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ശീസുദർശനാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീസുദർശനാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

॥ശീഃ॥

സുദർശനകരാജഃ േതേജായൂേഹാ മഹാദ്യുതിഃ ।

സഹസബാഹു-ർദീപ്താങ്ഗഃ അരുണാക്ഷഃ പതാപവാൻ ॥ ൧॥

അേനകാദിത്യസങ്കാശഃ പ്േരാദ്യജ്ജ്വാലാഭിരഞ്ജിതഃ ।

െസൗദാമിനീ-സഹസാഭഃ മണികുൺഡല-േശാഭിതഃ ॥ ൨॥

പഞ്ചഭൂതമേനാരൂേപാ ഷട്േകാണാൻതര-സംസ്ഥിതഃ ।

ഹരാൻതഃ കരേണാദ്ഭൂത-േരാഷഭീഷണ-വിഗഹഃ ॥ ൩॥

ഹരിപാണിലസത്പദ്മവിഹാരാരമേനാഹരഃ ।

ശാകാരരൂപർവജ്ഞഃ സർവേലാകാർചിതപഭുഃ ॥ ൪॥

ചതുർദശസഹസാരഃ ചതുർേവദമേയാ-ഽനലഃ ।

ഭക്തചാൻദമസജ്േയാതിഃ ഭവേരാഗ-വിനാശകഃ ॥ ൫॥

േരഫാത്മേകാ മകാര രക്േഷാസൃഗൂഷിതാങ്ഗകഃ ।

സർവൈദത്യഗീവനാല-വിേഭദന-മഹാഗജഃ ॥ ൬॥

ഭീമദംഷ്ട്േരാജ്ജ്വലാകാേരാ ഭീമകർമാ വിേലാചനഃ ।

നീലവർത്മാ നിത്യസുേഖാ നിർമലശീ-ർനിരഞ്ജനഃ ॥ ൭॥

രക്തമാൽയാംബരധേരാ രക്തചൻദനരൂഷിതഃ ।

രേജാഗുണാകൃതിൂേരാ രക്ഷഃകുല-യേമാപമഃ ॥ ൮॥
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നിത്യക്േഷമകരഃ പാജ്ഞഃ പാഷൺഡജനഖൺഡനഃ ।

നാരായണാജ്ഞാനുവർതീ ൈനഗമാൻതഃപകാശകഃ ॥ ൯॥

ബലിനൻദനേദാർദൺഡ-ഖൺഡേനാ വിജയാകൃതിഃ ।

മിതഭാവീ സർവമേയാ തേമാവിധ്വംസകസ്തഥാ ॥ ൧൦॥

രജത്ത്വതേമാദ്വർതീ തിഗുണാത്മാ തിേലാകധൃത് ।

ഹരിമായാഗുേണാേപേതാ-ഽയേയാ-ഽക്ഷസ്വരൂപഭാക് ॥ ൧൧॥

പരമാത്മാ പരംജ്േയാതിഃ പഞ്ചകൃത്യ-പരായണഃ ।

ജ്ഞാനശക്തി-ബൈലശ്വർയ-വീർയ-േതജഃ-പഭാമയഃ ॥ ൧൨॥

സദസത്പരമഃ പൂർേണാ വാങ്മേയാ വരേദാഽച്യുതഃ ।

ജീേവാ ഗുരുർഹംസരൂപഃ പഞ്ചാശത്പീഠരൂപകഃ ॥ ൧൩॥

മാതൃകാമൺഡലാധ്യക്േഷാ മധുധ്വംസീ മേനാമയഃ ।

ബുദ്ധിരൂപിത്തസാക്ഷീ സാേരാ ഹംസാക്ഷരദ്വയഃ ॥ ൧൪॥

മൻത-യൻത-പഭാവജ്േഞാ മൻത-യൻത-മേയാ വിഭുഃ ।

സഷ്ടാ കിയാസ്പദ-ുദ്ധഃ ആധാരക-രൂപകഃ ॥ ൧൫॥

നിരായുേധാ ഹ്യസംരമ്ഭഃ സർവായുധ-സമൻവിതഃ ।

ഓമ്കാരരൂപീ പൂർണാത്മാ ആംകാരാധ്യ-ബൻധനഃ ॥ ൧൬॥

ഐംകാേരാ വാക്പേദാ വീ ശീംകാൈരശ്വർയവർധനഃ ।

ീംകാരേമാഹനാകാേരാ ഹുംഫട്ക്േഷാഭണാകൃതിഃ ॥ ൧൭॥

ഇൻദാർചിത-മേനാേവേഗാ ധരണീഭാര-നാശകഃ ।
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വീരാരാധ്േയാ വിശ്വരൂപഃ ൈവഷ്ണേവാ വിഷ്ണുരൂപകഃ ॥ ൧൮॥

സത്യവതഃ സത്യധരഃ സത്യധർമാനുഷങ്ഗകഃ'

നാരായണകൃപായൂഹ-േതജക-ുദർശനഃ ॥ ൧൯॥

॥ ശീ സുദർശനാഷ്േടാത്തരശതനാമ സ്േതാതം സംപൂർണമ്॥
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