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॥ શ્રીગાપેાલશતનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીગાપેાલશતનામ તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
પાવર્ત્યુવાચ
દેવદેવ મહાદેવ સવર્વા છાપ્રપૂરક ।
પુરા પ્રયં દેવદેવ કૃ ણસ્ય પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧॥
ના ાં શતં સમાસને કથાયામી ત સૂ ચતમ્ ।
શ્રીભગવાનવુાચ ।

પ્રાણ પ્રયે દેિવ ગાપેનાદ તગાેિપતમ્॥ ૨॥
મમ પ્રાણ વ પં ચ તવ નેહા પ્રકા યતે ।
યસ્યૈકવારં પઠના સવર્યજ્ઞફલં લભેત્॥ ૩॥
માેહન ત ભનાકષર્પઠના યતે ણામ્ ।
સ મુક્તઃ સવર્પાપે યાે યસ્ય મરણમાત્રતઃ॥ ૪॥
વયમાયા ત તસ્યવૈ િનશ્ચલાઃ સવર્સ પદઃ ।
રા નાે દાસતાં યા ત વહ્નયાે યા ત શીતતામ્॥ ૫॥
જલ ત ભં િરપુ ત ભં શત્રૂણાં વ ચનં તથા ।
ૐઅસ્ય શ્રીગાપેાલશતનામ તાતે્રસ્ય નારદઋ ષઃ અનુષુ્ટપ્ છ દઃ
શ્રીગાપેાલઃ પરમાત્મા દેવતા । શ્રીગાપેાલપ્રીત્યથ શતનામપાઠે િવિનયાેગઃ।
ૐગાપેાલાે ગાપે તગાપ્તા ગાેિવ દાે ગાેકુલ પ્રયઃ ।
ગ ભીરાે ગગનાે ગાપેીપ્રાણ ત્ પ્રાણધારકઃ॥ ૬॥
પ તતાન દનાે ન દ ન દ શઃ કંસસદૂનઃ ।
નારાયણાે નરત્રાતા નરકાણર્વતારકઃ॥ ૭॥
નવનીત પ્રયાે નેતા નવીનઘનસુ દરઃ ।
નવબાલકવા સલ્યાે લ લતાન દત પરઃ॥ ૮॥
પુ ષાથર્પ્રદઃ પ્રેમપ્રવીણઃ પરમાકૃ તઃ ।
ક ણઃ ક ણાનાથઃ કૈવલ્યસખુદાયકઃ॥ ૯॥
કદ બકુસમુાવેશી કદ બવનમ દરઃ ।
કાદ બીિવમદામાેદઘૂણર્લાેચનપઙ્કજઃ॥ ૧૦॥
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॥ શ્રીગાપેાલશતનામ તાતે્રમ્॥

કામી કા તકલાન દ કા તઃ કામિનિધઃ કિવઃ ।
કાૈમાેદક ગદાપા ણઃ કવી દ્રાે ગ તમાન્ હરઃ॥ ૧૧॥
કમલેશઃ કલાનાથઃ કૈવલ્યઃ સખુસાગરઃ ।
કેશવઃ કે શહા કેશઃ ક લક મષનાશનઃ॥ ૧૨॥
કૃપાલુઃ ક ણાસવેી કૃપાને્મી લતલાેચનઃ ।
વચ્છ દઃ સુ દરઃ સુ દઃ સરુ દિનષેિવતઃ॥ ૧૩॥
સવર્જ્ઞઃ સવર્દાે દાતા સવર્પાપિવનાશનઃ ।
સવાર્હ્લાદકરઃ સવર્ઃ સવર્વેદિવદાં પ્રભુઃ॥ ૧૪॥
વેદા તવેદ્યાે વેદાત્મા વેદપ્રાણકરાે િવભુઃ ।
િવશ્વાત્મા િવશ્વિવ દ્વશ્વપ્રાણદાે િવશ્વવ દતઃ॥ ૧૫॥
િવશ્વેશઃ શમનસ્ત્રાતા િવશ્વેશ્વરસખુપ્રદઃ ।
િવશ્વદાે િવશ્વહાર ચ પૂરકઃ ક ણાિનિધઃ॥ ૧૬॥
ધનેશાે ધનદાે ધ વી ધીરાે ધીરજન પ્રયઃ ।
ધરાસખુપ્રદાે ધાતા દુધર્રા તકરાે ધરઃ॥ ૧૭॥
રમાનાથાે રમાન દાે રસજ્ઞાે હૃદયા પદઃ ।
ર સકાે રાસદાે રાસી રાસાન દકરાે રસઃ॥ ૧૮॥
રાિધકાઽઽરાિધતાે રાધાપ્રાણેશઃ પ્રેમસાગરઃ ।
ના ાં શતં સમાસને તવ નેહા પ્રકા શતમ્॥ ૧૯॥
અપ્રકા યમયં મ ત્રાે ગાપેનીયઃ પ્રયત્નતઃ ।
યસ્ય તસ્યૈકપઠના સવર્િવદ્યાિનિધભર્વેત્॥ ૨૦॥
પજૂિય વા દયાનાથં તતઃ તાતે્રમુદ રયેત્ ।
પઠનાદે્દવદેવે શ ભાેગમુક્તફલં લભેત્॥ ૨૧॥
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ સવર્દેવાિધપાે ભવેત્ ।
જપલક્ષેણ સદં્ધ સ્યા સત્યં સતં્ય ન સશંયઃ ।
િકમુક્તનેવૈ બહુના િવ તુલ્યાે ભવેન્નરઃ॥ ૨૨॥
ઇ ત શ્રીહરગાૈર સવંાદે શ્રીગાપેાલશતનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।

2 sanskritdocuments.org



Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

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

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

gopAlashatanAmastotram.pdf 3


