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Achyutashtakam 1

અચ્યુતાષ્ટકમ્ ૧

અચ્યુતં કેશવં રામનારાયણં કૃ ણદામાેદરં વાસદેુવં હિરમ્ ।
શ્રીધરં માધવં ગાેિપકાવ લભં નક નાયકં રામચ દં્ર ભજે॥ ૧॥
અચ્યુતં કેશવં સત્યભામાધવં માધવં શ્રીધરં રાિધકારાિધતમ્ ।
ઇ દરામ દરં ચેતસા સુ દરં દેવક ન દનં ન દનં સ દધે॥ ૨॥
િવ ણવે જ ણવે શઙ્ ખને ચિક્રણે ક્મ ણऱ◌ા ગણે નક નયે ।
વ લવીવ લભાયાઽ ચતાયાત્મને કંસિવ વં સને વં શને તે નમઃ॥ ૩॥
કૃ ણ ગાેિવ દ હે રામ નારાયણ શ્રીપતે વાસદેુવા જત શ્રીિનધે ।
અચ્યુતાન ત હે માધવાધાેક્ષજ દ્વારકાનાયક દ્રાપૈદ રક્ષક॥ ૪॥
રાક્ષસક્ષાે ભતઃ સીતયા શાે ભતાે દ ડકાર યભપૂુ યતાકારણઃ ।
લ મણનેા વતાે વાનરૈઃ સિેવતાેઽગ ત્યસ પૂ જતાે રાઘવઃ પાતુ મામ્॥ ૫॥
ધનેુકાિરષ્ટકાેઽિનષ્ટકૃદ્દવ્ે ષણાં કે શહા કંસહૃદં્વ શકાવાદકઃ । var દ્વે ષહા
પૂતનાકાપેકઃ સરૂ ખેલનાે બાલગાપેાલકઃ પાતુ મામ્ સવર્દા॥ ૬॥
િવદ્યુદુદ્યાેતવ પ્રસુ્ફરદ્વાસસં પ્રા ડ ભાેદવ પ્રાે લસ દ્વગ્રહમ્ । var િવદ્યુદુદ્યાેતવાન્
વ યયા માલયા શાે ભતાેરઃસ્થલં લાેિહતાઙ્ ઘ્રદ્વયં વાિર ક્ષં ભજે॥ ૭॥
કુ ચતૈઃ કુ તલૈભ્રાર્જમાનાનનં રત્નમાૈ લ લસ કુ ડલં ગ ડયાેઃ ।
હારકેયૂરકં કઙ્કણપ્રાે વલં િકિઙ્કણીમ જુલં યામલં તં ભજે॥ ૮॥
અચ્યુતસ્યાષ્ટકં યઃ પઠેિદષ્ટદં પ્રેમતઃ પ્રત્યહં પૂ ષઃ સ હમ્ ।
ત્તતઃ સુ દરં ક ર્ િવશ્વ ભર તસ્ય વ યાે હિર ર્યતે સ વરમ્॥ ૯॥
॥ ઇ ત શ્રીશઙ્કરાચાયર્િવર ચતમચ્યુતાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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