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ശീനവഗഹസ്േതാതമ്

{॥ ശീനവഗഹസ്േതാതമ് ॥}

ജ്േയാതിർമൺഡലമധ്യഗം ഗദഹരം േലാൈകക-ഭാസ്വൻമണിം

േമേഷാം പണതിപിയം ദ്വിജനുതം ഛായപതിം വൃഷ്ടിദമ് ।

കർമപ്േരരകമഭഗം ശനിരിപും പത്യക്ഷേദവം രവിം

ബഹ്േമശാന-ഹരിസ്വരൂപമൻഹം സിംേഹശ-സൂർയം ഭേജ ॥ ൧॥

ചൻദം ശങ്കര-ഭൂഷണം മൃഗധരം ൈജവാതൃകം രഞ്ജകം

പദ്മാേസാദരേമാഷധീശമമൃതം ശീേരാഹിണീനായകമ് ।

ശുഭാശ്വം ക്ഷയവൃദ്ധിശീലമുഡുപം സദ്ബുദ്ധി-ചിത്തപദം

ശർവാണീപിയമൻദിരം ബുധനുതം തം കർകേടശം ഭേജ ॥ ൨॥

െഭൗമം ശക്തിധരം തിേകാണനിലയം രക്താങ്ഗമങ്ഗാരകമ് ।

ഭൂദം മങ്ഗലവാസരം ഗഹവരം ശീൈവദ്യനാഥാർചകമ് ।

കൂരം ഷൺമുഖൈദവതം മൃഗഗൃേഹാം രക്തധാത്വീശ്വരം

നിത്യം വൃികേമഷരാശിപതിമർേകൻദുപിയം ഭാവേയ ॥ ൩॥

െസൗമ്യം സിംഹരഥം ബുധം കുജരിപും ശീചൻദ-താരാസുതം

കൻേയാം മഗേധാദ്ഭവം സുരനുതം പീതാംബരം രാജ്യദമ് ।

കൻയായു-പതിം കവിത്വ-ഫലദം മുദ്ഗപിയം ബുദ്ധിദം

വൻേദ തം ഗദിനം ച പുസ്തകകരം വിദ്യാപദം സർവദാ ॥ ൪॥

േദേവൻദ-പമുഖാർച്യമാന-ചരണം പദ്മാസേന സംസ്ഥിതം

സൂർയാരിം ഗജവാഹനം സുരഗുരും വാചസ്പതിം വജിണമ് ।

സ്വർണാങ്ഗം ധനുമീനപം കടകേഗേഹാം തനൂജപദം

വൻേദ ൈദത്യരിപും ച െഭൗമസുഹൃദം ജ്ഞാനസ്വരൂപം ഗുരുമ് ॥ ൫॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ശുഭാങ്ഗം നയശാസ്തകർതൃജയിനം സംപത്പദം േഭാഗദം

മീേനാം ഗരുഡസ്ഥിതം വൃഷ-തുലാനാഥം കലതപദമ് ।

േകൻദ്േര മങ്ഗലകാരിണം ശുഭഗുണം ലക്ഷ്മീ-സപർയാപിയം

ൈദത്യാർച്യം ഭൃഗുനൻദനം കവിവരം ശുകം ഭേജഽഹം സദാ ॥ ൬॥

ആയുർദായകമാജിൈനഷധനുതം ഭീമം തുേലാം ശനിം

ഛായാ-സൂർയസുതം ശരാസനകരം ദീപപിയം കാശ്യപമ് ।

മൻദം മാഷ-തിലാൻന-േഭാജനരുചിം നീലാംശുകം വാമനം

ൈശവപീതി-ശൈനരം ശുഭകരം ഗൃധാധിരൂഢം ഭേജ ॥ ൭॥

വൻേദ േരാഗഹരം കരാലവദനം ശൂർപാസേന ഭാസുരം

സ്വർഭാനും വിഷസർപഭീതി-ശമനം ശൂലായുധം ഭീഷണമ് ।

സൂർേയൻദു-ഗഹേണാൻമുഖം ബലമദം ദത്യാധിരാജം തമം

രാഹും തം ഭൃഗുപുതശതുമനിശം ഛായാഗഹം ഭാവേയ ॥ ൮॥

െഗൗരീശപിയമകായരസികം ധൂമധ്വജം േമാക്ഷദം

േകൻദ്േര മങ്ഗലദം കേപാതരഥിനം ദാരിദ്യ-വിധ്വംസകമ് ।

ചിതാങ്ഗം നര-പീഠഗം ഗദഹരം ദാൻതം കുലുത്ഥ-പിയം

േകതും ജ്ഞാനകരം കുേലാൻനതികരം ഛായാഗഹം ഭാവേയ ॥ ൯॥

സർേവാപാസ്യ-നവഗഹാഃ! ജഡജേനാ ജാേന ന യുഷ്മദ്ഗുണാൻ

ശക്തിം വാ മഹിമാനമപ്യഭിമതാം പൂജാം ച ദിഷ്ടം മമ ।

പാർഥ്യം കിൻനു കിയത് കദാ ബത കഥം കിം സാധു വാഽസാധു കിം

ജാേന ൈനവ യേഥാചിതം ദിശത േമ െസൗഖ്യം യേഥഷ്ടം സദാ ॥ ൧൦॥

നിത്യം നവഗഹ-സ്തുതിമിമാം േദവാലേയ വാ ഗൃേഹ

ശദ്ധാ-ഭക്തി-സമൻവിതഃ പഠതി േചത് പാപ്േനാതി നൂനം ജനഃ ।

ദീർഘം ചായുരേരാഗതാം ശുഭമതിം കീർതിം ച സംപയം
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സത്സൻതാനമഭീഷ്ട-െസൗഖ്യനിവഹം സർവ-ഗഹാനുഗഹാത് ॥ ൧൧॥

॥ ഇതി ശീനവഗഹസ്േതാതം സംപൂർണമ്॥
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