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shrIkRiShNAShTottarashatanAmastotram

શ્રીકૃ ણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐ અસ્ય શ્રીકૃ ણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રસ્ય શ્રીશષે ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટપ્-છ દઃ, શ્રીકૃ ણાે દેવતા, શ્રીકૃ ણપ્રીત્યથ
શ્રીકૃ ણાષ્ટાેત્તરશતનામજપે િવિનયાેગઃ ।
શ્રીશષે ઉવાચ ।
ૐ શ્રીકૃ ણઃ કમલાનાથાે વાસદેુવઃ સનાતનઃ ।
વસદેુવાત્મજઃ પુ યાે લીલામાનષુિવગ્રહઃ ॥ ૧॥
શ્રીવ સકાૈ તુભધરાે યશાેદાવ સલાે હિરઃ ।
ચતુભુર્ ત્તચક્રા સગદાશઙ્ખા બુ યુધઃ ॥ ૨॥
દેવક ન દનઃ શ્રીશાે ન દગાપે પ્રયાત્મજઃ ।
યમનુાવેગસહંાર બલભદ્ર પ્રયાનજુઃ ॥ ૩॥
પૂતના િવતહરઃ શકટાસરુભ જનઃ ।
ન દવ્રજજનાન દ સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ ॥ ૪॥
નવનીતનવાહાર મુચુકુ દપ્રસાદકઃ ।
ષાેડશસ્ત્રીસહસ્રેશ સ્ત્રભઙ્ગાે મધુરાકૃ તઃ ॥ ૫॥
શકુવાગ તા ધી દુગાિવ દાે ગાેિવદા પ તઃ ।
વ સપાલનસ ચાર ધનેુકાસરુભ જનઃ ॥ ૬॥
ણીકૃત ણાવતા યમલાજુર્નભ જનઃ ।

ઉત્તાલતાલભેત્તા ચ તમાલ યામલાકૃ તઃ ॥ ૭॥
ગાપેગાપેીશ્વરાે યાેગી સયૂર્કાેિટસમપ્રભઃ ।
ઇલાપ તઃ પરંજ્યાે તયાર્દવે દ્રાે યદૂદ્વહઃ ॥ ૮॥
વનમાલી પીતવાસાઃ પાિર તાપહારકઃ ।
ગાવેધર્નાચલાેદ્ધતાર્ ગાપેાલઃ સવર્પાલકઃ ॥ ૯॥
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અ ે િનર જનઃ કામજનકઃ ક જલાેચનઃ ।
મધુહા મથુરાનાથાે દ્વારકાનાયકાે બલી ॥ ૧૦॥
દાવના તસ ચાર તુલસીદામભષૂણઃ ।

સ્યમ તકમણેહર્તાર્ નરનારાયણાત્મકઃ ॥ ૧૧॥
કુ કૃ ણા બરધરાે માયી પરમપૂ ષઃ ।
મુ ષ્ટકાસરુચાણૂરમહાયુદ્ધિવશારદઃ ॥ ૧૨॥
સસંારવૈર કંસાિરમુર્રાિરનર્રકા તકઃ ।
અનાિદબ્રર્હ્મચાર ચ કૃ ણાવ્યસનકષર્કઃ ॥ ૧૩॥
શશપુાલ શરચ્છેત્તા દુયાધનકુલા તકૃત્ ।
િવદુરાકૂ્રરવરદાે િવશ્વ પપ્રદશર્કઃ ॥ ૧૪॥
સત્યવાક્ સત્યસઙ્ક પઃ સત્યભામારતાે જયી ।
સભુદ્રાપવૂર્ ે િવ ભ મમુ ક્તપ્રદાયકઃ ॥ ૧૫॥
જગદુ્ગ જર્ગન્નાથાે વે વાદ્યિવશારદઃ । વે નાદિવશારદઃ
ષભાસરુિવ વંસી બકાિરબાર્ણબાહુકૃત્ ॥ ૧૬॥ var બાણાસરુબલા તકૃત્ ॥

યુિધ ષ્ઠરપ્ર તષ્ઠાતા બિહબહાર્વતંસકઃ ।
પાથર્સાર થરવ્યક્તાે ગીતા તમહાેદિધઃ ॥ ૧૭॥
કાલીયફ ણમા ણક્યર જતશ્રીપદા બુજઃ ।
દામાેદરાે યજ્ઞભાેક્તા દાનવે દ્રિવનાશનઃ ॥ ૧૮॥
નારાયણઃ પર બ્રહ્મ પન્નગાશનવાહનઃ ।
જલક્ર ડાસમાસક્તગાપેીવસ્ત્રાપહારકઃ ॥ ૧૯॥
પુ યશ્લાેક તીથર્કરાે વેદવેદ્યાે દયાિનિધઃ ।
સવર્તીથાર્ત્મકઃ સવર્ગ્રહ પી પરા પરઃ ॥ ૨૦॥
ઇત્યેવં કૃ ણદેવસ્ય ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
કૃ ણને કૃ ણભક્તને શ્રુ વા ગીતા તં પુરા ॥ ૨૧॥
તાતંે્ર કૃ ણ પ્રયકરં કૃતં ત માન્મયા પુરા ।

કૃ ણનામા તં નામ પરમાન દદાયકમ્ ॥ ૨૨॥
અનપુદ્રવદુઃખઘં્ન પરમાયુ યવધર્નમ્
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દાનં શ્રુતં તપ તીથ ય કૃતં વહ જન્મિન ॥ ૨૩॥
પઠતાં શ ◌ૃ વતાં ચવૈ કાેિટકાેિટગુણં ભવેત્ ।
પતુ્રપ્રદમપતુ્રાણામગતીનાં ગ તપ્રદમ્ ॥ ૨૪॥
ધનાવહં દિરદ્રાણાં જયેચ્છૂનાં જયાવહમ્ ।
શશનૂાં ગાેકુલાનાં ચ પુ ષ્ટદં પુ ષ્ટવધર્નમ્ ॥ ૨૫॥
વાતગ્રહ વરાદ નાં શમનં શા તમુ ક્તદમ્ ।
સમ તકામદં સદ્યઃ કાેિટજન્માઘનાશનમ્ ॥ ૨૬॥
અ તે કૃ ણ મરણદં ભવતાપભયાપહમ્ ।
કૃ ણાય યાદવે દ્રાય જ્ઞાનમુદ્રાય યાે ગને ।
નાથાય ક્મણીશાય નમાે વેદા તવેિદને ॥ ૨૭॥
ઇમં મ તં્ર મહાદેિવ જપન્નવે િદવાિનશમ્ ।
સવર્ગ્રહાનુગ્રહભાક્ સવર્ પ્રયતમાે ભવેત્ ॥ ૨૮॥
પતુ્રપાતૈૈ્રઃ પિર તઃ સવર્ સ દ્ધસ દ્ધમાન્ ।
િનિવ ય ભાેગાન તેઽિપ કૃ ણસાયજુ્યમા યનુાત્ ॥ ૨૯॥
॥ ઇ ત શ્રીનારદપ ચરાત્રે શ્રીકૃ ણાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં સમાપ્તમ્ ॥
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