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ശീേവങ്കേടശസ്േതാതമ്

{॥ ശീേവങ്കേടശസ്േതാതമ് ॥}

േവങ്കേടേശാ വാസുേദവഃ പദ്യുമ്േനാഽമിതവികമഃ ।

സങ്കർഷേണാഽനിരുദ്ധ േശഷാദിപതിേരവ ച ॥ ൧॥

ജനാർദനഃ പദ്മനാേഭാ േവങ്കടാചലവാസനഃ ।

സൃഷ്ടികർതാ ജഗൻനാേഥാ മാധേവാ ഭക്തവത്സലഃ ॥ ൨॥

േഗാവിൻേദാ േഗാപതിഃ കൃഷ്ണഃ േകശേവാ ഗരുഡധ്വജഃ ।

വരാേഹാ വാമനൈവ നാരായണ അേധാക്ഷജഃ ॥ ൩॥

ശീധരഃ പുൺഡരീകാക്ഷഃ സർവേദവസ്തുേതാ ഹരിഃ ।

ശീനൃസിംേഹാ മഹാസിംഹഃ സൂതാകാരഃ പുരാതനഃ ॥ ൪॥

രമാനാേഥാ മഹീഭർതാ ഭൂധരഃ പുരുേഷാത്തമഃ ।

േചാളപുതപിയഃ ശാൻേതാ ബഹ്മാദീനാം വരപദഃ ॥ ൫॥

ശീനിധിഃ സർവഭൂതാനാം ഭയകൃദ്ഭയനാശനഃ ।

ശീരാേമാ രാമഭദ ഭവബൻൈധകേമാചകഃ ॥ ൬॥

ഭൂതാവാേസാ ഗിരാവാസഃ ശീനിവാസഃ ശിയഃപതിഃ ।

അച്യുതാനൻതേഗാവിൻേദാ വിഷ്ണുർേവങ്കടനായകഃ ॥ ൭॥

സർവേദൈവകശരണം സർവേദൈവകൈദവതമ് ।

സമസ്തേദവകവചം സർവേദവശിഖാമണിഃ ॥ ൮॥

ഇതീദം കീർതിതം യസ്യ വിഷ്േണാരമിതേതജസഃ ।
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തികാേല യഃ പേഠൻനിത്യം പാപം തസ്യ ന വിദ്യേത ॥ ൯॥

രാജദ്വാേര പേഠദ്േഘാേര സങ്ഗാേമ രിപുസങ്കേട ।

ഭൂതസർപപിശാചാദിഭയം നാസ്തി കദാചന ॥ ൧൦॥

അപുത്േരാ ലഭേത പുതാൻ നിർധേനാ ധനവാൻ ഭേവത് ।

േരാഗാർേതാ മുച്യേത േരാഗാദ് ബദ്േധാ മുച്േയത ബൻധനാത് ॥ ൧൧॥

യദ്യദിഷ്ടതമം േലാേക തത്തത്പാപ്േനാത്യസംശയഃ ।

ഐശ്വർയം രാജസമ്മാനം ഭക്തിമുക്തിഫലപദമ് ॥ ൧൨॥

വിഷ്േണാർേലാൈകകേസാപാനം സർവദുഃൈഖകനാശനമ് ।

സർൈവശ്വർയപദം നൄണാം സർവമങ്ഗലകാരകമ് ॥ ൧൩॥

മായാവീ പരമാനൻദം ത്യക്ത്വാ ൈവങ്കുൺഠമുത്തമമ് ।

സ്വാമിപുഷ്കരിണീതീേര രമയാ സഹ േമാദേത ॥ ൧൪॥

കൽയാണാദ്ഭുതഗാതായ കാമിതാർഥപദായിേന ।

ശീമദ്േവങ്കടനാഥായ ശീനിവാസായ േത നമഃ ॥ ൧൫॥

േവങ്കടാദിസമം സ്ഥാനം ബഹ്മാൺേഡ നാസ്തി കിഞ്ചന ।

േവങ്കേടശസേമാ േദേവാ ന ഭൂേതാ ന ഭവിഷ്യതി ॥ ൧൬॥

॥ ഇതി ബഹ്മാൺഡപുരാേണ ബഹ്മനാരദസംവാേദ

ശീേവങ്കേടശസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Encoded and proofread by Dhananjay Naniwadekar nani345 at gmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Venkateshwara Stotram 2 Lyrics in Malayalam PDF
% File name : venkateshastotram.itx
% Location : doc\_vishhnu
% Author : Vyasa
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Dhananjay Naniwadekar nani345 at gmail.com
% Proofread by : Dhananjay Naniwadekar nani345 at gmail.com
% Description-comments : brahmANDapurANe brahmanAradasaMvAde
% Latest update : Dec. 14, 2014
% 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
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://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

