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ശീചൻദാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീചൻദാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

ചൻദ ബീജ മൻത - ഓം ശാ◌ँ ശീം ശ്െരൗം സഃ ചൻദായ നമഃ ॥

ശീമാൻ ശശധരൻദ്േരാ താരാധീേശാ നിശാകരഃ ।

സുധാനിധിഃ സദാരാധ്യഃ സത്പതിഃ സാധുപൂജിതഃ ॥ ൧॥

ജിേതൻദിേയാ ജഗദ്േയാനിഃ ജ്േയാതികപവർതകഃ ।

വികർതനാനുേജാ വീേരാ വിശ്േവേശാ വിദുഷാമ്പതിഃ ॥ ൨॥

േദാഷാകേരാ ദുഷ്ടദൂരഃ പുഷ്ടിമാൻ ശിഷ്ടപാലകഃ ।

അഷ്ടമൂർതിപിേയാഽനൻത കഷ്ടദാരുകുഠാരകഃ ॥ ൩॥

സ്വപകാശഃ പകാശാത്മാ ദ്യുചേരാ േദവേഭാജനഃ ।

കളാധരഃ കാലേഹതുഃ കാമകൃത്കാമദായകഃ ॥ ൪॥

മൃത്യുസംഹാരേകാഽമർത്േയാ നിത്യാനുഷ്ഠാനദായകഃ ।

ക്ഷപാകരഃ ക്ഷീണപാപഃ ക്ഷയവൃദ്ധിസമൻവിതഃ ॥ ൫॥

ൈജവാതൃകഃ ശുചീ ശുഭ്േരാ ജയീ ജയഫലപദഃ ।

സുധാമയുരസ്വാമീ ഭക്താനാമിഷ്ടദായകഃ ॥ ൬॥

ഭുക്തിേദാ മുക്തിേദാ ഭദ്േരാ ഭക്തദാരിദ്യഭഞ്ജകഃ । var ഭഞ്ജനഃ

സാമഗാനപിയഃ സർവരക്ഷകഃ സാഗേരാദ്ഭവഃ ॥ ൭॥

ഭയാൻതകൃത് ഭക്തിഗമ്േയാ ഭവബൻധവിേമാചകഃ ।

ജഗത്പകാശകിരേണാ ജഗദാനൻദകാരണഃ ॥ ൮॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

നിപത്േനാ നിരാഹാേരാ നിർവികാേരാ നിരാമയഃ ।

ഭൂായാഽഽാദിേതാ ഭേയാ ഭുവനപതിപാലകഃ ॥ ൯॥

സകലാർതിഹരഃ െസൗമ്യജനകഃ സാധുവൻദിതഃ ।

സർവാഗമജ്ഞഃ സർവജ്േഞാ സനകാദിമുനിസ്തുതഃ ॥ ൧൦॥

സിതതധ്വേജാേപതഃ സീതാംേഗാ സീതഭൂഷണഃ ।

var ഷീതാംേഗാ ഷീതഭൂഷണഃ var പീതാംേഗാ പീതഭൂഷണഃ

ശ്േവതമാൽയാമ്ബരധരഃ ശ്േവതഗൻധാനുേലപനഃ ॥ ൧൧॥

ദശാശ്വരഥസംരൂേഢാ ദൺഡപാണിഃ ധനുർധരഃ ।

കുൻദപുഷ്േപാജ്ജ്വലാകാേരാ നയനാബ്ജസമുദ്ഭവഃ ॥ ൧൨॥

ആത്േരയേഗാതേജാഽത്യൻതവിനയഃ പിയദായകഃ ।

കരുണാരസസമ്പൂർണഃ കർകടപഭുരയയഃ ॥ ൧൩॥

ചതുരശാസനാരൂഢതുേരാ ദിയവാഹനഃ ।

വിവസ്വൻമൺഡലാഗ്േനയവാേസാ വസുസമൃദ്ധിദഃ ॥ ൧൪॥

മേഹശ്വരഃപിേയാ ദാൻത്േയാ േമരുേഗാതപദക്ഷിണഃ ।

ഗഹമൺഡലമധ്യസ്േഥാ ഗസിതാർേകാ ഗഹാധിപഃ ॥ ൧൫॥

ദ്വിജരാേജാ ദ്യുതിലേകാ ദ്വിഭുേജാ ദ്വിജപൂജിതഃ ।

ഔദുമ്ബരനഗാവാസ ഉദാേരാ േരാഹിണീപതിഃ ॥ ൧൬॥

നിത്േയാദേയാ മുനിസ്തുത്േയാ നിത്യാനൻദഫലപദഃ ।

സകലാഹ്ലാദനകേരാ ഫലാശസമിധപിയഃ ॥ ൧൭॥
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ഏവം നക്ഷതനാഥസ്യ നാമ്നാമഷ്േടാത്തരം ശതമ് ।
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