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ശീവിഷ്േണാഃ ശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീവിഷ്േണാഃ ശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

നാരദ ഉവാച ।

ഓം വാസുേദവം ഹൃഷീേകശം വാമനം ജലശായിനമ് ।

ജനാർദനം ഹരി കൃഷ്ണം ശീവക്ഷം ഗരുഡധ്വജമ് ॥ ൧॥

വാരാഹം പുൺഡരീകാക്ഷം നൃസിംഹം നരകാൻതകമ് ।

അയക്തം ശാശ്വതം വിഷ്ണുമനൻതമജമയയമ് ॥ ൨॥

നാരായണം ഗദാധ്യക്ഷം േഗാവിൻദം കീർതിഭാജനമ് ।

േഗാവർധേനാദ്ധരം േദവം ഭൂധരം ഭുവേനശ്വരമ് ॥ ൩॥

േവത്താരം യജ്ഞപുരുഷം യജ്േഞശം യജ്ഞവാഹകമ് ।

ചകപാണിം ഗദാപാണിം ശങ്ഖപാണിം നേരാത്തമമ് ॥ ൪॥

ൈവകുൺഠം ദുഷ്ടദമനം ഭൂഗർഭം പീതവാസസമ് ।

തിവികമം തികാലജ്ഞം തിമൂർതിം നൻദിേകശ്വരമ് ॥ ൫॥

രാമം രാമം ഹയഗീവം ഭീമം െരൗദം ഭേവാദ്ഭവമ് ।

ശീപതിം ശീധരം ശീശം മങ്ഗലം മങ്ഗലായുധമ് ॥ ൬॥

ദാേമാദരം ദേമാേപതം േകശവം േകശിസൂദനമ് ।

വേരൺയം വരദം വിഷ്ണുമാനൻദം വസുേദവജമ് ॥ ൭॥

ഹിരൺയേരതസം ദീപ്തം പുരാണം പുരുേഷാത്തമമ് ।

സകലം നിഷ്കലം ശുദ്ധം നിർഗുണം ഗുണശാശ്വതമ് ॥ ൮॥
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ഹിരൺയതനുസങ്കാശം സൂർയായുതസമപഭമ് ।

േമഘശ്യാമം ചതുർബാഹും കുശലം കമേലക്ഷണമ് ॥ ൯॥

ജ്േയാതീരൂപമരൂപം ച സ്വരൂപം രൂപസംസ്ഥിതമ് ।

സർവജ്ഞം സർവരൂപസ്ഥം സർേവശം സർവേതാമുഖമ് ॥ ൧൦॥

ജ്ഞാനം കൂടസ്ഥമചലം ജ്ഞാനദം പരമം പഭുമ് ।

േയാഗീശം േയാഗനിഷ്ണാതം േയാഗിനം േയാഗരൂപിണമ് ॥ ൧൧॥

ഈശ്വരം സർവഭൂതാനാം വൻേദ ഭൂതമയം പഭുമ് ।

ഇതി നാമശതം ദിയം ൈവഷ്ണവം ഖലു പാപഹമ് ॥ ൧൨॥

യാേസന കഥിതം പൂർവം സർവപാപപണാശനമ് ।

യഃ പേഠത്പാതരുത്ഥായ സ ഭേവദ്ൈവഷ്ണേവാ നരഃ ॥ ൧൩॥

സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ വിഷ്ണുസായുജ്യമാപ്നുയാത് ।

ചാൻദായണസഹസാണി കൻയാദാനശതാനി ച ॥ ൧൪॥

ഗവാം ലക്ഷസഹസാണി മുക്തിഭാഗീ ഭേവൻനരഃ ।

അശ്വേമധായുതം പുൺയം ഫലം പാപ്േനാതി മാനവഃ ॥ ൧൫॥

। ഇതി ശീവിഷ്ണുപുരാേണ വിഷ്ണുശതനാമസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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