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Shri Krishna Stotra Shri Mahadevakrita

kh’Shணshேதாthரmh மஹாேத³வkh’தmh

மஹாேத³வ உவாச -

பரmh ph³ரம பரmh தா⁴ம பரmh jhேயாதி:ஸநாதநmh ।
நிrhphதmh பரமாthமாநmh நமாmhயகி²லகாரணmh ॥ 1॥
sh²லாthsh²லதமmh ேத³வmh ஸூமாthஸூமதமmh பரmh ।
ஸrhவth³’யமth³’யmh ச shேவchசா²சாரmh நமாmhயஹmh ॥ 2॥
ஸாகாரmh ச நிராகாரmh ஸ³ணmh நிrh³ணmh phர⁴mh ।
ஸrhவாதா⁴ரmh ச ஸrhவmh ச shேவchசா²பmh நமாmhயஹmh ॥ 3॥
அதீவ கமநீயmh ச பmh நிபமmh வி⁴mh ।
கராலபமthயnhதmh பி³ph◌⁴ரதmh phரணமாmhயஹmh ॥ 4॥
கrhமண: கrhமபmh தmh ஸாணmh ஸrhவகrhமண: ।
ப²லmh ச ப²லதா³தாரmh ஸrhவபmh நமாmhயஹmh ॥ 5॥
shரShடா பாதா ச ஸmhஹrhதா கலயா rhதிேப⁴த³த: ।
நாநாrhதி: கலாmhேஶந ய: மாmhshதmh நமாmhயஹmh ॥ 6॥
shவயmh phரkh’திபச மாயயா ச shவயmh மாnh ।
தேயா: பரmh shவயmh ஶவthதnhநமா பராthபரmh ॥ 7॥
shthnhநmhஸகmh பmh ேயா பி³ப⁴rhதி shவமாயயா ।
shவயmh மாயா shவயmh மாயீ ேயா ேத³வshதmh நமாmhயஹmh ॥ 8॥
தாரகmh ஸrhவ:³கா²நாmh ஸrhவகாரணகாரணmh ।
தா⁴ரகmh ஸrhவவிவாநாmh ஸrhவபீ³ஜmh நமாmhயஹmh ॥ 9॥
ேதஜshவிநாmh ரவிrhேயா  ஸrhவஜாதிஷு வாட³வ: ।
நthராmh ச யசnhth³ரshதmh நமா ஜக³thphர⁴mh ॥ 10॥
th³ராmh ைவShணவாநாmh ச jhஞாநிநாmh ேயா  ஶŋhகர: ।
நாகா³நாmh ேயா  ேஶஷச தmh நமா ஜக³thபதிmh ॥ 11॥
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phரஜாபதீநாmh ேயா ph³ரமா th³தா⁴நாmh கபில:shவயmh ।
ஸநthமாேரா iµநிஷு தmh நமா ஜக³th³³mh ॥ 12॥
ேத³வாநாmh ேயா  விShiΝச ேத³வீநாmh phரkh’தி:shவயmh ।
shவாயmh⁴ேவா மநாmh ேயா மாநேவஷு ைவShணவ: ।
நாmh ஶதபா ச ப³ஹுபmh நமாmhயஹmh ॥ 13॥
’நாmh ேயா வஸnhதச மாஸாநாmh மாrhக³ஶீrhஷக: ।
ஏகாத³ஶீ திதீ²நாmh ச நமாmhயகி²லபிணmh ॥ 14॥
ஸாக³ர:ஸதாmh யச பrhவதாநாmh மாலய: ।
வஸுnhத⁴ரா ஸShநாmh தmh ஸrhவmh phரணமாmhயஹmh ॥ 15॥
பthராmh ளபthரmh தா³ேபஷு சnhத³நmh ।
vh’ாmh கlhபvh’ோ யshதmh நமா ஜக³thபதிmh ॥ 16॥
Shபாmh பாஜாதச ஸshயாநாmh தா⁴nhயேமவ ச ।
அmh’தmh ப⁴யவshநாmh நாநாபmh நமாmhயஹmh ॥ 17॥
ஐராவேதா க³ேஜnhth³ராmh ைவநேதயச பmh ।
காமேத⁴iνச ேத⁴நாmh ஸrhவபmh நமாmhயஹmh ॥ 18॥
