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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥
શ્રીનારદ ઉવાચ ।
ક થતં મે વયા દેવ હિરનામાનુક તર્નમ્ ।
પાપાપહં મહાસાખૈ્યં ભગવદ્ભ ક્તકારણમ્॥ ૧॥
તત્રાહં યાિન નામાિન ક તર્યા મ સરુાેત્તમ ।
તા યહં જ્ઞાતુ મચ્છા મ સાકલ્યને કુતૂહલાત્॥ ૨॥
શ્રી શવ ઉવાચ ।
ભૂ ય બુતજેસાં યે વૈ પરમાણનૂિપ દ્વજ ।
શક્ય તે ગ ણતું ભૂયાે જન્મ ભનર્ હરેગુર્ણાન્॥ ૩॥
તથાિપ મખુ્યં વક્ષ્યા મ શ્રીિવ ણાેઃ પરમાદ્ભુતમ્ ।
ના ાં સહસ્રં પાવર્ત્યૈ યિદહાેક્તં કૃપાલનુા॥ ૪॥
સમાિધિનષં્ઠ માં દૃ ટ્વા પાવર્તી વરવ ણની ।
અ ચ્છ પરમં દેવં ભગવ તં જગદુ્ગ મ્॥ ૫॥
તદા તસ્યૈ મયા પ્રાેક્તાે મ પરાે જગદ શ્વરઃ ।
ના ાં સહસ્રં ચ તથા ગુણકમાર્નુસારતઃ॥ ૬॥
તદહં તેઽ ભવક્ષ્યા મ મહાભાગવતાે ભવાન્ ।
યસ્યૈક મરણનેવૈ પુમાન્ સ દ્ધમવા ુયાત્॥ ૭॥
ઉદ્યન્નવીનજલદાભમકુ ઠિધ યં િવદ્યાે તતાનલમનાેહરપીતવાસમ્ ।
ભા વન્મયખૂમુકુટાઙ્ગદહારયુક્તં કા ચીકલાપવલયાઙ્ગુ લ ભિવભાતમ્॥ ૮॥
બ્રહ્માિદદેવગણવ દતપાદપદ્યં શ્રીસિેવતં સકલસુ દરસિંનવેશમ્ ।
ગાેગાપેવિનતામુિન દજુષં્ટ કૃ ણં પુરાણપુ ષં મનસા મરા મ॥ ૯॥
આ નમાે વાસદેુવાય કૃ ણાય પરમાત્મને ।
પ્રણતક્લેશસહંત્ર પરમાન દદાિયને॥ ૧૦॥
આ શ્રીકૃ ણઃ શ્રીપ તઃ શ્રીમાન્ શ્રીધરઃ શ્રીસખુાશ્રયઃ ।
શ્રીદાતા શ્રીકરઃ શ્રીશઃ શ્રીસવે્યઃ શ્રીિવભાવનઃ॥ ૧૧॥
પરમાત્મા પરં બ્રહ્મ પરેશઃ પરમેશ્વરઃ ।
પરાન દઃ પરં ધામ પરમાન દદાયકઃ॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

િનરાલ બાે િનિવકારાે િનલપાે િનરવગ્રહઃ ।
િનત્યાન દાે િનત્યમુક્તાે િનર હાે િન હ પ્રયઃ॥ ૧૩॥
પ્રયવંદઃ પ્રયકરઃ પ્રયદઃ પ્રયસ જનઃ ।
પ્રયાનુગઃ પ્રયાલ બી પ્રયક તઃ પ્રયાિ પ્રયઃ॥ ૧૪॥
મહાત્યાગી મહાભાેગી મહાયાેગી મહાતપાઃ ।
મહાત્મા મહતાં શ્રેષ્ઠાે મહાલાેકપ તમર્હાન્॥ ૧૫॥
સદ્ધાથર્ઃ સદ્ધસઙ્ક પઃ સ દ્ધદઃ સદ્ધસાધનઃ ।
સદ્ધશેઃ સદ્ધમાગાર્ગ્રઃ સદ્ધલાેકૈકપાલકઃ॥ ૧૬॥
ઇષ્ટાે િવ શષ્ટઃ શષ્ટેષ્ટાે મિહષ્ઠાે જ ત્તમઃ ।
જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠશ્ચ સવષ્ટાે િવ ભ્રાર્ જ રવ્યયઃ॥ ૧૭॥
િવભુઃ શ ભુઃ પ્રભુભૂર્મા વભૂઃ વાન દમૂ તમાન્ ।
પ્રી તમાન્ પ્રી તદાતા ચ પ્રી તદઃ પ્રી તવધર્નઃ॥ ૧૮॥
યાેગેશ્વરાે યાેગગ યાે યાેગીશાે યાેગપારગઃ ।
યાેગદાતા યાેગપ તયાગ સ દ્ધિવધાયકઃ॥ ૧૯॥
સત્યવ્રતઃ સત્યપરઃ િત્રસત્યઃ સત્યકારણઃ ।
સત્યાશ્રયઃ સત્યહરઃ સ પા લઃ સત્યવધર્નઃ॥ ૨૦॥
સવાર્ન દઃ સવર્હરઃ સવર્ગઃ સવર્વ યકૃત્ ।
સવર્પાતા સવર્સખુઃ સવર્શ્રુ તગણાણર્વઃ॥ ૨૧॥
જનાદર્નાે જગન્નાથાે જગ ત્રાતા જગ પતા ।
જગ કતાર્ જગદ્ધતાર્ જગદાન દમૂ તમાન્॥ ૨૨॥
ધરાપ તલાકપ તઃ વપર્ તજર્ગતા પ તઃ ।
િવદ્યાપ તિવત્તપ તઃ સ પ તઃ કમલાપ તઃ॥ ૨૩॥
ચતુરાત્મા ચતુબાર્હુશ્ચતવુર્ગર્ફલપ્રદઃ ।
ચતવુ્યૂર્હશ્ચતુધાર્મા ચતુયુર્ગિવધાયકઃ॥ ૨૪॥
આિદદેવાે દેવદેવાે દેવેશાે દેવધારણઃ ।
દેવકૃદે્દવ દે્દવાે દેવેિડતપદા બુજઃ॥ ૨૫॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

