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ശീരാമകൃഷ്ണസ്േതാത ൧

{॥ ശീരാമകൃഷ്ണസ്േതാത ൧ ॥}

ഓം ഹീം ഋതം ത്വമചേലാ ഗുണജിദ്ഗുേണഡ്േയാ

നക്തം ദിവം സകരുണം തവ പാദപദ്മമ് ।

േമാഹങ്കഷം ബഹുകൃതം ന ഭേജ യേതാഽഹം

തസ്മാത്ത്വേമവ ശരണം മമ ദീനബൻേധാ ॥ ൧॥

ഭക്തിർഭഗ ഭജനം ഭവേഭദകാരി

ഗംത്യലം സുവിപുലം ഗമനായ തത്ത്വമ് ।

വക്ത്േരാദ്ധൃതംതു ഹൃദി േമ ന ച ഭാതി കിംചിത്

var വക്ത്േരാദ്ധൃേതാഽപി ഹൃദേയ ന േമ

തസ്മാത്ത്വേമവ ശരണം മമ ദീന ബൻേധാ ॥ ൨॥

േതജസ്തരംതി തരസാ ത്വയി തൃപ്തതൃഷ്ണാഃ var ത്വരിതം ത്വയി

രാേഗ കൃേത ഋതപേഥ ത്വയി രാമകൃഷ്േണ ।

മർത്യാമൃതം തവ പദം മരേണാർമിനാശം

തസ്മാത്ത്വേമവ ശരണം മമ ദീനബൻേധാ ॥ ൩॥

കൃത്യം കേരാതി കലുഷം കുഹകാംതകാരി

ഷ്ണാംതം ശിവം സുവിമലം തവ നാമ നാഥ ।

യസ്മാദഹം ത്വശരേണാ ജഗേദകഗമ്യ

തസ്മാത്ത്വേമവ ശരണം മമ ദീനബൻേധാ ॥ ൪॥

ഓം സ്ഥാപകായ ച ധർമസ്യ സർവധർമസ്വരൂപിേണ ।

അവതാരവരിഷ്ഠായ രാമകൃഷ്ണായ േത നമഃ ॥

-- സ്വാമീ വിേവകാനൻദ
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