
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ശീധർമശാസ്തുഃ അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീധർമശാസ്തുഃ അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

ശീ പൂർണാപുഷ്കലാമ്ബാസേമത ശീ ഹരിഹരപുതസ്വാമിേന നമഃ ॥

ധ്യാനമ് ॥

കൽഹാേരാജ്വല നീലകുൻതലഭരം കാലാംബുദ ശ്യാമലം

കർപൂരാകലിതാഭിരാമ വപുഷം കാൻേതൻദുബിമ്ബാനനം ।

ശീ ദൺഡാങ്കുശ-പാശ-ശൂല വിലസത്പാണിം മദാൻത-

ദ്വിപാരൂഢം ശതുവിമർദനം ഹൃദി മഹാ ശാസ്താരം ആദ്യം ഭേജ ॥

മഹാശാസ്താ മഹാേദേവാ മഹാേദവസുേതാഽയയഃ ।

േലാകകർതാ േലാകഭർതാ േലാകഹർതാപരാത്പരഃ ॥ ൧

തിേലാകരക്ഷേകാ ധൻവീ തപസ്വീ ഭൂതൈസനികഃ ।

മൻതേവദീ മഹാേവദീ മാരുേതാ ജഗദീശ്വരഃ ॥ ൨

േലാകാധ്യക്േഷാഽഗണീഃ ശീമാനപേമയപരാകമഃ ।

സിമ്ഹാരൂേഢാ ഗജാരൂേഢാ ഹയാരൂേഢാ മേഹശ്വരഃ ॥ ൩

നാനാശസ്തധേരാഽനർേഘാ നാനാവിദ്യാവിശാരദഃ ।

നാനാരൂപധേരാ വീേരാ നാനാപാണിനിേഷവിതഃ ॥ ൪

ഭൂേതേശാ ഭൂതിേതാ ഭൃത്േയാ ഭുജങ്ഗാഭരേണാജ്വലഃ ।

ഇക്ഷുധൻവീ പുഷ്പബാേണാ മഹാരൂേപാ മഹാപഭുഃ ॥ ൫

മായാേദവീസുേതാ മാൻേയാ മഹനീേയാ മഹാഗുണഃ ।
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മഹാൈശേവാ മഹാരുദ്േരാ ൈവഷ്ണേവാ വിഷ്ണുപൂജകഃ ॥ ൬

വിഘ്േനേശാ വീരഭദ്േരേശാ ൈഭരേവാ ഷൺമുഖപിയഃ ।

േമരുശൃങ്ഗസമാസീേനാ മുനിസംഘനിേഷവിതഃ ॥ ൭

േവേദാ ഭദ്േരാ ജഗൻനാേഥാ ഗണനാേഥാ ഗേണശ്വരഃ ।

മഹാേയാഗീ മഹാമായീ മഹാജ്ഞാനീ മഹാസ്ഥിരഃ ॥ ൮

േവദശാസ്താ ഭൂതശാസ്താ ഭീമഹാസപരാകമഃ ।

നാഗഹാേരാ നാഗേകേശാ േയാമേകശഃ സനാതനഃ ॥ ൯

സഗുേണാ നിർഗുേണാ നിത്േയാ നിത്യതൃപ്േതാ നിരാശയഃ ।

േലാകാശേയാ ഗണാധീശതുഷഷ്ടികലാമയഃ ॥ ൧൦

ഋഗ്യജുഃസാമഥർവാത്മാ മൽലകാസുരഭഞ്ജനഃ ।

തിമൂർതി ൈദത്യമഥനഃ പകൃതിഃ പുരുേഷാത്തമഃ ॥ ൧൧

കാലജ്ഞാനീ മഹാജ്ഞാനീ കാമദഃ കമേലക്ഷണഃ ।

കൽപവൃക്േഷാ മഹാവൃക്േഷാ വിദ്യാവൃക്േഷാ വിഭൂതിദഃ ॥ ൧൨

സംസാരതാപവിേത്താ പശുേലാകഭയങ്കരഃ ।

േരാഗഹൻതാ പാണദാതാ പരഗർവവിഭഞ്ജനഃ ॥ ൧൩

സർവശാസ്താർഥ തത്വജ്േഞാ നീതിമാൻ പാപഭഞ്ജനഃ ।

പുഷ്കലാപൂർണാസംയുക്തഃ പരമാത്മാ സതാംഗതിഃ ॥ ൧൪

അനൻതാദിത്യസങ്കാശഃ സുബഹ്മൺയാനുേജാ ബലീ ।

ഭക്താനുകംപീ േദേവേശാ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലഃ ॥
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ഇതി ശീ ധർമശാസ്തുഃ അഷ്േടാത്തരശതനാമസ്േതാതം സമ്പൂർണം ॥
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