
ShriKrishnasahasranAmstotra from Gargasamhita

ગગર્સિંહતા તગર્તં શ્રીકૃ ણસહસ્રનામમ્

Document Information

Text title : kRiShNasahasranAmam gargasaMhitAntargatam

File name : shrIkRiShNasahasranAmamgargasamhitA.itx

Category : sahasranAma, vishhnu, krishna, stotra, vishnu

Location : doc_vishhnu

Transliterated by : Vishwas Bhide vrbhide rediffmail.com, PSA Easwaran

Proofread by : PSA Easwaran

Acknowledge-Permission: Vishwas Bhide <a href=”http://satsangdhara.net”>http://satsangdhara.net</a>

Latest update : September 28, 2019

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

November 22, 2022

sanskritdocuments.org



ShriKrishnasahasranAmstotra from Gargasamhita

ગગર્સિંહતા તગર્તં શ્રીકૃ ણસહસ્રનામમ્

ગગર્ ઉવાચ ।
અથાેગ્રસનેાે પ તઃ પતુ્રસ્યાશાં િવ જ્ય ચ ।
વ્યાસં પપ્રચ્છ સ દેહં જ્ઞા વા િવશ્વં મનાેમયમ્ ॥ ૧॥
ઉગ્રસને ઉવાચ
બ્રહ્મન્ કેન પ્રકારેણ િહ વા ચ જગતઃ સખુમ્ ।
ભજેત્ કૃ ણં પરંબ્રહ્મ તન્મે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ ॥ ૨॥
વ્યાસ ઉવાચ ।
વદગ્રે કથિય યા મ સતં્ય િહતકરં વચઃ ।
ઉગ્રસને મહારાજ શ ◌ૃ વૈકાગ્રમાનસઃ ॥ ૩॥
સવેનં કુ રાજે દ્ર રાધાશ્રીકૃ ણયાેઃ પરમ્ ।
િનતં્ય સહસ્રનામ યામુભયાેભર્ ક્તતઃ િકલ ॥ ૪॥
સહસ્રનામ રાધાયા િવિધ ર્ના ત ભપૂતે ।
શઙ્કરાે નારદશ્ચવૈ કે ચદ્વૈ ચા મદાદયઃ ॥ ૫॥
ઉગ્રસને ઉવાચ ।
રાિધકાનામસાહસ્રં નારદાચ્ચ પુરા શ્રુતમ્ ।
અેકા તે િદવ્ય શ બરે કુ ક્ષતે્રે રિવગ્રહે ॥ ૬॥
ન શ્રુતં નામસાહસ્રં કૃ ણસ્યા ક્લષ્ટકમર્ણઃ ।
વદ તન્મે ચ કૃપયા યને શ્રેયાેઽહમા ુયામ્ ॥ ૭॥
ગગર્ ઉવાચ ।
શ્રુ વાેગ્રસનેવચનં વેદવ્યાસાે મહામુિનઃ ।
પ્રશસ્ય તં પ્રીતમનાઃ પ્રાહ કૃ ણં િવલાેકયન્ ॥ ૮॥
વ્યાસ ઉવાચ ।
શ ◌ૃ રાજન્ પ્રવક્ષ્યા મ સહસ્રં નામ સુ દરમ્ ।
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પુરા વધા રાધાયૈ કૃ ણનેાનને િન મતમ્ ॥ ૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ ।
ઇદં રહસ્યં િકલ ગાપેનીયં દત્તે ચ હાિનઃ સતતં ભવે દ્ધ ।
માેક્ષપ્રદં સવર્સખુપ્રદં શં પરં પરાથ પુ ષાથર્દં ચ ॥ ૧૦॥
પં ચ મે કૃ ણસહસ્રનામ પઠેત્તુ મદૂ્રપ ઇવ પ્ર સદ્ધઃ ।
દાતવ્યમવંે ન શઠાય કુત્ર ન દા ભકાયાપેિદશતે્ કદાિપ ॥ ૧૧॥
દાતવ્યમવંે ક ણા તાય ગવુ ઘ્રભ ક્તપ્રપરાયણાય ।
શ્રીકૃ ણભક્તાય સતાં પરાય તથા મદક્રાેધિવવ જતાય ॥ ૧૨॥
ૐઅસ્ય શ્રીકૃ ણસહસ્રનામ તાતે્રમ ત્રસ્ય નારાયણઋ ષઃ ।
ભજુઙ્ગપ્રયાતં છ દઃ । શ્રીકૃ ણચ દ્રાે દેવતા ।
વાસદેુવાે બીજમ્ । શ્રીરાધા શ ક્તઃ । મન્મથઃ ક લકમ્ ।
શ્રીપૂણર્બ્રહ્મકૃ ણચ દ્રભ ક્તજન્મફલપ્રાપ્તયે જપે િવિનયાેગઃ ॥
અથ યાનમ્ । (ભજુઙ્ગપ્રયાતમ)્
શ ખમુકુટિવશષંે નીલપદ્માઙ્ગદેશં
િવધુમખુકૃતકેશં કાૈ તુભાપીતવેશમ્ ।

