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                 శివపాదాదికేశాంతవర్ణనస్తోత్రాం 
 

కళ్యాణాం నో విధత్ోాం కటకతటలసతకలపవాటీనికాంజ- 
క్రీడాసాంసకోవిదాాధర్నికర్వధూగీతరుద్రాపదానః | 
త్రైర్హేర్ాంబనాదైసోర్ళితనినదత్ోర్కారాతికేకీ 
కైలాసః శర్వనిర్వృతాభిజనకపదః సర్వదా పర్వతాంద్రః || ౧ || 

యసా ప్రాహః సవరూపాం సకలదివిషదాాం సార్సర్వసవయోగాం 
యస్యాషః శర్ఙ్ గధనావ సమజని జగత్ాం ర్క్షణే జాగరూకః | 
మౌర్వవ దర్వవకరాణామపి చ పరిబృఢః పూస్త్రయీ సా చ లక్షయాం 
స్తఽవాాదవాాజమసాానశివభిదనిశాం నాకినాాం శ్రీపినాకః || ౨ || 

ఆతాంకావేగహార్వ సకలదివిషదామాంఘ్రిపదాాశ్రయాణాాం 
మాతాంగాద్యాగ్రదైతాప్రకర్తనుగలద్రకోధారాకోధార్ః | 
క్రూర్ః సూరాయుత్నామపి చ పరిభవాం స్వవయభాసా వితనవ- 
నోోరాకార్ః కఠారో దృఢతర్ద్యరిత్ఖ్యాటవాం పాటయేననః || ౩ || 

కాలారాతః కరాగ్రే కృతవసతిరుర్ఃశణశతో రిపూణాాం 
కాలే కాలే కలాద్రిప్రవర్తనయయా కల్పపతస్యనహలేపః | 
పాయాననః పావకారిచఃప్రసర్సఖముఖః పాపహాంత్ నిత్ాంతాం 
శూలః శ్రీపాదస్యవాభజనర్సజుషాం పాలనైకాాంతశీలః || ౪ || 

 



 
 

శివపాదాదికేశాంతవర్ణనస్తోత్రాం                              www.HariOme.com                                                           Page 2 

 

దేవసాాాంకాశ్రయాయాః కలగిరిద్యహితుర్హనత్రకోణప్రచార్- 
ప్రసాోరానతుాదారానిపపఠిషరివ యో నితామత్ాదర్హణ | 
ఆధతో భాంగితుాంగైర్నిశమవయవైర్ాంతర్ాంగాం సమోదాం 
స్తమాపీడసా స్తఽయాం ప్రదిశతు కశలాం పాణిర్ాంగః కర్ాంగః || ౫ || 

కాంఠప్రాాంత్వసజజతకనకమయమహాఘాంటికాఘోర్ఘోషః 
కాంఠారావైర్ాంకఠైర్పి భరితజగచచక్రవాలాాంతరాళః | 
చాండః ప్రోదదాండశృాంగః కకదకబల్పతోతుోాంగకైలాసశృాంగః 
కాంఠేకాలసా వాహః శమయతు శమలాం శశవతః శకవర్హాంద్రః || ౬ || 

నిర్ాదాదనాాంబుధారాపరిమలతర్లీభూతరోలాంబపాలీ- 
ఝాంకారైః శాంకరాద్రః శిఖర్శతదర్వః పూర్యన్భూరిఘోషః | 
శర్వః సౌవర్ణశైలప్రతిమపృథువపః సర్వవిఘ్ననపహరాో 
శరావణాాః పూర్వసూనుః స భవతు భవత్ాం సవస్తోదో హస్తోవకరః || ౭ || 

యః పణ్యార్హదవత్నాాం సమజని శివయోః శాఘావర్యా కమత్ా- 
దానానమ్నన శ్రూయమాణే దితిజభటఘటా భీతిభార్ాం భజాంత | 
భూయాతోోఽయాం విభూత్యా నిశితశర్శిఖ్యపాటితక్రాంచశైలః 
సాంసారాగాధకూపోదర్పతితసముత్ోర్కసాోర్కారిః || ౮ || 

