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ശീകൃഷ്ണദ്വാദശനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീകൃഷ്ണദ്വാദശനാമസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ശീകൃഷ്ണ ഉവാച ।

കിം േത നാമസഹസ്േരണ വിജ്ഞാേതന തവാഽർജുന ।

താനി നാമാനി വിജ്ഞായ നരഃ പാൈപഃ പമുച്യേത ॥ ൧॥

പഥമം തു ഹരിം വിൻദ്യാദ് ദ്വിതീയം േകശവം തഥാ ।

തൃതീയം പദ്മനാഭം ച ചതുർഥം വാമനം സ്മേരത് ॥ ൨॥

പഞ്ചമം േവദഗർഭം തു ഷഷ്ഠം ച മധുസൂദനമ് ।

സപ്തമം വാസുേദവം ച വരാഹം ചാഽഷ്ടമം തഥാ ॥ ൩॥

നവമം പുൺഡരീകാക്ഷം ദശമം തു ജനാർദനമ് ।

കൃഷ്ണേമകാദശം വിൻദ്യാദ് ദ്വാദശം ശീധരം തഥാ ॥ ൪॥

ഏതാനി ദ്വാദശ നാമാനി വിഷ്ണുപ്േരാക്േത വിധീയേത ।

സായം-പാതഃ പേഠൻനിത്യം തസ്യ പുൺയഫലം ശൃണു ॥ ൫॥

ചാൻദായണ-സഹസാണി കൻയാദാനശതാനി ച ।

അശ്വേമധസഹസാണി ഫലം പാപ്േനാത്യസംശയഃ ॥ ൬॥

അമായാം െപൗർണമാസ്യാം ച ദ്വാദശ്യാം തു വിേശഷതഃ ।

പാതഃകാേല പേഠൻനിത്യം സർവപാൈപഃ പമുച്യേത ॥ ൭॥

॥ ഇതി ശീമൻമഹാഭാരേതഽരൺയപർവണി കൃഷ്ണദ്വാദശനാമസ്േതാതം

സമ്പൂർണമ് ॥
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