મધુરરવકલેશં શં ભજે ભ્રા શષેં
વ્રજજનવિનતેશં માધવં રાિધકેશમ્ ॥ ૧૩॥

ઇ ત યાનમ્ ॥
ૐ હિરદવક ન દનઃ કંસહંતા પરાત્મા ચ પીતા બરઃ પૂણર્દેવઃ ।
રમેશ તુ કૃ ણઃ પરેશઃ પુરાણઃ સરેુશાેઽચ્યુતાે વાસદેુવશ્ચ દેવઃ ॥ ૧૪॥
ધરાભારહતાર્ કૃતી રાિધકેશઃ પરાે ભવૂરાે િદવ્યગાેલાેકનાથઃ ।
સદુા તથા રાિધકાશાપહેતુઘ્ ર્ણી માિનનીમાનદાે િદવ્યલાેકઃ ॥ ૧૫॥
લસદ્ગાપેવષેાે હ્ય ે રાિધકાત્મા ચલ કુ ડલઃ કુ તલી કુ તલસ્રક્ ।
રથસ્થઃ કદા રાધયા િદવ્યરત્નઃ સધુાસાૈધભૂચારણાે િદવ્યવાસાઃ ॥ ૧૬॥
કદા દકાર યચાર વલાેકે મહારત્ન સહાસનસ્થઃ પ્રશા તઃ ।
મહાહંસભ(ૈ?)શ્ચામરૈવ જ્યમાનશ્ચલચ્છત્રમુક્તાવલીશાેભમાનઃ ॥ ૧૭॥
સખુી કાેિટક દપર્લીલા ભરામઃ ક્વણન્નપૂુરાલઽગ્કૃતાં ઘ્રઃ શભુાં ઘ્રઃ ।
સુ નુશ્ચ રંભાશભુાે ઃ કૃશાઙ્ગઃ પ્રતાપી ભુશુ ડાસદુાેદર્ ડખ ડઃ ॥ ૧૮॥
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જપાપુ પહ તશ્ચ શાતાેદરશ્રીમર્હાપદ્મવક્ષસ્થલશ્ચ દ્રહાસઃ ।
લસ કુ દદ તશ્ચ બ બાધરશ્રીઃ શર પદ્મનતે્રઃ િકર ટાે વલાભઃ ॥ ૧૯॥
સખીકાેિટ ભવર્તર્માનાે િનકુ જે પ્રયારાધયા રાસસક્તાે નવાઙ્ગઃ ।
ધરાબ્રહ્મ દ્રાિદ ભઃ પ્રા થતઃ સદ્ધરાભારદૂર કૃતાથ પ્ર તઃ ॥ ૨૦॥
યદુદવક સાખૈ્યદાે બ ધન ચ્છત્ સશષેાે િવભુયાગમાયી ચ િવ ઃ ।
વ્રજે ન દપુત્રાે યશાેદાસતુાખ્યાે મહાસાખૈ્યદાે બાલ પઃ શભુાઙ્ગઃ ॥ ૨૧॥
તથા પૂતનામાેક્ષદઃ યામ પાે દયાલુ વનાેભ જનઃ પ લવાં ઘ્રઃ ।
ણાવતર્સહંારકાર ચ ગાપેાે યશાેદાયશાે િવશ્વ પપ્રદશ ॥ ૨૨॥
તથા ગગર્િદષ્ટશ્ચ ભાગ્યાેદયશ્રીઃ લસદ્બાલકે લઃસરામઃ સવુાચઃ ।
ક્વણન્નપૂુરૈઃ શ દયુ ગ્રઙ્ગમાણ તથા નુહ તવૈ્રર્જેશાઙ્ગણે વા ॥ ૨૩॥
દિધ ક્ચ હૈયઙ્ગવીદુગ્ધભાેક્તા દિધ તેયકૃદ્દગુ્ધભુગ્ભા ડભેત્તા ।
દં ભુક્તવાન્ ગાપે ે િવશ્વ પઃ પ્રચ ડાંશચુ ડપ્રભામ ડતાઙ્ગઃ ॥ ૨૪॥
યશાેદાકરૈવર્ધર્નં પ્રાપ્ત આદ્યાે મ ણગ્રીવમુ ક્તપ્રદાે દામબદ્ધઃ ।
કદા ત્યમાનાે વ્રજે ગાેિપકા ભઃ કદા ન દસન્ન દકૈલાર્લ્યમાનઃ ॥ ૨૫॥
કદા ગાપેન દાંકગાપેાલ પી ક લ દાઙ્ગ કૂલગાે વતર્માનઃ ।
ઘનૈમાર્ તૈ છન્નભા ડીરદેશે ગ્ હીતાે વરાે રાધયા ન દહ તાત્ ॥ ૨૬॥
િનકુ જે ચ ગાેલાેકલાેકાગતેઽિપ મહારત્નસઙ્ઘૈઃ કદ બા તેઽિપ ।
તદા બ્રહ્મણા રાિધકાસ દ્વવાહે પ્ર તષ્ઠાં ગતઃ પૂ જતઃ સામમ ત્રૈઃ ॥ ૨૭॥
રસી રાસયુઙ્માલતીનાં વનેઽિપ પ્રયારાધયાઽઽરાિધતાથા રમેશઃ ।

