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ShriKrishnasahasranAmstotra from Gargasamhita

गग सिंहताग तं ौीकृसहॐनामम ्

गग  उवाच ।
अथोमसनेो नपृितः पऽुाशां िवसृ च ।
ासं पू सहंे ाा िवं मनोमयम ॥् १॥
उमसने उवाच
ॄन के्न ूकारणे िहा च जगतः सखुम ।्
भजते कृ्ं परंॄ ते ाातमुहिस ॥ २॥
ास उवाच ।
दम े कथियािम सं िहतकरं वचः ।
उमसने महाराज श ृणुकैाममानसः ॥ ३॥
सवेनं कु राजे राधाौीकृयोः परम ।्
िनं सहॐनामामभुयोभ ितः िकल ॥ ४॥
सहॐनाम राधाया िविधजा नाित भपूत े ।
शरो नारदवै केिचै चादादयः ॥ ५॥
उमसने उवाच ।
रािधकानामसाहॐं नारदा परुा ौतुम ।्
एकाे िदिशिबरे कुऽे े रिवमहे ॥ ६॥
न ौतुं नामसाहॐं कृािकमणः ।
वद ते च कृपया यने ौयेोऽहमायुाम ॥् ७॥
गग  उवाच ।
ौुोमसनेवचनं वदेासो महामिुनः ।
ूश तं ूीतमनाः ूाह कृं िवलोकयन ॥् ८॥
ास उवाच ।
श ृण ु राजन ्ू वािम सहॐं नाम सुरम ।्

1



गग सिंहताग तं ौीकृसहॐनामम ्

परुा धाि राधाय ै कृनेानने िनिम तम ॥् ९॥
ौीभगवानवुाच ।
इदं रहं िकल गोपनीयं द े च हािनः सततं भविे ।
मोूदं सव सखुूदं शं परं पराथ पुषाथ दं च ॥ १०॥
पं च मे कृसहॐनाम पठे ु मिूप इव ूिसः ।
दातमवें न शठाय कुऽ न दािकायोपिदशते क्दािप ॥ ११॥
दातमवें कणावतृाय गवुियभिूपरायणाय ।
ौीकृभाय सतां पराय तथा मदबोधिवविज ताय ॥ १२॥
ॐ अ ौीकृसहॐनामोऽम नारायणऋिषः ।
भजुूयातं छः । ौीकृचो दवेता ।
वासदुवेो बीजम ।् ौीराधा शिः । मथः कीलकम ।्
ौीपणू ॄ कृचभिजफलूाये जप े िविनयोगः ॥
अथ ानम ।् (भजुूयातम ्)
िशिखमकुुटिवशषें नीलपादशें

िवधमुखुकृतकेशं कौभुापीतवशेम ।्
मधरुरवकलेशं शं भज े ॅातशृषे ं

ोजजनविनतशें माधवं रािधकेशम ॥् १३॥
इित ानम ॥्
ॐ हिरदवकीननः कंसहंता पराा च पीतारः पणू दवेः ।
रमशेु कृः परशेः परुाणः सरुशेोऽतुो वासदुवे दवेः ॥ १४॥
धराभारहता  कृती रािधकेशः परो भवूरो िदगोलोकनाथः ।
सदुाथा रािधकाशापहतेघु ृ णी मािननीमानदो िदलोकः ॥ १५॥
लसोपवषेो जो रािधकाा चलुडलः कुली कुलॐक् ।
रथः कदा राधया िदरः सधुासौधभचूारणो िदवासाः ॥ १६॥
कदा वृकारयचारी लोके महारिसहंासनः ूशाः ।
महाहंसभ(ै?)ामरवैमानलऽमुावलीशोभमानः ॥ १७॥
सखुी कोिटकप लीलािभरामः णपूरुालऽकृतािंयः शभुािंयः ।
सजुानु रंभाशभुोः कृशाः ूतापी भशुुडासदुोद डखडः ॥ १८॥
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गग सिंहताग तं ौीकृसहॐनामम ्