િવશ્વેશ્વરાે િવશ્વ પી િવશ્વાત્મા િવશ્વતાેમખુઃ ।
િવશ્વસિૂવશ્વફલદાે િવશ્વગાે િવશ્વનાયકઃ॥ ૨૬॥
ભૂતકૃદ્ભૂત દ્ભાવાે ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
ભૂ તદાે ભૂ તિવ તારાે િવભૂ તભૂર્ તપાલકઃ॥ ૨૭॥
નારાયણાે નારશાયી નારસનૂાર્ર વનઃ ।
નારૈકફલદાે નારમુ ક્તદાે નારનાયકઃ॥ ૨૮॥
સહસ્ર પઃ સાહસ્રનામા સાહસ્રિવગ્રહઃ ।
સહસ્રશીષાર્ સાહસ્રપાદા ક્ષભજુશીષર્વાન્॥ ૨૯॥
પદ્મનાભઃ પદ્મગભર્ઃ પદ્મી પદ્મિનભેક્ષણઃ ।
પદ્મશાયી પદ્મમાલી પદ્માિઙ્કતપદદ્વયઃ॥ ૩૦॥
વીયર્વાન્ સ્થૈયર્વાન્ વાગ્મી શાૈયર્વાન્ ધૈયર્વાન્ ક્ષમી ।
ધીમાન્ ધમર્પરાે ભાેગી ભગવાન્ ભયનાશનઃ॥ ૩૧॥
જય તાે િવજયાે જેતા જયદાે જયવધર્નઃ ।
અમાની માનદાે મા યાે મિહમાવાન્મહાબલઃ॥ ૩૨॥
સ તુષ્ટ તાષેદાે દાતા દમનાે દ નવ સલઃ ।
જ્ઞાની યશ વાન્ તમાન્ સહ આે ેબલાશ્રયઃ॥ ૩૩॥
હયગ્રીવાે મહાતે મહાણર્વિવનાેદકૃત્ ।
મધુકૈટભિવ વંસી વેદકૃદ્વદેપાલકઃ॥ ૩૪॥
સન કુમારઃ સનકઃ સન દશ્ચ સનાતનઃ ।
અખ ડબ્રહ્મવ્રતવાનાત્મા યાેગિવવેચકઃ॥ ૩૫॥
શ્રીનારદાે દેવઋ ષઃ કમાર્કમર્પ્રવતર્કઃ ।
સા વતાગમકૃ લાેકિહતાિહતપ્રસચૂકઃ॥ ૩૬॥
આિદકાલાે યજ્ઞત વં ધા નાસાપુટાેદ્ભવઃ ।
દ તાગ્ર ય તભૂગાેલાે િહર યાક્ષબલા તકઃ॥ ૩૭॥

વીપ તઃ શીઘ્રવેગાે રાેમા તગર્તસાગરઃ ।
શ્વાસાવધૂતહેમાિદ્રઃ પ્ર પ તપ ત તુતઃ॥ ૩૮॥
અન તાે ધરણીભતાર્ પાતાલતલવાસકૃત્ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

કામા ગ્ જવનાે નાગરાજરા ે મહાદ્યુ તઃ॥ ૩૯॥
મહાકૂમા િવશ્વકાયઃ શષેભુક્સવર્પાલકઃ ।
લાેકિપ ગણાધીશઃ િપ તુતમહાપદઃ॥ ૪૦॥
કૃપામયઃ વયં વ્ય ક્તધ્રુર્વપ્રી તિવવધર્નઃ ।
ધ્રવુ તુતપદાે િવ લાેકદાે લાેકપૂ જતઃ॥ ૪૧॥
શકુ્લઃ કદર્મસ તપ્ત તપ તાે ષતમાનસઃ ।
મનાેઽભીષ્ટપ્રદાે હષર્ બ દ્વ ચતસરાવેરઃ॥ ૪૨॥
યજ્ઞઃ સરુગણાધીશાે દૈત્યદાનવઘાતકઃ ।
મનતુ્રાતા લાેકપાલાે લાેકપાલકજન્મકૃત્॥ ૪૩॥
કિપલાખ્યઃ સાઙ્ખ્યપાતા કદર્માઙ્ગસમુદ્ભવઃ ।
સવર્ સદ્ધગણાધીશાે દેવહૂ તગ તપ્રદઃ॥ ૪૪॥
દત્તાેઽિત્રતનયાે યાેગી યાેગમાગર્પ્રદશર્કઃ ।
અનસયૂાન દકરઃ સવર્યાે ગજન તુતઃ॥ ૪૫॥
નારાયણાે નરઋ ષધર્મર્પતુ્રાે મહામનાઃ ।
મહેશશલૂદમનાે મહેશકૈવરપ્રદઃ॥ ૪૬॥
આક પા તતપાેધીરાે મન્મથાિદમદાપહઃ ।
ઊવર્શી ગ્જતાનઙ્ગાે માકર્ ડયે પ્રયપ્રદઃ॥ ૪૭॥
ઋષભાે ના ભસખુદાે મે દેવી પ્રયાત્મજઃ ।
યાે ગરાજ દ્વજસ્રષ્ટા યાેગચયાર્પ્રદશર્કઃ॥ ૪૮॥
અષ્ટબાહુદર્ક્ષયજ્ઞપાવનાેઽ ખલસ કૃતઃ ।
દક્ષેશદ્વષેશમનાે દક્ષજ્ઞાનપ્રદાયકઃ॥ ૪૯॥
પ્રયવ્રતકુલાે પન્નાે ગયનામા મહાયશાઃ ।
ઉદારકમાર્ બહુિવન્મહાગુણગણાણર્વઃ॥ ૫૦॥
હંસ પી ત વવક્તા ગુણાગુણિવવેચકઃ ।
ધા લ પ્રશમનાે બ્રહ્મચાિરજન પ્રયઃ॥ ૫૧॥
વૈ યઃ થુઃ વદાેગ્ધા સવર્ વનદાેહકૃત્ ।
આિદરા ે જનાવાસકારકાે ભૂસમીકરઃ॥ ૫૨॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

પ્રચેતાેઽ ભષુ્ટતપદઃ શા તમૂ તઃ સદુશર્નઃ ।
િદવારાિત્રગણાધીશઃ કેતુમાનજનાશ્રયઃ॥ ૫૩॥
શ્રીકામદેવઃ કમલાકામકે લિવનાેદકૃત્ ।
વપાદર તદાેઽભીષ્ટસખુદાે દુઃખનાશનઃ॥ ૫૪॥

