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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥
શ્રીમદુ્ર ક્મમહીપાલવંશરક્ષામ ણઃ સ્થરઃ ।
રા હિરહરઃ ક્ષાેણી ં રક્ષત્ય બુિધમખેલામ્ ।૧॥
સ રા સવર્ત ત્રજ્ઞઃ સમ યચ્યર્ વરપ્રદમ્ ।
દેવં શ્રયઃ પ ત તુત્યા સમ તાૈદ્વદેવેિદતમ્॥ ૨॥
તસ્ય હૃષ્ટાશયઃ તુત્યા િવ ગાપાંગના તઃ ।
સ િપછ યામલં પં િપછાેતં્તસમદશર્યત્॥ ૩॥
સ પનુઃ વાત્મિવ ય ત ચત્તં હિરહરં પમ્ ।
અ ભ ષચ્ય કૃપાવષરભાષત કૃતાજં લમ્॥ ૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ ।
મામવેિહ મહાભાગ કૃ ણં કૃત્યિવદાં વર ।
પુરઃ સ્થતાેઽ મ વદ્ભ યા પૂણાર્ સ તુ મનાેરથાઃ॥ ૫॥
સરંક્ષણાય શષ્ટાનાં દુષ્ટાનાં શક્ષણાય ચ ।
સ દ્ યૈ વેદધમાર્ણાં મમાંશ વ મહાેિદતઃ॥ ૬॥
રાજન્નામસહસ્રેણ રામાે ના ાં તુત વયા ।
સાેઽહં સવર્િવદાે ત મા પ્રસન્નાેઽ મ િવશષેતઃ॥ ૭॥
મામિપ વં મહાભાગ મદ યચિરતાત્મના ।
સ પ્રીણય સહસ્રેણ ના ાં સવાર્થર્દાિયનામ્॥ ૮॥
પરાશરેણ મુિનના વ્યાસનેા ાયદર્ શના ।
વાત્મભા શકેુનાિપ સકૂ્તેઽ યેત દ્વભાિવતમ્॥ ૯॥

તં િહ વમનુસ ધેિહ સહસ્ર શરસં પ્રભુમ્ ।
દત્તા યષેુ મયા ય તં સહસ્રં રક્ષિય ય ત॥ ૧૦॥
ઇદં િવશ્વિહતાથાર્ય રસનારંગગાેચરમ્ ।
પ્રકાશય વં મેિદ યાં પરમાગમસ મતમ્॥ ૧૧॥
ઇદં શઠાય મખૂાર્ય ના તકાય િવક ણને ।
અસિૂયનેઽિહતાયાિપ ન પ્રકા યં કદાચન॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

િવવેિકને િવશદુ્ધાય વેદમાગાર્નુસાિરણે ।
આ તકાયાત્મિનષ્ઠાય વાત્મ યનુ તાેદયમ્॥ ૧૩॥
કૃ ણનામસહસ્રં વૈ કૃતધીરેતદ રયેત્ ।
િવિનયાેગઃ
ૐ અસ્ય શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ ત્રસ્ય પરાશરઋ ષઃ,
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, શ્રીકૃ ણઃ પરમાત્મા દેવતા,
શ્રીકૃ ણે ત બીજમ,્ શ્રીવ લભે ત શ ક્તઃ, શાઙ્ર્ગી ત ક લકં,
શ્રીકૃ ણપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
યાસઃ
પરાશરાય ઋષયે નમઃ ઇ ત શર સ,
અનુષુ્ટપ્ છ દસે નમઃ ઇ ત મખુ,ે
ગાપેાલકૃ ણદેવતાયૈ નમઃ, ઇ ત હૃદયે,
શ્રીકૃ ણાય બી ય નમઃ ઇ ત ગુહ્યે, શ્રીવ લભાય શ યૈ નમઃ ઇ ત
પાદયાેઃ,
શાઙ્ર્ગધરાય ક લકાય નમઃ ઇ ત સવાગે॥
કર યાસઃ
શ્રીકૃ ણ ઇત્યાર ય શરૂવંશકૈધીિરત્ય તાિન અંગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
શાૈિરિરત્યાર ય વભાસાેદ્ભા સતવ્રજ ઇત્ય તાિન તજર્ની યાં નમઃ ।
કૃતાત્મિવદ્યાિવ યાસતે્યાર ય પ્રસ્થાનશકટા ઢ ઇ ત મ યમા યાં નમઃ,
દંાવનકૃતાલય ઇત્યાર ય મધુરાજનવી ક્ષત ઇત્યાના મકા યાં નમઃ,

રજકપ્ર તઘાતક ઇત્યાર ય દ્વારકાપુરક પન ઇ ત કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ
દ્વારકાિનલય ઇત્યાર ય પરાશર ઇ ત કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ,
અેવં હૃદયાિદ યાસઃ॥
યાનમ્ ।
કેષાં ચ પે્રમપુંસાં િવગ લતમનસાં બાલલીલાિવલાસં
કેષાં ગાપેાલલીલાિઙ્કતર સકતનવુ વાદ્યને દેવમ્ ।
કેષાં વામાસમાજે જિનતમન સ ે દૈત્યદપાર્પહૈવં
જ્ઞા વા ભન્ના ભલાષં સ જય ત જગતામીશ્વર તાદશૃાેઽભૂત્॥ ૧॥
ક્ષીરા ધાૈ કૃતસં તવ સરુગણૈબ્રર્હ્માિદ ભઃ પ ડતૈઃ
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

પ્રાેદ્ભૂતાે વસદેુવસદ્મિન મુદા ચક્ર ડ યાે ગાેકુલે ।
કંસ વંસકૃતે જગામ મધુરાં સારામસદ્વારકાં
ગાપેાલાેઽ ખલગાેિપકાજનસખઃ પાયાદપાયાત્ સ નઃ॥ ૨॥
ફુ લે દ વરકા ત મ દુવદનં બહાર્વતંસ પ્રયં
શ્રીવ સાઙ્કમુદારકાૈ તુભધરં પીતા બરં સુ દરમ્ ।
ગાપેીનાં નયનાે પલા ચતતનું ગાેગાપેસઘંા તં
ગાેિવ દં કલવે વાદનરતં િદવ્યાંગભષૂં ભજે॥ ૩॥
ૐ
કૃ ણઃ શ્રીવ લભઃ શાઙ્ર્ગી િવ વક્સનેઃ વ સ દ્ધદઃ ।
ક્ષીરાેદધામા વ્યૂહેશઃ શષેશાયી જગન્મયઃ॥ ૧॥
ભ ક્તગ યઃ ત્રઈમૂ તભાર્રાતર્વસધુા તુતઃ ।
દેવદેવાે દયા સ ધુદવદેવ શખામ ણઃ॥ ૨॥
સખુભાવ સખુાધારાે મુકુ દાે મુિદતાશયઃ ।
અિવિક્રયઃ િક્રયામૂ તર યાત્મ વ વ પવાન્॥ ૩॥
શષ્ટા ભલક્ષ્યાે ભૂતાત્મા ધમર્ત્રાણાથર્ચે ષ્ટતઃ ।
અ તયાર્મી કલા પઃ કાલાવયવસા ક્ષકઃ॥ ૪॥
વસધુાયાસહરણાે નારદપ્રેરણાને્મખુઃ ।
પ્રભૂ નાર્રદાેદ્ગ તાે લાેકરક્ષાપરાયણઃ॥ ૫॥
રાૈિહણેયકૃતાન દાે યાેગજ્ઞાનિનયાજેકઃ ।
મહાગુહા તિન ક્ષપ્તઃ પુરાણવપુરાત્મવાન્॥ ૬॥
શરૂવંશકૈધી શાૈિરઃ કંસશકંાિવષાદકૃત્ ।
વસદેુવાે લસચ્છ ક્તદવક્યષ્ટમગભર્ગઃ॥ ૭॥
વસદેુવસતુઃ શ્રીમા દેવક ન દનાે હિરઃ ।
આશ્ચયર્બાલઃ શ્રીવ સલ મવક્ષાશ્ચતુભુર્જઃ॥ ૮॥
વભાવાે કૃષ્ટસદ્ભાવઃ કૃ ણાષ્ટ ય તસ ભવઃ ।

