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                        శివమహిమనస్తోత్రమ్ 
 

మహిమనః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసద్ృశీ 
స్తోతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తద్వసనానసోవయి గిరః | 
అథాఽవాచ్యః సరవః సవమతిపరిణామావధి గృణన్ 
మమాప్యయష స్తోత్రే హర నిరపవాద్ః పరికరః || ౧|| 

అతీతః పంథానం తవ చ్ మహిమా వాఙ్ానసయః 
అతద్వ్వావృత్త్ోా యం చ్కితమభిధతేో శ్రుతిరపి | 
స కసయ స్తోతవయః కతివిధగుణః కసయ విషయః 
పదే తవర్వవచీనే పతతి న మనః కసయ న వచ్ః || ౨|| 

మధుస్ఫీత్త్ వాచ్ః పరమమమృతం నిరిాతవతః 
తవ బ్రహాన్ కిం వాగపి స్తరగురోరివసాయపద్మ్ | 
మమ తేవత్త్ం వాణం గుణకథనపుణ్యయన భవతః 
పునామీతయర్థేఽస్మాన్ పురమథన బుద్ధిరవావస్మత్త్ || ౩|| 

తవైశ్వరయం యతోజ్జగదుద్యరక్షాప్రలయకృత్ 
త్రయీవస్తో వయసోం తిస్రుషు గుణభినానస్త తనుషు | 
అభవాయనామస్మాన్ వరద్ రమణయామరమణం 
విహంతం వాయక్రోశీం విద్ధత ఇహైకే జ్డధియః || ౪|| 

కిమీహః కింకాయః స ఖలు కిముపాయస్త్రిభువనం 
కిమాధారో ధాత్త్ సృజ్తి కిముపాద్వ్న ఇతి చ్ | 
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అతర్క్యాశ్వర్థయ తవయయనవసర దుఃసే్త హతధియః 
కుతరోయఽయం కాంశితి్ ముఖరయతి మోహ్మయ జ్గతః || ౫|| 

అజ్నాానో లోకాః కిమవయవవంతోఽపి జ్గత్త్ం 
అధిషా్ఠత్త్రం కిం భవవిధిరనాద్ృతయ భవతి | 
అనీశో వా కుర్వయద్ భువనజ్ననే కః పరికరో 
యతో మంద్వ్స్తోవం ప్రతయమరవర సంశేరత ఇమే || ౬|| 

త్రయీ స్తంఖయం యగః పశుపతిమతం వైషణవమితి 
ప్రభినేన ప్రస్తనేే పరమిద్మద్ః పథయమితి చ్ | 
రుచీనాం వైచిత్ర్యయద్ృజుకుటిల నానాపథజుష్ఠం 
నృణామేకో గమయసోవమస్మ పయస్తమరణవ ఇవ || ౭|| 

మహోక్షః ఖట్వంగం పరశురజినం భసా ఫణినః 
కపాలం చేతీయతోవ వరద్ తంత్రోపకరణమ్ | 
స్తర్వస్తోం త్త్మృద్ధిం ద్ధతి త భవద్భూప్రణిహిత్త్ం 
న హి స్తవత్త్ార్వమం విషయమృగతృష్ఠణ భ్రమయతి || ౮|| 

ధ్రువం కశిిత్ సరవం సకలమపరసోవధ్రువమిద్ం 
పరో ధ్రౌవాయఽధ్రౌవ్యయ జ్గతి గద్తి వయసోవిషయే | 
సమస్తోఽప్యయతస్మాన్ పురమథన తైరివస్మాత ఇవ 
స్తోవన్ జిహ్రేమి త్త్వం న ఖలు నను ధృషా్ఠ ముఖరత్త్ || ౯|| 

తవైశ్వరయం యత్త్నద్ యదుపరి విరించిరహరిరధః 
పరిచేేతం యాత్త్వనిలమనలసయంధవపుషః | 
తతో భకిశో్రద్వ్-ిభరగురు-గృణద్వ్ూాం గిరిశ్ యత్ 
సవయం తస్తే త్త్భ్యం తవ కిమనువృతిోరన ఫలతి || ౧౦|| 
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అయత్త్నద్వ్స్తద్య త్రిభువనమవైరవయతికరం 
ద్శాస్తయ యద్వ్్హూనభృత-రణకండూ-పరవశాన్ | 
శిరఃపద్ాశ్రేణ-రచితచ్రణాంభోరుహ-బలః 
స్మేర్వయాసోవద్ూకేోస్త్రిపురహర విస్ఫీరిజతమిద్మ్ || ౧౧|| 

