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Shri Krishna Stotra Shri Mahadevakrita

ौीकृोऽम ौ्ीमहादवेकृतम ्

ौीमहादवे उवाच -

परं ॄ परं धाम परं ोितः सनातनम ।्
िनिलं परमाानं नमािखलकारणम ॥् १॥
लूालूतमं दवें सूाूतमं परम ।्
सव ँयमँयं च ेाचारं नमाहम ॥् २॥
साकारं च िनराकारं सगणुं िनग ुणं ूभमु ।्
सवा धारं च सव च ेापं नमाहम ॥् ३॥
अतीव कमनीयं च पं िनपमं िवभमु ।्
करालपमं िबॅतं ूणमाहम ॥् ४॥
कमणः कम पं तं सािणं सव कम णः ।
फलं च फलदातारं सव पं नमाहम ॥् ५॥
ॐा पाता च सहंता  कलया मिूत भदेतः ।
नानामिूत ः कलाशंने यः पमुांं नमाहम ॥् ६॥
यं ूकृितप मायया च यं पमुान ।्
तयोः परं यं शमािम परारम ॥् ७॥
ीपुप ुसंकं पं यो िबभित  मायया ।
यं माया यं मायी यो दवें नमाहम ॥् ८॥
तारकं सव ःखानां सव कारणकारणम ।्
धारकं सव िवानां सव बीजं नमाहम ॥् ९॥
तजेिनां रिवय िह सव जाितष ु वाडवः ।
नऽाणां च यं नमािम जगभमु ॥् १०॥
िाणां वैवानां च ािननां यो िह शरः ।
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नागानां यो िह शषे तं नमािम जगितम ॥् ११॥
ूजापतीनां यो ॄा िसानां किपलः यम ।्
सनुमारो मिुनष ु तं नमािम जगुम ॥् १२॥
दवेानां यो िह िवु दवेीनां ूकृितः यम ।्
ायवुो मननूां यो मानवषे ु वैवः ।
नारीणां शतपा च बपं नमाहम ॥् १३॥
ऋतनूां यो वस मासानां माग शीष कः ।
एकादशी ितथीनां च नमािखलिपणम ॥् १४॥
सागरः सिरतां य पव तानां िहमालयः ।
वसुरा सिहनूां तं सव ूणमाहम ॥् १५॥
पऽाणां तलुसीपऽं दापषे ु चनम ।्
वृाणां कवृो यं नमािम जगितम ॥् १६॥
पुाणां पािरजात सानां धामवे च ।
अमतृं भवनुां नानापं नमाहम ॥् १७॥
ऐरावतो गजेाणां वनैतये पिणाम ।्
कामधनेु धनेनूां सव पं नमाहम ॥् १८॥
तजैसानां सवुण च धाानां यव एव च ।
यः केसरी पशनूां च वरपं नमाहम ॥् १९॥
याणां च कुबरेो यो महाणां च बहृितः ।
िदालानां महे तं नमािम परं वरम ॥् २०॥
वदेस शााणां पिडतानां सरती ।
अराणामकारो यं ूधान ं नमाहम ॥् २१॥
माणां िवमु तीथा नां जावी यम ।्
इियाणां मनो यो िह सव ौें नमाहम ॥् २२॥
सदुशन ं च शाणां ािधनां वैवो रः ।
तजेसां ॄतजे वरेयं तं नमाहम ॥् २३॥
बलं यो व ै बलवतां मनो व ै शीयगािमनाम ।्
कालः कलयतां यो िह तं नमािम िवलणम ॥् २४॥
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ानदाता गुणां च मातृप बषु ु ।
िमऽषे ु जदाता यं सारं ूणमाहम ॥् २५॥
िशिनां िवकमा  यः कामदवे िपणाम ।्
पितोता च पीनां नमं तं नमाहम ॥् २६॥
िूयषे ु पऽुपो यो नपृपो नरषे ु च ।
शालमाम याणां तं िविशं नमाहम ॥् २७॥
धमः काणबीजानां वदेानां सामवदेकः ।
धमा णां सपो यो िविशं तं नमाहम ॥् २८॥
जले शैपो यो गप भिूमष ु ।
शप गगन े तं ूणं नमाहम ॥् २९॥
बतनूां राजसयूो यो गायऽी छसां च यः ।
गवा णां िचऽरथं गिरं नमाहम ॥् ३०॥
ीरपो गानां पिवऽाणां च पावकः ।
पुयदानां च यः ोऽं तं नमािम शभुूदम ॥् ३१॥
तणृानां कुशपो यो ािधप विैरणाम ।्
गणुानां शापो यिऽपं नमाहम ॥् ३२॥
तजेोपो ानपः सवप यो महान ।्
सवा िनव चनीयं च तं नमािम यं िवभमु ॥् ३३॥
सवा धारषे ु यो वाययु थाऽऽा िनिपणाम ।्
आकाशो ापकानां यो ापकं तं नमाहम ॥् ३४॥
वदेािनवच नीयं य ोत ुं पिडतः मः ।
यदिनव चनीयं च को वा तोतमुीरः । ३५॥
वदेा न शा यं ोत ुं जडीभतूा सरती ।
तं च वानसापारं को िवाोतमुीरः ॥ ३६॥
शुतजेपं च भाऽनमुहिवमहम ।्
अतीव कमनीयं च ँयामपं नमाहम ॥् ३७॥
िभजुं मरुलीवं िकशोरं सितं मदुा ।

krishnastotramahAdevaBVP.pdf 3



ौीकृोऽम ौ्ीमहादवेकृतम ्

शोपानािभ वीमाणं नमाहम ॥् ३८॥
राधया दतालंू भुवं मनोहरम ।्
रिसहंासनं च तमीशं ूणमाहम ॥् ३९॥
रभषूणभषूां सिेवतं तेचामरःै ।
पाष दूवरगैपकुमारैं नमाहम ॥् ४०॥
वृावनारे रे रासोाससमुकुम ।्
रासमडलमं नमािम रिसकेरम ॥् ४१॥
शतश ृे महाशलेै गोलोके रपव त े ।
िवरजापिुलन े रे ूणमािम िवहािरणम ॥् ४२॥
पिरपणू तमं शां राधाकां मनोहरम ।्
सं ॄपं च िनं कृं नमाहम ॥् ४३॥

॥ फलौिुतः ॥
ौीकृ ोऽिमदं िऽसं यः पठेरः ।
धमा थ काममोाणां स दाता भारत े भवते ॥् ४४॥
हिरदां हरौ भिं लभेोऽूसादतः ।
इह लोके जगूो िवतुुो भवेवुम ॥् ४५॥
सविसेरः शाोऽे याित हरःे पदम ।्
तजेसा यशसा भाित यथा सयू महीतले ॥ ४६॥
जीवुः कृभः स भवेाऽ सशंयः ।
अरोगी गणुवािाऽुवानवादा ॥ ४७॥
षडिभो दशबलो मनोमायी भवेवुम ।्
सव ः सव दवै स दाता सव सदाम ॥् ४८॥
कवृसमः शवृेूसादतः ।
इवें किथतं ोऽं व ं ग पुरम ॥् ४९॥
तऽ कृा मिसिं पाािस वाितम ।्
िऽकृो िनभू पां कु पृ यथासखुम ।्
ममाऽऽिशषा मिुनौे ौीकृ ूसादतः ॥ ५०॥
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॥ इित ौीॄववैत महापरुाण े ततृीय े गणपितखडे
नारदनारायणसवंादे वूदान ं नाम
ािऽशंतमोऽाय े ौीकृोऽं सणू म ॥्
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