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                        రుద్రాధ్యాయ స్తుతి 
 

ధ్యానం || 
ఆపాతాళ నభః స్థలంత భువన బ్రహ్మండమావిస్తుర- 
జ్జ్యోతిః స్ఫుటిక లంగ మౌళివిలస్త్ పూర్ణందు వంతామృతః | 
అస్తుకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువకాన్ జపన్ 
ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపద్ం విప్రోఽభిషంచేచ్ఛవిమ్ || 

బ్రహ్మండ వాపుదేహ్ః భసిత హిమరుచా భాస్మానా భుజంగః 
కంఠే కాలః కపర్దః కలత శశికలశచండ కోద్ండ హస్ఫుః || 
త్ర్ాక్షా రుద్రాక్షమాలః స్లలతవప్లషాశ్శంభవ మూర్తుభేదః 
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూకు ప్రకటిత విభవః నః ప్రయచ్ింతు సౌఖ్ామ్ || 

ఇతుాకాుా  స్తవరం స్ఫంబం స్మృతావ శంకరపాదుకే 
ధ్యాతావ యయౌ గణాధీశః శివస్నిిధిమాద్ర్త్ | 
తతః ప్రణమా బహుధ్య కృతాంజల ప్లటః ప్రభుః 
శంభుం స్తుతుం మతిం చ్క్రే స్ర్వభీష్టప్రదయకమ్ || 

గణేశ ఉవచ్ – 
నమస్తు దేవ దేవయ నమస్తు రుద్ర మనావే | 
నమస్తు చ్ంద్రచూడాయాప్లాతోత ఇష్వే నమః || ౧ || 

నమస్తు పారవతీకాంతా-యైకరూపాయ ధనవనే | 
నమస్తు భగవన్ శంభో బాహుభాాముత తే నమః || ౨ || 
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ఇషః శివతమా యా తే తయా మృడాయ రుద్రమామ్ | 
శివం ధనురాద్బభూవ తేనాప్స మృడయాధునా || ౩ || 

శరవా యా శివతమా తయాప్స మృడయ ప్రభో | 
యా తే రుద్ర శివ నితాం స్రవమంగళస్ఫధనమ్ || ౪ || 

తయాభిచాకశీహి తవం తనువ మాముమాపతే | 
ఘోరయా తనువచాప్స రుద్రాదాఽపాపకాశినీ || ౫ || 

యా తయా మృడయ స్ఫవమిన్ స్ద శనుమయా ప్రభో | 
గిర్తశను మహ్రుద్ర హస్తు యామిషమస్ువే || ౬ || 

బిభర్తి తాం గిర్తత్రాద్ా శివం కురు శివపతే | 
శివేన వచ్స్ఫ రుద్ర నితాం వచావదమసి || ౭ || 

తవద్భక్తు పర్తపూతాంగం మహింసః ప్లరుష్ం జగత్ | 
యచ్చ శరవ జగతిరవమయక్షమం స్తమనా అస్త్ || ౮ || 

యథాతథావమాం రుద్ర తద్నాధ్యప్స మే ప్రభో | 
రుద్ర తవమ్ ప్రథమో దైవ్యా భిష్క్ పాపవినాశకః || ౯ || 

అధివకాుఽధావ్యచ్నామం భావలంగారచకం ముద | 
అహీన్ స్ర్వన్ యాతు ధ్యనాః స్ర్వ అపాద్ా జంభయన్ || ౧౦ || 

అసౌ తామ్రోరుణో బభ్రః నీలగ్రీవః స్తమంగళః | 
విలోహితో స్ుాయం శంభో తవద్ధిషాాన ఏవ హి || ౧౧ || 

నమో నమస్తు భగవన్ నీలగ్రీవ మీఢుషే | 
స్హస్రాక్షాయ శుదధయ స్చ్ఛచదనంద్ మూరుయే || ౧౨ || 
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ఉభయోగార్తుి  యోర్యో యా ధనవనస్ఫుం ప్రముంచ్తామ్ | 
స్ంప్రాపా ధనురనేాషాం భయాయ ప్రభవిష్ాతి || ౧౩ || 

అస్మద్భయ వినాశ్రథ మధునాభయద్ ప్రభో | 
యాశచతే హస్ు ఇష్వః పరతా భగవ్య వప || ౧౪ || 

అవతతా ధనుశచతవం స్హస్రాక్ష శతేషధే | 
ముఖా నిశీరా శలానాం శివ్య నః స్తమనా భవ || ౧౫ || 