అముషయ తవతేేవా-సమధిగతస్తరం భుజ్వనం 
బలాత్ కైలాస్తఽపి తవద్ధివసతౌ విక్రమయతః | 
అలభ్యపాత్త్లఽపయలసచ్లిత్త్ంగుషాశిరస్మ 
ప్రతిషా్ఠ తవయాయస్ఫద్ ధ్రువముపచితో ముహయతి ఖలః || ౧౨|| 

యద్ృద్ధిం స్తత్ర్యమోణ వరద్ పరమోచ్్ిరపి సతీం 
అధశ్ిక్రే బాణః పరిజ్నవిధేయత్రిభువనః | 
న తచితి్రం తస్మాన్ వరివస్మతరి తవచ్ిరణయః 
న కస్తయపుయననత్య్ భవతి శిరససోవయయవనతిః || ౧౩|| 

అకాండ-బ్రహ్మాండ-క్షయచ్కిత-దేవాస్తరకృపా 
విధేయస్తయఽఽస్ఫద్ యస్త్రినయన విషం సంహృతవతః | 
స కలాాషః కణ్యా తవ న కురుతే న శ్రియమహో 
వికారోఽపి శాాఘ్యయ భువన-భయ- భంగ- వయసనినః || ౧౪|| 

అస్మద్వ్ిర్వ ేనైవ కవచిద్పి సదేవాస్తరనర్థ 
నివరోంతే నితయం జ్గతి జ్యినో యసయ విశిఖః | 
స పశ్యనీనశ్ త్త్వమితరస్తరస్తధారణమభూత్ 
సారః సారోవాయత్త్ా న హి వశిషు పథయః పరిభవః || ౧౫|| 

మహీ పాద్వ్ఘాత్త్ద్ వ్రజ్తి సహస్త సంశ్యపద్ం 
పద్ం విషోణర్భ్ూరమయద్ భుజ్-పరిఘ-రుగణ-గ్రహ- గణమ్ | 
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ముహుర్ద్యార్ద్యసేాం యాతయనిభృత-జ్ట్-త్త్డిత-తట్ 
జ్గద్రక్షాయై తవం నటస్మ నను వామైవ విభుత్త్ || ౧౬|| 

వియద్వ్వాపీ త్త్ర్వ-గణ-గుణిత-ఫేనోద్గమ-రుచిః 
ప్రవాహో వార్వం యః పృషతలఘుద్ృషాః శిరస్మ తే | 
జ్గదీయవపాకారం జ్లధివలయం తేన కృతమితి 
అనేనైవోనేనయం ధృతమహిమ ద్ధవయం తవ వపుః || ౧౭|| 

రథః క్షోణ యంత్త్ శ్తధృతిరగంద్రో ధనురథో 
రథాంగ చ్ంద్రార్ద్య రథ-చ్రణ-పాణిః శ్ర ఇతి | 
ద్ధధక్షోస్తో కోఽయం త్రిపురతృణమాడంబర విధిః 
విధేయైః క్రీడంతోయ న ఖలు పరతంత్ర్యః ప్రభుధియః || ౧౮|| 

హరిస్తో స్తహస్రం కమల బలిమాధాయ పద్యః 
యదేకోనే తస్మాన్ నిజ్ముద్హరనేనత్రకమలమ్ | 
గతో భకుోాద్రేకః పరిణతిమసౌ చ్క్రవపుషః 
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగరిో జ్గత్త్మ్ || ౧౯|| 

క్రతౌ స్తప్యో జాగ్రత్ తవమస్మ ఫలయగ క్రతమత్త్ం 
కవ కరా ప్రధవసోం ఫలతి పురుష్ఠర్వధనమృతే | 
అతస్తోవం సమ్ప్రరక్షా క్రతషు ఫలద్వ్న-ప్రతిభువం 
శ్రుతౌ శ్రద్వ్ంి బధావ ద్ృఢపరికరః కరాస్త జ్నః || ౨౦|| 

