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શ્રીકૃ ણ તાતંે્ર ઇ દ્રર ચતમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ઇ દ્ર ઉવાચ ।
અક્ષરં પરમં બ્રહ્મજ્યાેતી પં સનાતનમ્ ।
ગુણાતીતં િનરાકારં વેચ્છામયમન તજમ્॥ ૧॥
ભક્ત યાનાય સવેાયૈ નાના પધરં વરમ્ ।
શકુ્લરક્તપીત યામં યુગાનુક્રમણને ચ॥ ૨॥
શકુ્લતજેઃ વ પં ચ સત્યે સત્ય વ િપણમ્ ।
ત્રેતાયાં કુઙુ્કમાકારં વલ તં બ્રહ્મતજેસા॥ ૩॥
દ્વાપરે પીતવણ ચ શાે ભતં પીતવાસસા ।
કૃ ણવણ કલાૈ કૃ ણં પિરપૂણર્તમં પ્રભુમ્॥ ૪॥
નવધારાધરાે કૃષ્ટ યામસુ દરિવગ્રહમ્ ।
ન દૈકન દનં વ દે યશાેદાન દનં પ્રભુમ્॥ ૫॥
ગાેિપકાચેતનહરં રાધાપ્રાણાિધકં પરમ્ ।
િવનાેદમુરલીશ દં કુવર્ તં કાૈતુકેન ચ॥ ૬॥
પેણાપ્ર તમનેવૈ રત્નભષૂણભૂ ષતમ્ ।
ક દપર્કાેિટસાૈ દય િવભ્રતં શા તમીશ્વરમ્॥ ૭॥
ક્ર ડ તં રાધયા સાધ દાર યે ચ કુત્ર ચત્ ।
કૃત્ર ચિન્નજર્નેઽર યે રાધાવક્ષઃસ્થલ સ્થતમ્॥ ૮॥
જલક્ર ડાં પ્રકુવર્ તં રાધયા સહ કુત્ર ચત્ ।
રાિધકાકબર ભારં કુવર્ તં કુત્ર ચદ્વને॥ ૯॥
કુત્ર ચદ્રાિધકાપાદે દત્તવ તમલક્તકમ્ ।
રાધાચર્િવતતા બૂલં ગ્ હ્ણ તં કુત્ર ચન્મુદા॥ ૧૦॥
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પ ય તં કુત્ર ચદ્રાધાં પ ય તી ં વક્રચ ષા ।
દત્તવ તં ચ રાધાયૈ કૃ વા માલાં ચ કુત્ર ચત્॥ ૧૧॥
કુત્ર ચદ્રાધયા સાધ ગચ્છ તં રાસમ ડલમ્ ।
રાધાદત્તાં ગલે માલાં તવ તં ચ કુત્ર ચત્॥ ૧૨॥
સાધ ગાપેા લકા ભશ્ચ િવહર તં ચ કુત્ર ચત્ ।
રાધાં ગ્ હી વા ગચ્છ તં તાં િવહાય ચ કુત્ર ચત્॥ ૧૩॥
િવપ્રપત્નીદત્તમનં્ન ભુક્તવ તં ચ કુત્ર ચત્ ।
ભુક્તવ તં તાલફલં બાલકૈઃ સહ કુત્ર ચત્॥ ૧૪॥
વસં્ત્ર ગાપેા લકાનાં ચ હર તં કુત્ર ચન્મુદા ।
ગવાં ગણં વ્યાહર તં કુત્ર ચદ્બાલકૈઃ સહ॥ ૧૫॥
કાલીયમૂિધ્ન પાદા જં દત્તવ તં ચ કુત્ર ચત્ ।
િવનાેદમુરલીશ દં કુવર્ તં કુત્ર ચન્મુદા॥ ૧૬॥
ગાય તં ર યસઙ્ગીતં કુત્ર ચદ્બાલકૈઃ સહ ।
તુ વા શક્રઃ તવે દ્રણે પ્રણનામ હિર ભયા॥ ૧૭॥
પુરા દત્તને ગુ ણા રણે ત્રાસરેુણ ચ ।
કૃ ણને દતં્ત કૃપયા બ્રહ્મણે ચ તપસ્યતે॥ ૧૮॥
અેકાદશાક્ષરાે મ ત્રઃ કવચં સવર્લક્ષણમ્ ।
દત્તમેત કુમારાય પુ કરે બ્રહ્મણા પુરા॥ ૧૯॥
તને ચાઙ્ ગરસે દતં્ત ગુરવેઽઙ્ ગરસા મનુે ।
ઇદ મ દ્રકૃતં તાતંે્ર િનતં્ય ભ યા ચ યઃ પઠેત્॥ ૨૦॥
ઇહ પ્રા ય દૃઢાં ભ ક્તમ તે દાસ્યં લભેદ્ધ્રવુમ્ ।
જન્મ ત્યુજરાવ્યાિધશાેકે યાે મુચ્યતે નરઃ॥ ૨૧॥
ન િહ પ ય ત વ ેઽિપ યમદૂતં યમાલયમ્॥ ૨૨॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત ઇ દ્રકૃતં શ્રીકૃ ણ તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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