િવભુધર્મર્ તાં શ્રેષ્ઠાે વેદશીષા દ્વ ત્મજઃ ।
અષ્ટાશી તસહસ્રાણાં મનુીનામપુદેશદઃ॥ ૫૫॥
સત્યસનેાે યક્ષરક્ષાેદહનાે દ નપાલકઃ ।
ઇ દ્ર મત્રઃ સરુાિરઘ્નઃ સૂ તાધમર્ન દનઃ॥ ૫૬॥
હિરગર્જવરત્રાતા ગ્રાહપાશિવનાશકઃ ।
િત્રકૂટાિદ્રવનશ્લાઘી સવર્લાેકિહતષૈણઃ॥ ૫૭॥
વૈકુ ઠશભુ્રાસખુદાે િવકુ ઠાસુ દર સતુઃ ।
રમા પ્રયકરઃ શ્રીમાિન્નજલાેકપ્રદશર્કઃ॥ ૫૮॥
િવપ્રશાપપર ખન્નિનજર્રા તિનવારણઃ ।
દુગ્ધા ધમથનાે િવપ્રાે િવરાજતનયાેઽ જતઃ॥ ૫૯॥
મ દારાિદ્રધરઃ કૂમા દેવદાનવશમર્કૃત્ ।
જ બૂદ્વ પસમઃ સ્રષ્ટા પીયષૂાે પ ત્તકારણમ્॥ ૬૦॥
ધ વ તર ક્।ગ્શમનાેઽ તધુકુ્રક્પ્રશા તકઃ ।
આયવુદકરાે વૈદ્યરા ે િવદ્યાપ્રદાયકઃ॥ ૬૧॥
દેવાભયકરાે દૈત્યમાેિહની કામ િપણી ।
ગીવાર્ણા તપાે દુષ્ટદૈત્યદાનવવ ચકઃ॥ ૬૨॥
મહામ સ્યાે મહાકાયઃ શલ્કા તગર્તસાગરઃ ।
વેદાિરદૈત્યદમનાે વ્રીિહબીજસરુક્ષકઃ॥ ૬૩॥
પુચ્છાઘાતભ્રમ સ ધુઃ સત્યવ્રત પ્રયપ્રદઃ ।
ભક્તસત્યવ્રતત્રાતા યાેગત્રયપ્રદશર્કઃ॥ ૬૪॥
નર સહાે લાેક જહ્વઃ શઙુ્કકણા નખાયુધઃ ।
સટાવધૂતજલદાે દ તદ્યુ ત જતપ્રભઃ॥ ૬૫॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

િહર યક શપુ વંસી બહુદાનવદપર્હા ।
પ્રહ્લાદ તુતપાદા ે ભક્તસસંારતાપહા॥ ૬૬॥
બ્રહ્મે દ્ર દ્રભી તઘ્નાે દેવકાયર્પ્રસાધકઃ ।
વલ વલનસઙ્કાશઃ સવર્ભી તિવનાશકઃ॥ ૬૭॥

મહાકલષુિવ વંસી સવર્કામવરપ્રદઃ ।
કાલિવક્રમસહંતાર્ ગ્રહપીડાિવનાશકઃ॥ ૬૮॥
સવર્વ્યાિધપ્રશમનઃ પ્રચ ડિરપુદ ડકૃત્ ।
ઉગ્રભૈરવસ ત્ર તહરા તિવિનવારકઃ॥ ૬૯॥
બ્રહ્મચમાર્ ત શરાઃ શવશીષકનપુૂરઃ ।
દ્વાદશાિદત્યશીષકમ ણિદક્પાલભષૂણઃ॥ ૭૦॥
વામનાેઽિદ તભી તઘ્નાે દ્વ તગણમ ડનઃ ।
િત્રપદવ્યાજયા ચાપ્તબ લત્રૈલાેક્યસ પદઃ॥ ૭૧॥
પન્નખક્ષતબ્રહ્મા ડકટાહાેઽ મતિવક્રમઃ । pannagakShata?
વધુર્નીતીથર્જનનાે બ્રહ્મપજૂ્યાે ભયાપહઃ॥ ૭૨॥
વાઙ્ ઘ્રવાિરહતાઘાૈઘાે િવશ્વ પૈકદશર્નઃ ।

બ લ પ્રયકરાે ભક્ત વગર્દાેગ્ધા ગદાધરઃ॥ ૭૩॥
મદગ્ યાે મહાવીયર્ઃ પરશુ કાતર્વીયર્ જત્ ।

સહસ્રાજુર્નસહંતાર્ સવર્ક્ષત્રકુલા તકઃ॥ ૭૪॥
િનઃક્ષત્ર વીકરણાે વીર જ દ્વપ્રરાજ્યદઃ ।
દ્રાેણાસ્ત્રવેદપ્રવદાે મહેશગુ ક તદઃ॥ ૭૫॥
સયૂર્વંશા જતર ણઃ શ્રીમદ્દશરથાત્મજઃ ।
શ્રીરામાે રામચ દ્રશ્ચ રામભદ્રાેઽ મતપ્રભઃ॥ ૭૬॥
નીલવણર્પ્રતીકાશઃ કાૈસલ્યાપ્રાણ વનઃ ।
પદ્મનતે્રઃ પદ્મવક્ત્રઃ પદ્માિઙ્કતપદા બુજઃ॥ ૭૭॥
પ્રલ બબાહુશ્ચાવર્ઙ્ગાે રત્નાભરણભૂ ષતઃ ।
િદવ્યા બરાે િદવ્યધનુિદષ્ટિદવ્યાસ્ત્રપારગઃ॥ ૭૮॥
િન સ્ત્રશપા ણવ રેશાેઽપિરમેયપરાક્રમઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

