
नरनारायणाकृा गुिशमाितः ॥ ५१॥
परावराा ूबलः पावनः पापनाशनः ।
दयाघनः मासारो वाकैिवभषूणः ॥ ५२॥
आिदकूम जगता  महापोऽी महीधरः ।
िामी हिरय ो िहरयिरपरुिैकः ॥ ५३॥
ूादपालकवभयहता  िूयवंदः ।
ौीमखुालोकनॐसंौकः कुहकानः ॥ ५४॥
छऽी कमडधरो वामनो वदतां वरः ।
िपशनुाा शनोिलोपनो बिलमदनः ॥ ५५॥
उमो बिलिशरोािब िलमदनः ।
जामदः परशभुृृकुलोमः ॥ ५६॥
रामोऽिभरामँशााा हरकोदडखडनः ।
शरणागतसाता सवा योकमिुदः ॥ ५७॥
सष णोमदोदमो बलवासुलायधुः ।
कृाेशहरः कृो महासनशािदः ॥ ५८॥
अािरतोरागभ ू ाणदः पाथ सारिथः ।
गीताचाय धराभारहारी ष रमद नः ॥ ५९॥
की िवयुशनूःु किलकानाशनः ।
साधुृिरऽाणिवनाशिविहतोदयः ॥ ६०॥
वकुैठे परमे ितन स्कुुमारयवुाकृितः ।
िवोदयिितसंसने यं ूभःु ॥ ६१॥
मदनानां च मदनो मिणकोटीरमािनतः ।
मारमािलकापीडो मिणकुडलमिडतः ॥ ६२॥
सिुधनीलकुिटलकुलः कोमलाकृितः ।
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

सलुलाटःिुतलकुॅ कूकुपोलकः ॥ ६३॥
िसासदसदालोकसधुाीरददः ।
तारकाकोरकाकारिविनिम तरददः ॥ ६४॥
सधुावित पिरूित शोभमानरददः ।
िवोिवपलुमीवोिनभतृो ैँ ौविितः ॥ ६५॥
समावृावदातोमुाूालभषूणः ।
रादी वळिनी नीलराकणः ॥ ६६॥
हिरिणगणाबलाकणोिम कः ।
िसतोपवीतसिंामिणमािलकः ॥ ६७॥
ौीचणू वादशोपुसरखेापिरृतः ।
पतमुथनविवऽनरशोिभतः ॥ ६८॥
पीनवामहाो िवपलुोकटीतटः ।
कौभुी वनमाली च कााचायतुोपमः ॥ ६९॥
मारमािलकामोदी मवुागमलिवः ।
िदगो िदरसो िदतजेा िदवितः ॥ ७०॥
वाचालो वाितव ा ााता वािदनां िूयः ।
भधरुो वािदिजाभिाननिितः ॥ ७१॥
िृतसििहतिःधििदिसिसतुः ।
मलूकोमकुुोलौयशूरुैवः ॥ ७२॥
इो मनयु मः कालकाः ककुलािनिधः ।
कः कामियता भीमः कातय हरणः कृितः ॥ ७३॥
सियः पणकचचा िनधा रणादयः ।
ितरकेो िववके ूवकेः ूबमः बमः ॥ ७४॥
ूमाण ूितभःू ूाः ूापाचधारणः ।
िविधिव धाता विधवः ूभविितः ॥ ७५॥
िवषयशंयः पवू ः पः कोपपादकः ।
रााो िविहतो ायफलिनिवः ॥ ७६॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