విజాం ధనుర్తద్ం భూయాత్ విశలోా బాణవనప్స | 
అనేశనిిష్వశ్చప్స హ్ాభురస్తు నిష్ంగథః || ౧౬ || 

కపర్తదనో మహేశస్ా యది నాభుర్తిష్ంగథః | 
ఇష్వ్య ప్స స్మర్థశ్చచత్ స్ఫమర్థోతు భయం భవేత్ || ౧౭ || 

యా తే హేతిరధనురహస్తున మీఢుష్టమ బభూవ యా | 
తయాఽస్ఫమన్ విశవతస్తున పాలయ తవమయక్షమయా || ౧౮ || 

అనాతతాయాఽయుధ్యయ నమస్తు ధృష్ణవే నమః | 
బాహుభాాం ధనవనే శంభో నమో భూయో నమో నమః || ౧౯ || 

పర్తతే ధనవనో హేతిః విశవతోఽస్ఫమన్ వృణకుు నః | 
ఇషధిస్ువ యా తావద్స్మదర్ నిధేహి తమ్ || ౨౦ || 

హిరణా బాహవే తుభాం స్తనానేా తే నమో నమః | 
దిశ్ం చ్ పతయే తుభాం పశూనాం పతయే నమః || ౨౧ || 

తివషీమతే నమస్తుభాం నమః స్సిపంజర్య తే | 
నమః పథీనాం పతయే బభుుశ్య నమో నమః || ౨౨ || 
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నమో వివాధినేఽనాినాం పతయే ప్రభవే నమః | 
నమస్తు హర్తకేశ్య రుద్రాయ-సూుపవీతినే || ౨౩ || 

ప్లషాటనాం పతయే తుభాం జగతాం పతయే నమః | 
స్ంస్ఫర హేతి రూపాయ రుద్రాయాపాాతతావినే || ౨౪ || 

క్షేత్రాణాం పతయే తుభాం సూతాయ స్తకృతాతమనే | 
అహనాుోయ నమస్తుభాం వనానాం పతయే నమః || ౨౫ || 

రోహితాయ స్థపతయే మంత్రిణే వణిజాయ చ్ | 
కక్షాణాం పతయే తుభాం నమస్తుభాం భువంతయే ||౨౬|| 

తదవర్తవస్కృతాయాస్తు మహ్దేవయ తే నమః | 
ఓషాధీనాం చ్ పతయే నమస్తుభాం మహ్తమనే || ౨౭ || 

ఉచ్చచరోోషాయ ధీర్య ధీర్న్ క్రనదయతే నమః || ౨౮ || 

పతీునాం పతయే తుభాం కృతిివీతాయ తే నమః | 
ధ్యవతే ధవలయాఽప్స స్తుానాం పతయే నమః || ౨౯ || 

అవాధినీనాం పతయే కకుభాయ నిష్ంగిణే | 
స్తునానాం పతయే తుభాం దివేాషధిమతే నమః || ౩౦ || 

తస్కర్ణాం చ్ పతయే వంచ్తే పర్తవంచ్తే | 
స్ఫుయూనాం పతయే తుభాం నమస్తుఽస్తు నిచేరవే || ౩౧ || 

నమః పర్తచ్ర్యాఽప్స మహ్రుద్రాయ తే నమః | 
అరణాానాం చ్ పతయే ముష్ణతాం పతయే నమః || ౩౨ || 
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ఉషీణషణే నమస్తుభాం నమో గిర్తచ్ర్య తే | 
కులంచానాం చ్ పతయే నమస్తుభాం భవయ చ్ || ౩౩ || 

నమో రుద్రాయ శర్వయ తుభాం పశుపతయే నమః | 
నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశ్చగ్రేవధ్యయ చ్ || ౩౪ || 

నమో దూర్వధ్యయాఽప్స నమో హంత్రే నమో నమః | 
హనీయస్త నమస్తుభాం నీలగ్రీవయ తే నమః || ౩౫ || 

నమస్తు శితికంఠాయ నమస్తుఽస్తు కపర్తదనే | 
నమస్తు వ్యాపుకేశ్య స్హస్రాక్షాయ మీఢుషే || ౩౬ || 

గిర్తశ్య నమస్తుఽస్తు శిప్సవిషాటయ తే నమః | 
నమస్తు శంభవే తుభాం మయోభవ నమోఽస్తు తే || ౩౭ || 