ఆరూఢః ప్రౌఢవేగప్రవిజితపవనాం తుాంగతుాంగాం తుర్ాంగాం 
చేలాం నీలాం వసానః కర్తలవిలసత్కాండకోదాండదాండః | 
రాగదేవషదినానావిధమృగపటలీభీతికృద్భూతభరాో 
కర్వనానఖేటలీలాాం పరిలసతు మనఃకాననే మామకీనే || ౯ || 
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అాంభోజాభాాాం చ ర్ాంభార్థచర్ణలత్దవాందవకాంభీాంద్రకాంభై- 
రిబాంబేనేాందోశచ కాంబోరుపరి విలసత్ విద్రుమేణోతపలాభాామ్ | 
అాంభోదేనాపి సాంభావితముపజనిత్డాంబర్ాం శాంబరార్హః 
శాంభోః సాంభోగయోగాాం కిమపి ధనమ్నదాం సాంభవేతోాంపదే నః || ౧౦ || 

వేణీసౌభాగావిసాాపితతపనసుత్చారువేణీవిలాసా- 
నావణీనిరూూతవాణీకర్తలవిధృతోదార్వణావిరావాన్ | 
ఏణీనేత్రాంతభాంగీనిర్సననిపణాపాాంగకోణానుపాస్య 
శోణాన్ప్పాణానుద్భఢప్రతినవసుషమాకాందలానిాంద్యమౌళః || ౧౧ || 

నృత్ోర్ాంభేష హసాోహతముర్జధిమ్నదిూాంకృతైర్తుాదారై- 
శిచత్ోనాందాం విధతో సదస్త భగవతః సాంతతాం యః స నాందీ | 
చాండీశదాాసోథానేా చతుర్గుణగణప్రీణితసావమ్నసత్క- 
రోతకరోోదాత్రపాసాదాః ప్రమథపరిబృఢః పాాంతు సాంతోషిణో నః || ౧౨ || 

ముకాోమాణికాజాలః పరికల్పతమహాసాలమాలోకనీయాం 
ప్రతుాపాోనర్ోర్త్యనరిదశి దిశి భవనైః కల్పపతైరిదకపతీనామ్ | 
ఉదాానైర్ద్రికనాాపరిజనవనిత్మాననీయః పర్వతాం 
హృదాాం హృదాసుో నితాాం మమ భువనపతరాూమ స్తమార్ూమౌళః || ౧౩ || 

సోాంభైర్జాంభారిర్తనప్రవర్విర్చితైః సాంభృతోపాాంతభాగాం 
శాంభతోోపానమార్గాం శచిమణినిచయరుగాంభిత్నలపశిలపమ్ | 
కాంభైః సాంపూర్ణశోభాం శిర్స్త సుఘటితైః శతకాంభైర్పాంకైః 
శాంభోః సాంభావనీయాం సకలమునిజనైః సవస్తోదాం సాాతోదో నః || ౧౪ || 
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నాస్తో మధ్యా సభాయాః పరిసర్విలసత్పదపీఠాభిరామో 
హృదాః పాదైశచతురిూః కనకమణిమయరుచచకైరుజజవలాత్ా || 
వాస్తర్తనన కేనాపాధికమృద్యతర్హణాసోృతో విసోృతశ్రీః 
పీఠః పీడాభర్ాం నః శమయతు శివయోః స్యవర్సాంవాసయోగాః || ౧౫ || 

ఆస్వనసాాధిపీఠాం త్రిజగదధిపతర్ాంఘ్రిపీఠానుషక్తో 
పాథోజాభోగభాజౌ పరిమృద్యలతలోలాాస్తపదాాదిర్హఖౌ | 
పాత్ాం పాదావుభౌ తౌ నమదమర్కిర్వటోలాసచాచరుహీర్- 
శ్రేణీశోణాయమానోననతనఖదశకోదాూసమానౌ సమానౌ || ౧౬ || 

