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శివ కేశాది పాదాంత వర్ణన స్తోత్రాం 
 

దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజతసర్ససుర్సర్ధ్త్పార్పర్యాంతనిర్య- 
త్పారాంశుసోాంబాః పిశాంగాసుోలితపర్ధ్ణత్పర్క్ోశాలీలత్ప వాః | 
దురాారాపత్తోగర్ోశ్రితనిఖిలజనోత్పోర్ణే ర్జ్జుభూత్ప 
ఘోరాఘోర్వారుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్ూ శారాాాః క్పరాదాః || ౧ || 

కుర్ానిిరాాణమార్గప్రగమపర్ధ్లసద్రూపయస్తపానశాంకాం 
శక్రార్వణాం పురాణాం త్రయవిజయక్ృతసాష్టరేఖయమాణమ్ | 
అవ్యయదవ్యయజముచ్చైర్లిక్హిమధరాధితయకాంతస్త్రిధోదయ- 
జ్జుహాివ్యయభాం మృడానీక్మితురుడుపరుకాాండర్ాం వస్త్రిపుాండ్రమ్ || ౨ || 

క్రుధయద్గగర్వప్రసాదనత్తసమయపదాంగుష్ఠసాంక్రాాంతలాక్షా- 
బాందుసార్ధ్న సూరారేాః సఫటిక్మణిదృష్నూగిమాణిక్యశోభమ్ | 
మూరునిుదయదిదవయసాంధోాః పత్తతశఫర్ధ్కకర్ధ్ వో మసోక్ాం సాో- 
దస్తోకపత్తోక్ృత్చయ హుతవహక్ణికమోక్షర్మక్షాం సదక్షి || ౩ || 

భూత్చయ దృగ్భూతయాః సాయదయదహిమహిమరుగ్బాంబయాః సిగనవర్ణణ 
దైత్యయఘధాాంసశాంసీ సుఫట ఇవ పర్ధ్వేషావశేషో విభాత్త | 
సర్గసితయాంతవృత్తోర్ూయి సముపగతేతీవ నిర్ాృతోగర్ాాం 
శరాాణీభరుోరుచ్చైరుయగళమథ దధదిాభ్రమాం తద్భ్ూరవోర్ాాః || ౪ || 
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యుగ్మూ రుకూబుపిాంగ్మ గ్రహ ఇవ పిహితే ద్రాగయయాః ప్రాగుదహిత్ప 
శైలసయ ధ్ాాంతనీలాాంబర్ర్చితబృహతకాంచుకోఽభూత్రారపాంచాః | 
తే త్రైనేత్రే పవిత్రే త్రిదశవర్ఘటామిత్రజైత్రోగ్రశస్త్రే 
నేత్రే నేత్రే భవేత్పాం ద్భ్తమిహ భవత్పమిాంద్రియాశాానిాయాంతుాం || ౫ || 

చాండీవకేర్ాణేచ్ఛోసోదను భగవతాః పాాండురుకాాండుగాండ- 
ప్రోదయతకాండాం వినేతుాం వితనుత ఇవ యే ర్తికోణైర్ధ్ాఘృష్టటమ్ | 
చాండార్ధ్ైర్ూాండలాభే సతతనతజనధ్ాాంతఖాండాత్తశాండే 
ఛాండీశే తే శ్రియేసాోమధిక్మవనత్పఖాండలే కుాండలే వాః || ౬ || 

ఖటాాాంగోదగ్రపాణేాః సుఫటవిక్టపుటో వక్ేర్ాంధ్రప్రవేశ- 
ప్రేప్ససదాంచతఫణోరుశాసదత్తధవళాహాంద్రశాంకాం దధ్నాః | 
యుషాూక్ాం క్రమవకేాంబురుహపర్ధ్లసతకర్ధ్ణకకర్శోభాః 
శశాత్పేణయ భూయాదలమత్తవిమలోతుోాంగకోణాః స ఘోణాః || ౭ || 

