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॥ लीलाशतनामोऽम ॥्

॥ लीलाशतनामोऽम ॥्
कृलीलाशतनामोऽम ्

शािड उवाच ।
अथ लीलाशतं ोऽं ूवािम हरःे िूयम ।्
यासनतः सः ूीयत े पुषोमः ॥ १॥
यं ौीमता पवू िूयाय ै ूीितपवू कम ।्
लिलताय ै यथाूों सा मं कृपया जगौ ॥ २॥
ौिुतिभय रुा ूों मिुनिभय रुोिदतम ।्
तदहं वो वण िये ौान स्मंतान श्चुीन ॥् ३॥
लीलानामशता ऋषयोऽिसमुवाः ।
दवेता शीपितिन लीलानमुहिवमहः ॥ ४॥
छांनुपु ्पािण कीित तािन मनुीराः ।
बीजं भानमुहकृत श्िलीलािूयः ूभःु ॥ ५॥
ौीकृभगवीितारा ाथ िनयोजनम ।्
सवर सवा ा सव तोऽॐणे रत ु ॥ ६॥
ौीकृः सिदानः तपरमाविधः ।
लीलाकता  बाललीलो िनजानकैिवमहः ॥ ७॥
लीलाशििन जलीलासिृदहेो िवनोदकृत ।्
वृावन े गोिपगोपगोिजािदसिचयः ॥ ८॥
वािृकता  नादाा ूणवो वण पधकृ ् ॥ ९॥
ूकृितः ूयो वाो वदेो वदेाजः किवः ।
मायोवोवोऽिचकाय जीवूवत कः ॥ १०॥
नानातानुप कालकमभावकः ।
वदेानगुो वदेवेा िनयतो मुबनः ॥ ११॥
असरुेशदो िजनिनिारितूदः ।
नारायणो षीकेशो दवेदवेो जनाद नः ॥ १२॥
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वणा ौमधमा ा सृंतः शुमानसः ।
अिहोऽािदपाा ग लोकफलूदः ॥ १३॥
शुाानदो ानगःानदायकः ।
दवेानकरो मघेँयामलः सिवमहः । १४॥
गीरोऽनवगाौीिभजुो मरुलीधरः ।
पणूा नघनः साात क्ोिटमथमथः ॥ १५॥
ौिुतगो भिगो मिुनगो ोजेरः ।
ौीयशोदासतुो नभायिचामिणः ूभःु ॥ १६॥
अिवाहरणः सवदोषसिवनाशकः ।
िनःसाधनोारदो भानमुहकातरः ॥ १७॥
सवसामसिहतो दवैदोषिनवारकः ।
कुमािरकानमुहकृद ्योगमायाूसादकृत ॥् १८॥
ॄानपरानभजनानदायकः ।
लोकामोहकृीयानमुहो वणेवुादतः ॥ १९॥
िनलीलारासरतो िनलीलाफलूदः ।
मढूोारकरो राजलीलासोिषतामरः ॥ २०॥
सतां लोकयानदैया िदभिूषतः ।
िनरोधलीलासिदशलीलापरायणः ॥ २१॥
ादशावपःु ौीमाँतृू हतमु यः ।
गोकुलानदः ौीमद ्गोवध नकृताौयः ॥ २२॥
चराचरानमुहकृंशीवािवशारदः ।
दवेकीननो ारापितगवध नाििभतृ ॥् २३॥
ौीगोकुलसधुानाथः ौीमकुुोऽितसुरः ।
बाललीलारतो हयैवीनरसतरः ॥ २४॥
नृिूयो युमलीलो िऽभलिलताकृितः ।
आचाया नगुहृीताा कणावणालयः ॥ २५॥
ौीरािधकाूमेमिूत ः ौीचाविलवभः ।
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लिलताूाणनाथः ौीकिलिगिरजािूयः ॥ २६॥
अूाकृतगणुोदारो ॄशेेािदवितः ।
पिवऽकीित ःौीनाथो वृारयपरुरः ॥ २७॥
इित लीलाशतं नाां िनजाकसमितम ।्
यः पठेहं ूीा तं ूीणाित स माधवः ॥ २८॥
ईषणाऽयिनम ुो या पठेिरसिधौ ।
सोऽचलां भिमाोित इित सं मनुीराः ॥ २९॥
ईषणाऽयसं य िच ूिखित ।
तनेाऽ ानगने ूकारणे समाते ॥ ३०॥
पऽुषेणास ु सवा स ुायेऽुूदं हिरम ।्
ॄाणं मोहयने वरावािः ूजायते ॥ ३१॥
िवषेणाु वासािंस भषूणािन िशखामिणम ।्
वदं िवषयीकुवभते तत ि्र यत ॥् ३२॥
लोकेषणास ु न साधयरतताम ।्
ाा िद महाभायो भवेोकये पमुान ॥् ३३॥
सम भगवं तं शालमाम मिरे ।
नमोऽनैा मसदैाृादलासौ ॥ ३४॥
िनवदेयेतः ाथ माे परराऽके ।
तने सव मवाोित ूसीदित ततममु ॥् ३५॥
सवा पराधहरणं सव दोषिनवारणम ।्
सव भिूजननं भाव सशं परम ॥् ३६॥
एतवै समासा गायां महामनमु ।्
पठेाा सहॐं च सदुामािदसमो भवते ॥् ३७॥
अनयोः सशं नाि ूकारोऽऽापरः परः ।
कामाकुलिचत शोधनाय सतां मतः ॥ ३८॥
न सौषधी मता प ुसंा या गदारमप यते ।्
ूकृतं सिवा घं वासनां या न सहंरते ॥् ३९॥
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िवषयाबािचानां नावशेः किहिचरःे ।
ततो िनविृः काय इाह तनयं िविधः ॥ ४०॥
ौीकृिेत महामं ौीकृिेत महौषधी ।
य े भजि महाभागाषेां िकं िकं न िसयित ॥ ४१॥
इित लीलाशतनामोऽं सणू म ।्
इित ौीशािडसिंहतायां पमे भिखडे ितीयभाग े
ततृीयो अादशोऽायः ॥ १८॥
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