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Shri Vitthala Sahasranamastotram

ौीिवसहॐनामोऽम ्

शौनक उवाच-

सतू वदेाथ त ौतुं सव भवरुवात ।्
तथािप ौोतिुमािम तीथ ऽे दवैतम ॥् १॥
ोऽं च जगतां पू मढूानामिप मोदम ।्
ानाश नतः ृा पाठमाऽाभूदम ॥् २॥
सतू उवाच-

ािरतोऽहं हरेीथ ोऽं ऽें च दवैतम ।्
स णः सफलो यऽ यत े मधसुदूनः ॥ ३॥
कयािप वृा िवूे तव कथयािम त े ।
जनं किलमलाबां ा िवषयलालसम ॥् ४॥
ानानिधकृतं कम िवहीन ं भवलः ।
चभागासरीरे िपतभृिपरं िजम ॥् ५॥
पुडरीकािभध े ऽे े भीमयाऽऽािवत े ततः ।
पुडरीकािभधं शां िनिमीकृ माधवः ॥ ६॥
आिवरासीमुत ु जन ं किलमलाकुलम ।्
तीथ चभागां ानमाऽणे मोदम ॥् ७॥
तऽें पाडुरां दशनाोदायकम ।्
तवैतं िवलां जगारणमयम ॥् ८॥
िितूलययोहत ुं भानमुहिवमहम ।्
सानानमयं ानानािद यिदा ॥ ९॥
यामरणादवे कामाबाोऽिप सरते ।्
पुडरीकेण मिुनना ूां तशनने यत ॥् १०॥
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ौीिवसहॐनामोऽम ्

शौनक उवाच-

सहॐनामिभः ोऽं कृतं वदेिवम ।
सकृठनमाऽणे कािमताथ ौतुूदम ॥् ११॥
तीथ ऽें दवैतं च सादाततुं मया ।
इदान ौोतिुमािम ोऽं तव मखुाजुात ॥् १२॥
सिखुपोऽिप भानमुहहतेवे ।
कीशं धतृवान ्पं कृपयाऽऽच तम ॥ १३॥
सतू उवाच-

श ृणुाविहतो ॄगवानपवू कम ।्
सहॐनामसं सव मोमोमम ॥् १४॥
अथ ौीिवलसहॐनामोऽम ौीपुडरीक ऋिषः ।
ौीगुः परमाा ौीिवलो दवेता ।
अनुपु छ्ः । पुडरीकवरूद इित बीजम ।्
िणीशो रमापितिरित शिः । पाडुरेश इित कीलकम ।्
ौी िवलूीथ िवलसहॐनामोऽमजप े िविनयोगः ।
ॐ पुडरीक वरूद इित अुाां नपः ।
ॐ िवलः पाडुरेश इित तज नीां नमः ।
ॐ चभागासरोवास इित ममाां नमः ।
ॐ वळी शिदडधर इित अनािमकाां नमः ।
ॐ कलवशंरवाबा इित किनिकाां नमः ।
ॐ एनोऽकृामये इित करतलकरपृाां नमः ॥
एवं दयािदासः ।
ॐ पुडरीक वरूद इित दयाय नमः ।
ॐ चभागासरोवास इित िशरस े ाहा ।
ॐ वळी शिदडधर इित िशखाय ै वषट ्।
ॐ कलवशंरवाबा इित कवचाय म ।्
ॐ एनोऽकृामये इित नऽेऽयाय वौषट ्।
ॐ एनोऽकृामये इित अाय फट ्॥
इित िदबः ।

ानम -्
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ौीिवसहॐनामोऽम ्

इिकायां समपदं ितं पुषोमम ।्
जजकरं ुकादामभषूणम ॥् १५॥
सासकरोािसपशिवभिूषतम ।्
दरहासरेमखुं िशं िदगरम ॥् १६॥
सवा लारसयंंु ॄािदगणसिेवतम ।्
ानानमयं दवें ायािम िद िवलम ॥् १७॥
अथ ोऽम ।्
 िवलः पाडुरेश ईशः ौीशो िवशषेिजत ।्
शषेशायी शवुः शरयः शरिूयः ॥ १॥
चभागासरोवासः कोिटचूभाितः ।
िवधाधसृिूचतः सवू माणातीत अयः ॥ २॥
पुडरीकतुो वो भिचूसादकः ।
धमिनरतः ूीतो गोगोपीपिरवािरतः ॥ ३॥
गोिपकाशतनीराः पिुलनाबीड आभःू ।
आाऽऽाराम आः आारामिनषिेवतः ॥ ४॥
सिखुं महामायी महदमतुः ।