variation પ્રયારાધયા રાિધકાથર્મ્
ધરાનાથ આન દદઃ શ્રીિનકેતાે વનેશાે ધની સુ દરાે ગાેિપકેશઃ ॥ ૨૮॥
કદા રાધયા પ્રાિપતાે ન દગેહે યશાેદાકરૈલાર્ લતાે મ દહાસઃ ।
ભયી ક્વાિપ દારકાર યવાસી મહામ દરે વાસકૃદે્દવપજૂ્યઃ ॥ ૨૯॥
વને વ સચાર મહાવ સહાર બકાિરઃ સરૈુઃ પૂ જતાેઽઘાિરનામા ।
વને વ સકૃદ્ગાપેકૃદ્ગાપેવષેઃ કદા બ્રહ્મણા સં તુતઃ પદ્મનાભઃ ॥ ૩૦॥
િવહાર તથા તાલભુગ્ધનેુકાિરઃ સદા રક્ષકાે ગાેિવષા થપ્રણાશી ।
ક લ દાઙ્ગ કૂલગઃ કા લયસ્ય દમી ત્યકાર ફણે વપ્ર સદ્ધઃ ॥ ૩૧॥
સલીલઃ શમી જ્ઞાનદઃ કામપૂર તથા ગાપેયુગ્ગાપે આન દકાર ।
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સ્થર હ્ય ગ્ ભુક્પાલકાે બાલલીલઃ સરુાગશ્ચ વંશીધરઃ પુ પશીલઃ ॥ ૩૨॥
પ્રલ બપ્રભાનાશકાે ગાૈરવણા બલાે રાેિહણીજશ્ચ રામશ્ચ શષેઃ ।
બલી પદ્મનતે્રશ્ચ કૃ ણાગ્રજશ્ચ ધરેશઃ ફણીશ તુ નીલા બરાભઃ ॥ ૩૩॥
મહાસાખૈ્યદાે હ્ય ગ્ હારાે વ્રજેશઃ શરદ્ગ્રી મવષાર્કરઃ કૃ ણવણર્ઃ ।
વ્રજે ગાેિપકાપૂ જતશ્ચીરહતાર્ કદ બે સ્થતશ્ચીરદઃ સુ દર શઃ ॥ ૩૪॥
ધાનાશકૃદ્યજ્ઞપત્નીમનઃ કૃ્કપાકારકઃ કે લકતાર્વનીશઃ ।

વ્રજે શક્રયાગપ્રણાશી મતાશી શનુાસીરમાેહપ્રદાે બાલ પી ॥ ૩૫॥
ગરેઃ પજૂકાે ન દપુત્રાે હ્યગધ્રઃ કૃપાકૃચ્ચ ગાવેધર્નાેદ્ધાિરનામા ।
તથા વાતવષાર્હરાે રક્ષકશ્ચ વ્ર ધીશગાપેાઙ્ગનાશિઙ્કતઃ સન્ ॥ ૩૬॥
અગે દ્રાપેિર શક્રપજૂ્યઃ તુતઃ પ્રા ષા શક્ષકાે દેવગાેિવ દનામા ।
વ્ર ધીશરક્ષાકરઃ પા શપજૂ્યાેઽનજૈુગાપજૈિદવ્યવૈકુ ઠદશ ॥ ૩૭॥
ચલચ્ચા વંશીક્વણઃ કા મનીશાે વ્રજે કામીનીમાેહદઃ કામ પઃ ।
રસાક્તાે રસી રાસકૃદ્રાિધકેશાે મહામાેહદાે માિનનીમાનહાર ॥ ૩૮॥
િવહાર વરાે માનહૃદ્રાિધકાંગાે ધરાદ્વ પગઃ ખ ડચાર વનસ્થઃ ।
પ્રયાે હ્યષ્ટવક્ર ષદ્રષ્ટા સરાધાે મહામાેક્ષદઃ પદ્મહાર પ્રયાથર્ઃ ॥ ૩૯॥
વટસ્થઃ સરુશ્ચ દનાક્તઃ પ્રસક્તાે વ્રજં હ્યાગતાે રાધયા માેિહનીષુ ।
મહામાેહકૃદ્ગાેિપકાગીતક ત રસસ્થઃ પટ દુઃ ખતાકા મનીશઃ ॥ ૪૦॥
વને ગાેિપકાત્યાગકૃ પાદ ચહ્નપ્રદશ કલાકારકઃ કામમાેહી ।
વશી ગાેિપકામ યગઃ પેશવાચઃ પ્રયાપ્રી તકૃદ્રાસરક્તઃ કલેશઃ ॥ ૪૧॥
રસારક્ત ચત્તાે હ્યન ત વ પઃ સ્ર સં તાે વ લવીમ યસસં્થઃ ।
સબુાહુઃ સપુાદઃ સવુેશઃ સકેુશાે વ્રજેશઃ સખા વ લભેશઃ સદેુશઃ ॥ ૪૨॥
ક્વણ કિઙ્કણી લ ન્નપૂુરાઢ ાે લસ કઙ્કણાે હ્યઙ્ગદ હારભારઃ ।
િકર ટ ચલ કુ ડલશ્ચાઙ્ગુલીયસુ્ફર કાૈ તુભાે માલતીમ ડતાઙ્ગઃ ॥ ૪૩॥
મહા ત્યકૃદ્રાસરઙ્ગઃ કલાઢ શ્ચલદ્ધારભાે ભા મની ત્યયુક્તઃ ।
ક લ દાઙ્ગ કે લકૃ કંુકુમશ્રીઃ સરૈુનાર્િયકાનાયકૈગ યમાનઃ ॥ ૪૪॥
સખુાઢ તુ રાધાપ તઃ પૂણર્બાેધઃ કટાક્ષ મતીવ ગતભ્રૂિવલાસઃ ।
સરુ યાેઽ લ ભઃ કુ તલાલાેલકેશઃ સુ્ફરદ્બહર્કુ દસ્ર ચા વષેઃ ॥ ૪૫॥
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મહાસપર્તાે ન દરક્ષાપરાં ઘ્રઃ સદા માેક્ષદઃ શઙ્ખચૂડપ્રણાશી ।
variation મહામાેક્ષદઃ