క్రుధయతయదన యయాః సాాాం తనుమత్తలసతోర్ధ్బాంబత్పాం లక్షయాంతీ 
భరేే సారానత్తనిఘ్ని ముహుర్ధ్తర్వధూశాంక్యా శైలక్న్యయ | 
యుషాూాంస్తో శశాదుచ్చైర్బహుళదశమీశర్ార్వశాత్తశుభ్రా- 
వవ్యయసాోాం దివయసాంధోాః క్మితుర్వనమలోోక్పాలౌ క్పోలౌ || ౮ || 

య భాసా భాతుయపాాంతసిత ఇవ నిభృతాం కౌసుోభో ద్రష్టటమిచో- 
నోసతిస్త్రిహానిిత్పాంతాం గళగతగర్ళాం పతుయరుచ్చైాః పశూన్యమ్ | 
ప్రోదయత్రేారమాణ యమార్ద్దర పిబత్త గ్ర్ధ్సుత్ప సాంపదాః సాత్తరేక 
లోకాః శోణీక్ృత్పాంత్ప యదధర్మహసా స్తఽధర్ణ వో విధత్పోమ్ || ౯ || 
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అతయర్ిాం రాజతే యా వదనశశధరాదుదగలచ్చైరువ్యణీ- 
పీయూషాాంభాఃప్రవ్యహప్రసర్పర్ధ్లసతేఫనబాందావళీవ | 
దేయాత్పస దాంతపాంక్తోశిైర్మిహ దనుదయాదద్గవ్యర్ధ్క్సయ 
దుయత్పయ దీప్ోాందుకుాందచోవిర్మలతర్ప్రోనిత్పగ్రా ముదాం వాః || ౧౦ || 

నయకుకర్ానుిర్ారాభృనిిభఘనసమయదునష్టమేఘౌఘఘోష్ాం 
స్ఫఫర్ుదారునుత్తితోరుధానితమపి పర్బ్రహూభూతో గభీర్ాః | 
సువయకోోఽవయక్ోమూరేోాః ప్రక్టితక్ర్ణాః ప్రాణన్యథసయ సత్పయాః 
ప్రీత్పయ వాః సాంవిదధ్యతఫలవిక్లమలాం జనూ న్యదాః స న్యదాః || ౧౧ || 

భాసా యసయ త్రిలోకీ లసత్త పర్ధ్లసతేఫనబాందార్ణవ్యాంత- 
రాాుమగ్మివ్యత్తగౌర్సుోలితసుర్సర్ధ్దార్ధ్ప్సర్ప్రసార్ాః | 
పీన్యత్పూ దాంతభాభిర్ూృశమహహహకరాత్తభీమాః సదేషాటాం 
పుషాటాం తుష్టటాం క్ృషీష్ట సుఫటమిహ భవత్పమటటహాస్తఽష్టమూరేోాః || ౧౨ || 

సద్యయజ్జత్పఖయమాపయాం యదువిమలముదగార్ధ్ో యదామదేవాం 
న్యమాి హేమాి సదృక్షాం జలదనిభమఘోరాహాయాం దక్షిణాం యత్ | 
యదబలార్కప్రభాం తతుారుష్నిగదితాం ప్సర్ామీశానసాంజఞాం 
యదిదవయాం త్పని శాంభోర్ూవదభిలష్టతాం పాంచ దదుయరుూఖని || ౧౩ || 

ఆతూప్రేమోణ భవ్యన్యయ సాయమివ ర్చిత్పాః సాదర్ాం సాాంవనన్యయ 
మషాయ త్తస్రాఃసునీలాాంజననిభగర్రేఖాః సమాభాాంత్త యసాయమ్ | 
అక్లాానలాభాసా భృశరుచిర్తరా క్ాంబుక్లాాాంబకయాాః 
పతుయాః సాతయాంతమాంతర్ధ్ాలసతు సతతాం మాంథరా క్ాంధరా వాః || ౧౪ || 
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వకేేాంద్యర్దాంతలక్షాూుశిైర్మధర్మహాకౌసుోభసాయపుయపాాంతే 
స్తత్పిన్యాం ప్రారి్యనయాః సిత్తమచలభువే వ్యర్యాంత్చయ నివేశాం | 
ప్రాయుాంకేోవ్యశిషో యాః ప్రత్తపదమమృతతేా సితాః కలశత్రోాః 
కలాం కుర్ానగళాం వో హృదయమయమలాం క్షాళయేత్పకలకూటాః || ౧౫ || 

