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                 శివపంచాక్షరనక్షత్రమాలాసో్తత్రం 
 

శ్రీమదాత్మనే గుణైకసంధవే నమః శివాయ ధామలేశధూత్కోకబంధవే నమః శివాయ | 
నామశోషితానమద్భవాంధవే నమః శివాయ పామరేత్రప్రధానబంధవే నమః శివాయ || ౧ || 

కాలభీత్విప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిననదుష్టద్క్షఫాల తే నమః శివాయ | 
మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా ద్యాలవాల తే నమః శివాయ || ౨ || 

ఇష్టవస్తమోుఖ్యదానహేత్వే నమః శివాయ దుష్టదైత్యవంశధూమకేత్వే నమః శివాయ | 
సృషిటరక్షణాయ ధరమసేత్వే నమః శివాయ అష్టమూరోయే వృషంద్రకేత్వే నమః శివాయ || ౩ || 

ఆపద్ద్రిభేద్టంకహసో తే నమః శివాయ పాపహారిదివయసంధుమసో తే నమః శివాయ | 
పాపదారిణే లసననమసోతే నమః శివాయ శాపదోష్ఖ్ండనప్రశసో తే నమః శివాయ || ౪ || 

వ్యయమకేశ దివయభవయరూప తే నమః శివాయ హేమమేదినీధరేంద్రచాప తే నమః శివాయ | 
నామమాత్రద్గ్ధసరవపాప తే నమః శివాయ కామనైకతానహృదుురాప తే నమః శివాయ || ౫ || 

బ్రహమమసోకావలీనిబద్ధ తే నమః శివాయ జిహమగంద్రకండలప్రసద్ధ తే నమః శివాయ | 
బ్రహమణే ప్రణీత్వేద్పద్ధతే నమః శివాయ జిహమకాలదేహద్త్ోపద్ధతే నమః శివాయ || ౬ || 

కామనాశనాయ శుద్ధకరమణే నమః శివాయ సామగానజాయమానశరమణే నమః శివాయ | 
హేమకాంతిచాకచకయవరమణే నమః శివాయ సామజాస్తరాంగ్లబధచరమణే నమః శివాయ || ౭ || 

జనమమృత్యయఘోరదుఃఖ్హారిణే నమః శివాయ చినమయైకరూపదేహధారిణే నమః శివాయ | 
మనమనోరథావపూరిోకారిణే నమః శివాయ సనమనోగ్తాయ కామవైరిణే నమః శివాయ || ౮ || 

యక్షరాజబంధవే ద్యాళవే నమః శివాయ ద్క్షపాణిశోభికాంచనాళవే నమః శివాయ | 
పక్షిరాజవాహహృచఛయాళవే నమః శివాయ అక్షిఫాల వేద్పూత్తాళవే నమః శివాయ || ౯ || 
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ద్క్షహసోనిష్ఠజాత్వేద్సే నమః శివాయ అక్షరాత్మనే నమదిిడౌజసే నమః శివాయ | 
దీక్షిత్ప్రకాశితాత్మతేజసే నమః శివాయ ఉక్షరాజవాహ తే సతాం గ్తే నమః శివాయ || ౧౦ || 

రాజతాచలేంద్రసానువాసనే నమః శివాయ రాజమాననిత్యమంద్హాసనే నమః శివాయ | 
రాజకోరకావత్ంసభాసనే నమః శివాయ రాజరాజమిత్రతాప్రకాశినే నమః శివాయ || ౧౧ || 

దీనమానవాళికామధేనవే నమః శివాయ సూనబాణదాహకృత్కృశానవే నమః శివాయ | 
సావనురాగ్భకోరత్నసానవే నమః శివాయ దానవాంధకారచండభానవే నమః శివాయ || ౧౨ || 

సరవమంగ్ళాకచాగ్రశాయినే నమః శివాయ సరవదేవతాగ్ణాతిశాయినే నమః శివాయ | 
పూరవదేవనాశసంవిధాయినే నమః శివాయ సరవమనమనోజభంగ్దాయినే నమః శివాయ || ౧౩ || 

స్తోకభక్తోతోఽపి భకోపోషిణే నమః శివాయ మాకరంద్సారవరిిభాషిణే నమః శివాయ | 
ఏకబిలవదానతోఽపి తోషిణే నమః శివాయ నైకజనమపాపజాలశోషిణే నమః శివాయ || ౧౪ || 

