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ശീകൃഷ്ണസ്േതാത ബഹ്മാരചിത

{॥ ശീകൃഷ്ണസ്േതാത ബഹ്മാരചിത ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ബഹ്േമാവാച ।

രക്ഷ രക്ഷ ഹേര മാം ച നിമഗ്നം കാമസാഗേര ।

ദുഷ്കീർതിജലപൂർേണ ച ദുഷ്പാേര ബഹുസങ്കേട ॥ ൧॥

ഭക്തിവിസ്മൃതിബീേജ ച വിപത്േസാപാനദുസ്തേര ।

അതീവ നിർമലജ്ഞാനചക്ഷുഃപൻനകാരേണ ॥ ൨॥

ജൻേമാർമിസങ്ഗസഹിേത േയാഷിൻനക്െരൗധസങ്കുേല ।

രതിസ്േരാതഃസമായുക്േത ഗമ്ഭീേര േഘാര ഏവ ച ॥ ൩॥

പഥമാമൃതരൂേപ ച പരിണാമവിഷാലേയ ।

യമാലയപേവശായ മുക്തിദ്വാരാതിവിസ്മൃെതൗ ॥ ൪॥

ബുദ്ധ്യാ തരൺയാ വിജ്ഞാൈനരുദ്ധരാസ്മാനതഃ സ്വയമ് ।

സ്വയം ച ത്വ കർണധാരഃ പസീദ മധുസൂദന ॥ ൫॥

മദ്വിധാഃ കതിചിൻനാഥ നിേയാജ്യാ ഭവകർമണി ।

സൻതി വിശ്േവശ വിധേയാ േഹ വിശ്േവശ്വര മാധവ ॥ ൬॥

ന കർമക്േഷതേമേവദം ബഹ്മേലാേകാഽയമീപ്സിതഃ ।

തഥാപി ന സ്പൃഹാ കാേമ ത്വദ്ഭക്തിയവധായേക ॥ ൭॥

േഹ നാഥ കരുണാസിൻേധാ ദീനബൻേധാ കൃപാം കുരു ।

ത്വം മേഹശ മഹാജ്ഞാതാ ദുഃസ്വപ്നം മാം ന ദർശയ ॥ ൮॥
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ഇത്യുക്ത്വാ ജഗതാം ധാതാ വിരരാമ സനാതനഃ ।

ധ്യായം ധ്യായം മത്പദാബ്ജം ശശ്വത്സസ്മാര മാമിതി ॥ ൯॥

ബഹ്മണാ ച കൃതം സ്േതാതം ഭക്തിയുക്ത യഃ പേഠത് ।

സ ൈചവാകർമവിഷേയ ന നിമഗ്േനാ ഭേവദ്ധുവമ് ॥ ൧൦॥

മമ മായാം വിനിർജിത്യ സ ജ്ഞാനം ലഭേത ധുവമ് ।

ഇഹ േലാേക ഭക്തിയുക്േതാ മദ്ഭക്തപവേരാ ഭേവത് ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി ശീബഹ്മേദവകൃതം ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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