క్రియాద్క్షో ద్క్షః క్రతపతిరధీశ్సోనుభృత్త్ం 
ఋషీణామారిోవజ్యం శ్రణద్ సద్స్తయః స్తర-గణాః | 
క్రతభ్రంశ్సోవతోః క్రతఫల-విధాన-వయసనినః 
ధ్రువం కరుంో శ్రద్వ్ి విధురమభిచార్వయ హి మఖః || ౨౧|| 
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ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్తవం దుహితరం 
గతం రోహిద్ భూత్త్ం రిరమయిషుమృషయసయ వపుష్ఠ | 
ధనుష్ఠరణ్యర్వయతం ద్ధవమపి సపత్ర్యకృతమముం 
త్రసంతం తేఽద్వ్యపి తయజ్తి న మృగవాయధరభసః || ౨౨|| 

సవలావణాయశ్ంస్త ధృతధనుషమహ్మనయ తృణవత్ 
పురః పుషాాం ద్ృష్ఠావ పురమథన పుష్ఠరయుధమపి | 
యద్ధ స్త్్ణైం దేవీ యమనిరత-దేహ్మర-ిఘటనాత్ 
అవైతి త్త్వమద్వ్ి బత వరద్ ముగి్ధ యువతయః || ౨౩|| 

శ్ాశానేష్ఠవక్రీడా సారహర పిశాచాః సహచ్ర్వః 
చిత్త్-భస్తాలపః స్రగపి నృకరోటీ-పరికరః | 
అమంగలయం శీలం తవ భవత నామైవమఖిలం 
తథాపి సార్తత్ఈణాం వరద్ పరమం మంగలమస్మ || ౨౪|| 

మనః ప్రతయక్ చితేో సవిధమవిధాయాతో-మరుతః 
ప్రహృషయద్రోమాణః ప్రమద్-సలిలోతేంగతి-ద్ృశ్ః | 
యద్వ్లోకాయహ్మాద్ం హ్రద్ ఇవ నిమజాయమృతమయే 
ద్ధతయంతసోతోవం కిమపి యమినసోత్ కిల భవాన్ || ౨౫|| 

తవమరయసోవం స్తమసోవమస్మ పవనసోవం హుతవహః 
తవమాపసోవం వోయమ తవము ధరణిర్వత్త్ా తవమితి చ్ | 
పరిచేినానమేవం తవయి పరిణత్త్ బిభ్రతి గిరం 
న విద్ాసోతతోోవం వయమిహ త యత్ తవం న భవస్మ || ౨౬|| 

త్రయీం తిస్రో వృతీోస్త్రిభువనమథో త్రీనపి స్తర్వన్ 
అకార్వద్్యరవర్క్ణస్త్రిభిరభిద్ధత్ తీరణవికృతి | 
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తరీయం తే ధామ ధవనిభిరవరుంధానమణుభిః 
సమసో-వయసోం త్త్వం శ్రణద్ గృణాతోయమితి పద్మ్ || ౨౭|| 

భవః శ్రోవ రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహమహ్మన్ 
తథా భీమేశానావితి యద్భిధానాషకామిద్మ్ | 
అముష్మాన్ ప్రతేయకం ప్రవిచ్రతి దేవ శ్రుతిరపి 
ప్రియాయాస్త్్ాధామేన ప్రణిహిత-నమస్తయఽస్మా భవతే || ౨౮|| 

నమో నేద్ధషా్ఠయ ప్రియద్వ ద్విషా్ఠయ చ్ నమః 
నమః క్షోద్ధషా్ఠయ సారహర మహిషా్ఠయ చ్ నమః | 
నమో వరిిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ్ నమః 
నమః సరవస్త్్ా  తే తద్ధద్మతిసర్వవయ చ్ నమః || ౨౯|| 

బహుల-రజ్స్త విశోవతరతౌో భవాయ నమో నమః 
ప్రబల-తమస్త తత్ సంహ్మర్థ హర్వయ నమో నమః | 
జ్న-స్తఖకృతే సతోోవద్రిక్తో మృడాయ నమో నమః 
ప్రమహస్మ పదే నిస్త్్గైుణ్యయ శివాయ నమో నమః || ౩౦|| 

