ശീേവങ്കേടശ്വരാഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ്
{॥ ശീേവങ്കേടശ്വരാഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ് ॥}
ശീ േവങ്കേടശഃ ശീനിവാേസാ ലക്ഷ്മീപതിരനാമയഃ
അമൃതാംേശാ ജഗദ്വൻദ്േയാേഗാവിൻദാശ്വതഃ പഭും
േശഷാദി നിലേയാ േദവഃ േകശേവാ മധുസൂദനഃ ।
അമൃേതാമാധവഃ കൃഷ്ണം ശീഹരിർജ്ഞാനപഞ്ജര ॥ ൧॥

ശീ വത്സവക്ഷസർേവേശാ േഗാപാലഃ പുരുേഷാത്തമഃ ।
േഗാപീശ്വരഃ പരഞ്ജ്േയാതിർൈവകുൺഠ പതിരയയഃ ॥ ൨॥

സുധാതനർയാദേവൻദ്േരാ നിത്യെയൗവനരൂപവാൻ ।
ചതുർേവദാത്മേകാ വിഷ്ണു രച്യുതഃ പദ്മിനീപിയഃ ॥ ൩॥

ധരാപതിുരപതിർനിർമേലാ േദവപൂജിതഃ ।
ചതുർഭുജ കധര സ്തിധാമാ തിഗുണാശയഃ ॥ ൪॥

നിർവികൽേപാ നിഷ്കളങ്േകാ നിരാൻതേകാ നിരഞ്ജനഃ ।
നിരാഭാേസാ നിത്യതൃപ്േതാ നിർഗുേണാനിരുപദവഃ ॥ ൫॥

ഗദാധര ശാർങ്ഗപാണിർനൻദകീ ശങ്ഖധാരകഃ ।
അേനകമൂർതിരയക്തഃ കടിഹസ്േതാ വരപദഃ ॥ ൬॥

അേനകാത്മാ ദീനബൻധുരാർതേലാകാഭയപദഃ ।
ആകാശരാജവരേദാ േയാഗിഹൃത്പദ്മ മൻദിരഃ ॥ ൭॥

ദാേമാദേരാ ജഗത്പാലഃ പാപഘ്േനാഭക്തവത്സലഃ ।
തിവികമശിംശുമാേരാ ജടാമകുടേശാഭിതഃ ॥ ൮॥
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ശങ്ഖമധ്േയാൽലസൻമഞ്ജൂകിങ്കിൺയാധ്യകരൻദകഃ ।
നീലേമഘശ്യാമതനുർബിൽവപതാർചന പിയഃ ॥ ൯॥

ജഗദ്യാപീ ജഗത്കർതാ ജഗത്സാക്ഷീ ജഗത്പതിഃ ।
ചിൻതിതാർഥപേദാ ജിഷ്ണുർദാശരേഥ ദശരൂപവാൻ ॥ ൧൦॥

േദവകീനൻദന െശൗരി ഹയഗീേവാ ജനാർധനഃ ।
കൻയാശവണതാേരജ്യ പീതാമ്ബേരാനഘഃ ॥ ൧൧॥

വനമാലീപദ്മനാഭ മൃഗയാസക്ത മാനസഃ ।
അശ്വാരൂഢം ഖഡ്ഗധാരീധനാർജന സമുത്സുകഃ ॥ ൧൨॥

ഘനസാരസൻമധ്യകസ്തൂരീതിലേകാജ്ജ്വലഃ ।
സിദാനൻദരൂപ ജഗൻമങ്ഗളദായകഃ ॥ ൧൩॥

യജ്ഞരൂേപാ യജ്ഞേഭാക്താ ചിൻമയഃ പരേമശ്വരഃ ।
പരമാർഥപദ ാൻതീമാൻ േദാർധൺഡ വികമഃ ॥ ൧൪॥

പരാത്പരഃ പരബഹ്മാ ശീവിഭുർജഗദീശ്വരഃ ।
ഏവം ശീ േവങ്കേടശസ്യനാമ്നാം അഷ്േടാത്തരം ശതമ് ॥ ൧൫॥

പഠ്യതാം ശൃൺവതാം ഭക്ത്യാ സർവാഭീഷ്ട പദം ശുഭമ് ।
॥ ഇതി ശീ ബഹ്മാൺഡ പുരാണാനാൻതർഗത

ശീ േവങ്കേടശ്വരാഷ്േടാത്തര ശതനാമ സ്േതാതം സമാപ്തമ് ॥
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