પ્ર રક્ષકાે ગાેિપકાગીયમાનઃ કકુ દ્મપ્રણાશપ્રયાસઃ સરેુજ્યઃ ॥ ૪૬॥
ક લઃ ક્રાેધકૃ કંસમ ત્રાપેદેષ્ટા તથાકૂ્રરમ ત્રાપેદેશી સરુાથર્ઃ ।
બલી કે શહા પુ પવષાઽમલશ્રી તથા નારદાદ્દ શતાે વ્યાેમહ તા ॥ ૪૭॥
તથાકૂ્રરસવેાપરઃ સવર્દશ વ્રજે ગાેિપકામાેહદઃ કૂલવત ।
સતીરાિધકાબાેધદઃ વ કતાર્ િવલાસી મહામાેહનાશી વબાેધઃ ॥ ૪૮॥
વ્રજે શાપત ત્યક્તરાધાસકાશાે મહામાેહદાવા ગ્ દગ્ધાપ તશ્ચ ।
સખીબ ધનાન્માેિહતાકૂ્રર આરા સખીકઙ્કણૈ તાિડતાકૂ્રરરક્ષી ॥ ૪૯॥
રથસ્થાે વ્રજે રાધયા કૃ ણચ દ્રઃ સગુુપ્તાે ગમી ગાપેકૈશ્ચા લીલઃ ।
જલેઽકૂ્રરસ દ શતાે િદવ્ય પાે િદદૃ ઃ પુર માેિહની ચત્તમાેહી ॥ ૫૦॥
તથા રઙ્ગકારપ્રણાશી સવુસ્ત્રઃસ્ર વાયકપ્રી તકૃન્મા લપૂજ્યઃ ।
મહાક તદશ્ચાિપ કુ િવનાેદ સુ્ફરચ્ચ ડકાેદ ડ ગ્ણપ્રચ ડઃ ॥ ૫૧॥
ભટા તપ્રદઃ કંસદુઃ વ કાર મહામ લવષેઃ કર દ્રપ્રહાર ।
મહામાત્યહા રઙ્ગભૂ મપ્રવેશી રસાઢ ાે યશઃ ગ્બલી વાક્પટુશ્રીઃ ॥ ૫૨॥
મહામ લહા યુદ્ધકૃ સ્ત્રીવચાેઽથ ધરાનાયકઃ કંસહ તા યદુઃપ્રાક્ ।
સદા પૂ જતાે હ્યુગ્રસનેપ્ર સદ્ધાે ધરારાજ્યદાે યાદવૈમર્ ડતાઙ્ગઃ ॥ ૫૩॥
ગુરાેઃ પતુ્રદાે બ્રહ્મિવદ્બ્રહ્મપાઠ મહાશઙ્ખહા દ ડ ક્પૂજ્ય અેવ ।
વ્રજે હ્યુદ્ધવપ્રે ષતાે ગાપેમાેહી યશાેદાઘ્ ણી ગાેિપકાજ્ઞાનદેશી ॥ ૫૪॥
સદા નેહકૃ કુ જયા પૂ જતાઙ્ગ તથાકૂ્રરગેહંગમી મ ત્રવેત્તા ।
તથા પા ડવપ્રે ષતાકૂ્રર અેવ સખુી સવર્દશ પાન દકાર ॥ ૫૫॥
મહાક્ષાૈિહણીહા જરાસ ધમાની પાે દ્વારકાકારકાે માેક્ષકતાર્ ।
રણી સાવર્ભાૈમ તુતાે જ્ઞાનદાતા જરાસ ધસઙ્ક પકૃદ્ધાવદં ઘ્રઃ ॥ ૫૬॥
નગાદુ પતદ્દવ્ાિરકામ યવત તથા રેવતીભષૂણ તાલ ચહ્નઃ ।
યદૂ ક્મણીહારકશ્ચૈદ્યવેદ્ય તથા ક્મ પપ્રણાશી સખુાશી ॥ ૫૭॥
અન તશ્ચ મારશ્ચ કા ણર્શ્ચ કામાે મનાજે તથા શ બરાર રતીશઃ ।
રથી મન્મથાે મીનકેતુઃ શર ચ મરાે દપર્કાે માનહા પ ચબાણઃ ॥ ૫૮॥
પ્રયઃ સત્યભામાપ તયાર્દવેશાેઽથ સત્રા જતપ્રેમપૂરઃ પ્રહાસઃ ।
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મહારત્નદાે બવદુ્યદ્ધકાર મહાચક્ર ક્ખડ્ગ ગ્રામસિંધઃ ॥ ૫૯॥
િવહાર સ્થતઃ પા ડવપ્રેમકાર ક લ દાઙ્ગ માેહનઃ ખા ડવાથ ।
સખા ફા ગનુપ્રી તકૃન્નગ્રકતાર્ તથા મત્રિવ દાપ તઃ ક્ર ડનાથ ॥ ૬૦॥
પપ્રેમકૃદ્ગાે જતઃ સપ્ત પાેઽથ સત્યાપ તઃ પાિરબહ યથેષ્ટઃ ।