પ્રા પત્યક્ષર્સ ભૂતાે િનશીથસમયાેિદતઃ॥ ૯॥
શખંચક્રગદાપદ્મપા ણઃ પદ્મિનભેક્ષણઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

િકર ટ કાૈ તુભાેરસ્કઃ સુ્ફરન્મકરકુ ડલઃ॥ ૧૦॥
પીતવાસા ઘન યામઃ કંુ ચતાં ચતકુ તલઃ ।
સવુ્યક્તવ્યક્તાભરણઃ સૂ તકાગ્ હભષૂણઃ॥ ૧૧॥
કારાગારા ધકારઘ્નઃ િપ પ્રાગ્જન્મસચૂકઃ ।
વસદેુવ તુતઃ તાતંે્ર તાપત્રયિનવારણઃ॥ ૧૨॥
િનરવદ્યઃ િક્રયામૂ ત યાર્યવાક્યિનયાજેકઃ ।
અદષૃ્ટચેષ્ટઃ કૂટસ્થાે તલાૈિકકિવગ્રહઃ॥ ૧૩॥
મહ ષમાનસાે લાસાે મહીમંગલદાયકઃ ।
સ તાે ષતસરુવ્રાતઃ સાધુ ચત્તપ્રસાદકઃ॥ ૧૪॥
જનકાપેાયિનદષ્ટા દેવક નયનાે સવઃ ।
િપ પા ણપિર કારાે માેિહતાગારરક્ષકઃ॥ ૧૫॥
વશ યુદ્ધાિટતાશષેકપાટઃ િપ વાહકઃ ।

શષેાેરગફણાચ્છત્ર શષેાેક્તાખ્યાસહસ્રકઃ॥ ૧૬॥
યમનુાપૂરિવ વંસી વભાસાેદ્ભા સતવ્રજઃ ।
કૃતાત્મિવદ્યાિવ યાસાે યાેગમાયાગ્રસ ભવઃ॥ ૧૭॥
દુગાર્િનવેિદતાેદ્ભાવાે યશાેદાત પશાયકઃ ।
ન દગાપેાે સવસૂ્ફ તવ્રર્ ન દકરાેદયઃ॥ ૧૮॥
સુ ત તકમર્ શ્રીગાપીભદ્રાે ક્તિન ર્તઃ ।
અલીકિનદ્રાપેગમઃ પૂતના તનપીડનઃ॥ ૧૯॥
ત યાત્તપૂતનાપ્રાણઃ પૂતનાક્રાેશકારકઃ ।

િવ ય તરક્ષાગાેધૂ લયર્શાેદાકરલા લતઃ॥ ૨૦॥
ન દાઘ્રાત શરાેમ યઃ પૂતનાસગુ તપ્રદઃ ।
બાલઃ પયકિનદ્રાલુમુર્ખાિપતપદાંગુ લઃ॥ ૨૧॥
અંજન નગ્ધનયનઃ પયાર્યાંકુિરત મતઃ ।
લીલાક્ષ તરલાલાેક શકટાસરુભજંનઃ॥ ૨૨॥
દ્વ ેિદત વ ત્યયનાે મંત્રપૂતજલા લુતઃ ।
યશાેદાે સગંપયકાે યશાેદામખુવીક્ષકઃ॥ ૨૩॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

યશાેદા ત યમુિદત ણાવતાર્િદદુ સહઃ ।
ણાવતાર્સરુ વંસી મા િવ મયકારકઃ॥ ૨૪॥

પ્રશ તનામકરણાે નુચંક્રમણાે સકુઃ ।
વ્યાલ બચૂ લકારત્નાે ઘાષેગાપેપ્રહષર્ણઃ॥ ૨૫॥
વમખુપ્ર ત બ બાથ ગ્રીવાવ્યાઘ્રનખાે વલઃ ।

પંકાનુલપે ચરાે માંસલાે કટ તટઃ॥ ૨૬॥
ઘ્ ષ્ટ નુકરદં્વદ્વઃ પ્ર ત બ બાનુકારકૃત્ ।
અવ્યક્તવણર્વાગ્ ત્તઃ મતલક્ષ્યરદાેદ્ગ્મઃ॥ ૨૭॥
ધાત્રીકરસમાલ બી પ્ર ખલ ચ્ચત્રચંક્રમઃ ।
અનુ પવયસ્યાઢ શ્ચા કાૈમારચાપલઃ॥ ૨૮॥
વ સપુચ્છસમાકૃષ્ટાે વ સપુચ્છિવકષર્ણઃ ।
િવ માિરતા યવ્યાપારાે ગાપેગાપેીમુદાવહઃ॥ ૨૯॥
અકાલવ સિનમાક્તા વ્રજવ્યાક્રાેશસુ મતઃ ।
નવનીતમહાચાેરાે દારકાહારદાયકઃ॥ ૩૦॥
પીઠાેલખૂલસાપેાનઃ ક્ષીરભા ડિવભેદનઃ ।
શક્યભા ડસમાકષ વા તાગારપ્રવેશકૃત્॥ ૩૧॥
ભષૂારત્નપ્રકાશાઢ ાે ગાે યપુાલ ભભ સતઃ ।
પરાગધૂસરાકારાે દ્ભક્ષણકૃતેક્ષણઃ॥ ૩૨॥
બાલાેક્ત કથાર ભાે મત્રા તગૂર્ઢિવગ્રહઃ ।
કૃતસ ત્રાસલાેલાક્ષાે જનનીપ્રત્યયાવહઃ॥૩૩।
મા દૃ યાત્તવદનાે વક્ત્રલક્ષ્યચરાચરઃ ।
યશાેદાલા લત વાત્મા વયં વાચ્છ દ્યમાેહનઃ॥ ૩૪॥
સિવત્રી નેહસં શ્લષ્ટઃ સિવત્રી તનલાેલપુઃ ।
નવનીતાથર્નાપ્રહ્વાે નવનીતમહાશનઃ॥ ૩૫॥
ષાકાપેપ્રક પાેષ્ઠાે ગાેષ્ઠાંગણિવલાેકનઃ ।