ప్రౌఢప్రేమాకులాయా దృఢతర్పర్ధ్ర్ాంభేష్ట పరేాాందుముఖయాః 
పార్ాత్పయశాైరుచ్చమీక్ర్వలయపదైర్ాంక్తతాం కాంత్తశాలి | 
ర్ాంగన్యిగాాంగదఢయాం సతతమవిహితాం క్ర్ూ నిర్మూలయేతో- 
ద్యదర్మూలాం నిర్ూలాం యదనృది దుర్ధ్తమపాసాయర్ధ్ుతాం ధూర్ుటేర్ాాః || ౧౬ || 

క్ాంఠాశేోషార్ిమాపాో దివ ఇవ క్మితుాః సార్గసాంధోాః ప్రవ్యహాాః 
క్రాాంత్చయ సాంసార్సాంధోాః సఫటిక్మణిమహాసాంక్రమాకర్దీరాఘాః | 
త్తర్యగ్ాష్కాంభభూత్పస్త్రిభువనవసతేర్ధ్ూనిదైతేయభదేహా 
బహా వసాో హర్సయ ద్భ్తమిహ నివహానాంహసాాం సాంహర్ాంతు || ౧౭ || 

వక్షో దక్షదిాషోఽలాం సూర్భర్వినమదదక్షజ్జక్షీణవక్షో- 
జ్జాంతర్ధ్ిక్షిపోశుాంభనూలయజమిళితోదూస భస్తూక్షితాం యత్ | 
క్షిప్రాం తద్రూక్షచక్షాః శ్రుత్తగణఫణర్త్యిఘభాభీక్షణశోభాం 
యుషాూక్ాం శశాదేనాః సఫటిక్మణిశిలామాండలాభాం క్షిణోతు || ౧౮ || 

ముకోముకేో విచిత్పకులవలిలహర్వజ్జలశాలినయవ్యాంచ- 
న్యిభాయవరేో విలోలదుూజగవర్యుతే కలశత్రోర్ధ్ాశాలే | 
యుష్ూచిైతోత్రిధ్మా ప్రత్తనవరుచిరే మాందిరే కాంత్తలక్షాూుాః 
శేత్పాం శీత్పాంశుగౌరే చిర్తర్ముదర్క్షీర్సాంధౌ సలీలమ్ || ౧౯ || 
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వైయాఘ్రీ యత్ర క్ృత్తోాః సుఫర్త్త హిమగ్రేర్ధ్ాసోృతోపతయకాంతాః 
సాాంద్రావశాయయమిశ్రా పర్ధ్త ఇవ వృత్ప నీలజీమూతమాలా | 
ఆబదనహాంద్రకాంచీగుణమత్తపృథులాం శైలజ్జక్రీడభూమి- 
సోద్యా నిాఃశ్రేయస్త్ర సాయజుఘనమత్తఘనాం బలశీత్పాంశుమౌళాః || ౨౦ || 

పుషాటవష్టాంభభూత్య పృథుతర్జఘనసాయపి నితయాం త్రిలోకయాః 
సమయగాృత్యో సురేాంద్రదిార్దవర్క్ర్ణదర్కాంత్తాం దధ్నౌ | 
సారావూర్మ పురారేాః ప్రసభమర్ధ్ఘటాఘసూరౌ భసూశుభ్రౌ 
భక్చోర్త్పయర్దదరచిత్చోర్ధిక్మవనత్య వ్యాంఛితాం వో విధత్పోమ్ || ౨౧ || 

ఆనాందయేాందుకాంతోపలర్చితసముదగయితే యే మునీన్యాం 
చిత్పోదర్శాం నిధ్తుాం విదధత్త చర్ణే త్పాండవ్యకుాంచన్యని | 
కాంచీభోగాంద్రమూరానిాం ప్రత్తముహురుపధ్న్యయమానే క్షణాం తే 
కాంతే సాోమాంతకరేరుదుత్తవిజితసుధ్భానునీ జ్జనునీ వాః || ౨౨ || 