యనానదో వేదవాచాాం నిగదతి నిఖిలాం లక్షణాం పక్షికేతు- 
ర్ాక్ష్మీసాంభోగసౌఖాాం విర్చయతి యయోశచపర్హ రూపభేదే | 
శాంభోః సాంభావనీయే పదకమలసమాసాంగతసుోాంగశోభే 
మాాంగళాాం నః సమగ్రాం సకలసుఖకర్హ న్భపర్హ పూర్యేత్ాం || ౧౭ || 

అాంగే శృాంగార్యోనేః సపది శలభత్ాం నేత్రవహ్నన ప్రయాత 
శత్రోరుదూృతా తసాాదిషధియుగమధో నాసోమగ్రే కిమేతత్ | 
శాంకామ్నతథాం నత్నామమర్పరిషదామాంతర్ాంకూర్యతో- 
తోాంఘ్నతాం చారు జాంఘ్నయుగమఖిలపతర్ాంహసాాం సాంహర్హననః || ౧౮ || 

జానుదవాందేవన మీనధవజనృవర్సముద్రోపమానేన సాకాం 
రాజాంతౌ రాజర్ాంభాకరికర్కనకసోాంభసాంభావనీయౌ | 
ఊరూ గౌర్వకరాాంభోరుహసర్ససమామర్దనానాందభాజౌ 
చారూ ద్భర్వక్రియాసాోాం ద్యరితముపచితాం జనాజనాాాంతర్హ నః || ౧౯ || 
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ఆముకాోనర్ోర్తనప్రకర్కర్పరిషవకోకళ్యాణకాాంచీ- 
దామాన బదేదన ద్యగూద్యాతినిచయముష చీనపటాటాంబర్హణ | 
సాంవత శైలకనాాసుచరితపరిపాకాయమాణే నితాంబే 
నితాాం నర్నరుో చితోాం మమ నిఖిలజగత్ోవమ్ననః స్తమమౌళః || ౨౦ || 

సాంధాాకాలానుర్జాదిదనకర్సరుచా కాలధౌతన గాఢాం 
వాానదూః స్తనగూముగూః సర్సముదర్బాంధ్యన వతోపమేన | 
ఉదీదప్రః సవప్రకాశైరుపచితమహిమా మనాథార్హరుదారో 
మధోా మ్నథాార్థసదూయ్ామ దిశతు సదా సాంగతిాం మాంగళ్యనామ్ || ౨౧ || 

నాభీచక్రాలవాలాననవనవసుషమాదోహదశ్రీపర్వత్- 
ద్యదగచఛాంతీ పర్సాోద్యదర్పథమతిక్రమా వక్షః ప్రయాాంతి | 
శామా కామాగమార్థప్రకథనల్పపివదాూసత యా నికామాం 
సా మా స్తమార్ూమౌళః సుఖయతు సతతాం రోమవలీామతలీా || ౨౨ || 

ఆశ్లాషేషవద్రిజాయాః కఠినకచతటీల్పపోకాశీార్పాంక- 
వాాసాంగాద్యదాదర్కద్యాతిభిరుపచితసపర్ూముదాదమహృదామ్ | 
దక్షారాతరుద్భఢప్రతినవమణిమాలావలీభాసమానాం 
వక్షో విక్షోభిత్ఘాం సతతనతిజుషాం ర్క్షత్దక్షతాం నః || ౨౩ || 

వామాాంకే విసుుర్ాంత్ాః కర్తలవిలసచాచరుర్కోోతపలాయాః 
కాాంత్యా వామవక్షోరుహభర్శిఖరోనార్దనవాగ్రమేకమ్ | 
అనాాాంస్త్రీనపాదారానవర్పర్శమృగాలాంకృత్నిాంద్యమౌళ- 
రాబహూనాబదూహేమాాంగదమణికటకానాంతరాలోకయామః || ౨౪ || 
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సాంభ్రాంత్యాః శివాయాః పతివిలయభియా సర్వలోకోపత్పా- 
తోాంవిగనసాాపి విష్ణః సర్భసముభయోరావర్ణప్రేర్ణాభాామ్ | 
మధ్యా త్రైశాంకవయామనుభవతి దశాం యత్ర హాలాహలోషా 
స్తఽయాం సరావపదాాం నః శమయతు నిచయాం నీలకాంఠసా కాంఠః || ౨౫ || 