દિધમ થઘટ ભેત્તા િકિકણીક્વણસૂ ચતઃ॥ ૩૬॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

હૈયંગવીનર સકાે ષાશ્રુશ્ચાૈયર્શિંકતઃ ।
જનનીશ્રમિવજ્ઞાતા દામબ ધિનયંિત્રતઃ॥ ૩૭॥
દામાક પશ્ચલાપાંગાે ગાઢાેલખૂલબ ધનઃ ।
આકૃષ્ટાેલખૂલાેઽન તઃ કુબેરસતુશાપિવત્॥। ૩૮॥
નારદાે ક્તપરામશ યમલાજુર્નભંજનઃ ।
ધનદાત્મજસઘંુષ્ટાે ન દમાે ચતબ ધનઃ॥ ૩૯॥
બાલકાેદ્ગ તિનરતાે બાહુક્ષપેાેિદત પ્રયઃ ।
આત્મજ્ઞાે મત્રવશગાે ગાપેીગીતગુણાેદયઃ॥ ૪૦॥
પ્રસ્થાનશકટા ઢાે દાવનકૃતાલયઃ ।
ગાવે સપાલનૈકાગ્રાે નાનાક્ર ડાપિરચ્છદઃ॥ ૪૧॥
ક્ષપેણીક્ષપેણપ્રીતાે વે વાદ્યિવશારદઃ ।
ષવ સાનુકરણાે ષ વિનિવડ બનઃ॥ ૪૨॥

િનયુદ્ધલીલાસહૃંષ્ટઃ કૂ નુકૃતકાેિકલઃ ।
ઉપાત્તહંસગમન સવર્જ તુ તાનુકૃત્॥ ૪૩॥
ગંાનુકાર દ યન્નચાેરાે વ સપુર સરઃ ।

બલી બકાસરુગ્રાહી બકતાલપુ્રદાહકઃ॥ ૪૪॥
ભીતગાપેાભર્કાહૂતાે બકચચંુિવદારણઃ ।
બકાસરુાિરગાપાલાે બાલાે બાલાદ્ભુતાવહઃ॥ ૪૫॥
બલભદ્રસમા શ્લષ્ટઃ કૃતક્ર ડાિનલાયનઃ ।
ક્ર ડાસતેુિનધાનજ્ઞઃ લવંગાે લવનાેઽદ્ભુતઃ॥ ૪૬॥
ક દુકક્ર ડનાે લુપ્તન દાિદભવવેદનઃ ।
સમુનાેઽલંકૃત શરાઃ વાદુ નગ્ધાન્ન શક્ય ત્॥ ૪૭॥
ગું પ્રાલ બનચ્છન્નઃ િપછૈરલકવષેકૃત્ ।
વ યાશન પ્રયઃ ગંરવાકાિરતવ સકઃ॥ ૪૮॥
મનાેજ્ઞપ લવાેતં્તસપુ પ વેચ્છાત્તષટ્પદઃ ।
મંજુ શ જતમં રચરણઃ કરકંકણઃ॥ ૪૯॥
અ યાે યશાસનઃ ક ડાપટુઃ પરમકૈતવઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

પ્ર ત વાનપ્રમુિદતઃ શાખાચતુરચંક્રમઃ॥ ૫૦॥
અઘદાનવસહંતાર્ વ્રજિવઘ્નિવનાશનઃ ।
વ્રજસં વનઃ શ્રેયાેિનિધદાર્નવમુ ક્તદઃ॥ ૫૧॥
કા લ દ પુ લનાસીન સહભુક્તવ્ર ભર્કઃ ।
કક્ષાજઠરિવ ય તવે વર્ લવચે ષ્ટતઃ॥ ૫૨॥
ભજુસ ય તર ય ત ગંવતે્રઃ શુ ચ મતઃ ।
વામપા ણસ્થદ યન્નકબલઃ કલભાષણઃ॥ ૫૩॥
અંગુલ્ય તરિવ ય તફલઃ પરમપાવનઃ ।
અદૃ યતણર્કા વષેી વ લવાભર્કભી તહા॥ ૫૪॥
અદષૃ્ટવ સપવ્રાતાે બ્રહ્મિવજ્ઞાતવૈભવઃ ।
ગાવે સવ સપા વષેી િવરાટ્-પુ ષિવગ્રહઃ॥ ૫૫॥
વસકં પાનુ પાથા વ સવ સપ પ ક્ ।

યથાવ સિક્રયા પાે યથાસ્થાનિનવેશનઃ॥ ૫૬॥
યથાવ્ર ભર્કાકારાે ગાેગાપેી ત યપ સખુી ।
ચરાદ્વલાેિહતાે દા તાે બ્રહ્મિવજ્ઞાતવૈભવઃ॥ ૫૭॥
િવ ચત્રશ ક્તવ્યાર્લીન ષ્ટગાવે સવ સપઃ ।
બ્રહ્મત્રપાકરાે ધા તુત સવાર્થર્સાધકઃ॥ ૫૮॥
બ્રહ્મ બ્રહ્મમયાેઽવ્યક્ત તે ે પ સખુાત્મકઃ ।
િન કં્ત વ્યાકૃ તવ્યર્ક્તાે િનરાલ બનભાવનઃ॥ ૫૯॥
પ્રભિવ રત ત્રીકાે દેવપક્ષાથર્ પ ક્ ।
અકામ સવર્વેદાિદરણીયસ્થૂલ પવાન્॥ ૬૦॥
વ્યાપી વ્યા યઃ કૃપાકતાર્ િવ ચત્રાચારસ મતઃ ।
છ દાેમયઃ પ્રધાનાત્મા મૂતાર્મૂ તદ્વયાકૃ તઃ॥ ૬૧॥
અનેકમૂ તરક્રાેધઃ પરઃ પ્રકૃ તરક્રમઃ ।
સકલાવરણાપેેત સવર્દેવાે મહેશ્વરઃ॥ ૬૨॥
મહાપ્રભાવનઃ પવૂર્વ સવ સપદશર્કઃ ।
કૃ ણયાદવગાપેાલાે ગાપેાલાેકનહ ષતઃ॥ ૬૩॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

મતેક્ષાહ ષતબ્રહ્મા ભક્તવ સલવાિક્પ્રયઃ ।
બ્રહ્માન દાશ્રુધાૈતાં ઘ્રલ લાવૈ ચ યકાેિવદઃ॥ ૬૪॥
બલભદ્રકૈહૃદયાે નામાકાિરતગાેકુલઃ ।
ગાપેાલબાલકાે ભવ્યાે ર જુયજ્ઞાપેવીતવાન્॥ ૬૫॥
ક્ષચ્છાયાહતાશા તગાપાે સગંાપેબહર્ણઃ ।