િવશ્વા મત્રગુ ધર્ વી ધનવુદિવદુત્તમઃ॥ ૭૯॥
ઋજુમાગર્િન મત્તષેુ સઙ્ઘતાિડતતાડકઃ ।
સબુાહુબાર્હુવીયાર્ઢ બહુરાક્ષસઘાતકઃ॥ ૮૦॥
પ્રાપ્તચ ડીશદાેદર્ ડચ ડકાેદ ડખ ડનઃ ।
જનકાન દજનકાે નક પ્રયનાયકઃ॥ ૮૧॥
અરા તકુલદપર્ઘ્નાે વ તભાગર્વિવક્રમઃ ।
િપ વા યક્તરાજ્યશ્રીવનવાસકૃતાે સવઃ॥ ૮૨॥
િવરાધરાધદમન શ્ચત્રકૂટાિદ્રમ દરઃ ।
દ્વજશાપસમુચ્છન્નદ ડકાર યકમર્કૃત્॥ ૮૩॥
ચતુદર્શસહસ્રાેગ્રરાક્ષસઘ્નઃ ખરા તકઃ ।
િત્ર શરઃપ્રાણશમનાે દુષ્ટદૂષણદૂષણઃ॥ ૮૪॥
છદ્મમાર ચમથનાે નક િવરહા તહૃત્ ।
જટાયષુઃ િક્રયાકાર કબ ધવધકાેિવદઃ॥ ૮૫॥
ઋ યમૂકગુહાવાસી કિપપ ચમસખ્યકૃત્ ।
વામપાદાગ્રિન ક્ષપ્તદુ દુ ય સ્થ હિદ્ગિરઃ॥ ૮૬॥
સક ટકારદુભદસપ્તતાલપ્રભેદકઃ ।
િક ક ધાિધપવા લઘ્નાે મત્રસગુ્રીવરાજ્યદઃ॥ ૮૭॥
આ જનેય વલાઙ્ગૂલદગ્ધલઙ્કામહાેદયઃ ।
સીતાિવરહિવ પષ્ટરાષેક્ષાે ભતસાગરઃ॥ ૮૮॥
ગિરકૂટસમુ ક્ષપેસમુદ્રાદ્ભુતસતેુકૃત્ ।
પાદપ્રહારસ ત્ર તિવભીષણભયાપહઃ॥ ૮૯॥
અઙ્ગદાે ક્તપિર ક્લષ્ટઘાેરરાવણસૈ ય જત્ ।
િનકુ ભકુ ભધૂમ્રાક્ષકુ ભકણાર્િદવીરહા॥ ૯૦॥
કૈલાસસહનાને્મત્તદશાનન શરાેહરઃ ।
અ ગ્ સં પશર્સશંદુ્ધસીતાસવંરણાે સકુઃ॥ ૯૧॥
કિપરાક્ષસરા ઙ્ગપ્રાપ્તરાજ્યિન શ્રયઃ ।
અયાે યાિધપ તઃ સવર્રાજ યગણશખેરઃ॥ ૯૨॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

અ ચ ત્યકમાર્ પ તઃ પ્રાપ્ત સહાસનાેદયઃ ।
દુષ્ટદુબુર્ દ્ધદલનાે દ નહીનૈકપાલકઃ॥ ૯૩॥
સવર્સ પ ત્તજનન તયર્ઙ્ યાયિવવેચકઃ ।
શદૂ્રઘાેરતપઃ લુષ્ટ દ્વજપતુ્રૈક વનઃ॥ ૯૪॥
દુષ્ટવાિક્ક્લષ્ટહૃદયઃ સીતાિનવાર્સકારકઃ ।
તુરઙ્ગમેધક્રતુયાટ્શ્રીમ કુશલવાત્મજઃ॥ ૯૫॥
સત્યાથર્ત્યક્તસાૈ મિત્રઃ સનૂ્નીતજનસઙ્ગ્રહઃ ।
સ કણર્પૂરસ ક તઃ ક ત્યાર્લાેકાઘનાશનઃ॥ ૯૬॥
ભરતાે જ્યેષ્ઠપાદા જર તત્યક્ત પાસનઃ ।
સવર્સદુ્ગણસ પન્નઃ કાેિટગ ધવર્નાશકઃ॥ ૯૭॥
લ મણાે જ્યેષ્ઠિનરતાે દેવવૈિરગણા તકઃ ।
ઇ દ્ર જ પ્રાણશમનાે ભ્રા માન્ ત્યક્તિવગ્રહઃ॥ ૯૮॥
શત્રુઘ્નાેઽ મત્રશમનાે લવણા તકકારકઃ ।
આયર્ભ્રા જનશ્લાઘ્યઃ સતાં શ્લાઘ્યગુણાકરઃ॥ ૯૯॥
વટપ ત્રપુટસ્થાયી શ્રીમુકુ દાેઽ ખલાશ્રયઃ ।
તનૂદરાિપતજગ ક ડતનયઃ ખગઃ॥ ૧૦૦॥
આદ્યાે દેવગણાગ્ર યાે મત તુ તન ત પ્રયઃ ।
ત્રઘાેરતનતુ્ર તદેવસન્મ ત્રસાધકઃ॥ ૧૦૧॥

બ્રહ્મ યાે બ્રાહ્મણશ્લાઘી બ્રહ્મ યજનવ સલઃ ।
ગાે પદા સગુલદ્ગાત્રવાલ ખલ્યજનાશ્રયઃ॥ ૧૦૨॥
દાૈ વ તયર્ વનાં શ્રેષ્ઠાે પિવ મયકારકઃ ।
તુરઙ્ગમેધબહુકૃદ્વદા યગણશખેરઃ॥ ૧૦૩॥
વાસવીતનયાે વ્યાસાે વેદશાખાિન પકઃ ।
પુરાણભારતાચાયર્ઃ ક લલાેકિહતષૈણઃ॥ ૧૦૪॥
રાેિહણીહૃદયાન દાે બલભદ્રાે બલાશ્રયઃ ।
સઙ્કષર્ણઃ સીરપા ણઃ મુસલાસ્ત્રાેઽમલદ્યુ તઃ॥ ૧૦૫॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

શઙ્ખકુ દે દુશ્વેતાઙ્ગ તાલ ભદ્ધનેુકા તકઃ ।
મુ ષ્ટકાિરષ્ટહનનાે લાઙ્ગલાકૃષ્ટયામનુઃ॥ ૧૦૬॥
પ્રલ બપ્રાણહા ક્મીમથનાે દ્વિવદા તકઃ ।
રેવતીપ્રી તદાે રામારમણાે બ વલા તકઃ॥ ૧૦૭॥
હ તનાપુરસઙ્કષ કાૈરવા ચતસ પદઃ ।
બ્રહ્માિદ તુતપાદા ે દેવયાદવપાલકઃ॥ ૧૦૮॥
માયાપ તમર્હામાયાે મહામાયાિનદેશકૃત્ ।
યદુવંશા ધપૂણ દુબર્લદેવ પ્રયાનજુઃ॥ ૧૦૯॥
નરાકૃ તઃ પરં બ્રહ્મ પિરપૂણર્ઃ પરાેદયઃ ।
સવર્જ્ઞાનાિદસ પૂણર્ઃ પૂણાર્ન દઃ પુરાતનઃ॥ ૧૧૦॥
પીતા બરઃ પીતિનદ્રઃ પીતવે મમહાતપાઃ ।
મહાેરસ્કાે મહાબાહુમર્હાહર્મ ણકુ ડલઃ॥ ૧૧૧॥
લસદ્ગ ડસ્થલીહૈમમાૈ લમાલાિવભૂ ષતઃ ।
સચુા કણર્ઃ સભુ્રાજન્મકરાકૃ તકુ ડલઃ॥ ૧૧૨॥
નીલકુ ચતસુ નગ્ધકુ તલઃ કાૈમુદ મખુઃ ।
સનુાસઃ કુ દદશનાે લસ કાેકનદાધરઃ॥ ૧૧૩॥
સમુ દહાસાે ચરભ્રૂમ ડલિવલાેકનઃ ।
ક બુક ઠાે હદ્બ્રહ્મા વલયાઙ્ગદભષૂણઃ॥ ૧૧૪॥
કાૈ તુભી વનમાલી ચ શઙ્ખચક્રગદા જ ત્ ।
શ્રીવ સલ યા લક્ષ્યાઙ્ગઃ સવર્લક્ષણલક્ષણઃ॥ ૧૧૫॥
દલાેદરાે િન ના ભિનરવદ્યાે િનરાશ્રયઃ ।
િનત બ બ બવ્યાલ બિકિઙ્કણીકા ચમ ડતઃ॥ ૧૧૬॥
સમજઙ્ઘા નુયુગ્મઃ સચુા ચરા જતઃ ।
વજવ ઙુ્કશા ભાજેશરાિઙ્કતપદા બુજઃ॥ ૧૧૭॥
ભક્તભ્રમરસઙ્ઘાતપીતપાદા બુ સવઃ ।
નખચ દ્રમ ણજ્યાે નાપ્રકા શતમહામનાઃ॥ ૧૧૮॥
પાદા બુજયુગ ય તલસન્મ રરા જતઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