नानापािण तािण वहाय विितः ।
सवसाधारणो दवेासाधिुहत े रतः ॥ ७७॥
सा सनातनो धम धमरा  महािभः ।
छोमयिधामाा ँछासिेडतः ॥ ७८॥
यो याको या याोऽपघनोहिवः ।
सिमदां परुोडाशँशाला ाली ॐवुःॐचुा ॥ ७९॥
ूावशंो दवेयजनः पिरिध पिररः ।
विेदिव हरणं ऽतेा पशःु पाश सृंितः ॥ ८०॥
िविधम ोऽथ वाद िमं च दवैतम ।्
ोऽं शं साम गीितीथवसाधनम ॥् ८१॥
याा परुोनकुाा च सािमधनेी समहूनम ।्
ूयोारः ूयोग ूपः ूाशभुा ौमः ॥ ८२॥
ौा ूसंना तिुः पिुः पुयं ूितभ वः ।
सददसातः ूः ूितवचिितः ॥ ८३॥
ूायिं पिरारो धिृतिन व हणं फलम ।्
िनयोगो भावना भां िहरयं दिणा निुतः ॥ ८४॥
आशीरपुपि तिृं शम केवलम ।
पुययः पनुः पातभयं िशाशगुद नः ॥ ८५॥
काप यं यातनां िचा िनवद िवहता ।
दहेभृम सातः िकिमा नकूुलकः ॥ ८६॥
अहतेकुतया ूमे साुं चानमुहः ।
शिुचँौीमुलजनो नतेा सािभमानवान ॥् ८७॥
अरायहरः िपऽोराहारदायकः ।
शुाहारानुपापिरणामिवधायकः ॥ ८८॥
ॐावपातािदिवपदां पिरहता  परायणः ।
िशरःपायािदसाता मेकृाणदः ूभ ु॥ ८९॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

अिनघृ णािवषमँशििऽतयदायकः ।
ेाूससिाजहष िवशषेवान ॥् ९०॥
सिंवायकवजेशिृतूदः ।
िववकेशोकवरैायभवभीितिवधायकः ॥ ९१॥
गभ ानकूुलािदनासाावसायदः ।
शभुवजैननोपतेसदनहेोजिनूदः ॥ ९२॥
उमायःुूदो ॄिनानमुहकारकः ।
दासजनिनीण तंशजपररः ॥ ९३॥
ौीवैवोादकृतिकाविनमडलः ।
अधवणोैकशतमृुरिबयापरः ॥ ९४॥
दयागणुाधाता तृंितसाधकः ।
मधेािवधाता ौाकृत स्ौदो जािमताहरः ॥ ९५॥
िवनिुजयी धाता दशेकालानकूुकृत ।्
िवनतेा सथानतेा दोषभदखा ॥ ९६॥
॑ीदो भीदो िचकरो िवो िविहत े रतः ।
ूमादाकारी ूुो बलवरः ॥ ९७॥
सावदेसमायोा सव शााथ िविदः ।
ॄचया रायः िूयकृितकृरः ॥ ९८॥
िचशिुूदिँछाचापः मावहः ।
इियाथा रितेा िवकैसनावहः ॥ ९९॥
आानकूुिचकृदिखलाित िवनाशकः ।
िततीष ुरावदेी गुसितजेसः ॥ १००॥
गुसघटको गुिवासवध नः ।
गुपासनसाता गुूमेूवध नः ॥ १०१॥
आचाया िभमतयैा पसृंितभावनः ।
गुविृनैसाताऽविहतिितः ॥ १०२॥
आपािखलराथ माचाय कमपुािौतः ।
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

शापािणूदानने भवमामुरन ॥् १०३॥
पाकािलकधमष ु नैं ूितपादयन ।्
दासाराधनाथ शुिूदायकः ॥ १०४॥
ासिवािविनवढा ाभररकः ।
कैयकिचददाूमेवध नः ॥ १०५॥
आचाया था िखलिसृप णरोचकः ।
आचाय  सिोीवनकैिचूदः ॥ १०६॥
आगयोजयनासिहतकैकृितजागरः ।
ॄिवासमाादसिुहतः कृितसृंितः ॥ १०७॥
सारे िवषधीदाता तयां शवबिुदः ।
सभााययाल सवऽ समबिुदः ॥ १०८॥
सािवताशषेदोषनुा सरोचकः ।
महािवाससाता यै दाता मदापहः ॥ १०९॥
नादाािसाराहतेुमदः ।
मजपसिंसिजालकिवतोदयः ॥ ११०॥
अगणुवाबामुधचतेनः ।
ूधानरसवपािदिनिम ितः ॥ १११॥
भिुतसुो भयूोभिूदायकः ।
सािकागससमकृदितिूयः ॥ ११२॥
िनररानुरणिनजदासवैादाकृत ।्
िनामवलो नैभावनषे ु िविनिव शन ॥् ११३॥
सवभतूभवावं सँयसुदाितः ।
करणऽयसाकाणपितसादरः ॥ ११४॥
कदा कदिेत कैय कािमनां शिेषताजन ।
परहूािदिनदषशभुाौयपिरमहः ॥ ११५॥
चमडलम तेाोहिवरः ।
ोायमानािचिनधू ताब िहमाः ॥ ११६॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

