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ശീവിഘ്േനശ്വരാഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ്

{॥ ശീവിഘ്േനശ്വരാഷ്േടാത്തര ശതനാമസ്േതാതമ് ॥}

വിനായേകാ വിഘ്നരാേജാ െഗൗരീപുത്േരാ ഗേണശ്വരഃ ।

സ്കംദാഗേജായയഃ പൂേതാ ദക്േഷാഽധ്യക്േഷാ ദ്വിജപിയഃ ॥ ൧॥

അഗ്നിഗർവിദ ഇൻദശീപദഃ ।

വാണീപേദാഅഃ അയയഃ സർവസിദ്ധിപദർവതേനാ ശർവരീപിയഃ ॥ ൨॥

സർവാത്മകഃ സൃഷ്ടികർതാ േദേവാേനകാർചിതിവഃ ।

ശുദ്ധബുദ്ധി പിയാംേതാ ബഹ്മചാരീ ഗജാനനഃ ॥ ൩॥

ദ്ൈവമാത്േരേയാ മുനിസ്തുത്േയാ ഭക്തവിഘ്നവിനാശനഃ ।

ഏകദൻതശ്ഛതുർബാഹുശ്ഛതുരക്തിസംയുതഃ ॥ ൪॥

ലമ്േബാദരൂർപകർേണാ ഹരർബഹ്മ വിദുത്തമഃ ।

കാേലാ ഗഹപതിഃ കാമീ േസാമസൂർയാഗ്നിേലാചനഃ ॥ ൫॥

പാശാങ്കുശധരൺേഡാ ഗുണാതീേതാ നിരഞ്ജനഃ ।

അകൽമഷ്വയംസിദ്ധിദ്ധാർചിതഃ പദാമ്ബുജഃ ॥ ൬॥

ബീജപൂരഫലാസക്േതാ വരദാശ്വതഃ കൃതിഃ ।

ദ്വിജപിേയാ വീതഭേയാ ഗദീ ചകീക്ഷുചാപധൃത് ॥ ൭॥

ശീേദാജ ഉത്പലകരഃ ശീപതിഃ സ്തുതിഹർഷിതഃ ।

കുലാദിേഭത്താ ജടിലഃ കലികൽമഷനാശനഃ ॥ ൮॥

ചൻദചൂഡാമണിഃ കാൻതഃ പാപഹാരീ സമാഹിതഃ ।

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

അശിതശീകരൌമ്േയാ ഭക്തവാംഛിതദായകഃ ॥ ൯॥

ശാൻതഃ ൈകവൽയസുഖദിദാനൻദ വിഗഹഃ ।

ജ്ഞാനീ ദയായുേതാ ദാംേതാ ബഹ്മദ്േവഷവിവർജിതഃ ॥൧൦॥

പമത്തൈദത്യഭയദഃ ശീകംേഥാ വിബുേധശ്വരഃ ।

രാമാർചിേതാവിധിർനാഗരാജയജ്േഞാപവീതകഃ ॥൧൧॥

സ്ഥൂലകംഠഃ സ്വയംകർതാ സാമേഘാഷപിയഃ പരഃ ।

സ്ഥൂലതുൺേഡാഽഗണീ ധീേരാ വാഗീശിദ്ധിദായകഃ ॥ ൧൨॥

ദൂർവാബിൽവപിേയാഽയക്തമൂർതിരദ്ഭുതമൂർതിമാൻ ।

ൈശേലൻദതനുേജാത്സങ്ഗേഖലേനാത്സുകമാനസഃ ॥ ൧൩॥

സ്വലാവൺയസുധാസാേരാ ജിതമൻമഥവിഗഹഃ ।

സമസ്തജഗദാധാേരാ മായീ മൂഷകവാഹനഃ ॥൧൪॥

ഹൃഷ്ടസ്തുഷ്ടഃ പസൻനാത്മാ സർവസിദ്ധിപദായകഃ ।

അഷ്േടാത്തരശേതൈനവം നാമ്നാം വിഘ്േനശ്വരം വിഭും ॥ ൧൫॥

തുഷ്ടാവ ശംകരഃ പുതം തിപുരം ഹംതുമുത്യതഃ ।

യഃ പൂജേയദേനൈനവ ഭക്ത്യാ സിദ്ധിവിനായകമ് ॥൧൬॥

ദൂർവാദൈലർബിൽവപത്ൈരഃ പുഷ്ൈപർവാ ചംദനാക്ഷൈതഃ ।

സർവാൻകാമാനവാപ്േനാതി സർവവിഘ്ൈനഃ പമുച്യേത ॥
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