హృద్యార్ద్రాంద్రకనాామృద్యదశనపదైరుాద్రితో విద్రుమశ్రీ- 
రుదోదయతాంత్ా నిత్ాంతాం ధవలధవలయా మ్నశ్రితో దాంతకాాంత్ా | 
ముకాోమాణికాజాలవాతికర్సదృశ తజసా భాసమానః 
సదోాజాతసా దదాాదధర్మణిర్సౌ సాంపదాాం సాంచయాం నః || ౨౬ || 

కరాణలాంకార్నానామణినికర్రుచాాం సాంచయర్ాంచిత్యాాం 
వరాణయయాాం సవర్ణపదోాదర్పరివిలసతకరిణకాసాంనిభాయామ్ | 
పదూత్ాాం ప్రాణవాయోః ప్రణతజనహృదాంభోజవాససా శాంభో- 
రినతాాం నశిచతోమేతదివర్చయతు సుఖేనాస్తకాాం నాస్తకాయామ్ || ౨౭ || 

అతాాంతాం భాసమానే రుచిర్తర్రుచాాం సాంగమాతోనాణీనా- 
ముదాచచాండాశధామప్రసర్నిర్సనసపషటదృషటపదానే | 
భూయాసాోాం భూతయే నః కరివర్జయినః కర్ణపాశవలాంబే 
భకాోలీభాలసజజజజనిమర్ణల్పపః కాండలే కాండలే త || ౨౮ || 

యాభాాాం కాలవావసాథ భవతి తనుమత్ాం యో ముఖాం దేవత్నాాం 
యేషమాహః సవరూపాం జగతి మునివరా దేవత్నాాం త్రయీాం త్మ్ | 
రుద్రాణీవకరపాంకేరుహసతతవిహారోతుోకేాందిాందిర్హభా- 
స్యోభాస్త్రిభాః ప్రణామాాంజల్పముపర్చయే త్రీక్షణస్యాక్షణేభాః || ౨౯ || 
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వామాం వామాాంకగాయా వదనసర్స్తజే వాావలదవలాభాయా 
వాానమ్రేషవనాదనాతుపనర్ల్పకభవాం వతనిఃశ్లషరౌక్షయమ్ | 
భూయో భూయోపి మోదానినపతదతిదయాశీతలాం చూతబాణే 
దక్షార్హర్వక్షణానాాం త్రయమపహర్త్దాశ త్పత్రయాం నః || ౩౦ || 

యస్తాననర్హూాంద్యముగూద్యాతినిచయతిర్సాకర్నిసోాంద్రకాాంతౌ 
కాశీార్క్షోదసాంకలపతమ్నవ రుచిర్ాం చిత్రకాం భాతి నేత్రమ్ | 
తస్తానునలీాలచిలీానటవర్తరుణీలాసార్ాంగాయమాణే 
కాలార్హః ఫాలదేశ్ల విహర్తు హృదయాం వతచిాంత్ాంతర్ాం నః || ౩౧ || 

సావమ్ననగాంగామ్నవాాంగీకరు తవ శిర్సౌ మామపీతార్థయాంతీాం 
ధనాాాం కనాాాం ఖరాాంశోః శిర్స్త వహతి కిాం నేవష కారుణాశలీ | 
ఇతథాం శాంకాాం జనానాాం జనయదతిఘనాం కైశికాం కాలమేఘ- 
చాఛయాం భూయాద్యదార్ాం త్రిపర్విజయినః శ్రేయస్య భూయస్య నః || ౩౨ || 

శృాంగారాకలపయోగయాః శిఖరివర్సుత్సతోఖీహసోలూనైః 
సూనైరాబదూమాలావల్పపరివిలసతౌోర్భాకృషటభృాంగమ్ | 
తుాంగాం మాణికాకాాంత్ా పరిహస్తతసురావాసశైలేాంద్రశృాంగాం 
సాంఘాం నః సాంకటానాాం విఘటయతు సదా కాాంకటీకాం కిర్వటమ్ || ౩౩ || 

