ശൈനരസ്തവരാജഃ
{॥ ശൈനരസ്തവരാജഃ ॥}
ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥

നാരദ ഉവാച ॥

ധ്യാത്വാ ഗണപതിം രാജാ ധർമരാേജാ യുധിഷ്ഠിരഃ ।
ധീരഃ ശൈനരസ്േയമം ചകാര സ്തവമുത്തമമ ॥ ൧॥

ശിേരാ േമം ഭാസ്കരിഃ പാതു ഭാലം ഛായാസുേതാഽവതു ।
േകാടരാക്േഷാ ദൃെശൗ പാതു ശിഖികൺഠനിഭഃ ശുതീ ॥ ൨॥

ഘാണം േമ ഭീഷണഃ പാതു മുഖം ബലിമുേഖാഽവതു ।
സ്കൻെധൗ സംവർതകഃ പാതു ഭുെജൗ േമ ഭയേദാഽവതു ॥ ൩॥

െസൗരിർേമ ഹൃദയം പാതു നാഭിം ശൈനേരാഽവതു ।
ഗഹരാജഃ കടിം പാതു സർവേതാ രവിനൻദനഃ ॥ ൪॥

പാെദൗ മൻദഗതിഃ പാതു കൃഷ്ണഃ പാത്വഖിലം വപുഃ ।
രക്ഷാേമതാം പേഠൻനിത്യം െസൗേരർനാമബൈലർയുതാമ് ॥ ൫॥

സുഖീ പുതീ ചിരായു സ ഭേവൻനാത സംശയഃ ।
െസൗരിഃ ശൈനരഃ കൃഷ്േണാ നീേലാത്പലനിഭഃ ശനിഃ ॥ ൬॥

ശുഷ്േകാദേരാ വിശാലാക്േഷാ ർദുനിരീക്ഷ്േയാ വിഭീഷണഃ ।
ശിഖികൺഠനിേഭാ നീലശ്ഛായാഹൃദയനൻദനഃ ॥ ൭॥
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കാലദൃഷ്ടിഃ േകാടരാക്ഷഃ സ്ഥൂലേരാമാവലീമുഖഃ ।
ദീർേഘാ നിർമാംസഗാതസ്തു ശുഷ്േകാ േഘാേരാ ഭയാനകഃ ॥ ൮॥

നീലാംശുഃ ക്േരാധേനാ െരൗദ്േരാ ദീർഘശ്മശുർജടാധരഃ ।
മൻേദാ മൻദഗതിഃ ഖംേജാ തൃപ്തഃ സംവർതേകാ യമഃ ॥ ൯॥orഅതൃപ്തഃ

ഗഹരാജഃ കരാലീ ച സൂർയപുത്േരാ രവിഃ ശശീ ।
കുേജാ ബുേധാ ഗുരൂഃ കാേയാ ഭാനുജഃ സിംഹികാസുതഃ ॥ ൧൦॥

േകതുർേദവപതിർബാഹുഃ കൃതാൻേതാ ൈനഋതസ്തഥാ ।
ശശീ മരൂത്കുേബര ഈശാനഃ സുര ആത്മഭൂഃ ॥ ൧൧॥

വിഷ്ണുർഹേരാ ഗണപതിഃ കുമാരഃ കാമ ഈശ്വരഃ ।
കർതാ ഹർതാ പാലയിതാ രാജ്യഭുഗ് രാജ്യദായകഃ ॥ ൧൨॥orരാജ്േയേശാ

ഛായാസുതഃ ശ്യാമലാങ്േഗാ ധനഹർതാ ധനപദഃ ।
കൂരകർമവിധാതാ ച സർവകർമാവേരാധകഃ ॥ ൧൩॥

തുഷ്േടാ രൂഷ്ടഃ കാമരൂപഃ കാമേദാ രവിനൻദനഃ ।
ഗഹപീഡാഹരഃ ശാൻേതാ നക്ഷത്േരേശാ ഗേഹശ്വരഃ ॥ ൧൪॥

സ്ഥിരാസനഃ സ്ഥിരഗതിർമഹാകാേയാ മഹാബലഃ ।
മഹാപേഭാ മഹാകാലഃ കാലാത്മാ കാലകാലകഃ ॥ ൧൫॥

ആദിത്യഭയദാതാ ച മൃത്യുരാദിത്യനംദനഃ ।
ശതഭിദുക്ഷദയിതാ തേയാദശിതിഥിപിയഃ ॥ ൧൬॥

തിഥ്യാത്മാ തിഥിഗണേനാ നക്ഷതഗണനായകഃ ।orതിഥ്യാത്മകസ്തിഥിഗേണാ
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േയാഗരാശിർമുഹൂർതാത്മാ കർതാ ദിനപതിഃ പഭുഃ ॥ ൧൭॥

ശമീപുഷ്പപിയഃ ശ്യാമസ്ത്ൈരേലാക്യാഭയദായകഃ ।
നീലവാസാഃ കിയാസിൻധുർനീലാഞ്ജനചയവിഃ ॥ ൧൮॥

സർവേരാഗഹേരാ േദവഃ സിദ്േധാ േദവഗണസ്തുതഃ ।
അഷ്േടാത്തരശതം നാമ്നാം െസൗേരശ്ഛായാസുതസ്യ യഃ ॥ ൧൯॥

പേഠൻനിത്യം തസ്യ പീഡാ സമസ്താ നശ്യതി ധുവമ് ।
കൃത്വാ പൂജാം പേഠൻമർത്േയാ ഭക്തിമാൻയഃ സ്തവം സദാ ॥ ൨൦॥

വിേശഷതഃ ശനിദിേന പീഡാ തസ്യ വിനശ്യതി ।
ജൻമലഗ്േന സ്ഥിതിർവാപി േഗാചേര കൂരരാശിേഗ ॥ ൨൧॥

ദശാസു ച ഗേത െസൗേര തദാ സ്തവമിമം പേഠത് ।
പൂജേയദ്യഃ ശനിം ഭക്ത്യാ ശമീപുഷ്പാക്ഷതാമ്ബൈരഃ ॥ ൨൨॥

വിധായ േലാഹപതിമാം നേരാ ദുഃഖാദ്വിമുച്യേത ।
വാധാ യാഽൻയഗഹാണാം ച യഃ പേഠത്തസ്യ നശ്യതി ॥ ൨൩॥

ഭീേതാ ഭയാദ്വിമുച്േയത ബദ്േധാ മുച്േയത ബൻധനാത് ।
േരാഗീ േരാഗാദ്വിമുച്േയത നരഃ സ്തവമിമം പേഠത് ॥ ൨൪॥

പുതവാൻധനവാൻ ശീമാൻ ജായേത നാത സംശയഃ ॥ ൨൫॥

നാരദ ഉവാച ॥

സ്തവം നിശമ്യ പാർഥസ്യ പത്യക്േഷാഽഭൂൈനരഃ ।
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ദത്ത്വാ രാജ്േഞ വരഃ കാമം ശനിാൻതർദേധ തദാ ॥ ൨൬॥

॥ ഇതി ശീ ഭവിഷ്യപുരാേണ ശൈനരസ്തവരാജഃ സമ്പൂർണഃ ॥
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