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శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తరశత్నామస్తతత్రం 
 

శ్రీకృష్ాః కమలానాథో వాసుదేవః సనాత్నః | 
వాసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుష్విగ్రహః || ౧ || 

శ్రీవత్సకౌసుతభధరో యశోదావత్సలో హరః | 
చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశంఖంబుజాయుధః || ౨ || 

దేవకీనందనః శ్రీశో నందగోపప్రియాత్మజః | 
యమునావేగసంహారీ బలభద్రప్రియానుజః || ౩ || 

పూత్నాజీవిత్హరః శకటాసురభంజనః | 
నందవ్రజజనానందీ సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౪ || 

నవనీత్విలిప్తంగో నవనీత్నటోఽనఘః | 
నవనీత్నవాహారో ముచుకందప్రసాదకః || ౫ || 

శుకవాగమృతాబ్ధందురోోవిందో యోగినాంపతః | 
వత్సవాటచరోఽనంతో ధేనుకాసురభంజనః || ౬ || 

త్ృణీకృత్త్ృణావరోత యమళార్భునభంజనః | 
ఉతాతలతాలభేతాత చ త్మాలశ్యోమలాకృతః || ౭ || 

గోపీగోపీశవరో యోగీ సూరోకోటిసమప్రభః | 
ఇళాపతః పరంజ్యోతర్యోదవేంద్రో యదూదవహః || ౮ || 
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వనమాలీ పీత్వాసాః ప్రజాతాపహారకః | 
గోవరధనాచలోదధర్యత గోప్లః సరవప్లకః || ౯ || 

అజ్య నిరంజనః కామజనకః కంజలోచనః | 
మధుహా మథుర్యనాథో దావరకానాయకో బలీ || ౧౦ || 

బృందావనాంత్సంచారీ తులసీదామభూష్ణః | 
శమంత్కమణేరహర్యత నరనార్యయణాత్మకః || ౧౧ || 

కబ్జుకృష్ణాంబరధరో మాయీ పరమపూర్భష్ః | 
ముష్టోకాసురచాణూరమలలయుదధవిశ్యరదః || ౧౨ || 

సంసారవైరీ కంసారర్భమర్యరరనరకాంత్కః | 
అనాదిర్బ్రహమచారీ చ కృష్ణావోసనకరషకః || ౧౩ || 

శిశుప్లశిరచ్ఛేతాత దురోోధనకలాంత్కః | 
విదుర్యక్రూరవరదో విశవరూపప్రదరశకః || ౧౪ || 

సత్ోవాక్ సత్ోసంకలపః సత్ోభామారతో జయీ | 
సుభద్రాపూరవజ్య విష్ణారీుష్మముక్తతప్రదాయకః || ౧౫ || 

జగదుోర్భరుగనానథో వేణువాదోవిశ్యరదః | 
వృష్భాసురవిధవంసీ బ్జణాసురబలాంత్కృత్ || ౧౬ || 

యుధిష్టిరప్రతషి్ణతా బరహబర్యహవత్ంసకః | 
ప్రథసారథిరవోకోత గీతామృత్మహోదధిః || ౧౭ || 
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కాళీయఫణిమాణికోరంజిత్శ్రీపదాంబుజః | 
దామోదరో యజఞభోకాత దానవేంద్రవినాశకః || ౧౮ || 

నార్యయణః పరంబ్రహమ పననగాశనవాహనః | 
జలక్రీడాసమాసకతగోపీవసాాపహారకః || ౧౯ || 

పుణోశోలకసీతరథకరో వేదవేదోో దయానిధిః | 
సరవతీర్యథత్మకః సరవగ్రహరూపీ పర్యత్పరః || ౨౦ || 

ఇత్యోవం కృష్ాదేవసో నామానమష్టోత్తరం శత్మ్ | 
కృష్ణాన కృష్ాభక్తతన శ్రుతావ గీతామృత్ం పుర్య || ౨౧ || 

స్తతత్రం కృష్ాప్రియకరం కృత్ం త్సామనమయా పుర్య | 
కృష్ానామామృత్ం నామ పరమానందదాయకమ్ || ౨౨ || 

సరోవపద్రవదుఃఖఘనం పరమాయుష్ోవరధనమ్ 
దానం శ్రుత్ం త్పసీతరథం యత్కృత్ం తవహ జనమని || ౨౩ || 

పఠతాం శృణవతాం చైవ కోటికోటిగుణం భవేత్ | 
పుత్రప్రదమపుత్రాణామగతీనాం గతప్రదమ్ || ౨౪ || 

ధనావహం దరద్రాణాం జయేచాేనాం జయావహమ్ | 
శిశూనాం గోకలానాం చ పుష్టోదం పుష్టోవరధనమ్ || ౨౫ || 

వాత్గ్రహజవర్యదీనాం శమనం శ్యంతముక్తతదమ్ | 
సమసతకామదం సదోః కోటిజనామఘనాశనమ్ || ౨౬ || 



 
 

శ్రీ కృషా్ణషో్టత్తరశత్నామస్తతత్రం                                    www.HariOme.com                                               Page 4 

 

అంత్య కృష్ాసమరణదం భవతాపభయాపహమ్ | 
కృషా్ణయ యాదవేంద్రాయ జాఞనముద్రాయ యోగినే | 
నాథాయ ర్భక్తమణీశ్యయ నమో వేదాంత్వేదినే || ౨౭ || 

ఇమం మంత్రం మహాదేవి జపనేనవం దివానిశమ్ | 
సరవగ్రహానుగ్రహభాక్ సరవప్రియత్మో భవేత్ || ౨౮ || 

పుత్రపౌత్రః పరవృత్ః సరవసిదిధసమృదిధమాన్ | 
నిరవశో భోగానంత్యపి కృష్ాసాయుజోమాపుోనాత్ || ౨౯ || 

 