ગાપેસવંાિહતપદાે ગાપેવ્યજનવી જતઃ॥૬૬।
ગાપેગાનસખુાેિન્નદ્રઃ શ્રીદામા જતસાૈહૃદઃ ।
સનુ દસહૃુદેકાત્મા સબુલપ્રાણરંજનઃ॥ ૬૭॥
તાલીવનકૃતક્ર ડાે બલપા તતધનેુકઃ ।
ગાપેીસાૈભાગ્યસ ભાવ્યાે ગાેધૂ લચ્છુિરતાલકઃ॥ ૬૮॥
ગાપેીિવરહસ તપ્તાે ગાેિપકાકૃતમ જનઃ ।
પ્રલ બબાહુ ફુ લપુ ડર કાવતંસકઃ॥ ૬૯॥
િવલાસલ લત મેરગભર્લીલાવલાેકનઃ ।
સ્રગ્ભષૂણાનુલપેાઢ ાે જન યપુહૃતાન્નભુક્॥ ૭૦॥
વરશ યાશયાે રાધાપ્રેમસ લાપિન ર્તઃ ।
યમનુાતટસચંાર િવષાતર્વ્રજહષર્દઃ॥ ૭૧॥
કા લયક્રાેધજનકઃ દ્ધાિહકુલવે ષ્ટતઃ ।
કા લયાિહફણારંગનટઃ કા લયમદર્નઃ॥ ૭૨॥
નાગપત્ની તુ તપ્રીતાે નાનાવષેસ દ્ધકૃત્ ।
અિવ વક્તદગૃાત્મેશઃ ખદગૃાત્મ તુ ત પ્રયઃ॥ ૭૩॥
સવશ્વર સવર્ગુણઃ પ્ર સદ્ધ સવર્સા વતઃ ।
અકંુઠધામા ચ દ્રાકર્દૃ ષ્ટરાકાશિનમર્લઃ॥ ૭૪॥
અિનદ યગ તનાર્ગવિનતાપ તભૈક્ષદઃ ।
વાં ઘ્રમુદ્રાંકનાગે દ્રમૂધાર્ કા લયસં તુતઃ॥ ૭૫॥

અભયાે િવશ્વતશ્ચ ઃ તુતાેત્તમગુણઃ પ્રભુઃ ।
અહમાત્મા મ પ્રાણઃ પરમાત્મા દ્યુશીષર્વાન્॥ ૭૬॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

નાગાપેાયનહૃષ્ટાત્મા હ્ર દાે સાિરતકા લયઃ ।
બલભદ્રસખુાલાપાે ગાપેા લગનિન ર્તઃ॥ ૭૭॥
દાવા ગ્ ભીતગાપેાલગાેપ્તા દાવા ગ્ નાશનઃ ।
નયનાચ્છાદનક્ર ડાલ પટાે પચે ષ્ટતઃ॥ ૭૮॥
કાકપક્ષધર સાૈ યાે બલવાહકકે લમાન્ ।
બલઘા તતદુધર્ષર્પ્રલ બાે બલવ સલઃ॥ ૭૯॥
મુ ટવ્ય ગ્ શમનઃ પ્રા ટ્કાલિવનાેદવાન્ ।
શલા ય તાન્ન દૈ્દત્યસહંતાર્ શાદ્વલાસનઃ॥ ૮૦॥
સદાપ્તગાેિપકાેદ્ગ તઃ ક ણકારાવતંસકઃ ।
નટવષેધરઃ પદ્મમાલાંકાે ગાેિપકા તઃ॥ ૮૧॥
ગાપેીમનાેહરાપાંગાે વે વાદનત પરઃ ।
િવ ય તવદના ભાજેશ્ચા શ દકૃતાનનઃ॥ ૮૨॥
બ બાધરાિપતાેદારવે િવશ્વિવમાેહનઃ ।
વ્રજસવં ણતશ્રાવ્યવે નાદઃ શ્રુ ત પ્રયઃ॥ ૮૩॥
ગાેગાપેગાપેીજન્મે સબુ્રર્હ્મે દ્રાદ્ય ભવ દતઃ ।
ગીત નુ તસિર પૂરાે નાદન તતબિહણઃ॥ ૮૪॥
રાગપ લિવતસ્થા ગ તાન મતપાદપઃ ।
િવ માિરત ણગ્રાસ ગાે ગિવલાે ભતઃ॥ ૮૫॥
વ્યાઘ્રાિદિહસ્રસહજવૈરહતાર્ સગુાયનઃ ।
ગાઢાેદ િરતગાે દપે્રમાે ક ણતતણર્કઃ॥ ૮૬॥
િન પ દયાનબ્રહ્માિદવી ક્ષતાે િવશ્વવ દતઃ ।
શાખાે કણર્શકુ તાૈઘ છત્રાિયતબલાહકઃ॥ ૮૭॥
પ્રસન્નઃ પરમાન દ શ્ચત્રાિયતચરાચરઃ ।
ગાેિપકામદનાે ગાપેીકુચકંુકુમમુિદ્રતઃ॥ ૮૮॥
ગાેિપક યાજલક્ર ડાહૃષ્ટાે ગાે યંશકુા હત્ ।
સ્ક ધારાેિપતગાપેસ્રગ્વાસાઃ કુ દિનભ મતઃ॥ ૮૯॥
ગાપેીનતે્રાે પલશશી ગાેિપકાયા ચતાંશકુઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

ગાપેીનમ સ્ક્રયાદેષ્ટા ગાે યેકકરવ દતઃ॥ ૯૦॥
ગાે યજં લિવશષેાથ ગાપેક્ર ડાિવલાે ભતઃ ।
શા તવાસસુ્ફરદ્ગાપેીકૃતાજં લરઘાપહઃ॥ ૯૧॥
ગાપેીકે લિવલાસાથ ગાપેીસ પૂણર્કામદઃ ।
ગાપેસ્ત્રીઈવસ્ત્રદાે ગાપેી ચત્તચાેરઃ કુતૂહલી॥ ૯૨॥
દાવન પ્રયાે ગાપેબ ધુયર્ વાન્નયા ચતા ।