પૈઃ સં તશ્ચાિપ ભદ્રાપ ત તુ િવલાસી મધાેમાર્િનનીશાે જનેશઃ ॥ ૬૧॥
શનુાસીરમાેહા તઃ સ સભાયર્ઃ સતાક્ષ્યા મુરાિરઃ પુર સઙ્ઘભેત્તા ।
સવુીરઃ શરઃખ ડનાે દૈત્યનાશી શર ભાૈમહા ચ ડવેગઃ પ્રવીરઃ ॥ ૬૨॥
ધરાસં તુતઃ કુ ડલચ્છત્રહતાર્ મહારત્નયુગ્ રાજક યા ભરામઃ ।
શચીપૂ જતઃ શક્ર જન્માનહતાર્ તથા પાિર તાપહાર રમેશઃ ॥ ૬૩॥
ગ્ હી ચામરૈઃ શાે ભતાે ભી મક યાપ તહાર્સ્યકૃન્માિનનીમાનકાર ।
તથા ક્મણીવાક્પટુઃ પ્રેમગેહઃ સતીમાેહનઃ કામદેવાપરશ્રીઃ ॥ ૬૪॥
સદેુ ણઃ સચુા તથા ચા દે ણાેઽપરશ્ચા દેહાે બલી ચા ગુપ્તઃ ।
સતુી ભદ્રચા તથા ચા ચ દ્રાે િવચા શ્ચ ચા રથી પતુ્ર પઃ ॥ ૬૫॥
સભુાનુઃ પ્રભાનુ તથા ચ દ્રભાનુ ર્હદ્ભાનુરેવાષ્ટભાનુશ્ચ સા બઃ ।
સુ મત્રઃ ક્રતુ શ્ચત્રકેતુ તુ વીરાેઽશ્વસનેાે ષ શ્ચત્રગુશ્ચ દ્ર બ બઃ ॥ ૬૬॥
િવશઙુ્કવર્સશુ્ચ શ્રુતાે ભદ્ર અેકઃ સબુાહુ ર્ષઃ પૂણર્માસ તુ સાેમઃ ।
વરઃ શા તરેવ પ્રઘાષેાેઽથ સહાે બલાે હ્યૂ વર્ગાવેધર્નાેન્નાદ અેવ ॥ ૬૭॥
મહાશાે કઃ પાવનાે વિહ્ન મત્રઃ િધહર્ષર્કશ્ચાિનલાેઽ મત્ર જચ્ચ ।
સભુદ્રાે જયઃ સત્યકાે વામ આયુયર્દુઃ કાેિટશઃ પતુ્રપાતૈ્રપ્ર સદ્ધઃ ॥ ૬૮॥
હલી દ ડ ગ્રુ ક્મહા ચાિન દ્ધ તથા રાજ ભહાર્સ્યગાે દ્યૂતકતાર્ ।
મધુબ્રર્હ્મસબૂાર્ણપતુ્રીપ તશ્ચ મહાસુ દરઃ કામપતુ્રાે બલીશઃ ॥ ૬૯॥
મહાદૈત્યસગં્રામકૃદ્યાદવેશઃ પુર ભ જનાે ભૂતસતં્રાસકાર ।
ધી દ્ર જદુ્રદ્રમાેહી ધાથ તથા સ્ક દ જ કૂપકણર્પ્રહાર ॥ ૭૦॥
ધનુભર્ જનાે બાણમાનપ્રહાર વરાે પ ત્તકૃ સં તુત તુ વરેણ ।
ભુ ચ્છેદકૃદ્બાણસતં્રાસકતાર્ ડપ્ર તુતાે યુદ્ધકૃદ્ભૂ મભતાર્ ॥ ૭૧॥
ગં મુ ક્તદાે જ્ઞાનદાે યાદવાનાં રથસ્થાે વ્રજપ્રેમપાે ગાપેમખુ્યઃ ।
મહાસુ દર ક્ર િડતઃ પુ પમાલી ક લ દાઙ્ગ ભેદનઃ સીરપા ણઃ ॥ ૭૨॥
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મહાદં ભહા પાૈ ડ્રમાનપ્રહારાે શર છેદકઃ કા શરાજપ્રણાશી ।
મહાક્ષાૈિહણી વંસકૃચ્ચક્રહ તઃ પુર દ પકાે રાક્ષસીનાશકતાર્ ॥ ૭૩॥
અન તાે મહીધ્રઃ ફણી વાનરાિરઃ સુ્ફરદ્ગાૈરવણા મહાપદ્મનતે્રઃ ।
કુ ગ્રામ તયર્ગ્ગતાે ગાૈરવાથર્ઃ તુતઃ કાૈરવૈઃ પાિરબહ સસા બઃ ॥ ૭૪॥
મહાવૈભવી દ્વારકેશાે હ્યનેકશ્ચલન્નારદઃ શ્રીપ્રભાદશર્ક તુ ।
મહ ષ તુતાે બ્રહ્મદેવઃ પુરાણઃ સદા ષાેડશસ્ત્રીસહસ્ર સ્થતશ્ચ ॥ ૭૫.. ..

