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ముకుందమాలా స్తోత్రుం 
 

ఘుష్యతే యస్య నగరే రుంగయాత్రా దినే దినే | 
తమహుం శిరసా వుందే రాజానుం కలశేఖరమ్ || 

శ్రీవలలభేతి వరదేతి దయాపరేతి 
భక్ోప్రియేతి భవలుంఠనకోవిదేతి | 
నాథేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి 
ఆలాపనుం ప్రతిపదుం కరు మే ముకుంద || ౧ || 

జయతు జయతు దేవో దేవకీనుందనోఽయుం 
జయతు జయతు క్ృష్ణో వృష్ణోవుంశప్రదీపః | 
జయతు జయతు మేఘశ్యయమలః కోమలాుంగః 
జయతు జయతు పృథ్వీభారనాశో ముకుందః || ౨ || 

ముకుంద మూరానా ప్రణిపతయ యాచే 
భవుంతమేకుంతమియుంతమరథమ్ | 
అవిస్మృతిస్ోవచ్చరణారవిుందే 
భవే భవే మేఽస్తో భవత్ర్రసాదాత్ || ౩ || 

నాహుం వుందే తవ చ్రణయోర్వుందీమదీుందీహేతః 
కుంభీపాక్ుం గురుమపి హరే నారక్ుం నాపనేతుమ్ | 
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రమాయరామామృదుతనులతా నుందనే నాపి రుంతుుం 
భావే భావే హృదయభవనే భావయేయుం భవుంతమ్ || ౪ || 

నాసాథ ధరేమ న వస్తన్నచ్యే నైవ కమోపభోగే 
యదయదభవయుం భవతు భగవన్ప్రీక్రామనురూపమ్ | 
ఏతత్రా్రరథయుం మమ బహుమతుం జనమజనాముంతరేఽపి 
తీతా్దాుంభోరుహయుగగతా న్నశచలా భక్తోరస్తో || ౫ || 

దివి వా భువి వా మమాస్తో వాస్త 
నరకే వా నరకుంతక్ ప్రకమమ్ | 
అవధీరితశ్యరదారవిుందౌ 
చ్రణౌ తే మరణేఽపి చుంతయామి || ౬ || 

క్ృష్ో తీదీయపదపుంక్జపుంజరాుంతుం 
అద్యయవ మే విశతు మానస్రాజహుంస్ః | 
ప్రాణప్రయాణస్మయే క్ఫవాతపితయోః 
క్ుంఠావరోధనవిధౌ స్మరణుం కతసేో || ౭ || 

చుంతయామి హరిమేవ స్ుంతతుం 
ముందముంద హసితాననాుంబుజుం 
నుందగోపతనయుం పరాత్ పరుం 
నారదాదిమున్నవృుందవుందితమ్ || ౮ || 



 
 

ముకుందమాలా స్తోత్రుం                                        www.HariOme.com                                                         Page 3 

 

క్రచ్రణస్రోజే కుంతిమనేిత్రమీనే 
శ్రమముష్ణ భుజవీచవాయకలేఽగాధమారేే | 
హరిస్రసి విగాహ్యయపీయ తేజోజలౌఘుం 
భవమరుపరిఖినిః ఖేద మదయతయజామి || ౯ || 

స్రసిజనయనే స్శుంఖచ్క్రే 
మురభిది మా విరమస్ీ చతో రుంతుమ్ | 
స్తఖతరమపరుం న జాతు జానే 
హరిచ్రణస్మరణామృతేన తులయమ్ || ౧౦ || 

మాభీరముందమనో విచుంతయ బహుధా యామీశిచరుం యాతనాః 
నామీ నః ప్రభవుంతి పాపరిపవః సాీమీ నను శ్రీధరః | 
ఆలస్యుం వయపనీయ భక్తోస్తలభుం ధాయయస్ీ నారాయణుం 
లోక్స్య వయస్నాపనోదనక్రో దాస్స్య క్తుం న క్షమః || ౧౧ || 

