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ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം ബാലകൃതമ്

{॥ ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം ബാലകൃതമ് ॥}

ബാലാ ഊചുഃ

യഥാ സുരക്ഷിത ബഹ്മൻ സർവാപത്സ്േവവ നഃ കുലമ് ।

തഥാ രക്ഷാം കുരു പുനർദാവാഗ്േനർമധുസൂദന ॥ ൧॥

ത്വമിഷ്ടേദവതാഽസ്മാകം ത്വേമവ കുലേദവതാ ।

സഷ്ടാ പാതാ ച സംഹർതാ ജഗതാം ച ജഗത്പേത ॥ ൨॥

വഹ്നിർവാ വരൂേണാ വാഽപി ചൻദ്േരാ വാ സൂർയ ഏവ ച ।

നമഃ കുേബരഃ പവന ഈശാനാദ്യാ േദവതാ ॥ ൩॥

ബഹ്േമശ-േശഷ-ധർേമൻദാ മുനീൻദാ മനവഃ സ്മൃതാഃ ।

മാനവാ തഥാ ൈദത്യാ യക്ഷ-രാക്ഷസ-കിൻനരാഃ ॥ ൪॥

േയ േയ ചരാഽചരാൈവ സർേവ തവ വിഭൂതയഃ ।

ആവിർഭാവസ്തിേരാഭാവഃ സർേവഷാം ച തേവയാ ॥ ൫॥

അഭയം േദഹി േഗാവിംദ വഹ്നിസംഹരണം കുരു ।

വയം ത്വാം ശരണം യാേമാ രക്ഷ നഃ ശരണാഗതാൻ ॥ ൬॥

ഇത്േയവമുക്ത്വാ േത സർേവ തസ്ഥുർധ്യാത്വാ പദാമ്ബുജമ് ।

ദൂരീഭൂതസ്തു ദാവാഗ്നിഃ ശീകൃഷ്ണാമൃതദൃഷ്ടിതഃ ॥ ൭॥

ദൂരീഭൂേത ച ദാവാഗ്െനൗ നനൃതുസ്േത മുദാൻവിതാഃ ।

സർവാപദഃ പണശ്യൻതി ഹരിസ്മരണമാതതഃ ॥ ൮॥
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ഇദം സ്േതാതം മഹാപുൺയം പാതരൂത്ഥായ യഃ പേഠത് ।

വഹ്നിേതാ ന ഭേവത്തസ്യ ഭയം ജൻമനി ജൻമനി ॥ ൯॥

ശതുഗസ്േത ച ദാവാഗ്െനൗ വിപത്െതൗ പാണസംകേട ।

സ്േതാതേമതത് പഠിത്വാ തു മുച്യേത നാഽത സംശയഃ ॥ ൧൦॥

ശതുൈസൻയം ക്ഷയം യാതി സർവത വിജയീ ഭേവത് ।

ഇഹ േലാേക ഹേരർഭക്തിമൻേത ദാസ്യം ലേഭധുവമ് ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി ശീബഹ്മൈവവർേത ബാലകൃതം കൃഷ്ണസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥

Proofread by Subrahmanyam Gorty subrahmanyam\_gorty at yahoo.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Krishna Stotram ( By Bala ) Lyrics in Malayalam PDF
% File name : baalakrishnastotra.itx
% Location : doc\_vishhnu
% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : WD
% Proofread by : Subrahmanyam Gorty subrahmanyam\_gorty at yahoo.com
% Latest update : May 1, 2003, September 17, 2013
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built

http://sanskritdocuments.org
http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