కృశ్-పరిణతి-చేతః కేాశ్వశ్యం కవ చేద్ం 
కవ చ్ తవ గుణ-స్ఫమోలాంఘినీ శ్శ్వద్ృద్ధిః | 
ఇతి చ్కితమమందీకృతయ మాం భకిోర్వధాద్ 
వరద్ చ్రణయస్తో వాకయ-పుషోరపహ్మరమ్ || ౩౧|| 

అస్మత-గిరి-సమం స్తయత్ కజ్జలం స్మంధు-పాత్రే 
స్తర-తరువర-శాఖ లఖనీ పత్రమురీవ | 
లిఖతి యద్ధ గృహీత్త్వ శారద్వ్ సరవకాలం 
తద్పి తవ గుణానామీశ్ పారం న యాతి || ౩౨|| 
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అస్తర-స్తర-మునీంద్రైరరిితస్తయందు-మౌలః 
గ్రథిత-గుణమహిమోన నిరుగణస్తయశ్వరసయ | 
సకల-గణ-వరిషాః పుషరద్ంత్త్భిధానః 
రుచిరమలఘువృత్్ోః స్తోత్రమేతచ్కిార || ౩౩|| 

అహరహరనవద్యం ధూరజటః స్తోత్రమేతత్ 
పఠతి పరమభకాోా శుద్-ిచితోః పుమాన్ యః | 
స భవతి శివలోకే రుద్రతలయసోథాఽత్ర 
ప్రచురతర-ధనాయుః పుత్రవాన్ కీరిోమాంశ్ి || ౩౪|| 

మహేశానానపరో దేవో మహిమోన నాపర్వ స్తోతిః | 
అఘ్యర్వనానపరో మంత్రో నాస్మో తతోవం గురోః పరమ్ || ౩౫|| 

దీక్షా ద్వ్నం తపస్ఫోరేం జాానం యాగ్ధద్ధకాః క్రియాః | 
మహిమనసోవ పాఠసయ కలాం నారహంతి షోడశీమ్ || ౩౬|| 

కుస్తమద్శ్న-నామా సరవ-గంధరవ-ర్వజ్ః 
శ్శిధరవర-మౌలర్థయవదేవసయ ద్వ్సః | 
స ఖలు నిజ్-మహిమోన భ్రషా ఏవాసయ రోష్ఠత్ 
సోవనమిద్మకారీిద్ ద్ధవయ-ద్ధవయం మహిమనః || ౩౭|| 

స్తరగురుమభిపూజ్య సవరగ-మోక్షైక-హేతం 
పఠతి యద్ధ మనుషయః ప్రంజ్లిర్వననయ-చేత్త్ః | 
వ్రజ్తి శివ-సమీపం కిననరః స్ఫోయమానః 
సోవనమిద్మమోఘం పుషరద్ంతప్రణతమ్ || ౩౮|| 

ఆసమాపోమిద్ం స్తోత్రం పుణయం గంధరవ-భ్ష్మతమ్ | 
అనౌపమయం మనోహ్మరి సరవమీశ్వరవరణనమ్ || ౩౯|| 
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ఇతేయష్ఠ వాంమయీ పూజా శ్రీమచ్ేంకర-పాద్యః | 
అరిరత్త్ తేన దేవ్యశ్ః ప్రీయత్త్ం మే సద్వ్శివః || ౪౦|| 

తవ తతోవం న జానామి కీద్ృశోఽస్మ మహేశ్వర | 
యాద్ృశోఽస్మ మహ్మదేవ త్త్ద్ృశాయ నమో నమః || ౪౧|| 

ఏకకాలం ద్ధవకాలం వా త్రికాలం యః పఠేననరః | 
సరవపాప-వినిరుాకోః శివ లోకే మహీయతే || ౪౨|| 

శ్రీ పుషరద్ంత-ముఖ-పంకజ్-నిరగతేన 
స్తోత్రేణ కిలి్ష-హర్థణ హర-ప్రియేణ | 
కణాస్మేతేన పఠితేన సమాహితేన 
స్తప్రీణితో భవతి భూతపతిరాహేశ్ః || ౪౩|| 

 


