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ശീരാമസ്തുതീ ബഹ്മേദവകൃതമ്

{॥ ശീരാമസ്തുതീ ബഹ്മേദവകൃതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ബഹ്േമാവാചഃ ।

വൻേദ േദവം വിഷ്ണുമേശഷസ്ഥിതിേഹതും

ത്വാമധ്യാത്മജ്ഞാനിഭിരൻതർഹൃദി ഭായമ് ।

േഹയാേഹയദ്വൻദ്വവിഹീനം പരേമകം സത്താമാതം സർവഹൃദിസ്ഥം

ദൃശിരൂപമ് ॥ ൧॥

പാണാപാെനൗ നിയബുദ്ധ്യാ ഹൃദി രുദ്ധ്വാ ഛിത്വാ സർവം

സംശയബൻധം വിഷെയൗഘാൻ ।

പശ്യൻതീശം യം ഗതേമാഹാ യതയസ്തം വൻേദ രാമം രത്നകിരീടം രവിഭാസമ്

॥ ൨॥

മായാതീതം മാധവമാദ്യം ജഗദാദിം മാനാതീതം േമാഹവിനാശം മുനിവൻദ്യമ് ।

േയാഗിധ്േയയം േയാഗവിധാനം പരിപൂർണം വൻേദ രാമം രഞ്ജിതേലാകം

രമണീയമ് ॥ ൩॥

ഭാവാഭാവപത്യയഹീനം

ഭവമുഖ്ൈയർേഭാഗാസക്ൈതരർചിതപാദാമ്ബുജയുമ് ।

നിത്യം ശുദ്ധം ബുദ്ധമനൻതം പണവാഖ്യം വൻേദ രാമം

വീരമേശഷാസുരദാവമ് ॥ ൪॥

ത്വം േമ നാേഥാ നാഥിതകാർയാഖിലകാരീ മാനാതീേതാ മാധവരൂേപാഽഖിലധാരീ

।

ഭക്ത്യാ ഗമ്േയാ ഭാവിതരൂേപാ ഭവഹാരീ

േയാഗാഭ്യാൈസർഭാവിതേചതഃസഹചാരീ ॥ ൫॥
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ത്വാമാദ്യൻതം േലാകതതീനാം പരമീശം േലാകാനാം േനാ

െലൗകികമാൈനരധിഗമ്യമ് ।

ഭക്തിശദ്ധാഭാവസേമൈതർഭജനീയം വൻേദ രാമം സുൻദരമിൻദീവരനീലമ് ॥

൬॥

േകാ വാ ജ്ഞാതും ത്വാമതിമാനം ഗതമാനം മാനാസക്േതാ മാധവശക്േതാ

മുനിമാൻയമ് ।

വൃൻദാരൺേയ വൻദിതവൃൻദാരകവൃൻദം വൻേദ രാമം ഭവമുഖവൻദ്യം

സുഖകൻദമ് ॥ ൭॥

നാനാശാസ്ത്ൈരർേവദകദമ്ൈബഃ പതിപാദ്യം നിത്യാനൻദം

നിർവിഷയജ്ഞാനമനാദിമ് ।

മത്േസവാർഥം മാനുഷഭാവം പതിപൻനം വൻേദ രാമം മരകതവർണം മഥുേരശമ്

॥ ൮॥

ശദ്ധായുക്േതാ യഃ പഠതീമം സ്തവമാദ്യം ബാഹ്മം ബഹ്മജ്ഞാനവിധാനം

ഭുവി മർത്യഃ ।

രാമം ശ്യാമം കാമിതകാമപദമീശം ധ്യാത്വാ ധ്യാതാ പാതകജാൈലർവിഗതഃ

സ്യാത് ॥ ൯॥

॥ ഇതി ശീമദ്ധ്യാത്മരാമായേണ യുദ്ധകാൺേഡ ബഹ്മേദവകൃതം

രാമസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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