जपापुह शातोदरौीम हापवलहासः ।
लसुद िबाधरौीः शरनऽेः िकरीटोलाभः ॥ १९॥
सखीकोिटिभव त मानो िनकु े िूयाराधया राससो नवाः ।
धराॄिािदिभः ूािथ तः सराभाररीकृताथ ूजातः ॥ २०॥
यदवकीसौदो बनित स्शषेो िवभयुगमायी च िवःु ।
ोजे नपऽुो यशोदासतुाो महासौदो बालपः शभुाः ॥ २१॥
तथा पतूनामोदः ँयामपो दयानोभनः पवािंयः ।
तणृावत सहंारकारी च गोपो यशोदायशो िवपूदश ॥ २२॥
तथा गग िद भायोदयौीः लसालकेिलःसरामः सवुाचः ।
णपूरुःै शयिुममाणथा जानहुोै जशेाणे वा ॥ २३॥
दिधृ हयैवीधभोा दिधयेकृुधभुाडभेा ।
मदृं भुवान ग्ोपजो िवपः ूचडाशंचुडूभामिडताः ॥ २४॥
यशोदाकरवै ध न ं ूा आो मिणमीवमिुूदो दामबः ।
कदा नृमानो ोजे गोिपकािभः कदा नसकैला मानः ॥ २५॥
कदा गोपनाकंगोपालपी किलाजाकूलगो वत मानः ।
घनमैा त ैँ भाडीरदशे े गहृीतो वरो राधया नहात ॥् २६॥
िनकु े च गोलोकलोकागतऽेिप महारसःै कदावतृऽेिप ।
तदा ॄणा रािधकासिवाहे ूितां गतः पिूजतः साममःै ॥ २७॥
रसी रासयुालतीनां वनऽेिप िूयाराधयाऽऽरािधताथ रमशेः ।

variation िूयाराधया रािधकाथ म ्
धरानाथ आनदः ौीिनकेतो वनशेो धनी सुरो गोिपकेशः ॥ २८॥
कदा राधया ूािपतो नगहेे यशोदाकरलैा िलतो महासः ।
भयी ािप वृारकारयवासी महामिरे वासकृवेपूः ॥ २९॥
वन े वचारी महावहारी बकािरः सरुःै पिूजतोऽघािरनामा ।
वन े वकृोपकृोपवषेः कदा ॄणा संतुः पनाभः ॥ ३०॥
िवहारी तथा तालभुधनेकुािरः सदा रको गोिवषािथ ू णाशी ।
किलाजाकूलगः कािलय दमी नृकारी फणेूिसः ॥ ३१॥
सलीलः शमी ानदः कामपरूथा गोपयुगोप आनकारी ।
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गग सिंहताग तं ौीकृसहॐनामम ्

िरीिभुालको बाललीलः सरुाग वशंीधरः पुशीलः ॥ ३२॥
ूलूभानाशको गौरवण बलो रोिहणीज राम शषेः ।
बली पनऽे कृामज धरशेः फणीशु नीलाराभः ॥ ३३॥
महासौदो िहारो ोजशेः शरीवषा करः कृवणः ।
ोजे गोिपकापिूजतीरहता  कदे ितीरदः सुरीशः ॥ ३४॥
धुानाशकृपीमनःृृपाकारकः केिलकता वनीशः ।
ोजे शबयागूणाशी िमताशी शनुासीरमोहूदो बालपी ॥ ३५॥
िगरःे पजूको नपऽुो गीः कृपाकृ गोवध नोािरनामा ।
तथा वातवषा हरो रक ोजाधीशगोपानाशितः सन ॥् ३६॥
अगेोपिर शबपूः तुः ूाषृािशको दवेगोिवनामा ।
ोजाधीशराकरः पािशपूोऽनजुगैपजिैदवकुैठदश ॥ ३७॥
चलावशंीणः कािमनीशो ोजे कामीनीमोहदः कामपः ।
रसाो रसी रासकृिािधकेशो महामोहदो मािननीमानहारी ॥ ३८॥
िवहारी वरो मानिािधकागंो धराीपगः खडचारी वनः ।
िूयो वबिष िा सराधो महामोदः पहारी िूयाथ ः ॥ ३९॥
वटः सरुनाः ूसो ोजं ागतो राधया मोिहनीष ु ।
महामोहकृोिपकागीतकीत रसः पटी ःिखताकािमनीशः ॥ ४०॥
वन े गोिपकाागकृादिचूदश कलाकारकः काममोही ।
वशी गोिपकामगः पशेवाचः िूयाूीितकृिासरः कलेशः ॥ ४१॥
रसारिचो नपः ॐजा सवंतृो ववीमसंः ।
सबुाः सपुादः सवुशेः सकेुशो ोजशेः सखा वभशेः सदुशेः ॥ ४२॥
णििणीजालभृपूरुाो लसणो दी हारभारः ।
िकरीटी चलुडलालुीयुरौभुो मालतीमिडताः ॥ ४३॥
महानृकृिासरः कलालारभो भािमनीनृयुः ।
किलाजाकेिलकृंुकुमौीः सरुनैा ियकानायकैगयमानः ॥ ४४॥
सखुाु राधापितः पणू बोधः कटाितीवितॅिूवलासः ।
सरुोऽिलिभः कुलालोलकेशः ुरहकुॐजा चावषेः ॥ ४५॥
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गग सिंहताग तं ौीकृसहॐनामम ्