ગ્ હી લાેકરક્ષાપરાે લાેકર તઃ પ્રભુહ્યુર્ગ્રસનેા તાે દુગર્યુક્તઃ ।
તથા રાજદૂત તુતાે બ ધભેત્તા સ્થતાે નારદપ્ર તુતઃ પા ડવાથ ॥ ૭૬॥
પૈમર્ ત્રકૃત્ હ્યુદ્ધવપ્રી તપૂણા તઃ પતુ્રપાતૈ્રૈઃ કુ ગ્રામગ તા ।
ઘ્ ણી ધમર્રાજ તુતાે ભીમયુક્તઃ પરાન દદાે મ ત્રકૃદ્ધમર્જેન ॥ ૭૭॥
િદશા જદ્બલી રાજસયૂાથર્કાર જરાસ ધહા ભીમસને વ પઃ ।
તથા િવપ્ર પાે ગદાયુદ્ધકતાર્ કૃપાલુમર્હાબ ધનચ્છેદકાર ॥ ૭૮॥
પૈઃ સં તુતાે હ્યાગતાે ધમર્ગેહં દ્વજૈઃ સં તાે યજ્ઞસભંારકતાર્ ।
જનૈઃ પૂ જતશ્ચૈદ્યદુવાર્ક્ક્ષમશ્ચ મહામાેહદાેઽરેઃ શર છેદકાર ॥ ૭૯॥
મહાયજ્ઞશાેભાકરશ્ચક્રવત પાન દકાર િવહાર સહુાર ।
સભાસં તાે માનહૃ કાૈરવસ્ય તથા શા વસહંારકાે યાનહ તા ॥ ૮૦॥
સભાજેશ્ચ ણમર્ધુઃશરૂસનેાે દશાહા યદુહ્યધકાે લાેક જચ્ચ ।
દ્યુમન્માનહા વમર્ ગ્દવ્યશસ્ત્રી વબાેધઃ સદા રક્ષકાે દૈત્યહ તા ॥ ૮૧॥
તથા દ તવક્ત્રપ્રણાશી ગદા ગ્જગત્તીથર્યાત્રાકરઃ પદ્મહારઃ ।
કુશી સતૂહ તા કૃપાકૃ તીશાેઽમલાે બ વલાઙ્ગપ્રભાખ ડકાર ॥ ૮૨॥
તથા ભીમદુયાધનજ્ઞાનદાતાપરાે રાેિહણીસાખૈ્યદાે રેવતીશઃ ।
મહાદાનકૃ દ્વપ્રદાિરદ્ર્યહા ચ સદા પ્રેમયુક્ શ્રીસદુા ઃ સહાયઃ ॥ ૮૩॥
તથા ભાગર્વક્ષતે્રગ તા સરામાેઽથ સયૂાપરાગશ્રુતઃ સવર્દશ ।
મહાસનેયા ચા સ્થતઃ નાનયુક્તાે મહાદાનકૃ ન્મત્રસ મેલનાથ ॥ ૮૪॥
તથા પા ડવપ્રી તદઃ કુ ત થ િવશાલાક્ષમાેહપ્રદઃ શા તદશ્ચ ।
વટે રાિધકારાધનાે ગાેિપકા ભઃ સખીકાેિટભી રાિધકાપ્રાણનાથઃ ॥ ૮૫॥
સખીમાેહદાવા ગ્ હા વૈભવેશઃ સુ્ફર કાેિટક દપર્લીલાિવશષેઃ ।
સખીરાિધકાદુઃખનાશી િવલાસી સખીમ યગઃ શાપહા માધવીશઃ ॥ ૮૬॥
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શતં વષર્િવકે્ષપહૃન્ન દપતુ્ર તથા ન દવક્ષાેગતઃ શીતલાઙ્ગઃ ।
યશાેદાશચુઃ નાનકૃક્દ્દઃુખહ તા સદાગાેિપકાનતે્રલગ્ ાે વ્રજેશઃ ॥ ૮૭॥
તુતાે દેવક રાેિહણી યાં સરેુ દ્રાે રહાે ગાેિપકાજ્ઞાનદાે માનદશ્ચ ।
તથા સં તુતઃ પટ્ટરાજ્ઞી ભરારાદ્ધની લ મણાપ્રાણનાથઃ સદા િહ ॥ ૮૮॥
િત્ર ભઃ ષાેડશસ્ત્રીસહસ્ર તુતાઙ્ગઃ શકુાે વ્યાસદેવઃ સમુ તુઃ સતશ્ચ ।
ભરદ્વાજકાે ગાૈતમાે હ્યાસિુરઃ સદ્વ સષ્ઠઃ શતાન દ આદ્યઃ સરામઃ ॥ ૮૯॥
મુિનઃ પવર્તાે નારદાે ધાૈ ય ઇ દ્રાેઽ સતાેઽિત્રિવભા ડઃ પ્રચેતાઃ કૃપશ્ચ ।
કુમારઃ સન દ તથા યાજ્ઞવ ક્યઃ ઋભુહ્યર્ઙ્ ગરા દેવલઃ શ્રી ક ડઃ ॥ ૯૦॥
મર ચી ક્રતુશ્ચાવૈર્કાે લાેમશશ્ચ પુલ ત્યાે ગુબ્રર્હ્મરાતાે વ સષ્ઠઃ ।
નરશ્ચાિપ નારાયણાે દત્ત અેવ તથા પા ણિનઃ િપઙ્ગલાે ભા યકારઃ ॥ ૯૧॥
સકાત્યાયનાે િવપ્રપાત જ લશ્ચાથ ગગા ગુ ગ પ તગાતમીશઃ ।
મુિન ર્જ લઃ ક યપાે ગાલવશ્ચ દ્વજઃ સાૈભિરશ્ચ યર્શ ◌ૃઙ્ગશ્ચ ક વઃ ॥ ૯૨॥
દ્વતશ્ચૈકતશ્ચાિપ તૂદ્ભવશ્ચ ઘનઃ કદર્મસ્યાત્મજઃ કદર્મશ્ચ ।
તથા ભાગર્વઃ કાૈ સકશ્ચા ણ તુ શુ ચઃ િપ પલાદાે ક ડસ્ય પતુ્રઃ ॥ ૯૩॥
સપૈલઃ તથા જૈ મિનઃ સ સમુ તવુર્રાે ગાઙ્ગલઃ સ્ફાેટગેહઃ ફલાદઃ ।
સદા પૂ જતાે બ્રાહ્મણઃ સવર્ પી મનુીશાે મહામાેહનાશાેઽમરઃ પ્રાક્ ॥ ૯૪॥
મનુીશ તુતઃ શાૈિરિવજ્ઞાનદાતા મહાયજ્ઞકૃચ્ચા ત નાનપૂજ્યઃ ।
સદા દ ક્ષણાદાે પૈઃ પાિરબહ વ્ર ન દદાે દ્વાિરકાગેહદશ ॥ ૯૫॥
મહાજ્ઞાનદાે દેવક પતુ્રદશ્ચાસરૈુઃ પૂ જતાે હી દ્રસનેાદતૃશ્ચ ।
સદા ફા ગનુપ્રી તકૃત્ સ સભુદ્રાિવવાહે દ્વપાશ્વપ્રદાે માનયાનઃ ॥ ૯૬॥
ભવું દશર્કાે મૈ થલને પ્રયુક્તાે દ્વજેનાશુ રાજ્ઞા સ્થતાે બ્રાહ્મણૈશ્ચ ।
કૃતી મૈ થલે લાેકવેદાપેદેશી સદાવેદવાક્યૈઃ તુતઃ શષેશાયી ॥ ૯૭॥
પર ક્ષા તાે બ્રાહ્મણૈશ્ચામરેષુ ગપુ્રા થતાે દૈત્યહા ચેશરક્ષી ।
સખા ચાજુર્નસ્યાિપ માનપ્રહાર તથા િવપ્રપુત્રપ્રદાે ધામગ તા ॥ ૯૮॥
િવહાર સ્થતાે માધવી ભઃ કલાઙ્ગાે મહામાેહદાવા ગ્ દગ્ધા ભરામઃ ।
યદુહ્યુર્ગ્રસનેાે પાેઽકૂ્રર અેવ તથા ચાેદ્ધવઃ શરૂસનેશ્ચ શરૂઃ ॥ ૯૯॥
હૃદ કશ્ચ સત્રા જતશ્ચાપ્રમેયાે ગદઃ સારણઃ સાત્યિકદવભાગઃ ।