યજ્ઞેશાે યજ્ઞભાવજ્ઞાે યજ્ઞપ ય ભવા છતઃ॥ ૯૩॥
મુિનપત્નીિવતીણાર્ન્ન પ્તાે મુિનવધૂ પ્રયઃ ।
દ્વજપ ય ભભાવજ્ઞાે દ્વજપત્નીવરપ્રદઃ॥ ૯૪॥
પ્ર ત દ્ધસતીમાેક્ષપ્રદાે દ્વજિવમાેિહતા ।
મુિનજ્ઞાનપ્રદાે ય વ તુતાે વાસવયાગિવત્॥ ૯૫॥
િપ પ્રાેક્તિક્રયા પશક્રયાગિનવારણઃ ।
શક્રાઽમષર્કર શક્ર ષ્ટપ્રશમનાને્મખુઃ॥ ૯૬॥
ગાવેધર્નધરાે ગાપેગાે દત્રાણત પરઃ ।
ગાવેધર્ન ગિરછત્રચડંદંડભુ ગર્લઃ॥ ૯૭॥
સપ્તાહિવ તાદ્ર દ્રાે મેઘવાહનગવર્હા ।
ભુ ગ્રાપેિરિવ ય ત માધર મા દચ્યુતઃ॥ ૯૮॥
વસ્થાનસ્થાિપત ગિરગાપીદ યક્ષતા ચતઃ ।

સમુન સમુનાે ષ્ટહૃષ્ટાે વાસવવ દતઃ॥ ૯૯॥
કામધનેપુયઃપૂરા ભ ષક્ત સરુ ભ તુતઃ ।
ધરાં ઘ્રરાષેધીરાેમા ધમર્ગાેપ્તા મનાેમયઃ॥ ૧૦૦॥
જ્ઞાનયજ્ઞ પ્રય શાસ્ત્રનતે્ર સવાર્થર્સાર થઃ ।
અૈરાવતકરાનીતિવયદં્ગગા લુતાે િવભુઃ॥ ૧૦૧॥
બ્રહ્મા ભ ષક્તાે ગાેગાેપ્તા સવર્લાેકશભુંકરઃ ।
સવર્વેદમયાે મગ્ ન દા વે ષિપ પ્રયઃ॥ ૧૦૨॥
વ ણાેદ િરતાત્મેક્ષાકાૈતુકાે વ ણા ચતઃ ।
વ ણાનીતજનકાે ગાપેજ્ઞાતાત્મવૈભવઃ॥ ૧૦૩॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

વલાકાલાેકસહૃંષ્ટગાપેવગર્િત્રવગર્દઃ ।
બ્રહ્મહૃદ્ગાેિપતાે ગાપેદ્રષ્ટા બ્રહ્મપદપ્રદઃ॥ ૧૦૪॥
શરચ્ચ દ્રિવહારાે કઃ શ્રીપ તવર્શકાે ક્ષમઃ ।
ભયાપહાે ભ ર્ દ્ધગાેિપકા યાનગાેચરઃ॥ ૧૦૫॥
ગાેિપકાનયના વાદ્યાે ગાપેીનમા ક્તિન ર્તઃ ।
ગાેિપકામાનહરણાે ગાેિપકાશતયૂથપઃ॥ ૧૦૬॥
વજૈય તીસ્રગાક પાે ગાેિપકામાનવધર્નઃ ।
ગાપેકા તાસિુનદષ્ટા કા તાે મન્મથમન્મથઃ॥ ૧૦૭॥
વાત્માસ્યદત્તતા બૂલઃ ફ લતાે કૃષ્ટયાવૈનઃ ।

વ લવી તનસક્તાક્ષાે વ લવીપ્રેમચા લતઃ॥ ૧૦૮॥
ગાપેીચેલાંચલાસીનાે ગાપેીનતે્રા જષટ્પદઃ ।
રાસક્ર ડાસમાસક્તાે ગાપેીમ ડલમ ડનઃ॥ ૧૦૯॥
ગાપેીહેમમ ણશ્રે ણમ યે દ્રમ ણ વલઃ ।
િવદ્યાધરે દુશાપઘ્ન શખંચૂડ શરાેહરઃ॥ ૧૧૦॥
શખંચૂડ શરાેરત્નસ પ્રી ણતબલાેઽનઘઃ ।
અિરષ્ટાિરષ્ટકૃદ્દષુ્ટકે શદૈત્યિનષૂદનઃ॥ ૧૧૧॥
સરસ સ મતમખુ સુ સ્થરાે િવરહાકુલઃ ।
સકંષર્ણાિપતપ્રી તરકૂ્રર યાનગાેચરઃ॥ ૧૧૨॥
અકૂ્રરસં તુતાે ગૂઢાે ગુણ ત્યુપલ ક્ષતઃ ।
પ્રમાણગ ય તન્માત્રાઽવયવી બુ દ્ધત પરઃ॥ ૧૧૩॥
સવર્પ્રમાણપ્રમધી સવર્પ્રત્યયસાધકઃ ।
પુ ષશ્ચ પ્રધાનાત્મા િવપયાર્સિવલાેચનઃ॥ ૧૧૪॥
મધુરાજનસવંીક્ષ્યાે રજકપ્ર તઘાતકઃ ।
િવ ચત્રા બરસવંીતાે માલાકારવરપ્રદઃ॥ ૧૧૫॥
કુ વક્ર વિનમાક્તા કુ યાવૈનદાયકઃ ।
કુ ં ગરાગસરુ ભઃ કંસકાેદ ડખ ડનઃ॥ ૧૧૬॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

ધીરઃ કુવલયાપીડમદર્નઃ કંસભી તકૃત્ ।
દ તદ તાયુધાે રંગત્રાસકાે મ લયુદ્ધિવત્॥ ૧૧૭॥
ચાણૂરહ તા કંસાિરદવક હષર્દાયકઃ ।
વસદેુવપદાનમ્રઃ િપ બ ધિવમાેચનઃ॥ ૧૧૮॥
ઉવ ભયાપહાે ભપૂ ઉગ્રસનેાિધપત્યદઃ ।
આજ્ઞા સ્થતશચીનાથ સધુમાર્નયનક્ષમઃ॥ ૧૧૯॥
આદ્યાે દ્વ તસ કતાર્ શષ્ટાચારપ્રદશર્કઃ ।
સા દ પિનકૃતા ય તિવદ્યા યાસકૈધી સધુીઃ॥ ૧૨૦॥
ગવુર્ભીષ્ટિક્રયાદક્ષઃ પ શ્ચમાેદિધપૂ જતઃ ।
હતપંચજનપ્રાપ્તપાંચજ યાે યમા ચતઃ॥ ૧૨૧॥
ધમર્રાજજયાનીતગુ પતુ્ર ઉ ક્રમઃ ।
ગુ પતુ્રપ્રદ શા તા મધુરાજસભાસદઃ॥ ૧૨૨॥
મદગ્ યસમ યચ્યા ગાેમ ત ગિરસચંરઃ ।

ગાેમ તદાવશમનાે ગ ડાનીતભષૂણઃ॥ ૧૨૩॥
ચક્રાદ્યાયુધસશંાેભી જરાસ ધમદાપહઃ ।
ગાલાવિનપાલઘ્ન ગાલાત્મજરાજ્યદઃ॥ ૧૨૪॥