महासप तो नरापरािंयः सदा मोदः शचडूूणाशी ।
variation महामोदः

ूजारको गोिपकागीयमानः ककुिूणाशूयासः सरुेः ॥ ४६॥
किलः बोधकृंसमोपदेा तथाबूरमोपदशेी सरुाथ ः ।
बली केिशहा पुवषऽमलौीथा नारदािश तो ोमहा ॥ ४७॥
तथाबूरसवेापरः सव दश ोजे गोिपकामोहदः कूलवत ।
सतीरािधकाबोधदः कता  िवलासी महामोहनाशी बोधः ॥ ४८॥
ोजे शापतराधासकाशो महामोहदावािदधापित ।
सखीबनाोिहताबूर आराखीकणैािडताबूररी ॥ ४९॥
रथो ोजे राधया कृचः सगुुो गमी गोपकैालीलः ।
जलेऽबूरसिशतो िदपो िदःु परुीमोिहनीिचमोही ॥ ५०॥
तथा रकारूणाशी सवुःॐजी वायकूीितकृािलपूः ।
महाकीित दािप कुािवनोदी ुरडकोदडणूचडः ॥ ५१॥
भटाित ू दः कंसःकारी महामवषेः करीूहारी ।
महामाहा रभिूमूवशेी रसाो यशःृबली वाटुौीः ॥ ५२॥
महामहा युकृीवचोऽथ धरानायकः कंसहा यःूाक ् ।
सदा पिूजतो मुसनेूिसो धरारादो यादवमै िडताः ॥ ५३॥
गरुोः पऽुदो ॄिवपाठी महाशहा दडधृू एव ।
ोजे ुवूिेषतो गोपमोही यशोदाघणृी गोिपकाानदशेी ॥ ५४॥
सदा हेकृुया पिूजताथाबूरगहंेगमी मवेा ।
तथा पाडवूिेषताबूर एव सखुी सव दश नपृानकारी ॥ ५५॥
महाौिहणीहा जरासमानी नपृो ारकाकारको मोकता  ।
रणी साव भौमतुो ानदाता जराससकृावदिंयः ॥ ५६॥
नगातािरकामवत तथा रवेतीभषूणालिचः ।
य िणीहारकैवेथा िपूणाशी सखुाशी ॥ ५७॥
अन मार काि कामो मनोजथा शरारी रतीशः ।
रथी मथो मीनकेतःु शरी च रो दप को मानहा पबाणः ॥ ५८॥
िूयः सभामापितया दवशेोऽथ सऽािजतूमेपरूः ूहासः ।
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गग सिंहताग तं ौीकृसहॐनामम ्

