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            శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా సో్తత్రాం 
 

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ 
సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || 

అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర 
అగణిత గుణగణ అమృత శివ || 

ఆనాందామృత ఆశ్రితరక్షక 
ఆత్మానాంద మహేశ్ శివ || 

ఇాంద్భకళాధర ఇాంద్రాదిప్రియ 
సాందరరూప సరేశ్ శివ || 

ఈశ్ సరేశ్ మహేశ్ జనప్రియ 
కేశ్వసేవిత కీర్తో శివ || 

ఉరగాదిప్రియ ఉరగవిభూషణ 
నరకవినాశ్ నటేశ్ శివ || 

ఊర్తితదాన వనాశ్ పరాతపర 
ఆర్తితపాపవినాశ్ శివ || 

ఋగ్వవదశ్ృతి మౌళి విభూషణ 
రవిచాంద్రాగ్నిత్రినేత్ర శివ || 
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ౠపనామాది ప్రపాంచవిలక్షణ 
త్మపనివారణ తతోవ శివ || 

లుల్లిసవరూప సహస్రకరోతోమ 
వాగీశ్వర వరదేశ్ శివ || 

లూత్మధీశ్వర రూపప్రియ హర 
వేదాాంతప్రియ వేదయ శివ || 

ఏకానేక సవరూప సదాశివ 
భోగాదిప్రియ పూరణ శివ || 

ఐశ్వరాయశ్రయ చినాయ చిదఘన 
సచిిదానాంద సరేశ్ శివ || 

ఓాంకారప్రియ ఉరగవిభూషణ 
హ్రాంకారప్రియ ఈశ్ శివ || 

ఔరసలాల్లత అాంతకనాశ్న 
గౌర్తసమేత గ్నరీశ్ శివ || 

అాంబరవాస చిదాంబరనాయక 
తాంబురునారదసేవయ శివ || 

ఆహారప్రియ అషటదిగీశ్వర 
యోగ్నహృదిప్రియవాస శివ || 
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కమలాపూజిత కైలాసప్రియ 
కరుణాసగర కాశి శివ || 

ఖడ్గశూలమృగటాంకధనురధర 
విక్రమరూప విశ్వవశ్ శివ || 

గాంగా గ్నర్తసతవలిభ శ్ాంకర 
గణహిత సరవజనేశ్ శివ || 

ఘాతకభాంజన పాతకనాశ్న 
దీనజనప్రియ దీప్తో శివ || 

ఙాంతసవరూపానాంద జనాశ్రయ 
వేదసవరూప వేదయ శివ || 

చాండ్వినాశ్న సకలజనప్రియ 
మాండ్లాధీశ్ మహేశ్ శివ || 

ఛత్రకిరీటసకాండ్లశోభిత 
పుత్రప్రియ భువనేశ్ శివ || 

జనాజరామృత్మయదివినాశ్న 
కలాషరహిత కాశి శివ || 

ఝాంకారప్రియ భృాంగ్నర్తటిప్రియ 
ఓాంకారేశ్ విశ్వవశ్ శివ || 
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జ్ఞానాఽజ్ఞానవినాశ్న నిరాల 
దీనజనప్రియ దీప్తో శివ || 

టాంకసవరూప సహస్రకరోతోమ 
వాగీశ్వర వరదేశ్ శివ || 

ఠకాాదాయయుధ సేవిత సరగణ 
లావణాయమృతలసిత శివ || 

డ్ాంభవినాశ్న డాండమభూషణ 
అాంబరవాస చిదేశ్ శివ || 

ఢాంఢాండ్మరుక ధరణీనిశ్ిల 
ఢాంఢివినాయకసేవయ శివ || 

ణాణామణిగణభూషణ నిరుగణ 
నతజనపూతసనాథ శివ || 

తతోవమసయదివాకాయరథసవరూప 
నితయసవరూపనిజేశ్ శివ || 

సథవరజాంగమ భువనవిలక్షణ 
త్మపనివారణతతోవ శివ || 

దాంభవినాశ్నదళితమనోభవ 
చాందనలేప్తతచరణ శివ || 
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ధరణీధర శుభధవళవిభాసిత 
ధనదాదిప్రియదాన శివ || 

నళినవిలోచన నటనమనోహర 
అల్లకలభూషణ అమృత శివ || 

పనిగభూషణ పారవతినాయక 
పరమానాంద పరేశ్ శివ – హర – శాంబ 

ఫాలవిలోచన భానుకోటిప్రభ 
హాలాహలధర అమృత శివ || 

బాంధవిమోచన బృహతీపావన 
సాాందాదిప్రియ కనక శివ || 

భసావిలేపన భవభయమోచన 
విసాయరూప విశ్వవశ్ శివ || 

మనాథనాశ్న మథురనాయక 
మాందరపరవతవాస శివ || 

యతిజనహృదయాధినివాస 
విధివిష్ణ్ణవదిసరేశ్ శివ || 

రామేశ్వరపురరమణముఖాంబుజ 
స్తమేశ్వర సకృతేశ్ శివ || 
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లాంకాధీశ్వర సరగణసేవిత 
లావణాయమృతలసిత శివ || 

వరదాఽభయకర వాసకిభూషణ 
వనమాలాదివిభూష శివ || 

శాంతిసవరూపాఽతిప్రియ సాందర 
వాగీశ్వర వరదేశ్ శివ || 

షణ్మాఖజనక సరేాంద్ర మునిప్రియ 
ష్ణ్డ్గగణాయదిసమేత శివ || 

సాంసరారణవనాశ్న శశ్వత 
సధుజనప్రియవాస శివ || 

హర పురుషోతోమ అద్వవత్మమృత 
మురర్తపుసేవయ మృడేశ్ శివ || 

ళాల్లతభకోజనేశ్ నిజేశ్వర 
కాల్లనటేశ్వర కామ శివ || 

క్షరరూపాదిప్రియానివత సక్షాత్ 
సవమినిాంబాసమేత శివ || 

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ 
సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || 
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