लूपः सूपः कारणं परमनम ॥् ५॥
महाकारणमाधारः अिधान ं ूकाशकः ।
कपादो रनखो रपादतलः ूभःु ॥ ६॥
साॆािचितपदो नीलगुः सजुकः ।
सानःु कदलीिनभोिवबमः ॥ ७॥
पीतारावतृकिटः ुकादामभषूणः ।
किटिवहाः शी पिवभिूषतः ॥ ८॥
गीरनािभॄ ािधितनािभसरोहः ।
िऽवलीमिडतोदारोदरोमाविलमािलनः ॥ ९॥
कपाटवाः ौीवभिूषतोराः कृपाकरः ।
वनमाली ककुठः सुरः सामलालसः ॥ १०॥
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ौीिवसहॐनामोऽम ्

कवः ँमौहुीनचबुकुो वदेिजकः ।
दािडमीबीजसशरदो राधरो िवभःु ॥ ११॥
नासामुापाटिलताधरिवरिरमः ।
शकुनासः कनऽेः कुडलाबिमतासंकः ॥ १२॥
महाबाघ नभजुः केयरूादमिडतः ।
रभिूषतभषूामिणबः सभुषूणः ॥ १३॥
रपािणतलः ः सिुामिडतािुलः ।
नखूभारिताः सवसौय मिडतः ॥ १४॥
स ुॅ रूध शिशूललाटः कामपधकृ ् ।
कुमाितसालः सकेुशो बहभषूणः ॥ १५॥
िकरीटभाानभो िवकलीकृतभारः ।
वनमाली पितवासाः शाचापोऽसरुाकः ॥ १६॥
दपा पहः कंसहा चाणरूमरुमद नः ।
वणेवुादनसुो दाादलोपः ॥ १७॥
िजतािरः कामजनकः कामहा कामपरूकः ।
िवबोधो दािरतािमऽो भभू ुवःसवुरािदराट ्॥ १८॥
अनािदरजिनज जनको जावीपदः ।
बजा जामदः सहॐभजुखडनः ॥ ९९॥
कोदडधारी जनकपिूजतः कमलािूयः ।
पुडरीकभवषेी पुडरीकभविूयः ॥ २०॥
पुडरीकिुतरसः सपिरपालकः ।
सषुमुालासमो गोगोपीिचरनः ॥ २१॥
इिकाो भवँयिमिूत भ वलः ।
लीलाकृतजगामा जगालो हरो िवराट ्॥ २२॥
अपतीथ ो नारदतुवभैवः ।
ूमाणातीततदिनिपतः ॥ २३॥
अजाजिनरजाजािनरजायो नीरजोऽमलः ।
लीिनवासः भू षो िववो महोवः ॥ २४॥
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ौीिवसहॐनामोऽम ्

जगोिनरकता ऽऽो भोा भोयो भवाितगः ।
षणुैय सो भगवािुदायकः ॥ २५॥
अधःूाणो मनो बिुः सषुिुः सव गो हिरः ।
मः कूम वराहोऽिऽवा मनो हीरपधतृ ॥् २६॥
नारिसहंो ऋिषा सो रामो नीलाशंकुो हली ।
बुोऽहन स्गुतः की नरो नारायणः परः ॥ २७॥
परारः करीशेो नबशापिवमोचनः ।
नारदोिूिताता मुकेशी वरूदः ॥ २८॥
चभागाु सुातः कािमताथ ू दोऽनघः ।
तलुसीदामभषूालुसीकाननिूयः ॥ २९॥
पाडुरः ऽेमिूत ः सव मिूत रनामयः ।
पुडरीकाजकृतजडोारः सदागितः ॥ ३०॥
अगितः सितः सो भवो भो िवधीिडतः ।
ूलो िुपदजािचाहारी भयापहः ॥ ३१॥
विवः सयू नतुो िवुलैोरकः ।
जगो जगहेो जनाराो जनाद नः ॥ ३२॥
जतेा िववु रारोहो भीपूपदाजुः ।
भता  भीकसूः िशशपुालवधोतः ॥ ३३॥
शतापराधसहनः मावानािदपजूनः ।
िशशपुालिशरेा दवबलापहः ॥ ३४॥
िशशपुालकृतिोहः सदुश निवमोचनः ॥ ३५॥
सौीः समायो दामेः सदुामबीडनोकुः ।
वसदुामकृतबीडः िकिणीदामसिेवतः ॥ ३६॥
पापजूनरतः शुिचवशवंदः ।
िणीवभः सभामाभिूषतिवमहः ॥ ३७॥
नािजा कृतोाहः सनुािचमोहनः ।
िमऽवृाऽऽिलिताो ॄचारी वटुिूयः ॥ ३८॥
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ौीिवसहॐनामोऽम ्

