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॥ ौीगोपालशतनामोऽम ॥्

॥ ौीगोपालशतनामोऽम ॥्
ौीगणशेाय नमः ॥
पाव वुाच
दवेदवे महादवे सव वााूपरूक ।
परुा िूयं दवेदवे कृ परमातुम ॥् १॥
नाां शतं समासने कथायामीित सिूचतम ।्
ौीभगवानवुाच ।
ण ु ूाणिूय े दिेव गोपनादितगोिपतम ॥् २॥
मम ूाणपं च तव हेाकाँयते ।
यकैवारं पठनावयफलं लभते ॥् ३॥
मोहननाकष पठनाायते नणृाम ।्
स मुः सव पापेो यरणमाऽतः ॥ ४॥
यमायाि तवै िनलाः सव सदः ।
राजानो दासतां याि वयो याि शीतताम ॥् ५॥
जलं िरपुं शऽणूां वनं तथा ।
ॐअ ौीगोपालशतनामोऽ नारदऋिषः अनुपु छ्ः
ौीगोपालः परमाा दवेता । ौीगोपालूीथ शतनामपाठे िविनयोगः।
ॐगोपालो गोपितगा गोिवो गोकुलिूयः ।
गीरो गगनो गोपीूाणभतृ ्ू ाणधारकः ॥ ६॥
पितताननो नी नीशः कंससदूनः ।
नारायणो नरऽाता नरकाण वतारकः ॥ ७॥
नवनीतिूयो नतेा नवीनघनसुरः ।
नवबालकवाो लिलतानतरः ॥ ८॥
पुषाथ ू दः ूमेूवीणः परमाकृितः ।
कणः कणानाथः कैवसखुदायकः ॥ ९॥
कदकुसमुावशेी कदवनमिरः ।
कादीिवमदामोदघणू लोचनपजः ॥ १०॥
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कामी काकलानी काः कामिनिधः किवः ।
कौमोदकी गदापािणः कवीो गितमान ह्रः ॥ ११॥
कमलेशः कलानाथः कैवः सखुसागरः ।
केशवः केिशहा केशः किलकषनाशनः ॥ १२॥
कृपाः कणासवेी कृपोीिलतलोचनः ।
ः सुरः सुः सरुवृिनषिेवतः ॥ १३॥
सवः सव दो दाता सव पापिवनाशनः ।
सवा ादकरः सव ः सव वदेिवदां ूभःु ॥ १४॥
वदेावेो वदेाा वदेूाणकरो िवभःु ।
िवाा िविविूाणदो िववितः ॥ १५॥
िवशेः शमनाता िवेरसखुूदः ।
िवदो िवहारी च परूकः कणािनिधः ॥ १६॥
धनशेो धनदो धी धीरो धीरजनिूयः ।
धरासखुूदो धाता ध राकरो धरः ॥ १७॥
रमानाथो रमानो रसो दयादः ।
रिसको रासदो रासी रासानकरो रसः ॥ १८॥
रािधकाऽऽरािधतो राधाूाणशेः ूमेसागरः ।
नाां शतं समासने तव हेाकािशतम ॥् १९॥
अूकाँयमयं मो गोपनीयः ूयतः ।
य तकैपठनाविवािनिधभ वते ॥् २०॥
पजूिया दयानाथं ततः ोऽमदुीरयते ।्
पठनावेदवेिेश भोगमुफलं लभते ॥् २१॥
सवपापिविनम ुः सव दवेािधपो भवते ।्
जपलणे िसं ां सं न सशंयः ।
िकमेुनवै बना िवतुुो भवेरः ॥ २२॥
इित ौीहरगौरीसवंादे ौीगोपालशतनामोऽं सणू म ।्
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