వక్రాకార్ః కలాంకీ జడతనుర్హమపాాంఘ్రిస్యవానుభావా- 
ద్యతోాంసతవాం ప్రయాతః సులభతర్ఘృణాసాాందినశచాంద్రమౌళః | 
తతోవాంత్ాం జనఘ్నః శివమ్నతి నిజయావసథయవ బ్రువాణాం 
వాందే దేవసా శాంభోరుాకటసుఘటితాం ముగూపీయూషభానుమ్ || ౩౪ || 
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కాాంత్ా సాంఫులామలీాకసుమధవళయా వాాపా విశవాం విరాజ- 
నవృత్ోకారో వితనవనుాహర్పి చ పరాాం నిర్వృతిాం పాదభాజామ్ | 
సానాందాం నాందిదోషణ మణికటకవత్ వాహామానః పరార్హః 
శ్లవతచఛత్రఖాశీతద్యాతిర్పహర్త్దాపదసాోపదా నః || ౩౫ || 

దివాాకలోపజజవలానాాం శివగిరిసుతయోః పార్్వయోరాశ్రిత్నాాం 
రుద్రాణీసతోఖీనాాం మదతర్లకటాక్షాాంచలర్ాంచిత్నామ్ | 
ఉదేవలాదాబహవలీావిలసనసమయే చామరాాందోలనీనా- 
ముద్భూతః కాంకణాలీవలయకలకలో వార్యేదాపదో నః || ౩౬ || 

సవరౌగకఃసుాందర్వణాాం సులల్పతవపషాం సావమ్నస్యవాపరాణాాం 
వలగద్భూషణి వక్రాాంబుజపరివిగలనుాగూగీత్మృత్ని | 
నితాాం నృతోనుాపాస్య భుజవిధుతిపదనాాసభావావలోక- 
ప్రతుాదాత్రీపాతిమాదాత్రపామథనటనటీదతోసాంభావనాని || ౩౭ || 

సాథనప్రాపాోయ సవరాణాాం కిమపి విశదత్ాం వాాంజయనాాంజువణా- 
సావనావచిఛననత్లక్రమమమృతమ్నవాసావదామానాం శివాభాామ్ | 
నానారాగాతిహృదాాం నవర్సమధుర్స్తోత్రజాత్నువిదూాం 
గానాం వణామహర్హోః కలమతిలల్పతాం కర్ణపూర్యత్ాం నః || ౩౮ || 

చేతో జాతప్రమోదాం సపది విదధతి ప్రాణినాాం వాణినీనాాం 
పాణిదవాందావగ్రజాగ్రతుోలల్పతర్ణితసవర్ణత్లానుకూలా | 
స్వవయారావేణ పాథోధర్ర్వపటునా నాదయాంతీ మయూర్వాం 
మాయూర్వ మాందభావాం మణిముర్జభవా మార్జనా మార్జయేననః || ౩౯ || 
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దేవేభోా దానవేభాః పితృమునిపరిషతిోదూవిదాాధర్హభాః 
సాధ్యాభాశచర్ణేభోా మనుజపశపతజాజతికీటాదికేభాః | 
శ్రీకైలాసప్రరూఢసోృణవిటపిముఖ్యశచపి యే సాంతి తభాః 
సర్హవభోా నిరివచార్ాం నతిముపర్చయే శర్వపాదాశ్రయేభాః || ౪౦ || 

ధాాయనినతథాం ప్రభాత ప్రతిదివసమ్నదాం స్తోత్రర్తనాం పఠేదాః 
కిాం వా బ్రూమసోదీయాం సుచరితమథవా కీర్ోయామః సమాసాత్ | 
సాంపజాజతాం సమగ్రాం సదస్త బహమతిాం సర్వలోకప్రియతవాం 
సాంప్రాపాాయుఃశత్ాంత పదమయతి పర్బ్రహాణో మనాథార్హః || ౪౧ || 

 

 

 

 

 

 


