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ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം േമാഹിനീരചിതമ്

{॥ ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം േമാഹിനീരചിതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

േമാഹിൻയുവാച ।

സർേവൻദിയാണാം പവരം വിഷ്േണാരംശം ച മാനസമ് ।

തേദവ കർമണാം ബീജം തദുദ്ഭവ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൧॥

സ്വയമാത്മാ ഹി ഭഗവാൻ ജ്ഞാനരൂേപാ മേഹശ്വരഃ ।

നേമാ ബഹ്മൻ ജഗത്സഷ്ടസ്തദുദ്ഭവ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൨॥

സർവാജിത ജഗജ്േജതർജീവജീവ മേനാഹര ।

രതിബീജ രതിസ്വാമിൻ രതിപിയ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൩॥

ശശ്വദ്േയാഷിദധിഷ്ഠാന േയാഷിത്പാണാധികപിയ ।

േയാഷിദ്വാഹന േയാഷാസ്ത േയാഷിദ്ബൻേധാ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൪॥

പതിസാധ്യകരാേശഷരൂപാധാര ഗുണാശയ ।

സുഗൻധിവാതസചിവ മധുമിത നേമാഽസ്തു േത ॥ ൫॥

ശശ്വദ്േയാനികൃതാധാര സ്തീസൻദർശനവർധന ।

വിദഗ്ധാനാം വിരഹിണാം പാണാൻതക നേമാഽസ്തു േത ॥ ൬॥

അകൃപാ േയഷു േതഽനർഥം േതഷാം ജ്ഞാനം വിനാശനമ് ।

അനൂഹരൂപഭക്േതഷു കൃപാസിൻേധാ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൭॥

തപസ്വിനാം ച തപസാം വിഘ്നബീജായ ലീലയാ ।

മനഃ സകാമം മുക്താനാം കർതും ശക്തം നേമാഽസ്തു േത ॥ ൮॥
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തപഃസാധ്യസ്തഥാഽഽരാധ്യഃ സൈദവം പാഞ്ചെഭൗതികഃ ।

പഞ്േചൻദിയകൃതാധാര പഞ്ചബാണ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൯॥

േമാഹിനീത്േയവമുക്ത്വാ തു മനസാ സാ വിേധഃ പുരഃ ।

വിരരാമ നമവക്താ ബഭൂവ ധ്യാനതത്പരാ ॥ ൧൦॥

ഉക്തം മാധ്യൻദിേന കാൻേത സ്േതാതേമതൻമേനാഹരമ് ।

പുരാ ദുർവാസസാ ദത്തം േമാഹിൻൈയ ഗൻധമാദേന ॥ ൧൧॥

സ്േതാതേമതൻമഹാപുൺയം കാമീ ഭക്ത്യാ യദാ പേഠത് ।

അഭീഷ്ടം ലഭേത നൂനം നിഷ്കലങ്േകാ ഭേവദ് ധുവമ് ॥ ൧൨॥

േചഷ്ടാം ന കുരുേത കാമഃ കദാചിദപി തം പിയമ് ।

ഭേവദേരാഗീ ശീയുക്തഃ കാമേദവസമപഭഃ ।

വനിതാം ലഭേത സാധ്വീം പത്നീം ത്ൈരേലാക്യേമാഹിനീമ് ॥ ൧൩॥

॥ ഇതി ശീേമാഹിനീകൃതം കൃഷ്ണസ്േതാതം സമാപ്തമ് ॥
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