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ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം വിപപത്നീകൃതമ്

{॥ ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം വിപപത്നീകൃതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

വിപപത്ൻയ ഊചുഃ ।

ത്വം ബഹ്മ പരമം ധാമ നിരീേഹാ നിരഹങ്കൃതിഃ ।

നിർഗുണ നിരാകാരഃ സാകാരഃ സഗുണഃ സ്വയമ് ॥ ൧॥

സാക്ഷിരൂപ നിർലിപ്തഃ പരമാത്മാ നിരാകൃതിഃ ।

പകൃതിഃ പുരുഷസ്ത്വം ച കാരണം ച തേയാഃ പരമ് ॥ ൨॥

സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യൻതവിഷേയ േയ ച േദവാസ്തയഃ സ്മൃതാഃ ।

േത ത്വദംശാഃ സർവബീജാ ബഹ്മവിഷ്ണുമേഹശ്വരാഃ ॥ ൩॥

യസ്യ േലാമ്നാം ച വിവേര ചാഽഖിലം വിശ്വമീശ്വരഃ ।

മഹാവിരാങ്മഹാവിഷ്ണുസ്ത്വം തസ്യ ജനേകാ വിേഭാ ॥ ൪॥

േതജസ്ത്വം ചാഽപി േതജസ്വീ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനീ ച തത്പരഃ ।

േവേദഽനിർവചനീയസ്ത്വം കസ്ത്വാം സ്േതാതുമിേഹശ്വരഃ ॥ ൫॥

മഹദാദി സൃഷ്ടിസൂതം പഞ്ചതൻമാതേമവ ച ।

ബീജം ത്വം സർവശക്തീനാം സർവശക്തിസ്വരൂപകഃ ॥ ൬॥

സർവശക്തീശ്വരഃ സർവഃ സർവശക്ത്യാശയഃ സദാ ।

ത്വമനീഹഃ സ്വയഞ്ജ്േയാതിഃ സർവാനൻദഃ സനാതനഃ ॥ ൭॥

അേഹാഽപ്യാകാരഹീനസ്ത്വം സർവവിഗഹവാനപി ।

സർേവൻദിയാണാം വിഷയം ജാനാസി േനൻദിയീ ഭവാൻ ॥ ൮॥
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സരസ്വതീ ജഡീഭൂതാ യത്സ്േതാത്േര യൻനിരൂപേണ ।

ജഡീഭൂേതാ മേഹശ േശേഷാ ധർേമാ വിധിഃ സ്വയമ് ॥ ൯॥

പാർവതീ കമലാ രാധാ സാവിതീ േദവസൂരപി ।

േവദ ജഡതാം യാതി േക വാ ശക്താ വിപിതഃ ॥ ൧൦॥

വയം കിം സ്തവനം കൂർമഃ സ്തിയഃ പാേണശ്വേരശ്വര ।

പസൻേനാ ഭവ േനാ േദവ ദീനബൻേധാ കൃപാം കുരു ॥ ൧൧॥

ഇതി േപതു താ വിപപത്ൻയസ്തരണാമ്ബുേജ ।

അഭയം പദെദൗ താഭ്യഃ പസൻനവദേനക്ഷണഃ ॥ ൧൨॥

വിപപത്നീകൃതം സ്േതാതം പൂജാകാേല ച യഃ പേഠത് ।

സ ഗതിം വിപപത്നീനാം ലഭേത നാഽത സംശയഃ ॥ ൧൩॥

॥ ഇതി ശീബഹ്മൈവവർേത വിപപത്നീകൃതം ശീകൃഷ്ണസ്േതാതം

സമാപ്തമ് ॥
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