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പരശുരാമാഷ്ടാവിംശതിനാമസ്േതാതമ്

{॥ പരശുരാമാഷ്ടാവിംശതിനാമസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ഋഷിരുവാച ।

യമാഹുർവാസുേദവാംശം ൈഹഹയാനാം കുലാൻതകമ് ।

തിഃസപ്തകൃത്േവാ യ ഇമാം ചക്േര നിഃക്ഷതിയാം മഹീമ് ॥ ൧॥

ദുഷ്ടം ക്ഷതം ഭുേവാ ഭാരമബഹ്മൺയമനീനശത് ।

തസ്യ നാമാനി പുൺയാനി വച്മി േത പുരുഷർഷഭ ॥ ൨॥

ഭൂഭാരഹരണാർഥായ മായാമാനുഷവിഗഹഃ ।

ജനാർദനാംശസമ്ഭൂതഃ സ്ഥിത്യുത്പത്ത്യപ്യേയശ്വരഃ ॥ ൩॥

ഭാർഗേവാ ജാമദഗ്ൻയ പിതാജ്ഞാപരിപാലകഃ ।

മാതൃപാണപേദാ ധീമാൻ ക്ഷതിയാൻതകരഃ പഭുഃ ॥ ൪॥

രാമഃ പരശുഹസ്ത കാർതവീർയമദാപഹഃ ।

േരണുകാദുഃഖേശാകഘ്േനാ വിേശാകഃ േശാകനാശനഃ ॥ ൫॥

നവീനനീരദശ്യാേമാ രക്േതാത്പലവിേലാചനഃ ।

േഘാേരാ ദൺഡധേരാ ധീേരാ ബഹ്മൺേയാ ബാഹ്മണപിയഃ ॥ ൬॥

തേപാധേനാ മേഹൻദാെദൗ ൻയസ്തദൺഡഃ പശാൻതധീഃ ।

ഉപഗീയമാനചരിതഃ സിദ്ധഗൻധർവചാരൈണഃ ॥ ൭॥

ജൻമമൃത്യുജരായാധിദുഃഖേശാകഭയാതിഗഃ ।

ഇത്യഷ്ടാവിംശതിർനാമ്നാമുക്താ സ്േതാതാത്മികാ ശുഭാ ॥ ൮॥
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അനയാ പീയതാം േദേവാ ജാമദഗ്ൻേയാ മേഹശ്വരഃ ।

േനദം സ്േതാതമശാൻതായ നാദാൻതായാതപസ്വിേന ॥ ൯॥

നാേവദവിദുേഷ വാച്യമശിഷ്യായ ഖലായ ച ।

നാസൂയകായാനൃജേവ ന ചാനിർദിഷ്ടകാരിേണ ॥ ൧൦॥

ഇദം പിയായ പുതായ ശിഷ്യായാനുഗതായ ച ।

രഹസ്യധർേമാ വക്തേയാ നാൻയസ്ൈമ തു കദാചന ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി പരശുരാമാഷ്ടാവിംശതിനാമസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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