महारदो जावुकारी महाचबधृधमृामसिंधः ॥ ५९॥
िवहारितः पाडवूमेकारी किलाजामोहनः खाडवाथ ।
सखा फानुूीितकृमकता  तथा िमऽिवापितः बीडनाथ ॥ ६०॥
नपृूमेकृोिजतः सपोऽथ सापितः पािरबह यथेः ।
नपृःै सवंतृािप भिापितु िवलासी मधोमा िननीशो जनशेः ॥ ६१॥
शनुासीरमोहावतृः सभाय ः सता मरुािरः परुीसभेा ।
सवुीरःिशरःखडनो दैनाशी शरी भौमहा चडवगेः ूवीरः ॥ ६२॥
धरासंतुः कुडलऽहता  महारयगु र्ाजकािभरामः ।
शचीपिूजतः शबिजानहता  तथा पािरजातापहारी रमशेः ॥ ६३॥
गहृी चामरःै शोिभतो भीकापितहा कृािननीमानकारी ।
तथा िणीवाटुः ूमेगहेः सतीमोहनः कामदवेापरौीः ॥ ६४॥
सदुेः सचुाथा चादेोऽपरादहेो बली चागुः ।
सतुी भिचाथा चाचो िवचा चा रथी पऽुपः ॥ ६५॥
सभुानःु ूभानुथा चभानबुृ हानरुवेाभानु साः ।
सिुमऽः बतिुऽकेतु ु वीरोऽसनेो वषृिऽगुिबः ॥ ६६॥
िवशव सु ौतुो भि एकः सबुावृ षः पणू मासु सोमः ।
वरः शािरवे ूघोषोऽथ िसहंो बलो ू गोवध नोाद एव ॥ ६७॥
महाशो वकृः पावनो वििमऽः िुधहष कािनलोऽिमऽिज ।
सभुिो जयः सको वाम आययु ः कोिटशः पऽुपौऽूिसः ॥ ६८॥
हली दडधमृिुहा चािनथा राजिभहा गो तूकता  ।
मध ुॄ सबूा णपऽुीपित महासुरः कामपऽुो बलीशः ॥ ६९॥
महादैसमंामकृादवशेः परुीभनो भतूसऽंासकारी ।
मधृी ििजिुिमोही मधृाथ तथा िजूपकणू हारी ॥ ७०॥
धनभु नो बाणमानूहारी रोिकृंतुु रणे ।
भजुादेकृाणसऽंासकता  मडृूतुो युकृूिमभता  ॥ ७१॥
नगृं मिुदो ानदो यादवानां रथो ोजूमेपो गोपमुः ।
महासुरीबीिडतः पुमाली किलाजाभदेनः सीरपािणः ॥ ७२॥
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महादिंभहा पौसमानूहारो िशरँछदेकः कािशराजूणाशी ।
महाौिहणीसंकृबहः परुीदीपको रासीनाशकता  ॥ ७३॥
अनो महीीः फणी वानरािरः ुरौरवण महापनऽेः ।
कुमामितय गतो गौरवाथ ः तुः कौरवःै पािरबह ससाः ॥ ७४॥
महावभैवी ारकेशो नकेलारदः ौीूभादशकु ।
महिष तुो ॄदवेः परुाणः सदा षोडशीसहॐित ॥ ७५.. ..
गहृी लोकरापरो लोकरीितः ूभु ुमसनेावतृो ग युः ।
तथा राजततुो बभेा ितो नारदूतुः पाडवाथ ॥ ७६॥
नपृमै कृत ्ुवूीितपणू वतृः पऽुपौऽःै कुमामगा ।
घणृी धम राजतुो भीमयुः परानदो मकृमजने ॥ ७७॥
िदशािजली राजसयूाथ कारी जरासहा भीमसनेपः ।
तथा िवूपो गदायुकता  कृपाम हाबनदेकारी ॥ ७८॥
नपृःै संतुो ागतो धम गहंे िजःै सवंतृो यसभंारकता  ।
जनःै पिूजतैवा म महामोहदोऽरःे िशरँदेकारी ॥ ७९॥
महायशोभाकरबवत नपृानकारी िवहारी सहुारी ।
सभासवंतृो मानौरव तथा शासहंारको यानहा ॥ ८०॥
सभोज विृमधःुशरूसनेो दशाह यधको लोकिज ।
मुानहा वम धिृदशी बोधः सदा रको दैहा ॥ ८१॥
तथा दवूणाशी गदाधृजगीथ याऽाकरः पहारः ।
कुशी सतूहा कृपाकृतृीशोऽमलो बलाूभाखडकारी ॥ ८२॥
तथा भीमयधनानदातापरो रोिहणीसौदो रवेतीशः ।
महादानकृिूदािरहा च सदा ूमेयकु ् ौीसदुाः सहायः ॥ ८३॥
