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ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം ശീനാരദരചിതമ്

{॥ ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം ശീനാരദരചിതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

വൻേദ നവഘനശ്യാമം പീതെകൗേശയവാസസമ് ।

സാനൻദം സുൻദരം ശുദ്ധം ശീകൃഷ്ണം പകൃേതഃ പരമ് ॥ ൧॥

രാേധശം രാധികാപാണവൽലഭം ബൽലവീസുതമ് ।

രാധാേസവിതപാദാബ്ജം രാധാവക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥിതമ് ॥ ൨॥

രാധാനുഗം രാധിേകഷ്ടം രാധാപഹൃതമാനസമ് ।

രാധാധാരം ഭവാധാരം സർവാധാരം നമാമി തമ് ॥ ൩॥

രാധാഹൃത്പദ്മമധ്േയ ച വസൻതം സൻതതം ശുഭമ് ।

രാധാസഹചരം ശശ്വദാധാജ്ഞാപരിപാലകമ് ॥ ൪॥

ധ്യായൻേത േയാഗിേനാ േയാഗാൻ സിദ്ധാഃ സിദ്േധശ്വരാ യമ് ।

തം ധ്യാേയത് സതതം ശുദ്ധം ഭഗവൻതം സനാതനമ് ॥ ൫॥

േസവൻേത സതതം സൻേതാ ബഹ്േമശേശഷസജ്ഞകാഃ ।

േസവൻേത നിർഗുണം ബഹ്മ ഭഗവൻതം സനാതനമ് ॥ ൬॥

നിർലിപ്തം ച നിരീഹം ച പരമാത്മാനമീശ്വരമ് ।

നിത്യം സത്യം ച പരമം ഭഗവൻതം സനാതനമ് ॥ ൭॥

യം സൃഷ്േടരാദിഭൂതം ച സർവബീജം പരാത്പരമ് ।

േയാഗിനസ്തം പപദ്യൻേത ഭഗവൻതം സനാതനമ് ॥ ൮॥
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ബീജം നാനാവതാരാണാം സർവകാരണകാരണമ് ।

േവദാേവദ്യം േവദബീജം േവദകാരണകാരണമ് ॥ ൯॥

േയാഗിനസ്തം പപദ്യൻേത ഭഗവൻതം സനാതനമ് ।

ഇത്േയവമുക്ത്വാ ഗൻധർവഃ പപാത ധരണീതേല ॥ ൧൦॥

നമാമ ദൺഡവദ് ഭൂെമൗ േദവേദവം പരാത്പരമ് ।

ഇതി േതന കൃതം സ്േതാതം യഃ പേഠത് പയതഃ ശുചിഃ ॥ ൧൧॥

ഇൈഹവ ജീവൻമുക്ത പരം യാതി പരാം ഗതിമ് ।

ഹരിഭക്തിം ഹേരർദാസ്യം േഗാേലാേക ച നിരാമയഃ ॥ ൧൨॥

പാർഷദപവരത്വം ച ലഭേത നാഽത സംശയഃ ॥ ൧൩॥

॥ ഇതി നാരദപഞ്ചരാത്േര കൃഷ്ണസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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