8 sanskritdocuments.org



ગગર્સિંહતા તગર્તં શ્રીકૃ ણસહસ્રનામમ્

તથા માનસઃ સ જયઃ યામકશ્ચ કાે વ સકાે દેવકાે ભદ્રસનેઃ ॥ ૧૦૦॥
પાેઽ તશત્રજુર્યાે માિદ્રપતુ્રાેઽથ ભીમઃ કૃપાે બુ દ્ધચ શ્ચ પા ડુઃ ।
તથા શ તનુદવબાહ્લ ક અેવાથ ભૂિરશ્રવા શ્ચત્રવીયા િવ ચત્રઃ ॥ ૧૦૧॥
શલશ્ચાિપ દુયાધનઃ કણર્ અેવ સભુદ્રાસતુાે િવ રાતઃ પ્ર સદ્ધઃ ।
સજન્મજેયઃ પા ડવઃ કાૈરવશ્ચ તથા સવર્તે હિરઃ સવર્ પી ॥ ૧૦૨॥
વ્રજં હ્યાગતાે રાધયા પૂણર્દેવાે વરાે રાસલીલાપરાે િદવ્ય પી ।
રથસ્થાે નવદ્વ પખ ડપ્રદશ મહામાનદાે ગાપે ે િવશ્વ પઃ ॥ ૧૦૩॥
સન દશ્ચ ન દાે ષાે વ લભેશઃ સદુામાજુર્નઃ સાૈબલ તાેક અેવ ।
સકૃ ણાે શકુઃ સ દ્વશાલષર્ભાખ્યઃ સતુજે વકઃ કૃ ણ મત્રાે વ થઃ ॥ ૧૦૪॥
કુશશેાે વનેશ તુ દાવનેશ તથા મથુરેશાિધપાે ગાેકુલેશઃ ।
સદા ગાેગણાે ગાપે તગાિપકેશાેઽથ ગાવેધર્નાે ગાપે તઃ ક યકેશઃ ॥ ૧૦૫॥
અનાિદ તુ ચાત્મા હિરઃ પૂ ષશ્ચ પરાે િનગુર્ણાે જ્યાે ત પાે િનર હઃ ।
સદા િનિવકારઃ પ્રપ ચાત્ પરશ્ચ સસત્ય તુ પૂણર્ઃ પરેશ તુ સૂ મઃ ॥ ૧૦૬॥ સમત્ય ??