િવ વ તકાલયવનાે મુચુકુ દવરપ્રદઃ ।
આજ્ઞાિપતમહા ભાેિધદ્વાર્રકાપુરક પનઃ॥ ૧૨૫॥
દ્વારકાિનલયાે ક્મમાનહ તા યદૂદ્વહઃ ।
ચરાે ક્મણી િનઃ પ્રદ્યુ જનકઃ પ્રભુઃ॥ ૧૨૬॥

અપાકૃતિત્રલાેકા તરિન દ્ધિપતામહઃ ।
અિન દ્ધપદા વષેી ચક્ર ગ ડવાહનઃ॥ ૧૨૭॥
બાણાસરુપુર રાેદ્ધા રક્ષા વલનય ત્ર જત્ ।
ધૂતપ્રમથસરં ભાે જતમાહેશ્વર વરઃ॥ ૧૨૮॥
ષટ્ચક્રશ ક્તિનજતા ભૂતવેતાલમાેહકૃત્ ।
શ ભુિત્રશલૂ જચ્છ ભજૃુ ભણ શં ભુસં તુતઃ॥ ૧૨૯॥
ઇ દ્રયાત્મે દુહૃદય સવર્યાેગેશ્વરેશ્વરઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

િહર યગભર્હૃદયાે માેહાવતર્િનવતર્નઃ॥ ૧૩૦॥
આત્મજ્ઞાનિનિધમધા કાેશ તન્માત્ર પવાન્ ।
ઇ દ્રાેઽ ગ્ વદનઃ કાલનાભ સવાર્ગમા વગઃ॥ ૧૩૧॥
તુર યસવર્ધીસાક્ષી દ્વ દ્વારામાત્મદૂરગઃ ।
અજ્ઞાતપારાે વ યશ્રીરવ્યાકૃતિવહારવાન્॥ ૧૩૨॥
આત્મપ્રદ પાે િવજ્ઞાનમાત્રાત્મા શ્રીિનકેતનઃ ।
બાણબાહુવનચ્છેત્તા મહે દ્રપ્રી તવધર્નઃ॥ ૧૩૩॥
અિન દ્ધિનરાેધજ્ઞાે જલેશાહૃતગાેકુલઃ ।
જલેશિવજયી વીર સત્રા જદ્રત્નયાચકઃ॥ ૧૩૪॥
પ્રસનેા વષેણાેદુ્યક્તાે બવદૃ્ધતરત્નદઃ ।
જતક્ષર્રાજતનયાહતાર્ બવતી પ્રયઃ॥ ૧૩૫॥
સત્યભામા પ્રયઃ કામ શતધ વ શરાેહરઃ ।
કા લ દ પ તરકૂ્રરબ ધુરકૂ્રરરત્નદઃ॥ ૧૩૬॥
કૈકેયીરમણાે ભદ્રાભતાર્ નાગ્ જતીધવઃ ।
માદ્ર મનાેહર શબૈ્યાપ્રાણબ ધુ ક્રમઃ॥ ૧૩૭॥
સશુીલાદિયતાે મત્રિવ દાનતે્રમહાે સવઃ ।
લ મણાવ લભાે દ્ધપ્રાગ્જ્યાે તષમહાપુરઃ॥ ૧૩૮॥
સરુપાશા તચ્છેદ મુરાિરઃ કૂ્રરયુદ્ધિવત્।
હયગ્રીવ શરાેહતાર્ સવાર્ત્મા સવર્દશર્નઃ॥ ૧૩૯॥
નરકાસરુિવચ્છેત્તા નરકાત્મજરાજ્યદઃ।
વી તુતઃ પ્રકાશાત્મા હૃદ્યાે યજ્ઞફલપ્રદઃ॥ ૧૪૦॥

ગુણગ્રાહી ગુણદ્રષ્ટા ગૂઢ વાત્મા િવભૂ તમાન્ ।
કિવજર્ગદુપદ્રષ્ટા પરમાક્ષરિવગ્રહઃ॥ ૧૪૧॥
પ્રપન્નપાલનાે માલી મહદ્ બ્રહ્મિવવધર્નઃ ।
વાચ્યવાચકશ યથર્ સવર્વ્યાકૃત સ દ્ધદઃ॥ ૧૪૨॥
વયપં્રભુરિનવદ્ય વપ્રકાશ શ્ચર તનઃ ।

નાદાત્મા મ ત્રકાેટ શાે નાનાવાદિનરાેધકઃ॥ ૧૪૩॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

ક દપર્કાેિટલાવ યઃ પરાથકપ્રયાજેકઃ ।
અમર કૃતદેવાૈઘઃ ક યકાબ ધમાેચનઃ॥ ૧૪૪॥
ષાેડશસ્ત્રીસહસ્રેશઃ કા તઃ કા તામનાેભવઃ ।
ક્ર ડારત્નાચલાહતાર્ વ ણચ્છત્રશાે ભતઃ॥ ૧૪૫॥
શક્રા ભવ દત શક્રજનનીકુ ડલપ્રદઃ ।
અિદ તપ્ર તુત તાતે્રાે બ્રાહ્મણાેદુ્ઘષ્ટચેતનઃ॥ ૧૪૬॥
પુરાણ સયંમી જન્મા લપ્તઃ ષિડ્વશકાેઽથર્દઃ ।
યશસ્યની તરાદ્ય તરિહત સ કથા પ્રયઃ॥ ૧૪૭॥
બ્રહ્મબાેધઃ પરાન દઃ પાિર તાપહારકઃ ।
પાૈ ડ્રકપ્રાણહરણઃ કા શરાજિનષૂદનઃ॥ ૧૪૮॥
કૃત્યાગવર્પ્રશમનાે િવચક્રવધદ ક્ષતઃ ।
કંસિવ વંસન સા બજનકાે િડ ભકાદર્નઃ॥ ૧૪૯॥
મુિનગાપ્તા િપ વરપ્રદ સવનદ ક્ષતઃ ।
રથી સાર યિનદષ્ટા ફા ગનુઃ ફા ગુિન પ્રયઃ॥ ૧૫૦॥
સપ્તા ધ ત ભનાેદ્ભાતાે હિર સપ્તા ધભેદનઃ ।
આત્મપ્રકાશઃ પૂણર્શ્રીરાિદનારાયણે ક્ષતઃ॥ ૧૫૧॥
િવપ્રપુત્રપ્રદશ્ચવૈ સવર્મા સતુપ્રદઃ ।
પાથર્િવ મયકૃ પાથર્પ્રણવાથર્પ્રબાેધનઃ॥ ૧૫૨॥
કૈલાસયાત્રાસમુખુાે બદયાર્શ્રમભષૂણઃ ।
ઘ ટાકણર્િક્રયામાૈઢ ાત્તાે ષતાે ભક્તવ સલઃ॥ ૧૫૩॥
મુિન દાિદ ભ યયાે ઘ ટાકણર્વરપ્રદઃ ।
તપશ્ચયાર્પરશ્ચીરવાસાઃ િપગજટાધરઃ॥ ૧૫૪॥
પ્રત્યક્ષીકૃતભૂતેશ શવ તાેતા શવ તુતઃ ।
કૃ ણા વયવંરાલાેકકાૈતુક સવર્સ મતઃ॥ ૧૫૫॥
બલસરં ભશમનાે બલદ શતપા ડવઃ ।
ય તવષેાજુર્નાભીષ્ટદાયી સવાર્ત્મગાેચરઃ॥ ૧૫૬॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