વભક્તહૃદયાકાશલસ પઙ્કજિવ તરઃ॥ ૧૧૯॥
સવર્પ્રા ણજનાન દાે વસદેુવનુ ત પ્રયઃ ।
દેવક ન દનાે લાેકન દકૃદ્ભક્તભી ત ભત્॥ ૧૨૦॥
શષેાનુગઃ શષેશાયી યશાેદાન તમાનદઃ ।
ન દાન દકરાે ગાપેગાપેીગાેકુલબા ધવઃ॥ ૧૨૧॥
સવર્વ્રજજનાન દ ભક્તવ લભવવ લભઃ ।
વલ્યવ્યઙ્ગલસદ્ગાત્રાે બ લવીબાહુમ યગઃ॥ ૧૨૨॥
પીતપૂતિનકા ત યઃ પૂતનાપ્રાણશાષેણઃ ।
પૂતનાેરસ્થલસ્થાયી પૂતનામાેક્ષદાયકઃ॥ ૧૨૩॥
સમાગતજનાન દ શકટાેચ્ચાટકારકઃ ।
પ્રાપ્તિવપ્રા શષાેઽધીશાે લ ઘમાિદગુણાશ્રયઃ॥ ૧૨૪॥
ણાવતર્ગલગ્રાહી ણાવતર્િનષૂદનઃ ।

જન યાન દજનકાે જન યા મખુિવશ્વદક્ૃ॥ ૧૨૫॥
બાલક્ર ડારતાે બાલભાષાલીલાિદિન ર્તઃ ।
ગાપેગાપેી પ્રયકરાે ગીત ત્યાનુકારકઃ॥ ૧૨૬॥
નવનીતિવ લપ્તાઙ્ગાે નવનીતલવ પ્રયઃ ।
નવનીતલવાહાર નવનીતાનુતસ્કરઃ॥ ૧૨૭॥
દામાેદરાેઽજુર્નાને્મૂલાે ગાપેૈકમ તકારકઃ ।
દાવનવનક્ર ડાે નાનાક્ર ડાિવશારદઃ॥ ૧૨૮॥

વ સપુચ્છસમાકષ વ સાસરુિનષૂદનઃ ।
બકાિરરઘસહંાર બાલાદ્ય તકનાશનઃ॥ ૧૨૯॥
યમનુાિનલસ જુષ્ટસુ ષ્ટપુ લન પ્રયઃ ।
ગાપેાલબાલપૂગસ્થઃ નગ્ધદ યન્નભાજેનઃ॥ ૧૩૦॥
ગાેગાપેગાપેી પ્રયકૃદ્ધન ન્માેહખ ડનઃ ।
િવધાતુમાહજનકાેઽત્યદ્ભુતૈશ્વયર્દશર્કઃ॥ ૧૩૧॥
િવિધ તુતપદા ભાે ે ગાપેદારકબુ દ્ધ ભત્ ।
કાલીયદપર્દલનાે નાગનાર નુ ત પ્રયઃ॥ ૧૩૨॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

દાવા ગ્ શમનઃ સવર્વ્રજ જન વનઃ ।
મુ ર યપ્રવેશાપ્તકૃચ્છ્ર દાવા ગ્ દારણઃ॥ ૧૩૩॥
સવર્કાલસખુક્ર ડાે બિહબહાર્વતંસકઃ ।
ગાેધુગ્વધજૂનપ્રાણાે વે વાદ્યિવશારદઃ॥ ૧૩૪॥
ગાપેીિપધાના ધાનાે ગાપેીવ્રતવરપ્રદઃ ।
િવપ્રદપર્પ્રશમનાે િવપ્રપત્નીપ્રસાદદઃ॥ ૧૩૫॥
શતક્રતવુર વંસી શક્રદપર્મદાપહઃ ।
તગાવેધર્ન ગિરવ્રર્જલાેકાભયપ્રદઃ॥ ૧૩૬॥

ઇ દ્રક તલસ ક તગાિવ દાે ગાેકુલાે સવઃ ।
ન દત્રાણકરાે દેવજલેશિેડતસ કથઃ॥ ૧૩૭॥
વ્રજવા સજનશ્લાઘ્યાે િનજલાેકપ્રદશર્કઃ ।
સવુે નાદમદનાને્મત્તગાપેીિવનાેદકૃત્॥ ૧૩૮॥
ગાેધુગ્વધૂદપર્હરઃ વયશઃક તર્નાે સવઃ ।
વ્ર ઙ્ગનાજનારામાે વ્રજસુ દિરવ લભઃ॥ ૧૩૯॥
રાસક્ર ડારતાે રાસમહામ ડલમ ડનઃ ।
દાવનવનામાેદ યમનુાકૂલકે લકૃત્॥ ૧૪૦॥