భవజలధిగతానాుం దీుందీవాతాహతానాుం 
స్తతదుహితృక్లత్రత్రాణభారారి్తానామ్ | 
విష్మవిష్యతయే మజజతామపలవానాుం 
భవతు శరణమేకో విష్ణోపోత నరాణామ్ || ౧౨ || 

భవజలధిమగాధుం దుస్ోరుం న్నస్ోరేయుం 
క్థమహమితి చేత మా స్మ గాః కతరతీమ్ | 
స్రసిజదృశి దేవే తావకీ భక్తోరేక 
నరక్భిది న్నష్ణాో తారయిష్యతయవశయమ్ || ౧౩ || 
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తృష్ణోతయే మదనపవనోద్ధనతమోహోరిమమాలే 
దారావరేో తనయస్హజగ్రాహస్ుంఘాకలే చ్ | 
స్ుంసారాఖేయ మహతి జలధౌ మజజతాుం నస్త్రిధామన్ 
పాదాుంభోజే వరద భవత భక్తోనావుం ప్రయచ్ఛ || ౧౪ || 

మాద్రాక్షుం క్షీణపుణాయన్ క్షణమపి భవత భక్తోహీనాన్దాబ్జజ 
మాశ్రౌష్ుం శ్రావయబుంధుం తవ చ్రితమపాసాయనయదాఖ్యయనజాతమ్ | 
మాసామరషుం మాధవ తాీమపి భువనపతే చేతసాపహుివానాన్ 
మాభూవుం తీతసపరాయపరిక్రరహిత జనమజనాముంతరేఽపి || ౧౫ || 

జిహేీ కీరోయ కేశవుం మురరిపుుం చేత భజ శ్రీధరుం 
పాణిదీుందీ స్మరచయాచ్యయతక్థః శ్రోత్రదీయ తీుం శృణు | 
క్ృష్ోుం లోక్య లోచ్నదీయ హరేరేచ్ఛుంఘ్రియుగామలయుం 
జిఘ్ర ఘ్రాణ ముకుందపాదతులసుం మూరనన్ నమాధోక్షజమ్ || ౧౬ || 

హే లోకః శ్రుణుత ప్రసూతిమరణవాయధేశిచక్తతాసమిమాుం 
యోగజాఞః స్ముదాహరుంతి మునయో యాుం యాజఞవలాయయదయః | 
అుంతరోజయతిరమేయమేక్మమృతుం క్ృష్ణోఖయమాపీయతాుం 
తత్ప్తుం పరమౌష్ధుం వితనుతే న్నరాీణమాతయుంతిక్మ్ || ౧౭ | 

హే మరాోయః పరముం హితుం శ్రుణుత వో వక్ష్యయమి స్ుంక్షేపతః 
స్ుంసారారోవమాపద్ధరిమబహులుం స్మయక్ ప్రవిశయ సిథతాః | 
నానాజాఞనమపాస్య చేతసి నమో నారాయణాయేతయముుం- 
ముంత్రుం స్ప్రణవుం ప్రణామస్హితుం ప్రావరోయధీుం ముహుః || ౧౮ || 
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పృథ్వీరేణురణుః పయాుంసి క్ణికః ఫలేస్తులుంగో లఘుః 
తేజో న్నశ్వస్నుం మరుత్ తనుతరుం రుంధ్రుం స్తసూక్షముం నభః | 
క్షుద్రా రుద్రపితామహప్రభృతయః కీటః స్మసాోః స్తరాః 
దృషే్ట యత్ర స్ తావకో విజయతే భూమావధూతావధిః || ౧౯ || 

బదేననాుంజలనా నతేన శిరసా గాత్రః స్రోమోదేమః 
క్ుంఠేన స్ీరగదేదేన నయనేనోదీేరోబాష్ణ్ుంబునా | 
న్నతయుం తీచ్చరణారవిుందయుగళధాయనామృతాసాీదినాుం 
అసామక్ుం స్రసరుహ్యక్ష స్తతుం స్ుంపదయతాుం జీవితమ్ || ౨౦ || 

