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ராதேக்ருஷ்ணா சே்சங் கம்
ஸ்ரீக்ருஷ்ண அஷ்த ாே்திர
சே நாமாேளி !
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ஸ்ரீக்ருஷ்ண அஷ்த ாே்திர சே நாமாேளி !
1. ஸ்ரீ க்ருஷ்ணோய நமஹ
2. ஸ்ரீ கமலோ நோதோய நமஹ
3. ஸ்ரீ வோஸுடதவோய நமஹ
4. ஸ்ரீ ஸநோதனோய நமஹ
5. ஸ்ரீ வஸுடதவோத்மஜோய நமஹ
6. ஸ்ரீ புண்யோய நமஹ
7.ஸ்ரீ லீலோ மோனுஷ விக்ரஹோய
நமஹ
8. ஸ்ரீ வத்ஸ ககளஸ்துப தரோய
நமஹ

17. ஸ்ரீ பூதனோ ஜீவிதஹரோய
நமஹ
18. ஸ்ரீ சக ோஸுர பஞ் சனோய
நமஹ
19. ஸ்ரீ நந்த வ் ரஜ ஜனோநந்திடன
நமஹ
20. ஸ்ரீ சச்சிதோனந்த விக்ரஹோய
நமஹ
21. ஸ்ரீ நவநீ த விலிப் தோங் கோய
நமஹ
22. ஸ்ரீ நவநீ த வரோய நமஹ

9. ஸ்ரீ யடசோதோ வத்ஸலோய நமஹ

23. ஸ்ரீ அனகோய நமஹ

10. ஸ்ரீ ஹரடய நமஹ

24. ஸ்ரீ நவநீ த நவஹோரிடண
நமஹ

11. ஸ்ரீ சதுர்புஜோத்த சக்ரோஸி கதோ
சங் கோத்யோயுதோய நமஹ
12.ஸ்ரீ டதவகி நந்தனோய நமஹ
13. ஸ்ரீ சோய நமஹ
14. ஸ்ரீ நந்தடகோப ப் ரியோத்மஜோய
நமஹ

25. ஸ்ரீ முசுகுந்த ப் ரசோதகோய
நமஹ
26. ஸ்ரீ டஷோ ஸ ஸ்த்ரீ
ஸஹஸ்டரசோய நமஹ
27. ஸ்ரீ த்ரிபங் கிடன

15. ஸ்ரீ யமுனோடவக
ஸம் ஹோரிடண நமஹ

நமஹ

16. ஸ்ரீ பலபத்ர ப்ரியோனுஜோய
நமஹ

29. ஸ்ரீ சுக வோகம் ருதோப் தீந்தடவ
நமஹ
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28. ஸ்ரீமதுரோக்ருதடய நமஹ
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30. ஸ்ரீ டகோவிந்தோய நமஹ
31. ஸ்ரீ டயோகினோம் பதடய நமஹ
32. ஸ்ரீவத்ஸவோ சரோய நமஹ
33. ஸ்ரீ அனந்தோய நமஹ
34. ஸ்ரீ டதனுகோஸுர பஞ் ஜனோய
நமஹ
35. ஸ்ரீ த்ருணீக்ருத
த்ருணோவர்தோய நமஹ

48. ஸ்ரீ டகோவர்த்தன
அசடலோத்தர்த்டர நமஹ
49. ஸ்ரீ டகோபோலோய நமஹ
50. ஸ்ரீ ஸர்வ போலகோய நமஹ
51. ஸ்ரீ அஜோய நமஹ
52. ஸ்ரீ நிரஞ் ஜனோய நமஹ
53. ஸ்ரீ கோம ஜனகோய நமஹ

36. ஸ்ரீ யமளோர்ஜுன பஞ் ஜனோய
நமஹ

54. ஸ்ரீ கஞ் ச டலோசனோய நமஹ

37. ஸ்ரீ உத்தோல தோல டபத்டர
நமஹ

56. ஸ்ரீ மதுரோ நோதோய நமஹ

55. ஸ்ரீ மதுக்டன நமஹ

38. ஸ்ரீ டகோப டகோபீஸ்வரோய
நமஹ

57. ஸ்ரீ த்வோரகோ நோயகோய நமஹ

39. ஸ்ரீ டயோகிடன நமஹ

59. ஸ்ரீ ப்ருந்தோவனோந்த
ஸஞ் சோரிடண நமஹ

40. ஸ்ரீ டகோடி ஸூர்ய சமப் ரபோய
நமஹ
41. ஸ்ரீ இலோபதடய நமஹ
42. ஸ்ரீ பரஞ் ஜ்டயோதிடஷ நமஹ
43. ஸ்ரீ யோதடவந்த்ரோய நமஹ
44. ஸ்ரீ யதூத்வஹோய நமஹ
45. ஸ்ரீ வனமோலிடன நமஹ
46. ஸ்ரீ பீதவோஸிடன நமஹ
47. ஸ்ரீ போரிஜோத அபஹோரகோய
நமஹ
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58. ஸ்ரீ பலிடன நமஹ