ைதஜஸாநாmh ஸுவrhணmh ச தா⁴nhயாநாmh யவ ஏவ ச ।
ய: ேகஸ பஶூநாmh ச வரபmh நமாmhயஹmh ॥ 19॥
யாmh ச ேப³ேரா ேயா kh³ரஹாmh ச ph³’ஹshபதி: ।
தி³khபாலாநாmh மேஹnhth³ரச தmh நமா பரmh வரmh ॥ 20॥
ேவத³ஸŋhக⁴ச ஶாshthராmh பNh³தாநாmh ஸரshவதீ ।
அராமகாேரா யshதmh phரதா⁴நmh நமாmhயஹmh ॥ 21॥
மnhthராmh விShiΝமnhthரச தீrhதா²நாmh ஜாநவீ shவயmh ।
இnhth³யாmh மேநா ேயா  ஸrhவேரShட²mh நமாmhயஹmh ॥ 22॥
ஸுத³rhஶநmh ச ஶshthராmh vhயாதி⁴நாmh ைவShணேவா jhவர: ।
ேதஜஸாmh ph³ரமேதஜச வேரNhயmh தmh நமாmhயஹmh ॥ 23॥
ப³லmh ேயா ைவ ப³லவதாmh மேநா ைவ ஶீkh◌⁴ரகா³நாmh ।
கால: கலயதாmh ேயா  தmh நமா விலணmh ॥ 24॥
jhஞாநதா³தா ³mh ச மாth’பச ப³nh⁴ஷு ।
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thேரஷு ஜnhமதா³தா யshதmh ஸாரmh phரணமாmhயஹmh ॥ 25॥
ஶிlhபிநாmh விவகrhமா ய: காமேத³வச பிmh ।
பதிvhரதா ச பthநீநாmh நமshயmh தmh நமாmhயஹmh ॥ 26॥
phேயஷு thரேபா ேயா nh’பேபா நேரஷு ச ।
ஶாலkh³ராமச யnhthராmh தmh விஶிShடmh நமாmhயஹmh ॥ 27॥
த⁴rhம: கlhயாணபீ³ஜாநாmh ேவதா³நாmh ஸாமேவத³க: ।
த⁴rhமாmh ஸthயேபா ேயா விஶிShடmh தmh நமாmhயஹmh ॥ 28॥
ஜேல ைஶthயshவேபா ேயா க³nhத⁴பச ⁴ஷு ।
ஶph³த³பச க³க³ேந தmh phரணmhயmh நமாmhயஹmh ॥ 29॥
khரநாmh ராஜஸூேயா ேயா கா³யth ச²nhத³ஸாmh ச ய: ।
க³nhத⁴rhவாmh சிthரரத²shதmh க³Shட²mh நமாmhயஹmh ॥ 30॥
ரshவேபா க³vhயாநாmh பவிthராmh ச பாவக: ।
Nhயதா³நாmh ச ய:shேதாthரmh தmh நமா ஶுப⁴phரத³mh ॥ 31॥
th’நாmh ஶேபா ேயா vhயாதி⁴பச ைவmh ।
³நாmh ஶாnhதேபா யசிthரபmh நமாmhயஹmh ॥ 32॥
ேதேஜாேபா jhஞாநப:ஸrhவபச ேயா மஹாnh ।
ஸrhவாநிrhவசநீயmh ச தmh நமா shவயmh வி⁴mh ॥ 33॥
ஸrhவாதா⁴ேரஷு ேயா வாrhயதா²ऽऽthமா நிthயபிmh ।
ஆகாேஶா vhயாபகாநாmh ேயா vhயாபகmh தmh நமாmhயஹmh ॥ 34॥
ேவதா³நிவrhசநீயmh யnhந shேதாmh பNh³த:ம: ।
யத³நிrhவசநீயmh ச ேகா வா தthshேதாவர: । 35॥
ேவதா³ ந ஶkhதா யmh shேதாmh ஜ³⁴தா ஸரshவதீ ।
தmh ச வாŋhமநஸாபாரmh ேகா விth³வாnhshேதாவர: ॥ 36॥
ஶுth³த⁴ேதஜshshவபmh ச ப⁴khதாऽiνkh³ரஹவிkh³ரஹmh ।
அதீவ கமநீயmh ச யாமபmh நமாmhயஹmh ॥ 37॥
th³வி⁴ஜmh iµரவkhthரmh கிேஶாரmh ஸshதmh iµதா³ ।
ஶவth³ேகா³பாŋhக³நாபி⁴ச வீயமாணmh நமாmhயஹmh ॥ 38॥