तथा भाग वऽेगा सरामोऽथ सयूपरागौतुः सव दश ।
महासनेया चाितः ानयुो महादानकृिऽसलेनाथ ॥ ८४॥
तथा पाडवूीितदः कुिजाथ िवशालामोहूदः शािद ।
वटे रािधकाराधनो गोिपकािभः सखीकोिटभी रािधकाूाणनाथः ॥ ८५॥
सखीमोहदावािहा वभैवशेः ुरोिटकप लीलािवशषेः ।
सखीरािधकाःखनाशी िवलासी सखीमगः शापहा माधवीशः ॥ ८६॥
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शतं वष िवपेपऽुथा नवोगतः शीतलाः ।
यशोदाशचुः ानकृःुखहा सदागोिपकानऽेलो ोजशेः ॥ ८७॥
तुो दवेकीरोिहणीां सरुेो रहो गोिपकाानदो मानद ।
तथा संतुः पराीिभरारानी लणाूाणनाथः सदा िह ॥ ८८॥
िऽिभः षोडशीसहॐतुाः शकुो ासदवेः समुःु िसत ।
भराजको गौतमो ासिुरः सिसः शतान आः सरामः ॥ ८९॥
मिुनः पव तो नारदो धौ इोऽिसतोऽिऽिव भाडः ूचतेाः कृप ।
कुमारः सनथा यावः ऋभु िरा दवेलः ौीमकृडः ॥ ९०॥
मरीची बतुौव को लोमश पलुो भगृ ुॄ रातो विसः ।
नरािप नारायणो द एव तथा पािणिनः िपलो भाकारः ॥ ९१॥
सकाायनो िवूपातिलाथ गग गुगितगतमीशः ।
मिुनजा जिलः कँयपो गालव िजः सौभिरश ृ कवः ॥ ९२॥
ितकैतािप जातूव घनः कदमाजः कदम ।
तथा भाग वः कौकाणु शिुचः िपलादो मकृड पऽुः ॥ ९३॥
सपलैःथा जिैमिनः समुवु रो गालः ोटगहेः फलादः ।
सदा पिूजतो ॄाणः सवपी मनुीशो महामोहनाशोऽमरः ूाक ् ॥ ९४॥
मनुीशतुः शौिरिवानदाता महायकृाभतृानपूः ।
सदा दिणादो नपृःै पािरबह ोजानदो ािरकागहेदश ॥ ९५॥
महाानदो दवेकीपऽुदासरुःै पिूजतो हीसनेात ।
सदा फानुूीितकृत स्भुिािववाहे िपाूदो मानयानः ॥ ९६॥
भवुं दश को मिैथलेन ूयुो िजनेाश ु रााितो ॄाणै ।
कृती मिैथले लोकवदेोपदशेी सदावदेवाःै तुः शषेशायी ॥ ९७॥
परीावतृो ॄाणैामरषे ु भगृ ुू ािथ तो दैहा चशेरी ।
सखा चाज ुनािप मानूहारी तथा िवूपऽुूदो धामगा ॥ ९८॥
िवहारितो माधवीिभः कलाो महामोहदावािदधािभरामः ।
य ुमसनेो नपृोऽबूर एव तथा चोवः शरूसने शरूः ॥ ९९॥
दीक सऽािजताूमयेो गदः सारणः सािकदवभागः ।
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तथा मानसः सयः ँयामक वकृो वको दवेको भिसनेः ॥ १००॥
नपृोऽजातशऽजु यो माििपऽुोऽथ भीमः कृपो बिुचु पाडुः ।
तथा शनदुवबाीक एवाथ भिूरौवािऽवीय िविचऽः ॥ १०१॥
शलािप यधनः कण  एव सभुिासतुो िवरुातः ूिसः ।
सजजेयः पाडवः कौरव तथा सव तजेा हिरः सव पी ॥ १०२॥
ोजं ागतो राधया पणू दवेो वरो रासलीलापरो िदपी ।
रथो नवीपखडूदश महामानदो गोपजो िवपः ॥ १०३॥
सन नो वषृो वभशेः सदुामाज ुनः सौबलोक एव ।
सकृो शकुः सिशालष भाः सतुजेिकः कृिमऽो वथः ॥ १०४॥
कुशशेो वनशेु वृावनशेथा मथरुशेािधपो गोकुलेशः ।
सदा गोगणो गोपितगिपकेशोऽथ गोवध नो गोपितः ककेशः ॥ १०५॥
अनािदु चाा हिरः पूष परो िनग ुणो ोितपो िनरीहः ।
सदा िनिव कारः ूपात प्र ससु पणू ः परशे ु सूः ॥ १०६॥ सम
??