60. ஸ்ரீ துளஸீ தோமபூஷணோய
நமஹ
61. ஸ்ரீ ஸ்யமந்தக மணி ஹர்த்டர
நமஹ
62. ஸ்ரீ நர நோரயணோத்மகோய
நமஹ
63. ஸ்ரீ குப் ஜோ க்ருஷ்ணோம் பர
தரோய நமஹ
64. ஸ்ரீ மோயிடன நமஹ
65. ஸ்ரீ பரமபுருஷோய நமஹ
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66. ஸ்ரீ முஷ்டிகோஸுர சோணூர
மல் லயுத்த விஷோரதோய நமஹ
67. ஸ்ரீ ஸம் ஸோர வவரிடண
நமஹ
68. ஸ்ரீ கம் ஸோரடய நமஹ
69. ஸ்ரீ முரோரடய நமஹ

82. ஸ்ரீ ஜிஷ்ணடவ நமஹ
83. ஸ்ரீ பீஷ்ம முக்தி ப் ரதோயகோய
நமஹ
84. ஸ்ரீ ஜகத்குரடவ நமஹ
85. ஸ்ரீ ஜகந்நோதோய நமஹ

70. ஸ்ரீ நரகோந்தகோய நமஹ

86. ஸ்ரீ டவணுநோத விஷோரதோய
நமஹ

71. ஸ்ரீ அனோதி ப்ரஹ்மசோரிடண
நமஹ

87. ஸ்ரீ வ் ருஷபோஸுர
வித்வம் ஸிடன நமஹ

72. ஸ்ரீ க்ருஷ்ணோ வ் யஸன
கர்ஶகோய நமஹ

88. ஸ்ரீ போணோஸுர கரோந்தகோய
நமஹ

73. ஸ்ரீ ஶிஶுபோல ஶிரஸ்டசத்டர
நமஹ

89. ஸ்ரீ யுதிஷ் டி
் ர
ப் ரதிஷ் ் ோத்டர நமஹ

74. ஸ்ரீ துர்டயோதன குலோந்தகோய
நமஹ

90. ஸ்ரீ போ்ஹி போ்ஹோவதம் ஸகோய
நமஹ

75. ஸ்ரீ விதுரோக்ரூர வரதோய
நமஹ

91. ஸ்ரீ போோ்த்தஸோரதடய நமஹ

76. ஸ்ரீ விஶ்வரூப ப் ரதர்ஶகோய
நமஹ
77. ஸ்ரீ ஸத்யவோடச நமஹ

92. ஸ்ரீ அவ் யக்தோய நமஹ
93. ஸ்ரீ கீதோம் ருத மடஹோதத்டய
நமஹ

78. ஸ்ரீ ஸத்ய ஸங் கல் போய நமஹ

94. ஸ்ரீ கோளீய பணிமோணிக்ய
ரஞ் சஜித ஸ்ரீபதோம் புஜோய நமஹ

79. ஸ்ரீ ஸத்யபோம ரதோய நமஹ

95. ஸ்ரீ தோடமோதரோய நமஹ

80. ஸ்ரீ ஜயிடன நமஹ

96. ஸ்ரீ யஜ் ஞடபோக்த்டர நமஹ

81. ஸ்ரீ ஸுபத்ரோ பூோ்வஜோய நமஹ
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97. ஸ்ரீ தோனடவந்த்ர வினோசகோய
நமஹ
98. ஸ்ரீ நோரோயணோய நமஹ
99. ஸ்ரீ பரப்ரஹ்மடண நமஹ
100. ஸ்ரீ பந்நகோசன வோஹனோய
நமஹ
101. ஸ்ரீ ஜலக்ரீ ோ ஸமோஸக்த
டகோபீ வஸ்தரோப ஹோரகோய
நமஹ

103. ஸ்ரீ தீோ்த்தபோதோய நமஹ
104. ஸ்ரீ டவதடவத்யோய நமஹ
105. ஸ்ரீ தயோநிதடய நமஹ
106. ஸ்ரீ ஸோ்வ தீர்த்தோத்மகோய
நமஹ
107. ஸ்ரீ ஸோ்வக்ரஹ ரூபிடண
நமஹ
108. ஸ்ரீ பரோத்பரோய நமஹ

102. ஸ்ரீ புண்ய ஸ்டலோகோய நமஹ

ரோடதக்ருஷ்ணோ சத்சங் கத்தின் பூஜ் யஸ்ரீ ஸ்ரீ அம் மோ பூஜித்த டவதநோதன் டவதநோயகி

பூஜ் ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ அம் மாவின் ஆசிகதளாடு,
ராதேக்ருஷ்ணா சே் சங் கே்தின்
25ேது ஸ்ரீ க் ருஷ்ண ஜயந் தி விழா !
+91 7010888236 (For broadcast messages)
https://www.youtube.com/user/gurujiamma
https://www.facebook.com/gopalavalli.dasan
http://t.me/GurujiRKSS
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