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ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം വസുേദവകൃതം

ബഹ്മൈവവർതപുരാണാൻതർഗതമ്

{॥ ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം വസുേദവകൃതം ബഹ്മൈവവർതപുരാണാൻതർഗതമ്

॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

വസുേദവ ഉവാച --

ത്വാമതീൻദിയമയക്തമക്ഷരം നിർഗുണം വിഭുമ് ।

ധ്യാനാസാധ്യം ച സർേവഷാം പരമാത്മാനമീശ്വരമ് ॥ ൧॥

സ്േവാമയം സർവരൂപം സ്േവാരൂപധരം പരമ് ।

നിർലിപ്തം പരമം ബഹ്മ ബീജരൂപം സനാതനമ് ॥ ൨॥

സ്ഥൂലാത്സ്ഥൂലതരം പാപ്തമതിസൂക്ഷ്മമദർശനമ് ।

സ്ഥിതം സർവശരീേരഷു സാക്ഷിരൂപമദൃശ്യകമ് ॥ ൩॥

ശരീരവൻതം സഗുണമശരീരം ഗുേണാത്കരം ।

പകൃതിം പകൃതീശം ച പാകൃതം പകൃേതഃ പരമ് ॥ ൪॥

സർേവശം സർവരൂപം ച സർവാൻതകരമയയമ് ।

സർവാധാരം നിരാധാരം നിർയൂഹം സ്െതൗമി കിം വിഭുമ് ॥ ൫॥

അനൻതഃ സ്തവേനഽശക്േതാഽശക്താ േദവീ സരസ്വതീ ।

യം വാ സ്േതാതുമശക്ത പഞ്ചവക്തഃ ഷഡാനനഃ ॥ ൬॥

ചതുർമുേഖാ േവദകർതാ യം സ്േതാതുമക്ഷമഃ സദാ ।

ഗേണേശാ ന സമർഥ േയാഗീൻദാണാം ഗുേരാർഗുരുഃ ॥ ൭॥
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ഋഷേയാ േദവതാൈവ മുനീൻദമനുമാനവാഃ ।

സ്വപ്േന േതഷാമദൃശ്യം ച ത്വാേമവം കിം സ്തുവൻതി േത ॥ ൮॥

ശുതയഃ സ്തവേനഽശക്താഃ കിം സ്തുവൻതി വിപിതഃ ।

വിഹാൈയവം ശരീരം ച ബാേലാ ഭവിതുമർഹസി ॥ ൯॥

വസുേദവകൃതം സ്േതാതം തിസൻധ്യം യഃ പേഠൻനരഃ ।

ഭക്തിം ദാസ്യമവാപ്േനാതി ശീകൃഷ്ണചരണാമ്ബുേജ ॥ ൧൦॥

വിശിഷ്ടം പുതം ലഭേത ഹരിദാസം ഗുണാൻവിതമ് ।

സങ്കടം നിസ്തേരത്തൂർണം ശതുഭീേതഃ പമുച്യേത ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി ശീ ബഹ്മൈവവർതമഹാപുരാേണ വസുേദവകൃതം

ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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