మయస్కర నమస్తుభాం శంకర్య నమో నమః | 
నమశిశవయ శర్వయ నమశిశవతర్య చ్ || ౩౮ || 

నమసుర్థోయ కూలాయ నమః పార్ాయ తే నమః | 
ఆవర్ాయ నమస్తుఽస్తు నమః ప్రతరణాయ చ్ || ౩౯ || 

నమ ఉతురణాయాఽప్స హర్ఽతార్ాయ తే నమః | 
ఆలదాయ నమస్తుఽస్తు భకాునాం వరదయ చ్ || ౪౦ || 

నమశశషాపోయ ఫేనాాయ సికతాాయ నమో నమః | 
ప్రవహ్ాయ నమస్తుఽస్తు హ్రస్ఫవయాఽస్తు నమో నమః || ౪౧ || 

వమనాయ నమస్తుఽస్తు బృహతే చ్ నమో నమః | 
వర్షియస్త నమస్తుఽస్తు నమో వృదధయ తే నమః || ౪౨ || 
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స్ంవృధవనే నమస్తుభామగ్రియాయ నమో నమః | 
ప్రథమాయ నమస్తుభామాశవే చాజిర్య చ్ || ౪౩ || 

శీఘ్రియాయ నమస్తుఽస్తు శీభాాయ చ్ నమో నమః | 
నమ ఊర్మోయ శర్వయాఽపావస్వనాాయ తే నమః || ౪౪ || 

స్రోతస్ఫాయ నమస్తుభాం దీవపాాయ చ్ నమో నమః | 
జ్యాషాాయ చ్ నమస్తుభాం కనిషాాయ నమో నమః || ౪౫ || 

పూరవజాయ నమస్తుభాం నమోస్ుాపరజాయ చ్ | 
మధామాయ నమస్తుభామపగలభయ తే నమః || ౪౬ || 

జఘనాాయ నమస్తుభాం బుధిియాయ నమో నమః | 
స్తభాాయ ప్రతిస్ర్ాయ యామాాయ చ్ నమో నమః || ౪౭ || 

క్షేమాాయ చ్ నమస్తుభాం యామాాయ చ్ నమో నమః | 
ఉరవర్ాయ నమస్తుభాం ఖ్లాయ చ్ నమో నమః || ౪౮ || 

శ్లుకాాయ చాఽవస్ఫనాాయాఽవస్వనాాయ చ్ తే నమః | 
నమో వనాాయ కక్షాాయ మౌనాయోయ చ్ నమో నమః || ౪౯ || 

శ్రవయ చ్ నమస్తుభాం ప్రతిశ్రవ నమో నమః | 
ఆశుషేణాయ శూర్య నమోస్ఫుాఽశురథాయ చ్ || ౫౦ || 

వరూథనే పర్తమణే చ్ బిలమనే చ్ నమో నమః | 
శ్రుతాయ శ్రుతస్తనాయ నమః కవచ్ఛనే నమః || ౫౧ || 

దునుదభాాయ నమస్తుభామాఽహననాాయ తే నమః | 
ప్రహితాయ నమస్తుభాం ధృష్ణవే ప్రమృశ్య చ్ || ౫౨ || 
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పార్య పారవిందయ నమసుక్షేణష్వే నమః | 
స్తధనవనే నమస్తుభాం స్ఫవయుధ్యయ నమో నమః || ౫౩ || 

నమః స్రుతాాయ పథాాయ నమః కాట్యాయ తే నమః | 
నమో నీపాాయ స్తదాయ స్రస్ఫాయ చ్ తే నమః || ౫౪ || 

నమో నాదాయ భవాయ వైశంతాయ నమో నమః | 
అవట్యాయ నమస్తుభాం నమః కూపాాయ తే నమః || ౫౫ || 

అవర్ిోయ చ్ వర్ిోయ మేఘ్యాయ చ్ నమో నమః | 
విదుాతాాయ నమస్తుభామీధ్రియాయ నమో నమః || ౫౬ || 

ఆతపాాయ నమస్తుభాం వతాాయ చ్ నమో నమః | 
ర్షమయాయ నమస్తుభాం వస్ువాయ నమో నమః || ౫౭ || 

వస్తుపాయ నమస్తుభాం నమస్తిమాయతే నమః | 
నమో రుద్రాయ తామ్రాయాఽపారుణాయ చ్ తే నమః || ౫౮ || 

నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశశంగాయ తే నమః | 
నమసుర్థోయ కూలాయ సికతాయ నమో నమః || ౫౯ || 

ప్రవహ్ాయ నమస్తుభామిర్తణాాయ నమో నమః | 
నమస్తు చ్ంద్రచూడాయ ప్రపథాాయ నమో నమః || ౬౦ || 