દ્વારકાયાં તથા ચાશ્વમેધસ્ય કતાર્ પેણાિપ પાતૈ્રેણ ભૂભારહતાર્ ।
પનુઃ શ્રીવ્રજે રાસરઙ્ગસ્ય કતાર્ હર રાધયા ગાેિપકાનાં ચ ભતાર્ ॥ ૧૦૭॥
સદૈક વનેકઃ પ્રભાપૂિરતાઙ્ગ તથા યાેગમાયાકરઃ કાલ જચ્ચ ।
સદુૃ ષ્ટમર્હત્ત વ પઃ પ્ર તઃ સકૂટસ્થઆદ્યાઙુ્કરાે ક્ષ પઃ ॥ ૧૦૮॥
િવકાર સ્થતશ્ચહ્યહઙ્કાર અેવ સવૈકાિરક તજૈસ તામસશ્ચ ।
મનાે િદક્સમીર તુ સયૂર્ઃ પ્રચેતાેઽ શ્વવિહ્નશ્ચ શક્રાે હ્યપુે દ્ર તુ મત્રઃ ॥ ૧૦૯॥
શ્રુ ત વક્ચ દગૃ્ઘ્રાણ જહ્વા ગરશ્ચ ભુ મેઢ્ર કઃ પાયુરઙ્ ઘ્રઃ સચેષ્ટઃ ।
ધરાવ્યાેમવામાર્ તશ્ચવૈ તે ેઽથ પં રસાે ગ ધશ દ શશ્ચ ॥ ૧૧૦॥
સ ચત્તશ્ચ બુ દ્ધિવરાટ્ કાલ પ તથા વાસદેુવાે જગ કૃદ્ધતાઙ્ગઃ ।
તથા ડે શયાનઃ સશષેઃ સહસ્ર વ પાે રમાનાથ આદ્યાેઽવતારઃ ॥ ૧૧૧॥
સદા સગર્કૃ પદ્મજઃ કમર્કતાર્ તથા ના ભપદ્માેદ્ભવાે િદવ્યવણર્ઃ ।
કિવલાકકૃ કાલકૃ સયૂર્ પાે િનમષેાે ભવાે વ સરા તાે મહીયાન્ ॥ ૧૧૨॥
ત થવાર્રનક્ષત્રયાેગાશ્ચ લગ્ ાેઽથ માસાે ઘટ ચ ક્ષણઃ કા ષ્ઠકા ચ ।
મુહૂતર્ તુ યામાે ગ્રહા યા મની ચ િદનં ચક્ષર્માલાગતાે દેવપતુ્રઃ ॥ ૧૧૩॥
કૃતાે દ્વાપર તુ િત્રત ત ક લ તુ સહસ્રં યુગ તત્ર મ વ તરશ્ચ ।
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લયઃ પાલનં સ કૃ ત ત પરાધ સદાે પ ત્તકૃદ્દવ્્યક્ષરાે બ્રહ્મ પઃ ॥ ૧૧૪॥
તથા દ્રસગર્ તુ કાૈમારસગા મનુેઃ સગર્કૃદે્દવકૃ પ્રાકૃત તુ ।
શ્રુ ત તુ તઃ તાતે્રમવેં પુરાણં ધનવુદ ઇજ્યાથ ગા ધવર્વેદઃ ॥ ૧૧૫॥
િવધાતા ચ નારાયણઃ સ કુમારાે વરાહ તથા નારદાે ધમર્પતુ્રઃ ।
મુિનઃ કદર્મસ્યાત્મ ે દત્ત અેવ સયજ્ઞાેઽમરાે ના ભજઃ શ્રી થુશ્ચ ॥ ૧૧૬॥
સમુ સ્યશ્ચ કૂમર્શ્ચ ધ વ તિરશ્ચ તથા માેિહની નાર સહઃ પ્રતાપી ।
દ્વ ે વામનાે રે કાપતુ્ર પાે મુિનવ્યાર્સદેવઃ શ્રુ ત તાતે્રકતાર્ ॥ ૧૧૭॥
ધનવુદભાગ્રામચ દ્રાવતારઃ સસીતાપ તભાર્રહૃદ્રાવણાિરઃ ।
પઃ સતેુકૃદ્વાનરે દ્રપ્રહાર મહાયજ્ઞકૃદ્રાઘવે દ્રઃ પ્રચ ડઃ ॥ ૧૧૮॥
બલઃ કૃ ણચ દ્ર તુ ક લ્કઃ કલેશ તુ બુદ્ધઃ પ્ર સદ્ધ તુ
હંસઃ તથાશ્વઃ ।
ઋષી દ્રાેઽ જતાે દેવવૈકુ ઠનાથાે હ્યમૂ તશ્ચ મ વ તરસ્યાવતારઃ ॥ ૧૧૯॥
ગ ેદ્ધારણઃ શ્રીમનુબ્રર્હ્મપતુ્રાે પે દ્ર તુ દુ ય ત ે દાનશીલઃ ।
સદ્દષૃ્ટઃ શ્રુતાે ભૂત અેવં ભિવ યદ્ભવ સ્થાવરાે જઙ્ગમાેઽ પં મહચ્ચ ॥ ૧૨૦॥
ઇ ત શ્રીભજુઙ્ગપ્રયાતને ચાેક્તં હરે રાિધકેશસ્ય ના ાં સહસ્રમ્ ।
પઠેદ્ભ ક્તયુક્તાે દ્વજઃ સવર્દા િહ કૃતાથા ભવે કૃ ણચ દ્ર વ પઃ ॥ ૧૨૧॥
મહાપાપરા શ ભન ત્ત શ્રુતં ય સદા વૈ ણવાનાં પ્રયં મઙ્ગલં ચ ।
ઇદં રાસરાકાિદને ચા શ્વનસ્ય તથા કૃ ણજન્માષ્ટમીમ ય અેવ ॥ ૧૨૨॥
તથા ચતૈ્રમાસસ્ય રાકાિદને વાથ ભાદ્રે ચ રાધાષ્ટમી સિદ્દને વા ।
પઠેદ્ભ ક્તયુક્તિ વદં પજૂિય વા ચતુધાર્ સમુુ ક્ત તનાે ત પ્રશ તઃ ॥ ૧૨૩॥
પઠે કૃ ણપુયા ચ દાવને વા વ્રજે ગાેકુલે વાિપ વંશીવટે વા ।
વટે વાક્ષયે વા તટે સયૂર્પુ યાઃ સ ભક્તાેઽથ ગાેલાેકધામ પ્રયા ત ॥ ૧૨૪॥
ભજેદ્ભ ક્તભાવાચ્ચ સવર્ત્રભૂમાૈ હિર કુત્ર ચાનને ગેહે વને વા ।
જહા ત ક્ષણં નાે હિર તં ચ ભક્તં સવુ યાે ભવને્માધવઃ કૃ ણચ દ્રઃ ॥ ૧૨૫॥
સદા ગાપેનીયં સદા ગાપેનીયં સદા ગાપેનીયં પ્રયત્નને ભક્તૈઃ ।
પ્રકા યં ન ના ાં સહસ્રં હરેશ્ચ ન દાતવ્યમવંે કદા લ પટાય ॥ ૧૨૬॥
ઇદં પુ તકં યત્ર ગેહેઽિપ તષે્ઠદ્વસદે્રાિધકાનાથ આદ્ય તુ તત્ર ।
તથા ષડ્ગુણાઃ સદ્ધયાે દ્વાદશાિપ ગુણૈ સ્ત્રશદ્ ભલર્ક્ષણૈ તુ પ્રયા ત ॥ ૧૨૭॥
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ગગર્સિંહતા તગર્તં શ્રીકૃ ણસહસ્રનામમ્

ઇ ત શ્રીમદ્ગગર્સિંહતાયાં અશ્વમેધખ ડે શ્રીકૃ ણસહસ્રનામવણર્નં
નામૈકાનેષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ ॥ દશમખ ડે અ યાય ૫૯॥
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