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ll श्रीराधामाधवस्तोत्रम ्ll 
llश्रीगणेशाय नमःll

 

गोववन्दः परम ेववशालभुवने गोलोकधामवस्थतः l 

ब्रह्माशङ्करपन्नगप्रभृवतवभदेव ः सदा ह्यवचितः ll 

ॎकारः पुरुषोत्तमः सुरगरुुश्च वावदबीज्यव्यय: l 

श्रीकृष्णो नरकेसरी सुरपवतनािरायणः पातु माम ्ll१ll 

कोटीसूयिसमदु्भव ंच सकलं वक्त्त्रे समस्त ंजगत् l 

नानाद त्यववनाशकश्च भगवान्कालापसुनृत्यकः ll 

गीताशास्त्रहरर ंसदा शुभकर ंवन्दे गरंुु माधवम ्l 

योगशेो ह्यनघो धनञ्जयसखा देवशे्वर: पातु माम ्ll२ll 
श्रीकृष्णो भुवनेश्वरश्च गणुवान्वारावतीरक्षकः l 

शौररसिविजनेश्वरश्च नृपवतदेव ः सदा ववन्दतः ll 

भक्ताभीष्टवरप्रदश्च भगवावन्वष्ण:ुवस्थतेःकारकः l 

मां सः पातु सदा प्रसन्नवदनो योगशे्वरो नन्दकी ll३ll 

श्रीशो ववश्वप्रभुवविशालनयनो देवशे्वर: श्रीहररः l 
कोटीसूयिसमप्रभ ंसुवदनं ध्येयं सदा योवगवभः ll 

कृष्णाख्यः परमशे्वरः सुधनवान्यो ववंशकावादकः l 

मा ंसः पातु सदा सदावशवसखा गोधामनारायणः ll४ll 

नानापुष्पववभूवषत ंतु भुवनं वनृ्दावनं काननम ्l 

राधाप्राणसखा सपीतवसनस्त्र लोक्त्यसम्पूवजतः ll 

राधा कृष्णसखी प्रसन्नवदना वामाङ्गभाग ेवस्थता l  
वन्दSेह ंपरम ंसुमङ्गलकर ंवदव्य ंच संयोजनम ्ll५ll 

-डॉ. पुष्कराज ईदय वतिक 

 

जो गोववदं गोलोकधामामध्ये ववशाल वनवासस्थानी वस्थत अहे ; ब्रह्मा-शंकर-नाग 

(ऄनंत,वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्र, तक्षक, कावलया ह े ९ नाग) आत्यादी 

देवता ज्याची पूजा करतात ; जो ॎकारस्वरूप , ईत्तम पुरुष , देवतांमध्ये सवाांत मोठा , ववश्वाचे 

अवद बीज अहे ; तो वसंहासारखा नर , देवतांचा राजा नारायण श्रीकृष्ण माझे संरक्षण करो . 

ll१ll 

 

कोवट सूयाांपासून वनवमित समस्त ववश्व ज्याच्या मखुी सामावलेले अह े(जे दशिन यशोदामातेला 

झाले होत)े; ज्याने (लहानपणापासूनच) ऄनेक द त्यांचा संहार केला; ज्या भगवतंाने (कावलया 

नागाच्या) फण्यावर ईत्तम नृत्य केले; जो माधव गीताशास्त्राचा वनमािता हरर तसेच (जगाचा) 

गरुु अह;े सदा मङ्गल करणारा अह,े त्याला मी वदंन करतो. तो ऄजुिनाचा वमत्र, वनष्पाप, 

योगशास्त्राचा इश्वर, देवतांचा देव माझे संरक्षण करो. ll२ll 

 

श्रीकृष्ण जो  सदु्गणांनी युक्त, (तीन) भुवनांचा इश्वर; वारकानगरीचे रक्षण करणारा , शौरी, सकल 

मानवांचा वदंनीय ऄसा  राजा; (आन्रावद) देवतांना पूज्य ऄसा ; भक्तांना आवच्छत वर प्रदान 

करणारा पालनकताि भगवान ववष्णू अहे ; तो प्रसन्न मखुी, नन्दकी खड्ग हाती ऄसलेला ऄसा , 

योगशे्वर माझे संरक्षण करो. ll३ll 

 

तो जो सुधनवान; मरुलीवादक, कृष्ण नाम धारण करणारा , परमशे्वर, ववश्वसंचालक इश्वर , 

लक्ष्मीमातेचा पवत , ज्याचे डोळे (कमळाप्रमाण)े ववशाल अहते ; ज्याच्या कोटी सूयाांप्रमाणे 

प्रकावशत मखुाचे ध्यान योगीजन वनत्य करतात ; तो शंकराचा वमत्र , गोलोकात वस्थत देवशे्वर 

श्रीहरी नारायण सदा माझे संरक्षण करो. ll४ll 

 

वनृ्दावनातील वनवासस्थान ऄनेक पुष्पांनी सुशोवभत वन अह े(वजथ)े वत्रलोकात पूजनीय; 

राधेचा प्राणवप्रय वमत्र; पीतवस्त्रधारी (भगवान श्रीकृष्ण) अह;े प्रसन्नमखुी कृष्णवप्रया राधा 

(त्याच्या) डाव्या ऄंगाला वस्थत अह,े त्यांच्या स्वगीय; परम मगंलदायी मीलनाला मी प्रणाम 

करतो. ll५ll 