ગાેિપકાગી તકાગીતઃ શઙ્ખચૂડ શરાેહરઃ ।
મહાસપર્મખુગ્ર તત્ર તન દિવમાેચકઃ॥ ૧૪૧॥
સદુશર્ના ચતપદાે દુષ્ટાિરષ્ટિવનાશકઃ ।
કે શદ્વષેાે વ્યાેમહ તા શ્રુતનારદક તર્નઃ॥ ૧૪૨॥
અકૂ્રર પ્રયકૃ કૂ્રરરજકઘ્નઃ સવુેશકૃત્ ।
સદુામાદત્તમાલાઢ ઃ કુ ચ દનચ ચતઃ॥ ૧૪૩॥
મથુરાજનસહંષ ચ ડકાેદ ડખ ડકૃત્ ।
કંસસૈ યસમુચ્છેદ વ ણ ગ્વપ્રગણા ચતઃ॥ ૧૪૪॥
મહાકુવલયાપીડઘાતી ચાણૂરમદર્નઃ । ?
રઙ્ગશાલાગતાપારનરનાર કૃતાે સવઃ॥ ૧૪૫॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

કંસ વંસકરઃ કંસ વસા યગ તપ્રદઃ ।
કૃતાેગ્રસને પ તઃ સવર્યાદવસાખૈ્યકૃત્॥ ૧૪૬॥
તાતમા કૃતાન દાે ન દગાપેપ્રસાદદઃ ।
શ્રતસા દ પિનગુ િવદ્યાસાગરપારગઃ॥ ૧૪૭॥
દૈત્યપ ચજન વંસી પા ચજ યદર પ્રયઃ ।
સા દ પિન તાપત્યદાતા કાલયમા ચતઃ॥ ૧૪૮॥
સરૈ ધ્રીકામસ તાપશમનાેઽકૂ્રરપ્રી તદઃ ।
શાઙ્ર્ગચાપધરાે નાનાશરસ ધાનકાેિવદઃ॥ ૧૪૯॥
અભેદ્યિદવ્યકવચઃ શ્રીમદ્દા કસાર થઃ ।
ખગે દ્ર ચિહ્નત વજશ્ચક્રપા ણગર્દાધરઃ॥ ૧૫૦॥
ન દક યદુસનેાઢ ાેઽક્ષયબાણિનષઙ્ગવાન્ ।
સરુાસરુાજેયર યાે જતમાગધયૂથપઃ॥ ૧૫૧॥
માગધ વ જની વંસી મથુરાપુરપાલકઃ ।
દ્વારકાપુરિનમાર્તા લાેક સ્થ તિનયામકઃ॥ ૧૫૨॥
સવર્સ પ ત્તજનનઃ વજનાન દકારકઃ ।
ક પ ક્ષા ક્ષતમિહઃ સધુમાર્નીતભૂતલઃ॥ ૧૫૩॥
યવનાસરુસહંતાર્ મુચુકુ દેષ્ટસાધકઃ ।

ક્મણી દ્વજસમં ત્રરથૈકગતકુ ડનઃ॥ ૧૫૪॥
ક્મણીહારકાે ક્મમુ ડમુ ડનકારકઃ ।
ક્મણી પ્રયકૃ સાક્ષાદુ્ર ક્મણીરમણીપ તઃ॥ ૧૫૫॥
ક્મણીવદના ભાજેમધપુાનમધવુ્રતઃ ।

સ્યમ તકિન મત્તાત્મભક્તક્ષાર્િધપ જ શુ ચઃ॥ ૧૫૬॥
બવા ચતપાદા જઃ સાક્ષા બવતીપ તઃ ।

સત્યભામાકરગ્રાહી કા લ દ સુ દર પ્રયઃ॥ ૧૫૭॥
સતુી ણ ઙ્ગ ષભસપ્ત જદ્રાજયૂથ ભદ્ ।
નગ્ જત્તનયાસત્યાનાિયકાનાયકાેત્તમઃ॥ ૧૫૮॥
ભદ્રશેાે લ મણાકા તાે મત્રિવ દા પ્રયેશ્વરઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

મુ જ પીઠસનેાનીનાશનાે નરકા તકઃ॥ ૧૫૯॥
ધરા ચતપદા ભાે ે ભગદત્તભયાપહા ।
નરકાહૃતિદવ્યસ્ત્રીરત્નવાહાિદનાયકઃ॥ ૧૬૦॥
અષ્ટાેત્તરશતદ્વ્યષ્ટસહસ્રસ્ત્રીિવલાસવાન્ ।
સત્યભામાબલાવાક્યપાિર તાપહારકઃ॥ ૧૬૧॥
દેવે દ્રબલ ભ યા તનાનાિવલાસવાન્ ।

ક્મણીમાનદલનઃ સ્ત્રીિવલાસાિવમાેિહતઃ॥ ૧૬૨॥
કામતાતઃ સા બસતુાેઽસઙ્ખ્યપુત્રપ્રપાતૈ્રવાન્ ।
ઉશાયાિનતપાતૈ્રાથર્બાણબાહુસસ્ર છત્॥ ૧૬૩॥
ન દ્યાિદપ્રમથ વંસી લીલા જતમહેશ્વરઃ ।
મહાદેવ તુતપદાે ગદુઃખિવમાેચકઃ॥ ૧૬૪॥
બ્રહ્મ વાપહરક્લેશકથા વજનપાલકઃ ।
પાૈ ડ્રકાિરઃ કા શરાજ શરાેહતાર્ સદા જતઃ॥ ૧૬૫॥
સદુ ક્ષણવ્રતારા ય શવકૃત્યાનલા તકઃ ।
વારાણસીપ્રદહનાે નારદે ક્ષતવૈભવઃ॥ ૧૬૬॥
અદ્ભુતૈશ્વયર્મિહમા સવર્ધમર્પ્રવતર્કઃ ।
જરાસ ધિનરાેધાતર્ભૂભજેુિરતસ કથઃ॥ ૧૬૭॥
નારદેિરતસ ન્મત્રકાયર્ગાૈરવસાધકઃ ।
કલત્રપતુ્રસ ન્મત્રસદ્વતૃ્તાપ્તગ્ હાનુગઃ॥ ૧૬૮॥
જરાસ ધવધાેદ્યાેગકતાર્ ભપૂ તશમર્કૃત્ ।
સ ન્મત્રકૃત્યાચિરતાે રાજસયૂપ્રવતર્કઃ॥ ૧૬૯॥
સવર્ ષગણસં તુત્યશ્ચૈદ્યપ્રાણિનકૃ તકઃ ।
ઇ દ્રપ્રસ્થજનૈઃ પજૂ્યાે દુયાધનિવમાેહનઃ॥ ૧૭૦॥
મહેશદત્તસાૈભાગ્યપુર ભચ્છત્રુઘાતકઃ ।
દ તવક્ત્રિરપુચ્છેત્તા દ તવક્ત્રગ તપ્રદઃ॥ ૧૭૧॥
િવદૂરથપ્રમથનાે ભૂિરભારાવતારકઃ ।
પાથર્દૂતઃ પાથર્િહતઃ પાથાર્થર્ઃ પાથર્સાર થઃ॥ ૧૭૨॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