भाो भावियता भिं पािरजातवनालयः ।
ीरािममीपपालकः ूिपतामहः ॥ ११७॥
िनररनमोवाकशुयािजहदाौयः ।
मिुदतेमिूृपतेीपिवभावनः ॥ ११८॥
गडाहािरततेमृतूयभधूरः ।
भिावष िनलयो भयहारी शभुाौयः ॥ ११९॥
भिौीवहाराः पराऽूवत कः ।
भाभावभवनो हादऽुूमाणवान ॥् १२०॥
दाससृताकृे तिऽािरष ु योजयन ।्
ूाणानुामयरूीकृतूारलोपनः ॥ १२१॥
लवै िशयापापमशषेमिप िनण ुदन ।्
िऽणूोभतो भतूसूैूवपुजृन ॥् १२२॥
िनरशकृपापरूो िनकाणकारकः ।
मधू नाा ाासारादयन ॥् १२३॥
उपासनपरावा न ्ू ारमनभुावयन ।्
सव ू ारदहेाऽेिमरणं िदशन ॥् १२४॥
ूपयेषुां भजेषुां च यमिमभावयन ।्
िददहेूदयू ारयोमयेषुाम ॥् १२५॥
आितवािहकसारानापा मानयन ।्
सावा तभुजुँशाभतृािन ूदापयन ॥् १२६॥
रमायाकाारं िुतं योगने ल्यन ।्
ायदुशिविवधवीनेाना नयन ॥् १२७॥
सीमािसिुवरजां योगनेोारयशी ।
अमानव दवे करं िशरिस धारयन ॥् १२८॥
अनािदवासनां धून व्कुैठाा सलोकयन ।्
अहयेमलोदारतनदुानापयन ॥ १२९॥

hayagrIvasahasranAmastotra.pdf 13



॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

सिूरजुं सखुकैां परमं पदमापयन ।्
अरारयामतृाोधी दशयन ौ्मनाशनः ॥ १३०॥
िदोानसरोवापीसिरिणनगायन ।
ऐरदामतृसरोगमयपूबृहंणः ॥ १३१॥
अं सोमसवनं ूापयिरौवाः ।
िदारमानीतॄालारदायकः ॥ १३२॥
िदवासोऽनौममाैामानयन ।्
ीयामयोां नगर सादरं सवशेयन ॥् १३३॥
दासािरसालोकगासंलशरीरयन ।्
दासािूरवगण सहंे बमानयन ॥् १३४॥
सिूरसवेोिदताननैाानितशाययन ।्
वाचयां नमोवीां कुव ाृतालीन ॥् १३५॥
ूाकारगोपरुारामूासादेः ूणामयन ।्
इूजापितारपालसानमापयन ॥् १३६॥
मािलकाहाराजवीथीमं िनवासयन ।्
ौीवकुैठपरुीिभना नासारकारकः ॥ १३७॥
िदं िवमान ं गमयन ्ॄ काािभपरूयन ।्
महानाकौीमिणमडपमापयन ॥् १३८॥
ुमदुचडािैव नेािकं नयन ।्
सनेशेचोिदतााननायको हिेतनायकः ॥ १३९॥
ूापयिमाानं वनैतयें ूणामयन ।्
ौीमुरसरूीिदपिं ूणामयन ॥् १४०॥
भारासनपय ूापणने कृताथ यन ।्
पय िवासिंससववभैवसतः ॥ १४१॥
ाानमवे ौीकां सादरं भिूर दशयन ।्
शषेतकैरितं शषे ं शाानं ूणामयन ॥् १४२॥
अनाििसाहॐसादरालोकपाऽयन ।्
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