सलुणाधौतपदो जावा कृतादरः ।
सशुीलाशीलसुो जलकेिलकृतादरः ॥ ३९॥
वासदुवेो दवेकीो नानकराियकु ् ।
यशोदामानसोासो बलावरजिनःभःू ॥ ४०॥
सभुिाऽऽनदो गोपवँयो गोपीिूयोऽजयः ।
मारमलूविेदः सानतसिेवतः ॥ ४१॥
पािरजातापहरणः किुमपरुःसरः ।
हिरचनिला इवोऽिपिूजतः ॥ ४२॥
यमनतेा नैतयेो वणशेः खगिूयः ।
कुबरेव ईशशेो िवधीोऽनवितः ॥ ४३॥
वळी शिदडधरः खी पाँयशी गदी ।
िऽशलूी कमली चबी सोतमयो नवः ॥ ४४॥
महामः ूणवभभू िचापहारकः ।
ऽेवासी सखुदः कामी भिवमोचनः ॥ ४५॥
नामकीत नूीतः ऽेशेः ऽेपालकः ।
कामबधराध  िऽिवबममयाकः ॥ ४६॥
ूानकरिजािपवणः पवान ।्
शियं शौिरमयो वकुैठः सािनकः ॥ ४७॥
षडरमयो बालः ौीकृो ॄभािवतः ।
नारदािधितमेो वणेवुादनतरः ॥ ४८॥
नारदशेूिताता गोिवो गडजः ।
साधारणः समः सौः कलावान क्मलालयः ॥ ४९॥
ऽेपः णदाधीशवः मेकरणः ।
लवो लविणमाधाम लीलावान ल्घिुवमहः ॥ ५०॥
हयमीवो हली हंसो हतकंसो हिलिूयः ।
सुरः सगुितम ुः सखो सलुभः भःू ॥ ५१॥
साॆादः सामराजः सा सः सलुणः ।
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ौीिवसहॐनामोऽम ्

षणुैय िनलयः षडृतपुिरसिेवतः ॥ ५२॥
षडशोिधतः षोढा षशनिनिपतः ।
शषेतः शतमखः शरणागतवलः ॥ ५३॥
सशःु सिमितः शवहः शासचुापधतृ ।्
वितजेा वािरजाः किववशीधरो िवगः ॥ ५४॥
िवनीतो िविूयो वािलदलनो वळभषूणः ।
िणीशो रमाजानी राजा राजभषूणः ॥ ५५॥
रितूाणिूयिपता रावणाो रघूहः ।
यभोा यमो यभषूणो यषणः ॥ ५६॥
या यशोवान य्मनुाकूलकुिूयो यमी ।
मेम नीषी मिहतो मिुदतः ँयामिवमहः ॥ ५७॥
मगामी मुधमखुो महशेो मीनिवमहः ।
भीमो भीमाजातीरवासी भीमाित भनः ॥ ५८॥
भभूारहरणो भतूभावनो भरतामजः ।
बलं बलिूयो बालो बालबीडनतरः ॥ ५९॥
बकासरुाको बाणासरुदप कवाडवः ।
बहृितबलाराितसनूबु िलवरूदः ॥ ६०॥
बोा बवुधोुो बमोूदो बधुः ।
फानुािनहा फकृुताराितः फलूदः ॥ ६९॥
फेनजातरैकावळकृतयादवसयः ।
फानुोवससंः फिणतः फणानटः ॥ ६२॥
पुयः पिवऽः पापारगः पिडतामणीः ।
पोषणः पिुलनावासः पुडरीकमनोव शः ॥ ६३॥
िनररो िनराकाो िनरातो िनरनः ।
िनिव णमानसोासो नयनाननः सताम ॥् ६४॥
िनयमो िनयमी नो नबनमोचनः ।
िनपणुो नीितमातेा नरनारायणवपःु ॥ ६५॥
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ौीिवसहॐनामोऽम ्