క్తంశిలయ నమస్తుఽస్తు క్షయణాయ చ్ తే నమః | 
కపర్తదనే నమస్తుఽస్తు నమస్తుఽస్తు ప్లలస్ుయే || ౬౧ || 

నమో గోషాాోయ గృహ్ాయ గ్రహ్ణాం పతయే నమః | 
స్మస్ులపోయ గేహ్ాయ గుహ్వస్ఫయ తే నమః || ౬౨ || 
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కాట్యాయ గహవర్షాాయ హ్రద్యాాయ చ్ తే నమః | 
నివేషాపోయ నమస్తుభాం పాగంస్వాయ తే నమః || ౬౩ || 

రజస్ఫాయ నమస్తుభాం పర్తపర తర్య చ్ | 
నమస్తు హర్తకేశ్య శుషాకోయ చ్ నమో నమః || ౬౪ || 

హర్తతాాయ నమస్తుభాం హర్తద్వర్ణయ తే నమః | 
నమః ఉర్మోయ సూర్మోయ పర్ణోయ చ్ నమో నమః || ౬౫ || 

నమోఽపగురమాణాయ పరణశదాయ తే నమః | 
అభిఘితే చాఽఖ్ఖిద్తే నమః ప్రఖ్ఖిద్తే నమః || ౬౬ || 

విశవరూపాయ విశ్వయ విశ్వధ్యర్య తే నమః | 
త్ర్ాంబకాయ చ్ రుద్రాయ గిర్తజాపతయే నమః || ౬౭ || 

మణికోటీర కోటిస్థ కాంతిదీపాుయ తే నమః | 
వేద్వేదంత వేదాయ వృషారూఢాయ తే నమః || ౬౮ || 

అవిజ్యేయ స్వరూపాయ స్తంద్ర్య నమో నమః | 
ఉమాకాంత నమస్తుఽస్తు నమస్తు స్రవస్ఫక్షిణే || ౬౯ || 

హిరణా బాహవే తుభాం హిరణాాభరణాయ చ్ | 
నమో హిరణా రూపాయ రూపాతీతాయ తే నమః || ౭౦ || 

హిరణాపతయే తుభామంబికాపతయే నమః | 
ఉమాయాః పతయే తుభాం నమః పాపప్రణాశక || ౭౧ || 

మీఢుష్టమాయ దుర్ాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతస్త | 
తవాస్త బిలవపూజాాయ నమః కళ్యాణరూప్సణే || ౭౨ || 
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అపార కళ్యాణ గుణారణవయ 
శ్రీ నీలకంఠాయ నిరంజనాయ | 
కాలంతకాయాఽప్స నమో నమస్తు 
దికాకలరూపాయ నమో నమస్తు || ౭౩ || 

వేదంతబృంద్స్తుత స్దుణాాయ 
గుణప్రవీణాయ గుణాశ్రయాయ | 
శ్రీ విశవనాథాయ నమో నమస్తు 
కాశీ నివస్ఫయ నమో నమస్తు || ౭౪ || 

అమేయ సౌంద్రా స్తధ్యనిధ్యన 
స్మృదిధరూపాయ నమో నమస్తు | 
ధర్ధర్కార నమో నమస్తు 
ధ్యర్స్వరూపాయ నమో నమస్తు || ౭౫ || 

నీహ్ర శైలతమజ హృదివహ్ర 
ప్రకాశ హ్ర ప్రవిభాసి వీర | 
వీర్శవర్ఽపారద్యానిధ్యన 
పాహి ప్రభో పాహి నమో నమస్తు || ౭౬ || 

ఏవం స్తుతావ మహ్దేవం ప్రణిపతా ప్లనః ప్లనః | 
కృతాంజల ప్లటస్ుసౌథ పార్శా డంఠివినాయకః || 
తమాలోకా స్తతం ప్రాపుం వేద్ం వేదంగపారగం | 
స్తిహ్శ్రుధ్యర్ స్ంవీతం ప్రాహ డంఠిం స్దశివః || 
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ఇతి శ్రీ శివ రహస్తా హర్ఖ్యా తృతీయాంశ్చ పూర్వర్థ గణేశ కృత రుద్రాధ్యాయ స్తుతిః నామ 
ద్శమోధ్యాయః || 
అనేనా శ్రీగణేశ కృత శ్లుకాతమక రుద్రధ్యాయ పార్యణేన శ్రీ విశ్చవశవర స్తిప్రీత స్తిప్రస్నోి 
వరదో భవతు|| 