સભુદ્રાફા ગનુાેદ્વાહકતાર્ પ્રી ણતફા ગનુઃ ।
ખા ડવપ્રી ણતા ચ માન્મયદાનવમાેચનઃ॥ ૧૫૭॥
સલુભાે રાજસયૂાહર્યુિધ ષ્ઠરિનયાજેકઃ ।
ભીમાિદતજરાસ ધાે માગધાત્મજરાજ્યદઃ॥ ૧૫૮॥
રાજબ ધનિનમાક્તા રાજસયૂાગ્રપજૂનઃ ।
ચૈદ્યાદ્યસહનાે ભી મ તુત સા વતપવૂર્જઃ॥ ૧૫૯॥
સવાર્ત્માથર્સમાહતાર્ મ દરાચલધારકઃ ।
યજ્ઞાવતારઃ પ્રહ્લાદપ્ર તજ્ઞાપ્ર તપાલકઃ॥ ૧૬૦॥
બ લયજ્ઞસભા વંસી દપૃ્તક્ષત્રકુલા તકઃ ।
દશગ્રીવા તકાે જેતા રેવતીપે્રમવ લભઃ॥ ૧૬૧॥
સવાર્વતારાિધષ્ઠાતા વેદબાહ્યિવમાેહનઃ ।
ક લદાષેિનરાકતાર્ દશનામા દૃઢવ્રતઃ॥ ૧૬૨॥
અમેયાત્મા જગ વામી વાગ્મી ચૈદ્ય શરાેહરઃ ।
દ્રાપૈદ ર ચત તાતે્રઃ કેશવઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૬૩॥
નારાયણાે મધપુ તમાર્ધવાે દાષેવ જતઃ ।
ગાેિવ દઃ પુ ડર કાક્ષાે િવ શ્ચ મધુસદૂનઃ॥ ૧૬૪॥
િત્રિવક્રમ સ્ત્રલાેકેશાે વામનઃ શ્રીધરઃ પુમાન્ ।
હૃષીકેશાે વાસદેુવઃ પદ્મનાભાે મહાહ્ર દઃ॥ ૧૬૫॥
દામાેદરશ્ચતવુ્યૂર્હઃ પાંચાલીમાનરક્ષણઃ ।
સા વઘ્ન સમરશ્લાઘી દ તવક્ત્રિનબહર્ણઃ॥ ૧૬૬॥
દામાેદર પ્રયસખા થુકા વાદન પ્રયઃ॥
ઘ્ ણી દામાેદરઃ શ્રીદાે ગાપેીપનુરવેક્ષકઃ॥ ૧૬૭॥
ગાેિપકામુ ક્તદાે યાેગી દુવાર્સ પ્તકારકઃ ।
અિવજ્ઞાતવ્ર ક ણર્પા ડવાલાેકનાે જયી॥ ૧૬૮॥
પાથર્સાર યિનરતઃ પ્રાજ્ઞઃ પા ડવદૂત્યકૃત્ ।
િવદુરા ત યસ તુષ્ટઃ કુ તીસ તાષેદાયકઃ॥ ૧૬૯॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

સયુાેધન તરસ્કતાર્ દુયાધનિવકારિવત્ ।
િવદુરા ભષુ્ઠતાે િનત્યાે વા ણયાે મંગલાત્મકઃ॥ ૧૭૦॥
પંચિવશ તત વેશશ્ચતુિવશ તદેહભાક્ ।
સવાર્નુગ્રાહક સવર્દાશાહર્સતતા ચતઃ॥ ૧૭૧॥
અ ચ ત્યાે મધુરાલાપ સાધુદશ દુરાસદઃ ।
મનુ યધમાર્નુગતઃ કાૈરવે દ્રક્ષયે ક્ષતા॥ ૧૭૨॥
ઉપે દ્રાે દાનવારા ત ગીતાે મહાદ્યુ તઃ ।
બ્રહ્મ યદેવઃ શ્રુ તમાન્ ગાેબ્રાહ્મણિહતાશયઃ॥ ૧૭૩॥
વરશીલ શવાર ભ સિુવજ્ઞાનિવમૂ તમાન્ ।
વભાવશદુ્ધ સ ન્મત્ર સશુર ય સલુક્ષણઃ॥ ૧૭૪॥
તરાષ્ટ્રગતાેદૃ ષ્ટપ્રદઃ કણર્િવભેદનઃ ।

પ્રતાેદ ગ્વશ્વ પિવ માિરતધનજંયઃ॥ ૧૭૫॥
સામગાન પ્રયાે ધમર્ધનેવુર્ણાત્તમાેઽવ્યયઃ ।
ચતુયુર્ગિક્રયાકતાર્ િવશ્વ પપ્રદશર્કઃ॥ ૧૭૬॥
બ્રહ્મબાેધપિરત્રાતપાથા ભી માથર્ચક્ર ત્ ।
અજુર્નાયાસિવ વંસી કાલદંષ્ટ્ર ાિવભષૂણઃ॥ ૧૭૭॥
સુ તાન તમિહમા વ વ્યાપાિરતાજુર્નઃ ।
અકાલસ યાઘટનશ્ચક્રા તિરતભાસ્કરઃ॥ ૧૭૮॥
દુષ્ટપ્રમથનઃ પાથર્પ્ર તજ્ઞાપિરપાલકઃ ।
સ ધુરાજ શરઃપાતસ્થાનવક્તા િવવેકદક્ૃ॥ ૧૭૯॥
સભુદ્રાશાેકહરણાે દ્રાેણાે સકેાિદિવ મતઃ ।
પાથર્મ યુિનરાકતાર્ પા ડવાે સવદાયકઃ॥ ૧૮૦॥
અંગુષ્ઠાક્રા તકાૈ તેયરથ શક્તાેઽિહશીષર્ જત્ ।
કાલકાપેપ્રશમનાે ભીમસનેજયપ્રદઃ॥ ૧૮૧॥
અશ્વ થામવધાયાસત્રાતપા ડુસતુઃ કૃતી ।
ઇષીકાસ્ત્રપ્રશમનાે દ્રાૈ ણરક્ષાિવચારણઃ ।૧૮૨॥
પાથાર્પહાિરતદ્રાૈ ણચૂડામ ણરભંગુરઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