धनेकुासरुिवषेी धाम धाता धनी धनम ।्
धो धिूयो धता  धीमान ध्म िवमः ॥ ६६॥
धरणीधरसता  धराभिूषतदंकः ।
दतैयेहा िदवासा दवेो दवेिशखामिणः ॥ ६७॥
दाम दाता दीिभानःु दानवादिमता दमः ।
िरकाय ः ितूः िवरापकः िितः ।
ितलोकऽयवपःु िितूलयकारणम ॥् ६८॥
ापकीथ चरणप कणीरसः ।
तायकेिलिनपणुरणरिणूभःु ॥ ६९॥
तोयमिूत मोऽतीतः ोूतपःपरः ।
तिडासाोयदाभाराररिूयः ॥ ७०॥
णकारो ढौिकतजगितयू ू ीतभसूरुः ।
डमिूयासी िडिडमिनगोचरः ॥ ७१॥
ठयगुमनोग ः ठािर धनरुायधुः ।
टणािरतकोदडहतािरग णसौदः ॥ ७२॥
झाािरचारीकाी ौिुतकारभषूणः ।
जरासािदतजगखुभजू माकः ॥ ७३॥
जगिनज गूषो जानकीिवरहाकुलः ।
िजशुोकापहरणो जहीनो जगितः ॥ ७४॥
छिऽताहीसभुगः छी छिऽतभधूरः ।
छायालोकिऽतयछलेन बिलिनमही ॥ ७५॥
चतेमारकरः िचऽी िचऽभाववान ।्
चाभूचडू चकोिटसमूभः ॥ ७६॥
चडूारोितभाललकरकुपडलः ।
चभकु ् चयनूीतकाटिवमगः ॥ ७७॥
चाणरूहा चानाशनदीिधितः ।
चनािलसवा ाचामरमिडतः ॥ ७८॥
घनँयामो घनरवो घटोचिपतिृूयः ।
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घननीपरीवारो घनवाहनगवहा ॥ ७९॥
गापदो गतेशो गतेशिनषिेवतः ।
गणनाथो गजोता  गायको गायनिूयः ॥ ८०॥
गोपितगिपकावँयो गोपबालानगुः पितः ।
गणकोिटपरीवारो गो गगनिनम लः ॥ ८१॥
गायऽीजपसीतो गडकीो गहुाशयः ।
गहुारयूिताता गहुासरुिनषदूनः ॥ ८२॥
गीतकीित ग ुणारामो गोपालो गणुविज तः ।
गोिूयो गोचरूीतो गाननाूवत कः ॥ ८३॥
खायधुः खरषेी खातीतः खगमोचनः ।
खगपुकृतोसंः खलेालकृतिूयः ॥ ८४॥
खापोिथताराितः खनाः खशीष कः ।
कलवशंरवाबागोपीिवािरताभ कः ॥ ८५॥
किलूमाथी काः कमलायतलोचनः ।
कालनिेमूहरणः कुिठताित िकशोरकः ॥ ८६॥
केशवः केवलः कठीरवाः कोमलाियकु ् ।
कली कीित मान क्ाः कणामतृसागरः ॥ ८७॥
कुासौभायदः कुाचनािलगाऽकः ।
कालः कुवलयापीडहा बोधसमाकुलः ॥ ८८॥
कािलीपिुलनाबीडः कुकेिलकुतहूली ।
कानं कमलाजािनः कलाः कािमताथ दः ॥ ८९॥
कारणं करणातीतः कृपापणू ः कलािनिधः ।
िबयापः िबयातीतः कालपः बत ुू भःु ॥ ९०॥
कटािताराितः कुिटलालकभिूषतः ।
कूमा कारः कालपी करीरवनमगः ॥ ९१॥
कलकठी कलरवः कलकठतानकृुत ।्
करारपरुः कूटः सवषां कवलिूयः ॥ ९२॥
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किलकषहा बागोकुलः कुलभषूणः ।
कूटािरः कुतपुः कीशपिरवारः किविूयः ॥ ९३॥
कुवः किठनदोद डखिडतभभूरः ।