अकुमारयवुाकारं ौीकां सणामयन ॥् १४३॥
अतटानतो हतेो रयििलिकितम ।्
दासानिुतमुःकृितसिृूसत ॥् १४४॥
ौीयां ूापयं तातं जीवं पऽुं ूहष यन ।्
मयन ्मखुाोधौ कां कीित िचं िदशन ॥् १४५॥
दयािगावलनाकृतादःै कृताथ यन ।्
पय ारोहणूं समं लोपपादयन ॥् १४६॥
किमनयुुानो दासोऽीिुिवितः ।
अपथृूकारोऽि वाचाािौतववन ॥् १४७॥
िवषां ततनुयायावपषुाभवन ।्
वासदुवेाना भयूो भवकुैठनायकः ॥ १४८॥
यथा तथवै ं पं जगोहनमिूत मान ।्
िमतू बमतू आन ूकाशयन ॥् १४९॥
यगुपकलं साातः कत ु समथ यन ।्
कवीनामािदशिं मुानामािदमः किवः ॥ १५०॥
षडणमनिुनानां तेीपिितं िदशन ।्
ादशारिनानां लोकं साािनकं िदशन ॥् १५१॥
अारकैिनानां काय वकुैठमप यन ।्
शरणागितिनानां सााकुैठमप यन ॥् १५२॥
मराजिनानां ादा तशेयं िदशन ।्
िौया गाढोपगढूाा भतूधाऽीिचं िदशन ॥् १५३॥
नीलािवभिूतामुधो महातेामकः ।
िपरुसहंारी िःो िवनायकः ॥ १५४॥
अजो िविरो िुिहणो ामिूत रमिूत कः ।
असोऽनधीसिवहोविैरभदः ॥ १५५॥
ामी ं ने सुन श्बवा िधकदः ।
यंोितयवंैँशरूँशरूकुलोवः ॥ १५६॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

वासवो वसरुयोिवा सदुवेुसःु ।
भतूो भावी भवो िवुाननातनः ॥ १५७॥
िनानभुावो नदेीयावीयािव भावनः ।
सनुमाराता सगुिखुदशनः ॥ १५८॥
तीथ ितितुीथा िीथ ाशभुँशिुचः ।
तीथ वीिधितिमतजेाीोमनामयः ॥ १५९॥
ईशापुिनषेः पोपिनषदाकः ।
ईडःोऽिप रः काणतमपवान ॥् १६०॥
ूाणानां ूाणनः पणू ानरैिप सुम हः ।
नािचकेतोपासनािमाऽूणवोिदतः ॥ १६१॥
भतूयोिन सवोऽरोऽरपरारः ।
अकारािदपदयेहूताराथ पूषः ॥ १६२॥
मनोमयामतृो नमयो दहरपत ।्
ासिवावेपः आिदािहरमयः ॥ १६३॥
इद आोीथािद ूतीको पासनायी ।
मधिुवोपासनीयो गायऽीानगोचरः ॥ १६४॥
िदकौयेसोितः शािडोपािवीितः ।
सवंग िवावेाा तत ष्ोडशकलं परम ॥् १६५॥
उपकोसलिवेः पााशरीरकः ।
वैानरः सदखभेमूा च जगमा ऽऽिदपूषः ॥ १६६॥
मतूा मतू ॄ  सवू ेोऽिूयताकरः ।
सवा रापरोाया मतृोऽनघः ॥ १६७॥
अहना मािदपाहामािसिंौतः ।
सतयु गायथ  यथोपाासपःु ॥ १६८॥
चािदसायुपवू मोदासगोचरः ।
ासनाँयानपुतेूाराशंो महादयः ॥ १६९॥
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

अवताररहािदािनूारनाशनः ।
ने ाथ परणेािप कृत े ास े फलूदः ॥ १७०॥
असाहसोऽनपायौीहाय िौय ै वसन ।्
ौीमाारायणो वासदुवेोऽािुमः ॥ १७१॥