హే గోపాలక్ హే క్ృపాజలన్నధే హే సిుంధుక్నాయపతే 
హే క్ుంసాుంతక్ హే గజేుంద్రక్రుణాపారీణ హే మాధవ | 
హే రామానుజ హే జగతరయగురో హే పుుండరీకక్ష మాుం 
హే గోపీజననాథ పాలయ పరుం జానామి న తాీుం వినా || ౨౧ || 

భకోపాయభుజుంగగారుడమణిస్త్యరలోక్యరక్ష్యమణిః 
గోపీలోచ్నచ్తకుంబుదమణిః సుందరయముద్రామణిః | 
యః కుంతామణిరుక్తమణీఘనకచ్దీుంద్యీక్భూష్ణమణిః 
శ్రేయో దేవశిఖ్యమణిరి్శతు నో గోపాలచూడామణిః || ౨౨ || 

శత్రుచేఛదైక్ముంత్రుం స్క్లముపన్నష్దాీక్యస్ుంపూజయముంత్రుం 
స్ుంసారోతాోరముంత్రుం స్ముచతతమస్ః స్ుంఘన్నరాయణముంత్రమ్ | 
స్ర్యీశీర్యయక్ముంత్రుం వయస్నభుజగస్ుందష్ేస్ుంత్రాణముంత్రుం 
జిహేీ శ్రీక్ృష్ోముంత్రుం జప జప స్తతుం జనమసాఫలయముంత్రమ్ || ౨౩ || 
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వాయమోహ ప్రశమౌష్దుం మున్నమనోవృతిో ప్రవృత్త్ోయష్ధుం 
దైతేయుంద్రారిోక్రౌష్ధుం త్రిభువనీ స్ుంజీవనై కౌష్ధమ్ | 
భకోతయనోహిత్త్ష్ధుం భవభయప్రధీుంస్నై కౌష్ధుం 
శ్రేయఃప్రాపిోక్రౌష్ధుం పిబ మనః శ్రీక్ృష్ోదివ్యయష్ధమ్ || ౨౪ || 

అమాియాభయస్నానయరణయరుదితుం వేదవ్రతానయనీహుం 
మేదశేఛదఫలాన్న పూరోవిధయః స్రేీ హుతుం భస్మన్న | 
త్పరాథనామవగాహనాన్న చ్ గజసాినుం వినా యత్ద- 
దీుందాీమోభరుహస్ుంస్మృతిరిీజయతే దేవః స్ నారాయణః || ౨౫ || 

శ్రీమనాిమ ప్రోచ్య నారాయణాఖయుం 
కేన ప్రాపురాీుంఛితుం పాపినోఽపి | 
హ్య నః పూరీుం వాక్ప్రవృతాో న తసిమన్ 
తేన ప్రాపోుం గరభవాసాదిదుఃఖమ్ || ౨౬ || 

మజజనమనః ఫలమిదుం మధుకైటభారే 
మత్రా్రరథనీయ మదనుగ్రహ ఏష్ ఏవ | 
తీదభృతయభృతయపరిచ్రక్భృతయభృతయ- 
భృతయస్య భృతయ ఇతి మాుం స్మర లోక్నాథ || ౨౭ || 

నాథే నః పురుష్ణతోమే త్రిజగతామేకధిపే చేతసా 
సేవేయ స్ీస్య పదస్య దాతరి స్తరే నారాయణే తిష్ఠతి | 
యుం క్ుంచతు్రుష్ణధముం క్తిపయగ్రామేశమలా్రథదుం 
సేవాయై మృగయామహే నరమహో మూఢా వరాక వయమ్ || ౨౮ || 
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మదన పరిహర సిథతిుం మదీయే 
మనసి ముకుందపదారవిుందధామిి | 
హరనయనక్ృశ్యనునా క్ృశోఽసి 
స్మరసి న చ్క్పపరాక్పముం మురారేః || ౨౯ || 

