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                        శతరుద్రీయం 
 

వ్యాస ఉవ్యచ – 
ప్రజాపతీనం ప్రథమం తేజసం పురుషం ప్రభుమ్ | 
భువనం భూరుువం దేవం సర్వలోకేశవర్ం ప్రభుమ్ || ౧ || 

ఈశానం వర్దం పార్థ దృషటవ్యనసి శంకర్మ్ | 
తం గచఛ శర్ణం దేవం వర్దం భువనేశవర్మ్ || ౨ || 

మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ | 
త్ర్ాక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీర్వ్యససమ్ || ౩ || 

మహాదేవం హర్ం సథణం వర్దం భువనేశవర్మ్ | 
జగత్ర్్రధానమధికం జగత్ప్్రతమధీశవర్మ్ || ౪ || 

జగద్యానం జగద్ద్వీపం జయినం జగతో గతిమ్ | 
విశావత్మానం విశవసృజం విశవమూర్తం యశసివనమ్ || ౫ || 

విశ్వవశవర్ం విశవవర్ం కర్ాణామీశవర్ం ప్రభుమ్ | 
శంభుం సవయంభుం భూతేశం భూతభవాభవోదువమ్ || ౬ || 

యోగం యోగేశవర్ం శర్వం సర్వలోకేశవరేశవర్మ్ | 
సర్వశ్రేషఠం జగచ్ఛ్ఛరషఠం వర్షఠం పర్మేష్ఠఠనమ్ || ౭ || 
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లోకత్ర్యవిధాత్మర్మేకం లోకత్ర్యాశ్రయమ్ | 
సుదుర్జయం జగనాథం జనామృత్యాజరాతిగమ్ || ౮ || 

జాానత్మానం జాానగమాం జాానశ్రేషటం సుదుర్వదం | 
దాత్మర్ం చైవ భక్తతనం ప్రసదవిహిత్మనవరాన్ || ౯ || 

తసా పార్షదా దివ్యా రూపైరాానవిధైర్వభోః | 
వ్యమన జటిలా మండా హ్రసవగ్రీవ్య మహోదరాోః || ౧౦ || 

మహాక్తయా మహోత్మాహా మహాకరాాసతథాపరే | 
అననైర్వకృతోః పాదోః పార్థ వేషైశచ వైకృతోః || ౧౧ || 

ఈదృశోః స మహాదేవోః పూజామానో మహేశవర్ోః | 
స శివసతత తేజస్వవ ప్రసదాదాాతి తేఽగ్రతోః || ౧౨ || 

తసిానోోరే సదా పార్థ సంగ్రామే లోమహర్షణే | 
ద్రౌణికర్ాకృపైరుుపాతం మహేష్వవసోః ప్రహార్భోః || ౧౩ || 

కసతం సేనం తదా పార్థ మనసపి ప్రధర్షయేత్ | 
ఋతే దేవ్యనాహేష్వవసదబహురూపానాహేశవరాత్ || ౧౪ || 

సథత్యమతాహతే కశిచనా తసిానాగ్రతోః సిథతే | 
న హి భూతం సమం తేన త్రిషు లోకేషు విదాతే || ౧౫ || 

గంధేవ్యపి హి సంగ్రామే తసా క్రుదధసా శత్ర్వోః | 
విసంజాా హతభూయిష్వఠ వేపనత చ పతనత చ || ౧౬ || 



 
 

శతరుద్రీయం                                              www.HariOme.com                                                           Page 3 

 

తస్మా నమసుత కుర్వనోత దేవ్యసితషఠనత వై దివి | 
యే చానేా మానవ్య లోకే యే చ సవర్ుజితో నరాోః || ౧౭ || 

యే భక్తత వర్దం దేవం శివం రుద్రమమాపతిమ్ | 
ఇహ లోకే సుఖం ప్రాపా తే యానత పర్మాం గతిమ్ || ౧౮ || 

నమసుురుషవ కంతేయ తస్మా శాంత్మయ వై సదా | 
రుద్రాయ శితికంఠాయ కనష్వఠయ సువర్చసే || ౧౯ || 