िकरिूयकृमरतभिूयरः ॥ ९४॥
अजुाोऽनाकेिलरशुािुधतुः ।
अोजमावुाहलसदोऽमालकः ॥ ९५॥
औरफलूॄाडाविलचालकः ।
ओुररुिलकारवाकिष तगोकुलः ॥ ९६॥
ऐरावतसमाढ ऐीशोकापहारकः ।
ऐया विधरैय मैया दलितः ॥ ९७॥
एणशावसमाना एधोिषतपावकः ।
एनोऽकृामधयेिृतससंिृतदप हा ॥ ९८॥
नपेशपदो तातजु गृितः ।
ँयो जगयो सपुावकः ॥ ९९॥
पातीतो पनामपमायािदकारणम ।्
ऋणहीनो ऋिकारी ऋणातीतो ऋतवंदः ॥ १००॥
उषािनिमबाण उषाहायू िज ताशयः ।
ऊपोा धरग ऊदधजगयः ॥ १०१॥
उवऽाणिनरत उवानदायकः ।
उतव उिि उोध उपिरितः ॥ १०२॥
उदिधबीड उदिधतनयािूय उवः ।
उिदवेताराितदाविृतमखेलः ॥ १०३॥
ईित ईिशता ई ई ईहािवविज तः ।
ईशयेपदाोज इन ईनिवलोचनः ॥ १०४॥
इ इानजुनट इिराूाणवभः ।
इािदतु इौीिरदिममभीतकृत ॥् १०५॥
आनाभास आन आनिनिधराक ् ।
आयरुाित  आयु आिदरामयविज तः ॥ १०६॥
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आिदकारणमाधार आधारािदकृताौयः ।
अतुैय मिमत अिरनाश अघाकृत ॥् १०७॥
अूदोऽमिखलाधार अतु अभतृ ।्
चभागाजलबीडासो गोपिवचिेतः ॥ १०८॥
दयाकारूषो यिमान ग्ोकुलानगुः ।
गवां  ितसीतो गवालीढपदाजुः ॥ १०९॥
गोगोपऽाणसौुा अौमी गोपवीिजतः ।
पाथयेाशनसीतः िशो मखुापुः ॥ ११०॥
ऽेपारोिपतऽेो रोऽिधकृतभरैवः ।
काय कारणसाताटकाु रहा ॥ १११॥
हा तारापितुो यः ऽें ऽयीवपःु ।
ूािलललनयनो नवनीताशनिूयः ॥ ११२॥
यशोदातिज तः ीरतरो भाडभदेनः ।
मखुाशनो मातवृँयो मातृँयमखुारः ॥ ११३॥
ावो गतभयो मखुलजगयः ।
यशोदािुतसीतो निवातवभैवः ॥ ११४॥
ससंारनौकाधम ो ानिनो धनाज कः ।
कुबरेः ऽिनधनं ॄिष ॄ ा णिूयः ॥ ११५॥
ॄशापूिताता यराजकुलाकः ।
यिुधिरसखो युदः कुकुलाकृत ॥् १९६॥
अजािमलोारकारी गिणकामोचनो गुः ।
जावुरिसकः ममिणभषूणः ॥ ११७॥
सभुिाबरुबूरवितो गदपवू जः ।
बलानजुो बायुरिसको मयमोचनः ॥ ११८॥
दधखाडवसीतताशो हवनिूयः ।
उदािदसाशवसनो हनमुिुिचः ॥ ११९॥
भीबाणोणाकीण ः सारिनपणुो गणुी ।
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भीूितभटबधरः सीिणताज ुनः ॥ १२०॥
ूिताहािनो मानातीतो िवरगः ।
िवरागी िवषयासो वकुैठोऽकुठवभैवः ॥ १२९॥
सः कनातीतः समािधिन िव ककः ।
सिवको विृशूो विृबजमतीगतः ॥ १२२॥
महादवेोऽिखलोारी वदेाषे ु ूितितः ।
तनबुृ हनरूवराजपूोऽजरोऽमरः ॥ १२३॥
भीमाहतजरासः ूािथ तायधुसरः ।
सेतूाथ िनरऽथ िनराकृितः ॥ १२४॥
गणुोभः समगणुः सणुाः ूमाूजः ।