సరవజీవరక్షణైకశీలినే నమః శివాయ పారవతీప్రియాయ భకోపాలినే నమః శివాయ | 
దురివద్గ్ధదైత్యసైనయదారిణే నమః శివాయ శరవరీశధారిణే కపాలినే నమః శివాయ || ౧౫ || 

పాహి మాముమామనోజఞ దేహ తే నమః శివాయ దేహి మే వరం సతాద్రిగహ తే నమః శివాయ | 
మోహిత్రిికామినీసమూహ తే నమః శివాయ సేవహిత్ప్రసనన కామదోహ తే నమః శివాయ || ౧౬ || 

మంగ్ళప్రదాయ గోత్యరంగ్ తే నమః శివాయ గ్ంగ్యా త్రంగితోత్మోాంగ్ తే నమః శివాయ | 
సంగ్రప్రవృత్ోవైరిభంగ్ తే నమః శివాయ అంగ్జారయే కరేకరంగ్ తే నమః శివాయ || ౧౭ || 

ఈహిత్క్షణప్రదానహేత్వే నమః శివాయ ఆహితాగినపాలకోక్షకేత్వే నమః శివాయ | 
దేహకాంతిధూత్రౌపయధాత్వే నమః శివాయ గహదుఃఖ్పంజధూమకేత్వే నమః శివాయ || ౧౮ || 

త్రయక్ష దీనసత్కృపాకటాక్ష తే నమః శివాయ ద్క్షసపోత్ంత్యనాశద్క్ష తే నమః శివాయ | 
ఋక్షరాజభానుపావకాక్ష తే నమః శివాయ రక్ష మాం ప్రపననమాత్రరక్ష తే నమః శివాయ || ౧౯ || 
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నయంకపాణయే శివంకరాయ తే నమః శివాయ సంకటాబిధతీరణక్తంకరాయ తే నమః శివాయ | 
పంకభీషితాభయంకరాయ తే నమః శివాయ పంకజాసనాయ శంకరాయ తే నమః శివాయ || ౨౦ || 

కరమపాశనాశ నీలకంఠ తే నమః శివాయ శరమదాయ నరయభసమకంఠ తే నమః శివాయ | 
నిరమమరిిసేవితోపకంఠ తే నమః శివాయ కరమహే నతీరనమదివకంఠ తే నమః శివాయ || ౨౧ || 

విష్టపాధిపాయ నమ్రవిష్ణవే నమః శివాయ శిష్టవిప్రహృదుుహాచరిష్ణవే నమః శివాయ | 
ఇష్టవస్తనోిత్యత్యష్టజిష్ణవే నమః శివాయ కష్టనాశనాయ లోకజిష్ణవే నమః శివాయ || ౨౨ || 

అప్రమేయదివయస్తప్రభావ తే నమః శివాయ సత్ర్రపననరక్షణసవభావ తే నమః శివాయ | 
సవప్రకాశ నిస్తోలానుభావ తే నమః శివాయ విప్రడంభద్రిితార్దురభావ తే నమః శివాయ || ౨౩ || 

సేవకాయ మే మృడ ప్రసీద్ తే నమః శివాయ భావలభయ తావకప్రసాద్ తే నమః శివాయ | 
పావకాక్ష దేవపూజయపాద్ తే నమః శివాయ త్వకాంఘ్రిభకోద్త్ోమోద్ తే నమః శివాయ || ౨౪ || 

భుక్తమోుక్తోదివయభోగ్దాయినే నమః శివాయ శక్తకోలి్త్ప్రపంచభాగినే నమః శివాయ | 
భకోసంకటాపహారయోగినే నమః శివాయ యుకోసనమనః సరోజయోగినే నమః శివాయ || ౨౫ || 

అంత్కాంత్కాయ పాపహారిణే నమః శివాయ శాంత్మాయద్ంతిచరమధారిణే నమః శివాయ | 
సంత్తాశ్రిత్వయథావిదారిణే నమః శివాయ జంత్యజాత్నిత్యసౌఖ్యకారిణే నమః శివాయ || ౨౬ || 

శూలినే నమో నమః కపాలినే నమః శివాయ పాలినే విరించి త్యండమాలినే నమః శివాయ | 
లీలినే విశేష్రండమాలినే నమః శివాయ శీలినే నమః ప్రపణయశాలినే నమః శివాయ || ౨౭ || 

శివపంచాక్షరముద్రం చత్యష్్దోలాాసపద్యమణి ఘటితామ్ | 
నక్షత్రమాలికామిహ ద్ధదుపకంఠం నరో భవేతోోమః || ౨౮ || 

 