પાથર્માેહસમુચ્છેદ ગીતાશાસ્ત્રપ્રદશર્કઃ ।
પાથર્બાણગતપ્રાણવીરકૈવલ્ય પદઃ॥ ૧૭૩॥
દુયાધનાિદદુ ર્ત્તદહનાે ભી મમુ ક્તદઃ ।
પાથાર્શ્વમેધાહરકઃ પાથર્રાજ્યપ્રસાધકઃ॥ ૧૭૪॥
થાભીષ્ટપ્રદાે ભીમજયદાે િવજયપ્રદઃ ।

યુિધ ષ્ઠરેષ્ટસ દાતા દ્રાપૈદ પ્રી તસાધકઃ॥ ૧૭૫॥
સહદેવેિરતપદાે નકુલા ચતિવગ્રહઃ ।
બ્રહ્માસ્ત્રદગ્ધગભર્સ્થપૂ વંશપ્રસાધકઃ॥ ૧૭૬॥
પાૈરવે દ્રપુરસ્ત્રી યાે દ્વારકાગમનાે સવઃ ।
આનતર્દેશિનવસ પ્રજેિરતમહ કથઃ॥ ૧૭૭॥
પ્રયપ્રી તકરાે મત્રિવપ્રદાિરદ્ર્યભ જનઃ ।
તીથાર્પદેશસ ન્મત્ર પ્રયકૃન્ન દન દનઃ॥ ૧૭૮॥
ગાપેીજનજ્ઞાનદાતા તાતક્રતુકૃતાે સવઃ ।
સદ્વતૃ્તવક્તા સદ્વતૃ્તકતાર્ સદ્વતૃ્તપાલકઃ॥ ૧૭૯॥
તાતાત્મજ્ઞાનસ દાતા દેવક તપતુ્રદઃ ।
શ્રુતદેવ પ્રયકરાે મૈ થલાન દવધર્નઃ॥ ૧૮૦॥
પાથર્દપર્પ્રશમનાે તિવપ્રસતુપ્રદઃ ।
સ્ત્રીરત્ન દસ તાષેી જનકે લકલાે સવઃ॥ ૧૮૧॥
ચ દ્રકાેિટજનાન દ ભાનુકાેિટસમપ્રભઃ ।
કૃતા તકાેિટદુલર્ઙ્ઘ્યઃ કામકાેિટમનાેહરઃ॥ ૧૮૨॥
યક્ષરાટ્કાેિટધનવાન્મ કાેિટ વવીયર્વાન્ ।
સમુદ્રકાેિટગ ભીરાે િહમવ કાેટ ક પનઃ॥ ૧૮૩॥
કાેટ શ્વમેધાઢ હરઃ તીથર્કાેટ િધકાહ્વયઃ ।
પીયષૂકાેિટ ત્યુઘ્નઃ કામધુક્કાેટ ભીષ્ટદઃ॥ ૧૮૪॥
શક્રકાેિટિવલાસાઢ ઃ કાેિટબ્રહ્મા ડનાયકઃ ।
સવાર્માેઘાેદ્યમાેઽન તક તિનઃસીમપાૈ ષઃ॥ ૧૮૫॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

સવાર્ભીષ્ટપ્રદયશાઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ ।
બ્રહ્માિદસરુસઙ્ગીતવીતમાનષુચે ષ્ટતઃ॥ ૧૮૬॥
અનાિદમ યિનધનાે દ્ધક્ષયિવવ જતઃ ।
વભક્તાેદ્ધવમખુ્યકૈજ્ઞાનદાે જ્ઞાનિવગ્રહઃ॥ ૧૮૭॥

િવપ્રશાપચ્છલ વ તયદુવંશાેગ્રિવક્રમઃ ।
સશર રજરાવ્યાધ વગર્દઃ વ ગસં તુતઃ॥ ૧૮૮॥
મુમુ મુક્તિવષયીજનાન દકરાે યશઃ ।
ક લકાલમલ વં સયશાઃ શ્રવણમઙ્ગલઃ॥ ૧૮૯॥
ભક્ત પ્રયાે ભક્તિહતાે ભક્તભ્રમરપઙ્કજઃ ।

તમાત્રા ખલત્રાતા ય ત્રમ ત્રપ્રભ જકઃ॥ ૧૯૦॥
સવર્સ પ સ્રાિવનામા તુલસીદામવ લભઃ ।
અપ્રમેયવપુભાર્ વદનઘ્યાર્ઙ્ગિવભષૂણઃ॥ ૧૯૧॥
િવશ્વૈકસખુદાે િવશ્વસ જનાન દપાલકઃ ।
સવર્દેવ શરાેરત્નમદ્ભુતાન તભાેગવાન્॥ ૧૯૨॥
અધાેક્ષ ે જના વ્યઃ સવર્સાધજુનાશ્રયઃ ।
સમ તભય ભન્નામા તમાત્રા તનાશકઃ॥ ૧૯૩॥
વયશઃશ્રવણાન દજનરાગી ગુણાણર્વઃ ।

અિનદ યવપુ તપ્તશરણાે વ વનઃ॥ ૧૯૪॥
પરમાથર્ઃ પરંવેદ્યઃ પરજ્યાે તઃ પરાગ તઃ ।
વેદા તવેદ્યાે ભગવાનન તસખુસાગરઃ॥ ૧૯૫॥
જગદ્બ ધ વંસયશા જગ વજનાશ્રયઃ ।
વૈકુ ઠલાેકૈકપ તવકુ ઠજનવ લભઃ॥ ૧૯૬॥
પ્રદ્યુ ાે ક્મણીપતુ્રઃ શ બરઘ્નાે ર ત પ્રયઃ ।
પુ પધ વા િવશ્વજયી દ્યુમ પ્રાણિનષૂદકઃ॥ ૧૯૭॥
અિન દ્ધઃ કામસતુઃ શ દયાેિનમર્હાક્રમઃ ।
ઉષાપ ત ર્ ણપ તહૃર્ષીકેશાે મનઃપ તઃ॥ ૧૯૮॥
શ્રીમદ્ભાગવતાચાયર્ઃ સવર્વેદા તસાગરઃ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