॥ ॐ ॥
इतीदं परमं गु ं सव पापूणाशनम ।्
वागीशनामसाहॐं व तऽेिभिहतं मया ॥ १॥
य इदं णयुाा ौावयेा यं पठत ।्
नासौ ूाोित िरतिमहामऽु च िकन ॥ २॥
तिददं ूजपन ्ामी िवाधीशो हयाननः ।
िऽयेहािो िवबमाबासवभःू ॥ ३॥
महोदारो महाकीित म िहतो िवजयी भवते ।्
ऊजेयशोधनधासमिृमान ॥् ४॥
अशषेभोगसतूो धनािधपसमो भवते ।्
णयुादवे वषृलयं िवूापुिूजतात ॥् ५॥
मिहमानमवाोित मिहतैय भाजनम ।्
ौीमतो हयशीष  नाां साहॐमुमम ॥् ६॥
वठिप नरवा ामानवायुात ।्
धमा थ कामसानभायारोयोमायषुाम ॥् ७॥
ूापणे परमो हतेःु वराजोऽयमतुः ।
हयमीवे परा भिमुहन य् इमं पठेत ॥् ८॥
िऽसं िनयतँशुोऽपवगा य कते ।
िऽः पठामसाहॐं ूहं वागधीिशतःु ॥ ९॥
महत कीित माोित िनीमां ूयेस िूयाम ।्
वीय बलं पितं च मधेाौावलोतीः ॥ १०॥
सारतसमिृं च भाोयातातुान ।्
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्

अिभपां वधूं सा सुद िहतिैषणः ॥ ११॥
ॄिवाूवचनःै कालपें च सतम ।्
हयमीवपदाोज सिललानकूुलतः ॥ १२॥
लभते िनम लं शाो हंसोपासनतरः ।
ौीमरमहंस िचोासनसिधौ ॥ १३॥
इदं त ु नाां साहॐिमसाधनमुमम ।्
पापी पापािमुािोगी रोगािमुते ॥ १४॥
बो बािमुते भीत े भीितिव मुत े ।
मुो दिरिो दािरावेणू मनोरथः ॥ १५॥
आप आपदा मुो भववे न सशंयः ।
हंसाच नपरो िनं हंसाच नपरायणः ॥ १६॥
िनधू तकषो िनं ॄसायुमायुात ।्
य े भा परमे हंस े िौया िमथिुनताित े ॥ १७॥
जािधजरानाशभयभाजो न त े जनाः ।
आचाया िददं ोऽमिधग पठेरः ॥ १८॥
तदें कते िस ै नाथा व काँयप ।
आचाय लणयै ुमं वाऽऽिवमम ॥् १९॥
वृाचाय सदा भा िस ै तिददमयुात ।्
स याित परमां िवां शकुिनॄहष णीम ॥् २०॥
हयानामसाहॐिुतरंहोिवनािशनी ।
परमो हंस एवादौ ूणवं ॄणे िदशत ॥् २१॥
उपािदशतो वदेान ौ्ीमान हयिशरो हिरः ।
तनेासौ वराजो िह हंसाहयगोचरः ॥ २२॥
िवासाॆासिमोकैफलसाधनम ।्
सव िवाभावने परमं पदमायुात ॥् २३॥
न तऽ सशंयः कििपणुं पिरपँयित ।
तथािप ािन ूमेिससुुणमः। ॥ २४॥
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इतीदं नामसाहॐं सहृीतं तथोरम ।्
एवं सृ दवेने हयमीवणे पालनम ॥् २५॥
ोऽरिमदं दं मं तत क्िथतं तव ।
हंसनामसहॐ वभैवं परमातुम ॥् २६॥
वंु यथावँशो वष कोिटशतरैिप ।
हयाः परमो हंसो हिरना रायणोऽयः ॥ २७॥
कारणं शरणं मृरुमतृं चािखलानाम ।्
सं सं पनुंयेो नारायणो हिरः ॥ २८॥
समानमिधकं वदेा दवैं केशवारम ।्
तं िवातकुामानां ूमाणैवतोमखुःै ॥ २९॥
तं स परमो हंस एक एव जनाद नः ।
इदं रहं परमं महापातकनाशनम ॥् ३०॥
न चाशौुषूवे वां नाभाय कदाचन ।
नादवेतायािप न वां नािकाय च ॥ ३१॥
अधीतैुमखुादहं यः पठेरः ।
तंँया अिप सव ुारतोताः ॥ ३२॥
इित हयवदनाननारिवाधलुहरीव िनरग ला गली ।
जगित दशशतीतदीयनाां जयित जडानिप गीष ु योजयी ॥ ३३॥
॥ इित ौीहयमीवसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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॥ ौीहयमीवसहॐनामोऽम ॥्
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