તરાષ્ટ્રપરા ષ્ટભીમપ્ર તકૃ ત મયઃ॥ ૧૮૩॥
ભી મબુ દ્ધપ્રદ શા ત શરચ્ચ દ્રિનભાનનઃ ।
ગદાગ્રજન્મા પાંચાલીપ્ર તજ્ઞાપિરપાલકઃ॥ ૧૮૪॥
ગા ધાર કાપેદગૃ્ગુપ્તધમર્સનૂુરનામયઃ ।
પ્રપન્ના તભયચ્છેત્તા ભી મશલ્યવ્યધાવહઃ॥ ૧૮૫॥
શા ત શા તનવાેદ ણર્સવર્ધમર્સમાિહતઃ ।
માિરતબ્રહ્મિવદ્યાથર્પ્રીતપાથા મહાસ્ત્રિવત્॥ ૧૮૬॥
પ્રસાદપરમાેદારાે ગાંગેયસગુ તપ્રદઃ ।
િવપક્ષપક્ષક્ષયકૃ પર ક્ષ પ્રાણરક્ષણઃ॥ ૧૮૭॥
જગદુ્ગ ધર્મર્સનૂાવેાર્ જમેધપ્રવતર્કઃ ।
િવિહતાથાર્પ્તસ કારાે માસકા પિરવતર્દઃ॥ ૧૮૮॥
ઉતં્તકહષર્દાત્મીયિદવ્ય પપ્રદશર્કઃ ।
જનકાવગત વાેક્તભારત સવર્ભાવનઃ॥ ૧૮૯॥
અસાેઢયાદવાેદ્રકેાે િવિહતાપ્તાિદપજૂનઃ॥
સમુદ્રસ્થાિપતાશ્ચયર્મુસલાે ણવાહકઃ॥ ૧૯૦॥
મુિનશાપાયુધઃ પદ્માસનાિદિત્રદશા થતઃ ।
ષ્ટપ્રત્યવહારાે ક વધામગમનાે સકુઃ॥ ૧૯૧॥

પ્રભાસાલાેકનાેદ્યુક્તાે નાનાિવધિન મત્તકૃત્ ।
સવર્યાદવસસંવે્ય સવા કૃષ્ટપિરચ્છદઃ॥ ૧૯૨॥
વેલાકાનનસચંાર વેલાિનલહૃતશ્રમઃ ।
કાલાત્મા યાદવાેઽન ત તુ તસ તુષ્ટમાનસઃ॥ ૧૯૩॥
દ્વ લાેકનસ તુષ્ટઃ પુ યતીથર્મહાે સવઃ ।
સ કારાહ્લાિદતાશષેભૂસરુ સરુવ લભઃ॥ ૧૯૪॥
પુ યતીથાર્ લુતઃ પુ યઃ પુ યદ તીથર્પાવનઃ ।
િવપ્રસા કૃતગાેકાેિટ શતકાેિટસવુણર્દઃ॥ ૧૯૫॥
વમાયામાેિહતાઽશષે ણવીરાે િવશષેિવત્ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્ર॥

જલ યુધિનદષ્ટા વાત્માવે શતયાદવઃ॥ ૧૯૬॥
દેવતાભીષ્ટવરદઃ કૃતકૃત્યઃ પ્રસન્નધીઃ ।
સ્થરશષેાયુતબલ સહસ્રફ ણવીક્ષણઃ॥ ૧૯૭॥
બ્રહ્મ ક્ષવરચ્છાયાસીનઃ પદ્માસન સ્થતઃ ।
પ્રત્યગાત્મા વભાવાથર્ઃ પ્ર ણધાનપરાયણઃ॥ ૧૯૮॥
વ્યાધષેુિવદ્ધપજૂ્યાં ઘ્રિનષાદભયમાેચનઃ ।
પુ લ દ તુ તસ તુષ્ટઃ પુ લ દસગુ તપ્રદઃ॥ ૧૯૯॥
દા કાિપતપાથાર્િદકરણીયાે ક્તર શતા ।
િદવ્યદુ દુ ભસયંુક્તઃ પુ પ ષ્ટપ્રપૂ જતઃ॥ ૨૦૦॥
પુરાણઃ પરમેશાનઃ પૂણર્ભૂમા પિરષુ્ટતઃ ।
પ તરાદ્યઃ પરં બ્રહ્મ પરમાત્મા પરા પરઃ॥ ૨૦૧॥
શ્રીપરમાત્મા પરા પરઃ આ નમઃ ઇ ત-

ફલશ્રુ તઃ
ઇદં સહસ્રં કૃ ણસ્ય ના ાં સવાર્થર્દાયકમ્ ।
અન ત પી ભગવાન્ વ્યાખ્યાતાદાૈ વય ભવુે॥ ૨૦૨॥
તને પ્રાેક્તં વ સષ્ઠાય તતાે લ વા પરાશરઃ ।
વ્યાસાય તને સ પ્રાેક્તં શકુાે વ્યાસાદવાપ્તવાન્॥ ૨૦૩॥
ત ચ્છ યૈબર્હુ ભભૂર્માૈ ખ્યાિપતં દ્વાપરે યુગે ।
કૃ ણાજ્ઞયા હિરહરઃ કલાૈ પ્રખ્યાપય દ્વભુઃ॥ ૨૦૪॥
ઇદં પઠ ત ભ યા યઃ ણાે ત ચ સમાિહતઃ ।
વ સદ્ યૈ પ્રાથર્ય ત્યેનં તીથર્ક્ષતે્રાિદદેવતાઃ॥ ૨૦૫॥

પ્રાય શ્ચત્તા યશષેા ણ નાલં યાિન વ્યપાેિહતુમ્ ।
તાિન પાપાિન ન ય ત સકૃદસ્ય પ્રશસંનાત્॥ ૨૦૬॥
ઋણત્રયિવમુક્તસ્ય શ્રાૈત માતાર્નવુ તનઃ ।
ઋષે સ્ત્રમૂ ત પસ્ય ફલં િવ દેિદદં પઠન્॥ ૨૦૭॥
ઇદં નામસહસ્રં યઃ પઠત્યેતચ્છૃણાે ત ચ ।
શવ લગસહસ્રસ્ય સ પ્ર તષ્ઠાફલં લભેત્॥ ૨૦૮॥
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ઇદં િકર ટ સજં ય જયી પાશપુતાસ્ત્રભાક્ ।
કૃ ણસ્ય પ્રાણભૂત સન્ કૃ ણં સાર થમાપ્તવાન્॥ ૨૦૯॥
દ્રાપૈદ્યા દમય ત્યા ચ સાિવ યા ચ સશુીલયા ।
દુિરતાિન જતા યેત જપાદાપ્તં ચ વા છતમ્॥ ૨૧૦॥
િક મદં બહુના શસંન્માનવાે માેદિનભર્રઃ ।
બ્રહ્માન દમવા યા તે કૃ ણસાયજૂ્યમા ુયાત્॥ ૨૧૧॥
॥ ઇ ત કૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
શ્રીિવ ધમાત્તરતઃ

Proofread by PSA EASWARAN psaeaswaran at gmail.com

.. shrIkRiShNasahasranAmastotra ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

krishnasahasra.pdf 19