తతోవుం బ్రువాణాన్న పరుం పరసామత్ 
మధు క్షరనీోవ స్తాుం ఫలాన్న | 
ప్రావరోయ ప్రాుంజలరసిమ జిహేీ 
నామాన్న నారాయణ గోచ్రాణి || ౩౦ || 

ఇదుం శరీరుం పరిణామపేశలుం 
పతతయవశయుం శలథస్ుంధి జరజరమ్ | 
క్తమౌష్ధః క్తలశయసి మూఢ దురమతే 
న్నరామయుం క్ృష్ోరసాయనుం పిబ || ౩౧ || 

దారా వారాక్రవరస్తతా తే తన్పజో విరిుంచః 
స్తోతా వేదస్ోవ స్తరగణో భృతయవరేః ప్రసాదః | 
ముక్తోరామయా జగదవిక్లుం తావకీ దేవకీ తే 
మాతా మిత్రుం బలరిపుస్తతస్ోవయయతఽనయనిజానే || ౩౨ || 

క్ృషో్ణ రక్షతు నో జగతరయగురుః క్ృష్ోుం నమసాయమయహుం 
క్ృష్ట ోనామరశత్రవో విన్నహతాః క్ృష్ణోయ తుభయుం నమః | 
క్ృషో్ణదేవ స్ముతిథతుం జగదిదుం క్ృష్ోస్య దాస్తఽస్మయహుం 
క్ృష్ట ోతిష్ఠతి స్రీమేతదఖిలుం హే క్ృష్ో రక్షస్ీ మామ్ || ౩౩ || 
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తతోవుం ప్రసద భగవన్ కరు మయయనాథే 
విష్ణ ోక్ృపాుం పరమకరుణిక్ః ఖిల తీమ్ | 
స్ుంసారసాగరన్నమగిమనుంత దీన- 
ముదనరుోమరహసి హరే పురుష్ణతోమోఽసి || ౩౪ || 

నమామి నారాయణపాదపుంక్జుం 
క్రోమి నారాయణపూజనుం స్దా | 
వదామి నారాయణనామ న్నరమలుం 
స్మరామి నారాయణతతోవమవయయమ్ || ౩౫ || 

శ్రీనాథ నారాయణ వాస్తదేవ 
శ్రీక్ృష్ో భక్ోప్రియ చ్క్పపాణే | 
శ్రీపదమనాభాచ్యయత కైటభారే 
శ్రీరామ పదామక్ష హరే మురారే || ౩౬ || 

అనుంత వైకుంఠ ముకుంద క్ృష్ో 
గోవిుంద దామోదర మాధవేతి | 
వకోుం స్మరోథఽపి న వక్తో క్శిచత్ 
అహో జనానాుం వయస్నాభిముఖయమ్ || ౩౭ || 

ధాయయుంతి యే విష్ణోమనుంతమవయయుం 
హృత్దమమధేయ స్తతుం వయవసిథతమ్ | 
స్మాహితానాుం స్తతాభయప్రదుం 
తే యాుంతి సిదినుం పరమాుం చ్ వైష్ోవీమ్ || ౩౮ || 
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క్షీరసాగరతరుంగశీక్రా – 
సారతారక్తతచ్రుమూరోయే | 
భోగిభోగశయనీయశ్యయినే 
మాధవాయ మధువిదిీష్ట నమః || ౩౯ || 

యస్య ప్రియౌ శ్రుతిధరౌ క్విలోక్వీరౌ 
మిత్రౌ దిీజనమపదపదమశరావభూతామ్ | 
తేనాుంబుజాక్షచ్రణాుంబుజష్ట్దేన 
రాజాఞ క్ృతా క్ృతిరియుం కలశేఖరేణ || ౪౦ || 

కుంభేపునరీసజాతుం కేరళే చోళపటేణే | 
కౌస్తోభాుంశుం ధరాధీశుం కలశేఖరమాశ్రయే || 

ఇతి ముకుందమాలా స్ుంపూరాో || 

 