krishnastotramahAdevaBVP.pdf 3



kh’Shணshேதாthரmh மஹாேத³வkh’தmh

ராத⁴யா த³thததாmh³லmh ⁴khதவnhதmh மேநாஹரmh ।
ரthநmhஹாஸநshத²mh ச தஶmh phரணமாmhயஹmh ॥ 39॥
ரthந⁴ஷண⁴ஷாTh◌⁴யmh ேஸவிதmh ேவதசாமைர: ।
பாrhஷத³phரவைரrhேகா³பமாைரshதmh நமாmhயஹmh ॥ 40॥
vh’nhதா³வநாnhதேர ரmhேய ராேஸாlhலாஸஸiµthஸுகmh ।
ராஸமNhட³லமth◌⁴யshத²mh நமா ரேகவரmh ॥ 41॥
ஶதஶ ◌்’ŋhேக³ மஹாைஶேல ேகா³ேலாேக ரthநபrhவேத ।
விரஜாேந ரmhேய phரணமா விஹாணmh ॥ 42॥
பrhணதமmh ஶாnhதmh ராதா⁴காnhதmh மேநாஹரmh ।
ஸthயmh ph³ரமshவபmh ச நிthயmh kh’Shணmh நமாmhயஹmh ॥ 43॥

॥ ப²லதி: ॥
kh’Shணshய shேதாthரத³mh thஸnhth◌⁴யmh ய: பேட²nhநர: ।
த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ஸ தா³தா பா⁴ரேத ப⁴ேவth ॥ 44॥
ஹதா³shயmh ஹெரௗ ப⁴khதிmh லேப⁴thshேதாthரphரஸாத³த: ।
இஹ ேலாேக ஜக³thjhேயா விShiΝlhேயா ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 45॥
ஸrhவth³ேத⁴வர: ஶாnhேதாऽphயnhேத யாதி ஹேர: பத³mh ।
ேதஜஸா யஶஸா பா⁴தி யதா²ஸூrhேயா மதேல ॥ 46॥
வnhiµkhத: kh’Shணப⁴khத:ஸ ப⁴ேவnhநாthர ஸmhஶய: ।
அேராகீ³³ணவாnhவிth³வாnhthரவாnhத⁴நவாnhஸதா³ ॥ 47॥
ஷட³பி⁴jhேஞா த³ஶப³ேலா மேநாமாயீ ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ।
ஸrhவjhஞ:ஸrhவத³ைசவ ஸ தா³தா ஸrhவஸmhபதா³mh ॥ 48॥
கlhபvh’ஸம: ஶவth³ப⁴ேவthkh’Shணphரஸாத³த: ।
இthேயவmh கதி²தmh shேதாthரmh வthஸ thவmh க³chச² Shகரmh ॥ 49॥
தthர kh’thவா மnhthரth³தி⁴mh பசாthphராphshய வாசி²தmh ।
thshஸphதkh’thேவா நிrh⁴பாmh  ph’th²வீmh யதா²ஸுக²mh ।
மமாऽऽஶிஷா iµநிேரShட²kh’Shணshய phரஸாத³த: ॥ 50॥
॥ இதி ph³ரமைவவrhேத மஹாராேண th’தீேய க³ணபதிக²Nhேட³
நாரத³நாராயணஸmhவாேத³shதவphரதா³நmh நாம
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th³வாthmhஶதேமாऽth◌⁴யாேய kh’Shணshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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