ಶ್ರೀ ಕೃಶಾಶ ್ಟೀತ್ತಯಶತ್ನಭ ಷ ್ತೀತ್ರಮ್
ಶ್ರೀಕೃಷಾಃ ಕಭಲನಥ ್ೀ ಸುದ ೀವಃ ಸನತ್ನಃ |
ವಸುದ ೀತ್ಮಜಃ ುಣ ್ಯೀ ಲೀಲಮನುಷವಿಗರಹಃ || ೧ ||
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸುತಬಧರ ್ೀ ಮವ ೀದವತ್ಸಲ ್ೀ ಹರಃ |
ಚತ್ುಬುುಜತ್ತಚಕರಸಿ ಗದಶಂಖದ್ುಯದಮುಧಃ || ೨ ||
ದ ೀವಕೀನಂದ್ನಃ ಶ್ರೀವ ೀ ನಂದ್ಗ ್ೀರಯತ್ಮಜಃ |
ಮಭುನ ೀಗಸಂಸರೀ ಫಲಬದ್ರರಯನುಜಃ || ೩ ||
ುತ್ನಜೀವಿತ್ಹಯಃ ಶಕಟಸುಯಬಂಜನಃ |
ನಂದ್ವರಜಜನನಂದ್ಃ ಸಚ್ಚಿದನಂದ್ವಿಗರಹಃ || ೪ ||
ನವನೀತ್ವಿಲತಂಗ ್ೀ ನವನೀತ್ನಟ ್ೀsನಘಃ |
ನವನೀತ್ನಸರ ್ೀ ಭುಚುಕುಂದ್ರಷದ್ಕಃ || ೫ ||
ಶ ್ೀಡಶಸಿರೀಸಹಷ ರೀಶಸಿರಬಂ ೀ ಭಧುರಕೃತಃ |
ಶುಕಗಭೃತಬ್ೀಂದ್ುಗ ್ೀುವಿಂದ ್ೀ ಯೀ ನಂತಃ || ೬ ||
ವತ್ಸದ್ಹರ ್ೀsನಂತ ್ೀ ಧ ೀನುಕಸುಯಬಂಜನಃ |
ತ್ೃಣೀಕೃತ್ತ್ೃಣವತ ್ೀು ಮಭಳಜುುನ ಬಂಜನಃ || ೭ ||
ಉತತಲತಲಭ ೀತತ ಚ ತ್ಮಲವಾಭಲಕೃತಃ |
ಗ ್ೀಗ ್ೀೀಶವರ ್ೀ ಯೀ ೀ ಕ ್ೀಟಿಸ್ಮುಸಭರಬಃ || ೮ ||
ಇಳತಃ ಯಂಜ ್ಯೀತಯುದ್ ೀಂದ ್ರೀ ಮದ್್ದ್ವಹಃ |
ವನಮಲೀ ೀತ್ಷಃ ರಜತಸಯಕಃ || ೯ ||
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ಗ ್ೀವಧುನಚಲ ್ೀದ್್ತು ಗ ್ೀಲಃ ಸವುಲಕಃ |
಄ಜ ್ೀ ನಯಂಜನಃ ಕಭಜನಕಃ ಕಂಜಲ ್ೀಚನಃ || ೧೦ ||
ಭಧುಸ ಭಥುರನಥ ್ೀ ದವಯಕನಮಕ ್ೀ ಫಲೀ |
ವೃಂದವನಂತ್ಃಸಂಚರೀ ತ್ುಲಸಿೀದಭಬ್ಷಣಃ || ೧೧ ||
ಸಯಭಂತ್ಕಭಣ ೀಹುತು ನಯನರಮಣತ್ಮಕಃ |
ಕುಬ್ಾಗಂಧನುಲತಂಗ ್ೀ ಮಯೀ ಯಭೂಯುಶಃ || ೧೨ ||
ಭುಷ್ಟಟಕಸುಯಚಣ್ಯಭಲಲಮುದ್್ವಿವಯದ್ಃ |
ಸಂಷಯ ೈರೀ ಕಂಷರಭುುರರನುಯಕಂತ್ಕಃ || ೧೩ ||
಄ನದಫರಹಮಚರೀ ಚ ಕೃಶಾವಯಸನಕಷುಕಃ |
ಶ್ಶುಲಶ್ಯವ ಛೀತತ ದ್ುಯೀುಧನಕುಲಂತ್ಕಃ || ೧೪ ||
ವಿದ್ುರಕ್ರಯವಯದ ್ೀ ವಿಶವಯ್ರದ್ಶುಕಃ |
ಸತ್ಯಕ್ ಸತ್ಯಸಂಕಲಪಃ ಸತ್ಯಭಮಯತ ್ೀ ಜಯೀ || ೧೫ ||
ಸುಬದರೂವುಜ ್ೀ ವಿಷುಾರ್ೀುಷಮಭುಕತರದಮಕಃ |
ಜಗದ್ುುಯುಜುಗನಾಥ ್ೀ  ೀಣುನದ್ವಿವಯದ್ಃ || ೧೬ ||