શકુઃ સકલધમર્જ્ઞઃ પર ક્ષ પસ કૃતઃ॥ ૧૯૯॥
શ્રીબુદ્ધાે દુષ્ટબુ દ્ધઘ્નાે દૈત્યવેદબિહ કરઃ ।
પાખ ડમાગર્પ્રવદાે િનરાયુધજગ જયઃ॥ ૨૦૦॥
કલ્ક ક લયુગાચ્છાદ પનુઃ સત્યપ્રવતર્કઃ ।
િવપ્રિવ યશાેઽપત્યાે નષ્ટધમર્પ્રવતર્કઃ॥ ૨૦૧॥
સાર વતઃ સાવર્ભાૈમાે બ લત્રૈલાેક્યસાધકઃ ।
અષ્ટ ય તરસદ્ધમર્વક્તા વૈરાેચિન પ્રયઃ॥ ૨૦૨॥
આપઃ કરાે રમાનાથાેઽમરાિરકુલકૃ તનઃ ।
સરેુ દ્રિહતકૃદ્ધ રવીરમુ ક્તબલપ્રદઃ॥ ૨૦૩॥
િવ વક્સનેઃ શ ભુસખાે દશમા તરપાલકઃ ।
બ્રહ્મસાવ ણવંશા ધિહતકૃ દ્વશ્વવધર્નઃ॥ ૨૦૪॥
ધમર્સતેુરધમર્ઘ્નાે વૈદ્યત ત્રપદપ્રદઃ ।
અસરુા તકરાે દેવાથર્કસનૂુઃ સભુાષણઃ॥ ૨૦૫॥
વધામા સૂ તાસનૂુઃ સત્યતે ે દ્વ ત્મજઃ ।
દ્વષન્મનુયુગત્રાતા પાતાલપુરદારણઃ॥ ૨૦૬॥
દૈવહાેિત્રવાર્હર્તાેયાે િદવ પ તર ત પ્રયઃ ।
ત્રયાેદશા તરત્રાતા યાેગયાે ગજનેશ્વરઃ॥ ૨૦૭॥
સ ત્રાયણાે હદ્બાહુવનતેયાે િવદુત્તમઃ ।
કમર્કા ડકૈપ્રવદાે વેદત ત્રપ્રવતર્કઃ॥ ૨૦૮॥
પરમેષ્ઠ સરુજ્યેષ્ઠાે બ્રહ્મા િવશ્વ પ તઃ ।
અ જયાેિનહસવાહઃ સવર્લાેકિપતામહઃ॥ ૨૦૯॥
િવ ઃ સવર્જગ પાતા શા તઃ શદુ્ધઃ સનાતનઃ ।
દ્વજપજૂ્યાે દયા સ ધુઃ શર યાે ભક્તવ સલઃ॥ ૨૧૦॥
દ્રાે ડઃ શવઃ શા તા શ ભુઃ સવર્હરાે હરઃ ।

કપદ શઙ્કરઃ શલૂી યક્ષાેઽભેદ્યાે મહેશ્વરઃ॥ ૨૧૧॥
સવાર્ યક્ષઃ સવર્શ ક્તઃ સવાર્થર્ઃ સવર્તાેમખુઃ ।
સવાર્વાસઃ સવર્ પઃ સવર્કારણકારણમ્॥ ૨૧૨॥
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

ઇત્યેત ક થતં િવપ્ર િવ ણાનેાર્મસહસ્રકમ્ ।
સવર્પાપપ્રશમનં સવાર્ભીષ્ટફલપ્રદમ્॥ ૨૧૩॥
મનઃશુ દ્ધકરં ચાશુ ભગવદ્ભ ક્તવધર્નમ્ ।
સવર્િવઘ્નહરં સવાર્શ્ચયશ્વયર્પ્રદાયકમ્॥ ૨૧૪॥
સવર્દુઃખપ્રશમનં ચાતવુર્ગ્યર્ફલપ્રદમ્ ।
શ્રદ્ધયા પરયા ભ યા શ્રવણા પઠના જપાત્॥ ૨૧૫॥
પ્રત્યહં સવર્વણાર્નાં િવ પાદા શ્રતાત્મનામ્ ।
અેત પઠન્ દ્વ ે િવદ્યાં ક્ષિત્રયઃ થવી મમામ્॥ ૨૧૬॥
વૈ યાે મહાિનિધ શદૂ્રાે વા છતાં સ દ્ધમા ુયાત્ ।
દ્વાિત્રશદપરાધા યાે જ્ઞાનાજ્ઞાનાચ્ચરેદ્ધરેઃ॥ ૨૧૭॥
ના ા દશાપરાધાંશ્ચ પ્રમાદાદાચરેદ્યિદ ।
સમાિહતમના હ્યેત પઠેદ્વા શ્રાવયે જપેત્॥ ૨૧૮॥
મરેદ્વા યાદ્વાિપ તે યઃ સદ્યઃ પ્રમુચ્યતે ।
નાતઃ પરતરં પુ યં િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૨૧૯॥
યસ્યૈકક તર્નનેાિપ ભવબ ધા દ્વમુચ્યતે ।
અત વં સતતં ભ યા શ્રદ્ધયા ક તર્નં કુ ॥ ૨૨૦॥
િવ ણાનેાર્મસહસ્રં તે ભગવ પ્રી તકારણમ્ ।
શ્રીનારદ ઉવાચ ।
ધ યાેઽ યનુગ્ હીતાેઽ મ વયા તક ણાત્મના ।
યતઃ કૃ ણસ્ય પરમં સહસ્રં નામક તતમ્॥ ૨૨૧॥
યદ્યાલસ્યા પ્રમાદાદ્વા સવ પિઠતુમ વહમ્ ।
ન શક્નાે મ તદા દેવ િક કરાે મ વદ પ્રભાે॥ ૨૨૨॥
શ્રી શવ ઉવાચ ।
યિદ સવ ન શક્નાે ષ પ્રત્યહં પિઠતું દ્વજ ।
તદા કૃ ણે ત કૃ ણે ત કૃ ણે ત પ્રત્યહં વદ॥ ૨૨૩॥
અેતને તવ િવપ્રષ સવ સ પદ્યતે સકૃત્ ।
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॥ શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સા વતત ત્રે॥

િક પનુભર્ગવન્ના ાં સહસ્રસ્ય પ્રક તર્નાત્॥ ૨૨૪॥
યન્નામક તર્નનેવૈ પુમાન્ સસંારસાગરમ્ ।
તરત્યદ્ધા પ્રપદે્ય તં કૃ ણં ગાપેાલ િપણમ્॥ ૨૨૫॥
ઇ ત સા વતત ત્રે શ્રીકૃ ણસહસ્રનામષષ્ઠઃ પટલઃ॥૬॥
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