
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ശീഹരിനാമമാലാസ്േതാതമ്

{॥ ശീഹരിനാമമാലാസ്േതാതമ് ॥}

േഗാവിൻദം േഗാകുലാനൻദം േഗാപാലം േഗാപിവൽലഭമ് ।

േഗാവർധേനാദ്ധരം ധീരം തം വൻേദ േഗാമതീപിയമ് ॥ ൧॥

നാരായണം നിരാകാരം നരവീരം നേരാത്തമമ് ।

നൃസിംഹം നാഗനാഥം ച തം വൻേദ നരകാൻതകമ് ॥ ൨॥

പീതാമ്ബരം പദ്മനാഭം പദ്മാക്ഷം പുരുേഷാത്തമമ്

പവിതം പരമാനൻദം തം വൻേദ പരേമശ്വരമ് ॥ ൩॥

രാഘവം രാമചൻദം ച രാവണാരിം രമാപതിമ്

രാജീവേലാചനം രാമം തം വൻേദ രഘുനൻദനമ് ॥ ൪॥

വാമനം വിശ്വരൂപം ച വാസുേദവം ച വിഠ്ഠലമ് ।

വിശ്േവശ്വരം വിഭും യാസം തം വൻേദ േവദവൽലഭമ് ॥ ൫॥

ദാേമാദരം ദിയസിംഹം ദയാളും ദീനനായകമ് ।

ൈദത്യാരിം േദവേദേവശം തം വൻേദ േദവകീസുതമ് ॥ ൬॥

മുരാരിം മാധവം മത്സ്യം മുകുൻദം മുഷ്ടിമർദനമ് ।

മുഞ്ജേകശം മഹാബാഹും തം വൻേദ മധുസൂദനമ് ॥ ൭॥

േകശവം കമലാകാൻതം കാേമശം െകൗസ്തുഭപിയമ് ।

െകൗേമാദകീധരം കൃഷ്ണം തം വൻേദ െകൗരവാൻതകമ് ॥ ൮॥

ഭൂധരം ഭുവനാനൻദം ഭൂേതശം ഭൂതനായകമ് ।
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ഭാവൈനകം ഭുജങ്േഗശം തം വൻേദ ഭവനാശനമ് ॥ ൯॥

ജനാർദനം ജഗൻനാഥം ജഗജ്ജാഡ്യവിനാശകമ് ।

ജമദഗ്നിം പരം ജ്േയാതിസ്തം വൻേദ ജലശായിനമ് ॥ ൧൦॥

ചതുർഭുജം ചിദാനൻദം മൽലചാണൂരമർദനമ് ।

ചരാചരഗുരും േദവം തം വൻേദ ചകപാണിനമ് ॥ ൧൧॥

ശിയഃകരം ശിേയാനാഥം ശീധരം ശീവരപദമ്

ശീവത്സലധരം െസൗമ്യം തം വൻേദ ശീസുേരശ്വരമ് ॥ ൧൨॥

േയാഗീശ്വരം യജ്ഞപതിം യേശാദാനൻദദായകമ്

യമുനാജലകൽേലാലം തം വൻേദ യദുനായകമ് ॥ ൧൩॥

സാലിഗാമശിലശുദ്ധം ശംഖചക്േരാപേശാഭിതമ് ।

സുരാസുൈരഃ സദാ േസയം തം വൻേദ സാധുവൽലഭമ് ॥ ൧൪॥

തിവികമം തേപാമൂർതിം തിവിധെഘൗഘനാശനമ് ।

തിസ്ഥലം തീർഥരാേജൻദം തം വൻേദ തുലസീപിയമ് ॥ ൧൫॥

അനൻതമാദിപുരുഷം അച്യുതം ച വരപദമ് ।

ആനൻദം ച സദാനൻദം തം വൻേദ ചാഘനാശനമ് ॥ ൧൬॥

ലീലയാ ധൃതഭൂഭാരം േലാകസത്ത്ൈവകവൻദിതമ് ।

േലാേകശ്വരം ച ശീകാൻതം തം വൻേദ ലക്ഷമണപിയമ് ॥ ൧൭॥

ഹരിം ച ഹരിണാക്ഷം ച ഹരിനാഥം ഹരപിയമ് ।

ഹലായുധസഹായം ച തം വൻേദ ഹനുമത്പതിമ് ॥ ൧൮॥
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ഹരിനാമകൃതാമാലാ പവിതാ പാപനാശിനീ ।

ബലിരാേജൻദ്േരണ േചാക്ത്താ കൺേഠ ധാർയാ പയത്നതഃ ॥

॥ ഇതി മഹാബലിപ്േരാക്തം ഹരിനാമമാലാസ്േതാതമ് ॥
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