కపర్వనే కరాళాయ హర్ాక్ష వర్దాయ చ | 
యామాాయార్కతకేశాయ సదవృతేత శంకరాయ చ || ౨౦ || 

క్తమాాయ హర్నేత్రాయ సథణవే పురుష్వయ చ | 
హర్కేశాయ మండాయ కనష్వటయ సువర్చసే || ౨౧ || 

భాసురాయ సుతీరాథయ దేవదేవయ ర్ంహసే | 
బహురూపాయ శరావయ ప్రియాయ ప్రియవ్యససే || ౨౨ || 

ఉష్ణాష్ఠణే సువక్తాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే | 
గిరీశాయ సుశాంత్మయ పతయే చీర్వ్యససే || ౨౩ || 

హిర్ణాబాహవే రాజన్నాగ్రాయ పతయే దిశామ్ | 
పర్జనాపతయే చైవ భూత్మనం పతయే నమోః || ౨౪ || 

వృక్షాణాం పతయే చైవ గవ్యం చ పతయే తథా | 
వృక్షైరావృతక్తయాయ సేననేా మధామాయ చ || ౨౫ || 
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స్రువహసతయ దేవ్యయ ధనవనే భార్ువ్యయ చ | 
బహురూపాయ విశవసా పతయే మంజవ్యససే || ౨౬ || 

సహస్రశిర్సే చైవ సహస్రనయనయ చ | 
సహస్రబాహవే చైవ సహస్రచర్ణాయ చ || ౨౭ || 

శర్ణం గచఛ కంతేయ వర్దం భువనేశవర్మ్ | 
ఉమాపతిం విరూపాక్షం దక్షయజానబర్హణమ్ || ౨౮ || 

ప్రజానం పతిమవాగ్రం భూత్మనం పతిమవాయమ్ | 
కపర్వనం వృష్వవర్తం వృషనభం వృషధవజమ్ || ౨౯ || 

వృషదర్్ం వృషపతిం వృషశృంగం వృషర్షభమ్ | 
వృష్వంకం వృషభదార్ం వృషభం వృషభేక్షణమ్ || ౩౦ || 

వృష్వయుధం వృషశర్ం వృషభూతం మహేశవర్మ్ | 
మహోదర్ం మహాక్తయం ద్ద్వపిచర్ానవ్యసినమ్ || ౩౧ || 

లోకేశం వర్దం మండం బ్రహాణాం బ్రాహాణప్రియమ్ | 
త్రిశూలపాణిం వర్దం ఖడుచర్ాధర్ం శుభం || ౩౨ || 

పినకినం ఖడుధర్ం లోక్తనం పతిమీశవర్మ్ | 
ప్రపదేా శర్ణం దేవం శర్ణాం చీర్వ్యససమ్ || ౩౩ || 

నమసతస్మా సురేశాయ యసా వైశ్రవణోః సఖా | 
సువ్యససే నమో నతాం సువ్రత్మయ సుధనవనే || ౩౪ || 
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ధన్నర్ధరాయ దేవయ ప్రియధనవయ ధనవనే | 
ధనవంతరాయ ధన్నషే ధనవచారాాయ తే నమోః || ౩౫ || 

ఉగ్రాయుధాయ దేవయ నమోః సుర్వరాయ చ | 
నమోఽసుత బహురూపాయ నమసేత బహుధనవనే || ౩౬ || 

నమోఽసుత సథణవే నతాం నమసతస్మా సుధనవనే | 
నమోఽసుత త్రిపుర్ఘ్నాయ భవఘ్నాయ చ వై నమోః || ౩౭ || 

వనస్తీనం పతయే నరాణాం పతయే నమోః | 
మాతౄణాం పతయే చైవ గణానం పతయే నమోః || ౩౮ || 

గవ్యం చ పతయే నతాం యజాానం పతయే నమోః | 
అపాం చ పతయే నతాం దేవ్యనం పతయే నమోః || ౩౯ || 

పూషా్ణ దంతవినశాయ త్ర్ాక్షాయ వర్దాయ చ | 
హరాయ నీలకంఠాయ సవర్ాకేశాయ వై నమోః || ౪౦ || 

 