ाजः सािकॅाता साग भभषूणः ॥ १२५॥
अकाय काय िनवदो वदेो गोपािनिितः ।
अनाथो दावपो दावो दाहको ध रोऽहतः ॥ १२६॥
ऋतवायाचको िवूः खव इपदूदः ।
बिलमधू ितपदो बिलयिवघातकृत ॥् १२७॥
यपिूत य मिूत य िवमिवकृत ।्
बिलाःो दानशीलो दानशीलिूयो ोती ॥ १२८॥
अोतो जतकुागारितपाडवजीवनम ।्
माग दश मृहलारीकृतजगयः ॥ १२९॥
सपातालपादोऽिपवतो िुमरोमकः ।
उडुमाली महाभषूो िदक ् ौिुतिटनीिशरः ॥ १३०॥
वदेासो िजतासििशिुकृत ।्
धीः िृतः पिुरजयः तिुः कािधृ ितपा ॥ १३१॥
हलः कृिषः कलं विृगृ िगरवनं वनम ।्
ीरं हं हवाहो होमो वदेी सिमवुः ॥ १३२॥
कम कम फलं ग भूो भषूा महाूभःु ।
भभू ुवःमहलको जनोलोकपोजनः ॥ १३३॥
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सो िविधदवमधोलोकः पातालमडनः ।
जरायजुः देजिनीजः कुलपव तः ॥ १३४॥
कुलः सवकुलः कुलभःू कौलरगः ।
धम तं िनिव षयो िवषयो भोगलालसः ॥ १३५॥
वदेासारो िनमा जीवो बो बिहम ुखः ।
ूधान ं ूकृितिव िा िविनषधेनः ॥ १३६॥
अतुा रमयो बिहा रचतुयः ।
भवुनशेो ऽेदवेोऽनकायो िवनायकः ॥ १३७॥
िपता माता सु ुॅ ा ता ौां यमोऽय मा ।
िवदेवेाः ौादवेो मननुा ीमखुो धनःु ॥ १३८॥
हिेतः खो रथो युं युकता  शरो गणुः ।
यशो यशोिरपःु शऽरुशऽिुव िजतिेयः ॥ १३९॥
पाऽं दाता दापियता दशेः कालो धनागमः ।
कानं ूमे सिऽं पऽुः कोशो िवकोशकः ॥ १४०॥
अनीितः शरभो िहंॐो िपो ीपी िपाशः ।
या िनगड आलानं सनो गजश ृलः ॥ १४१॥
मनोऽभृो िवटपी गजः बोा वशृो वकृः ।
सथाचारनिलनीषदः कामभनः ॥ १४२॥
ीयिचचकोराः लीलाकृतकौतकुः ।
लीलाधामाभुृाथः ोणी भता  सधुािदः ॥ १४३॥
माको मपो बालयुूवत नः ।
चभागासरोनीरसीकरलिपतमः ॥ १४४॥
ककबीडनाो नऽेमीलनकेिलमान ।्
गोपीवापहरणः कदिशखरितः ॥ १४५॥
बवीूािथ तो गोपीनितदेािलिूयः ।
पिरहासपरो रास े रासमडलमगः ॥ १४६॥
बवीयसवंीतः ातैाशिकः ।
चतिुवशितिभाा चतिुवशितशिकः ॥ १४७॥
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ाानं ाजातजगयमयाकः ।
इित िवलसं िवोना मसहॐकम ॥् १४८॥
िऽकालमकेकालं वा ौया ूयतः पठेत ।्
स िवोना ऽ सहेः िकं बेन शौनक ॥ १४९॥
कामी चिेयताहारो िजतिचो िजतिेयः ।
जपन क्ामानवाोित इित व ै िनितं िज ॥ १५०॥
॥ इित ौीिवलसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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