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Shri Krishnashtakam

શ્રીકૃ ણાષ્ટકમ્

પાલયાચ્યુત પાલયા જત પાલય કમલાલય ।
લીલયા તભૂધરા બુ હાેદર વજનાેદ્ધર॥
મ વમાનસ-પદ્મભાનુસમં મરપ્ર તમં મર

નગ્ધ-િનમર્લ-શીતકા ત-લસન્મખંુ ક ણાને્મખુમ્ ।
હૃદ્ય-ક બુસમાન-ક ધરમક્ષયં દુિરતક્ષયં

ચત્ત સં તુત-રાૈ યપીઠ-કૃતાલયં હિરમાલયમ્॥ ૧॥
અઙ્ગદાિદ-સશુાે ભ-પા ણયુગને સં ભતનૈસં

તુઙ્ગમાલ્ય-મણી દ્રહાર-સરાેરસં ખલનીરસમ્ ।
મઙ્ગલપ્રદ-મ થદામ-િવરા જતં ભજતા જતં

તં ગ્ ણે વરરાૈ યપીઠ-કૃતાલયં હિરમાલયમ્॥ ૨॥
પીનર ય-તનૂદરં ભજ હે મનઃ શભુહેમ નઃ

વાનુભાવ-િનદશર્નાય િદશ તમ થ-સશુ તમમ્ ।
આનતાેઽ મ િન જુર્ન- પ્રયસાધકં ખલબાધકં

હીનતાે જ્ઝત-રાૈ યપીઠ-કૃતાલયં હિરમાલયમ્॥ ૩॥
હૈમિકિઙ્ક ણ-મા લકા-રશના ચતં તમવ ચતં

રત્નકા ચન-વસ્ત્ર ચત્ર-કિટ ઘનપ્રભયા ઘનમ્ ।
કમ્રનાગ-કરાપેમૂ મનામયં શભુધીમયં

નાૈ યહં વરરાૈ યપીઠ-કૃતાલયં હિરમાલયમ્॥ ૪॥
ત્ત ન-ુમનાેજ્ઞજઙ્ઘમમાેહદં પરમાેહદં
રત્નક પ-નખ વષા હૃતહૃત્તમઃ ત તમુત્તમમ્ ।

પ્રત્યહં ર ચતાચર્નં રમયા વયાગતયા વયં
ચત્ત ચ તય રાૈ યપીઠ-કૃતાલયં હિરમાલયમ્॥ ૫॥

ચા પાદ-સરાજેયુગ્મ- ચામરાેચ્ચય-ચામરાે-
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દાર-મૂધર્જભાર-મ ડલ-ર જકં ક લભ જકમ્ ।
વીરતાે ચતભષૂણં વરનપૂુરં વતનપૂુરં
ધારયાત્મિન રાૈ યપીઠ-કૃતાલયં હિરમાલયમ્॥ ૬॥

શુ કવાિદ-મનાે તદૂરતરાગમાે સવદાગમં
સ કવી દ્ર-વચાેિવલાસ-મહાેદયં મિહતાેદયમ્ ।

લક્ષયા મ યતીશ્વરૈઃ કૃતપજૂનં ગુણભાજનં
િધકૃ્કતાપેમ-રાૈ યપીઠ-કૃતાલયં હિરમાલયમ્॥ ૭॥

નારદ પ્રયમાિવશા બુ હેક્ષણં િનજરક્ષણં
તારકાપેમ-ચા દ પ-ચયા તરે ગત ચ ત રે ।
(દ્વારકાપેમ-ચા દ પ-ચયા તરે ગત ચ ત રે । )

ધીર માનસ પૂણર્ચ દ્રસમાનમચ્યુતમાનમ
દ્વારકાપેમ-રાૈ યપીઠ-કૃતાલયં હિરમાલયમ્॥ ૮॥
ફલ-શ્રુ તઃ

રાૈ યપીઠ-કૃતાલયસ્ય હરેઃ પ્રયં દુિરતા પ્રયં
ત પદાચર્ક-વાિદરાજ-યતીિરતં ગુણપૂિરતમ્ ।

ગાે યમષ્ટકમેતદુચ્ચમુદે મમાિ વહ િનમર્મ-
(ગાે યમષ્ટકમેતદુચ્ચમુદે ભવ વહ િનમર્મ-)

પ્રા ય-શદુ્ધફલાય તત્ર સકુાેમલં હતધીમલં
(પ્રા યસાખૈ્યફલાય તત્ર સકુાેમલં હતધીમલં )॥ ૯॥

ઇ ત શ્રી વાિદરાજતીથર્કૃતમ્ શ્રીકૃ ણાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
॥ શ્રી કૃ ણાપર્ણમ તુ॥
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