మాంజీర్వభూతభోగ్ప్రవర్గణఫణమాండలాాంతర్ధ్ిత్పాంత- 
వ్యయదీరాఘనర్ఘర్తిదుయత్తక్తసలయతే స్ఫోయమానే దుయసదిూాః | 
బభ్రత్యయ విభ్రమాం వాః సఫటిక్మణిబృహదదాండవదూసతే యే 
జాంఘే శాంఖాందుశుభ్రే భృశమిహ భవత్పాం మానస్త్ర శూలపాణేాః || ౨౩ || 

అస్తోక్స్తోమశస్చోర్పచిత్తమమలాాం భూర్ధ్భావోపహారాః 
కుర్ాదిూాః సర్ాద్యచ్చైాః సతతమభివృత్య బ్రహూవిదేదవలాదచయాః | 
సమయక్సాంప్సజయమాన్యవిహ హృది సర్సీవ్యనిశాం యుష్ూదీయే 
శర్ాసయ క్రీడత్పాం త్య ప్రపదవర్బృహతకచోపావచోభాస్త || ౨౪ || 
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యాాః సాస్చయకాంశపాత్పదత్తబహళగళద్రక్ోవకే్ాం ప్రణుని- 
ప్రాణాం ప్రాక్రోశయన్ప్ారఙ్నిజమచలవర్ాం చ్చలయాంతాం దశాసయమ్ | 
పాదాంగుళ్యయ దిశాంతు ద్భ్తమయుగదృశాః క్లూష్పోోష్క్లాయాః 
క్ళాయణాం ఫులోమాలయప్రక్ర్విలసత్ప వాః ప్రణదనహివలోుాః || ౨౫ || 

ప్రహాప్రాచీనబర్ధ్హాఃప్రముఖసుర్వర్ప్రసుఫర్నౌూళిసక్ో- 
జ్జయయర్తోితకర్ణస్చేర్విర్తమమలా భూర్ధ్నీరాజిత్ప యా | 
ప్రోదగ్రోగ్రా ప్రదేయాతోత్తర్ధ్వ రుచిరా త్పర్కణాం నిత్పాంతాం 
నీలగ్రీవసయ పాదాంబురుహవిలసత్ప సా నఖళీ సుఖాం వాః || ౨౬ || 

సత్పయాః సత్పయననేాందవపి సవిధగతే యే వికసాం దధ్తే 
సాాాంతే సాాాం తే లభాంతే శ్రియమిహ సర్సీవ్యమరా యే దధ్న్యాః | 
లోలాం లోలాంబకన్యాం కులమివ సుధియాాం స్త్రవతే యే సద సాోాం 
భూత్చయ భూత్చయణపాణేర్ధ్ామలతర్రుచస్త్రో పదాంభోరుహే వాః || ౨౭ || 

యేషాాం రాగాదిద్యషాక్షతమత్త యతయ యాాంత్త ముక్తోాం ప్రసాద- 
దేయ వ్య నమ్రాతూమూర్ధ్ోదుయసదృష్టపర్ధ్ష్న్మూర్ధ్ని శేషాయమాణాః | 
శ్రీక్ాంఠసాయరుణోదయచైర్ణసర్సజప్రోత్తిత్పస్త్రో భావ్యఖయ- 
త్పారావ్యరాచిైర్ాం వో దుర్ధ్తహత్తక్ృతసాోర్యేయుాః పరాగాాః || ౨౮ || 

భూమాి యసాయసోసీమాి భువనమనుసృతాం యతార్ాం ధ్మ ధ్మాిాం 
సామాిమామాియతతోవాం యదపి చ పర్మాం యదుగణతీతమాదయాం | 
యచ్చైాంహోహనిిర్వహాం గహనమిత్త ముహుాః ప్రాహురుచ్చైర్ూహాాంతో 
మహేశాం తనూహో మే మహితమహర్హర్ణూహర్ణహాం నిహాంతు || ౨౯ || 