ारकायां तथा चामधे कता  नपृणेािप पौऽणे भभूारहता  ।
पनुः ौीोजे रासर कता  हरी राधया गोिपकानां च भता  ॥ १०७॥
सदकैनकेः ूभापिूरताथा योगमायाकरः कालिज ।
सुिम हपः ूजातः सकूट आारो वृपः ॥ १०८॥
िवकारित हार एव सवकैािरकजैसामस ।
मनो िदमीरःु सयू ः ूचतेोऽिवि शबो पुेु िमऽः ॥ १०९॥
ौिुत याणिजािगर भजुामहेकः पायरुिः सचेः ।
धराोमवामा तवै तजेोऽथ पं रसो गशशृ ॥ ११०॥
सिच बिुिव राट ्कालपथा वासदुवेो जगृताः ।
तथाडे शयानः सशषेः सहॐपो रमानाथ आोऽवतारः ॥ १११॥
सदा सग कृजः कमकता  तथा नािभपोवो िदवण ः ।
किवलककृालकृयू पो िनमषेो भवो वराो महीयान ॥् ११२॥
ितिथवा रनऽयोगा लोऽथ मासो घटी च णः कािका च ।
मुत  ु यामो महा यािमनी च िदनं च मालागतो दवेपऽुः ॥ ११३॥
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कृतो ापरु िऽतिलु सहॐं यगुऽ मर ।
लयः पालनं सृितराध सदोिकृरो ॄपः ॥ ११४॥
तथा िसग  ु कौमारसग मनुःे सग कृवेकृाकृतु ।
ौिुतु िृतः ोऽमवें परुाणं धनवुद इाथ गाववदेः ॥ ११५॥
िवधाता च नारायणः सुमारो वराहथा नारदो धम पऽुः ।
मिुनः कदमाजो द एव सयोऽमरो नािभजः ौीपथृु ॥ ११६॥
समु कूम धिर तथा मोिहनी नारिसहंः ूतापी ।
िजो वामनो रणेकुापऽुपो मिुना सदवेः ौिुतोऽकता  ॥ ११७॥
धनवुदभामामचावतारः ससीतापितभा रिावणािरः ।
नपृः सतेकृुानरेूहारी महायकृिाघवेः ूचडः ॥ ११८॥
बलः कृचु किः कलेशु बुः ूिसु
हंसःथाः ।
ऋषीोऽिजतो दवेवकुैठनाथो मिूत  मरावतारः ॥ ११९॥
गजोारणः ौीमन ुॄ पऽुो नपृे ु जो दानशीलः ।
सः ौतुो भतू एवं भिववावरो जमोऽं मह ॥ १२०॥
इित ौीभजुूयातने चों हरे रािधकेश नाां सहॐम ।्
पठेियुो िजः सवदा िह कृताथ भवृेचपः ॥ १२१॥
महापापरािशं िभनि ौतुं यदा वैवानां िूयं मलं च ।
इदं रासराकािदन े चािन तथा कृजामीम एव ॥ १२२॥
तथा चऽैमास राकािदन े वाथ भािे च राधामी सिन े वा ।
पठेियुिदं पजूिया चतधुा  समुिुं तनोित ूशः ॥ १२३॥
पठेृपयुा च वृावन े वा ोजे गोकुले वािप वशंीवटे वा ।
वटे वाये वा तटे सयू पुाः स भोऽथ गोलोकधाम ूयाित ॥ १२४॥
भजेिभावा सवऽभमूौ हिरं कुऽ चानने गहेे वन े वा ।
जहाित णं नो हिरं च भं सवुँयो भवेाधवः कृचः ॥ १२५॥
सदा गोपनीयं सदा गोपनीयं सदा गोपनीयं ूयने भैः ।
ूकाँयं न नाां सहॐं हरे न दातमवें कदा लटाय ॥ १२६॥
इदं पुकं यऽ गहेऽेिप ितेसिेािधकानाथ आु तऽ ।
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तथा षणुाः िसयो ादशािप गणुिैशंिलणै ु ूयाि ॥ १२७॥
इित ौीमग सिंहतायां अमधेखडे ौीकृसहॐनामवण न ं
नामकैोनषितमोऽायः ॥ दशमखडे अाय ५९॥
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