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ശീശുകാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീശുകാഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

ശുക ബീജ മൻത - ഓം ദാ◌ँ ദീം ദ്െരൗം സഃ ശുകായ നമഃ ॥

ശുകഃ ശുചിഃ ശുഭഗുണഃ ശുഭദഃ ശുഭലക്ഷണഃ ।

േശാഭനാക്ഷഃ ശുഭരൂപഃ ശുദ്ധസ്ഫടികഭാസ്വരഃ ॥ ൧॥

ദീനാർതിഹാരേകാ ൈദത്യഗുരുഃ േദവാഭിവൻദിതഃ ।

കായാസക്തഃ കാമപാലഃ കവിഃ കൾയാണദായകഃ ॥ ൨॥

ഭദമൂർതിർഭദഗുേണാ ഭാർഗേവാ ഭക്തപാലനഃ ।

േഭാഗേദാ ഭുവനാധ്യക്േഷാ ഭുക്തിമുക്തിഫലപദഃ ॥ ൩॥

ചാരുശീലാരുരൂപാരുചൻദനിഭാനനഃ ।

നിധിർനിഖിലശാസ്തജ്േഞാ നീതിവിദ്യാധുരൻധരഃ ॥ ൪॥

സർവലക്ഷണസമ്പൻനഃ സർവാപദ്ഗുണവർജിതഃ ।

സമാനാധികനിർമുക്തഃ സകലാഗമപാരഗഃ ॥ ൫॥

ഭൃഗുർേഭാഗകേരാ ഭൂമിസുരപാലനതത്പരഃ ।

മനസ്വീ മാനേദാ മാൻേയാ മായാതീേതാ മഹാഷയഃ ॥ ൬॥

ബലിപസൻേനാഽഭയേദാ ബലീ ബലപരാകമഃ ।

ഭവപാശപരിത്യാേഗാ ബലിബൻധവിേമാചകഃ ॥ ൭॥

ഘനാശേയാ ഘനാധ്യക്േഷാ കമ്ബുഗീവഃ കളാധരഃ ।

കാരുൺയരസസമ്പൂർണഃ കൾയാണഗുണവർധനഃ ॥ ൮॥
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ശ്േവതാമ്ബരഃ ശ്േവതവപുഃ ചതുർഭുജസമൻവിതഃ ।

അക്ഷമാലാധേരാഽചിൻത്യഃ അക്ഷീണഗുണഭാസുരഃ ॥ ൯॥

നക്ഷതഗണസഞ്ചാേരാ നയേദാ നീതിമാർഗദഃ ।

വർഷപേദാ ഹൃഷീേകശഃ േശനാശകരഃ കവിഃ ॥ ൧൦॥

ചിൻതിതാർഥപദഃ ശാൻതമതിഃ ചിത്തസമാധികൃത് ।

ആധിയാധിഹേരാ ഭൂരിവികമഃ പുൺയദായകഃ ॥ ൧൧॥

പുരാണപുരുഷഃ പൂജ്യഃ പുരുഹൂതാദിസൻനുതഃ ।

അേജേയാ വിജിതാരാതിർവിവിധാഭരേണാജ്ജ്വലഃ ॥ ൧൨॥

കുൻദപുഷ്പപതീകാേശാ മൻദഹാേസാ മഹാമതിഃ ।

മുക്താഫലസമാനാേഭാ മുക്തിേദാ മുനിസൻനുതഃ ॥ ൧൩॥

രത്നസിംഹാസനാരൂേഢാ രഥസ്േഥാ രജതപഭഃ ।

സൂർയപാഗ്േദശസഞ്ചാരഃ സുരശതുസുഹൃത് കവിഃ ॥ ൧൪॥

തുലാവൃഷഭരാശീേശാ ദുർധേരാ ധർമപാലകഃ ।

ഭാഗ്യേദാ ഭയചാരിത്േരാ ഭവപാശവിേമാചകഃ ॥ ൧൫॥

െഗൗഡേദേശശ്വേരാ േഗാപ്താ ഗുണീ ഗുണവിഭൂഷണഃ ।

ജ്േയഷ്ഠാനക്ഷതസമ്ഭൂേതാ ജ്േയഷ്ഠഃ ശ്േരഷ്ഠഃ ശുചിസ്മിതഃ ॥ ൧൬॥

അപവർഗപേദാഽനൻതഃ സൻതാനഫലദായകഃ ।

സർൈവശ്വർയപദഃ സർവഗീർവാണഗണസൻനുതഃ ॥ ൧൭॥

ഏവം ശുകഗഹസ്ൈയവ കമാദഷ്േടാത്തരം ശതമ് ।
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സർവപാപപശമനമ് സർവപുൺയഫലപദമ് ॥ ൧൮॥

യഃ പേഠുണുയാദ്വാപി സർവാൻകാമാനവാപ്നുയാത് ॥ ൧൯॥

Provided by Manda Krishna shrikanth mandaksk at gmail.com

Proofread by KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Shukra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam PDF
% File name : shukra108nAmastotra.itx
% Category : aShTottarashatanAma
% Location : doc\_z\_misc\_navagraha
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Manda Krishna Srikanth mandaksk at gmail.com
% Proofread by : KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca
% Latest update : November 19, 2012
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