ವೃಷಭಸುಯವಿಧವಂಸಿೀ ಬ್ಣಸುಯಕರಂತ್ಕಃ |
ಮುಧಷ್ಟಿಯರತಶಿತ ಫರ್ಹುಫಸುವತ್ಂಸಕಃ || ೧೭ ||
ಥುಷಯಥಯವಯಕ ್ತೀ ೀತಭೃತ್ಭಸ ್ೀದ್ಧಃ |
ಕಲೀಮಪಣಮಣಕಯಯಂಜತ್ಶ್ರೀದಂಫುಜಃ || ೧೮ ||
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ದಮೀದ್ರ ್ೀ ಮಜ್ಞಭ ್ೀಕತ ದನ ೀಂದ್ವಿನಶನಃ |
ನರಮಣಃ ಯಂಫರಹಮ ನಾಗಶನಶನಃ || ೧೯ ||
ಜಲಕರೀಡಸಮಸಕತಗ ್ೀೀವಷರಸಯಕಃ |
ುಣಯವ ಲೀಕಸಿತೀಥುದ ್ೀ  ೀದ್ ೀದ ್ಯೀ ದ್ಯನಧಃ || ೨೦ ||
ಸವುತೀಥುತ್ಮಕಃ ಸವುಗರಹಯ್ೀ ರತ್ಪಯಃ |
ಏವಂ ಶ್ರೀಕೃಷಾದ ೀವಸಯ ನಮಾಭಶ ್ಟೀತ್ತಯಂ ಶತ್ಮ್ || ೨೧ ||
ಕೃಶ ಾೀನ ಕೃಷಾಬಕತನಂ ೀತ್ಂ ೀತಭೃತ್ಂ ಯಮ್ |
ಷ ್ತೀತ್ರಂ ಕೃಷಾರಮತ್ಭಂ ಶುರತ್ಂ ತ್ಷಮನಮಯಯಮ್ || ೨೨ ||
ಕೃಷಾನಮಭೃತ್ಂ ನಭ ಯಮನಂದ್ಕಯಣಮ್ |
ಈತಬ್ಧದದ್ುಃಖಘಾಂ ಯಮಮುಷಯವಧುನಮ್ || ೨೩ ||
ದನಂ ವರತ್ಂ ತ್ಸಿತೀಥುಂ ಮತ್ೃತ್ಂತವಹ ಜನಮನ |
ಜತಂ ಶೃಣವತಮೀತ್ತ ್ಕೀಟಿಕ ್ೀಟಿಗುಣಂ ಬ ೀತ್ || ೨೪ ||
ುತ್ರರದ್ಭುತರಣಭಗತೀನಂ ಗತರದ್ಂ |
ಧನವಹಂ ದ್ರದರಣಂ ಜಯೀಚ್ಛನಂ ಜಯವಹಮ್ || ೨೫ ||
ಶ್ಶ ನಂ ಗ ್ೀಕುಲನಂ ಚ ುಷ್ಟಟದ್ಂ ೂಣುುಣಯದ್ಮ್ |
ಬ್ಲರ ್ೀಗಗರಸದೀನಂ ಶಭನಂ ವಂತಭುಕತದ್ಮ್ || ೨೬ ||
ಸಭಸತಕಭದ್ಂ ಸದ್ಯಃ ಕ ್ೀಟಿಜನಮಘನಶನಮ್ |
಄ಂತ ೀ ಕೃಷಾಸಮಯಣದ್ಂ ಬವತತ್ರಯಹಮ್ || ೨೭ ||
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ಕೃಶಾಮ ಯದ್ ೀಂದರಮ ಜ್ಞನಭುದರಮ ಯೀ ನ ೀ |
ನಥಮ ಯು ಮಣೀವಮ ನಮೀ  ೀದಂತ್ ೀದನ ೀ || ೨೮ ||
ಇಭಂ ಭಂತ್ರಂ ಜನ್ ನತ್ಯಂ ವರಜಂಸಿತಷಿನ್ ದ ನಶ್ |
ಸವುಗರಸನುಗರಹಭಕ್ ಸವುರಮತ್ಮೀ ನಯಃ || ೨೯ ||
ುತ್ರೌತ ರಃ ರವೃತ್ಃ ಸವುಸಿದ್ಸಭೃದ್ಮನ್ |
ನವಿುಶಯ ಭ ್ೀಗನಂತ ೀs ಕೃಷಾಷಮುಜಯಮುಾಯತ್ || ೩೦ ||
ಇತ ಶ್ರೀಫರಸಮಂಡುರಣ ೀ ಫರಹಮನಯದ್ಸಂದ ೀ
ಶ್ರೀ ಕೃಶಾಶ ್ಟೀತ್ತಯಶತ್ನಭ ಷ ್ತೀತ್ರಮ್ ಸಂೂಣುಂ
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