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శ్రీ శివాష్ఠతో్తరశత్ం 

 

ఓం శివాయ నమః (1) ఓం మహేశవరాయ నమః (2) 
ఓం శంభవే నమః (3) ఓం పినాకినే నమః (4) 
ఓం శశిశేఖరాయ నమః (5) ఓం వామదేవాయ నమః (6) 
ఓం విరూపాక్షాయ నమః (7) ఓం కపర్దనిే నమః (8) 
ఓం నీలలోహితాయ నమః (9) ఓం శంకరాయ నమః (10) 
ఓం శూలపాణయే నమః (11) ఓం ఖట్వంగినే నమః (12) 
ఓం విష్ణువలలభాయ నమః (13) ఓం శిపివిష్టయా నమః (14) 
ఓం అంబికానాథాయ నమః (15) ఓం శ్రీకంఠాయ నమః (16) 
ఓం భకతవత్సలాయ నమః (17) ఓం భవాయ నమః (18) 
ఓం శరావయ నమః (19) ఓం త్రిలోకేశాయ నమః (20) 
ఓం శితికంఠాయ నమః (21) ఓం శివాప్రియాయ నమః (22) 
ఓం ఉగ్రాయ నమః (23) ఓం కపాలినే నమః (24) 
ఓం కౌమారయే నమః (25) ఓం అంధకాసుర సూదనాయ నమః  
ఓం గంగాధరాయ నమః (27) ఓం లలాట్క్షాయ నమః (28) 
ఓం కాలకాలాయ నమః (29) ఓం కృపానిధయే నమః (30) 
ఓం భీమాయ నమః (31) ఓం పరశుహస్తతయ నమః (32) 
ఓం మృగపాణయే నమః (33) ఓం జట్ధరాయ నమః (34) 
ఓం క్తతలాసవాసినే నమః (35) ఓం కవచినే నమః (36) 
ఓం కఠోరాయ నమః (37) ఓం త్రిపురాంత్కాయ నమః (38) 
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ఓం వృష్టంకాయ నమః (39 ఓం వృషభారూఢాయ నమః (40) 
ఓం భస్మోద్ధూళిత్ విగ్రహాయ నమః 
(41) 

ఓం స్తమప్రియాయ నమః  (42) 

ఓం సవరమయాయ నమః (43) ఓం త్రయీమూరతయే నమః (44) 
ఓం అనీశవరాయ నమః (45) ఓం సరవఙ్ఞాయ నమః (46) 
ఓం పరమాత్ోనే నమః (47) ఓం స్మమసూరాాగిి లోచనాయ నమః  
ఓం హవిషే నమః (49) ఓం యఙ్ామయాయ నమః (50) 
ఓం స్మమాయ నమః (51) ఓం పంచవకాాయ నమః (52) 
ఓం సదాశివాయ నమః (53) ఓం విశేవశవరాయ నమః (54) 
ఓం వీరభద్రాయ నమః (55) ఓం గణనాథాయ నమః (56) 
ఓం ప్రజాపత్యే నమః (57) ఓం హిరణారేత్సే నమః (58) 
ఓం దురూరాాయ నమః (59) ఓం గిరీశాయ నమః (60) 
ఓం గిర్దశాయ నమః (61) ఓం అనఘాయ నమః (62) 
ఓం భుజంగ భూషణాయ నమః  ఓం భరాాయ నమః (64) 
ఓం గిర్దధనవనే నమః (65) ఓం గిర్దప్రియాయ నమః (66) 
ఓం కృతితవాససే నమః (66) ఓం పురారాత్యే నమః (67) 
ఓం భగవతే నమః  (68) ఓం ప్రమధాధిపాయ నమః (70) 
ఓం మృత్ాంజయాయ నమః (71) ఓం సూక్ష్మత్నవే నమః (72) 
ఓం జగదావాపినే నమః (73) ఓం జగదుారవే నమః (74) 
ఓం వ్యామకేశాయ నమః (75) ఓం మహాసేన జనకాయ నమః (76) 
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ఓం చారువిక్రమాయ నమః (77) ఓం రుద్రాయ నమః (78) 
ఓం భూత్పత్యే నమః  (79) ఓం స్తాణవే నమః (80) 
ఓం అహిరుుథాిాయ నమః  (81) ఓం దిగంబరాయ నమః (82) 
ఓం అషమాూరతయే నమః (83) ఓం అనేకాత్ోనే నమః (84) 
ఓం స్తవతితికాయ నమః (85) ఓం శుదూవిగ్రహాయ నమః (86) 
ఓం శాశవతాయ నమః (87) ఓం ఖండపరశవే నమః (88) 
ఓం అజాయ నమః  (89) ఓం పాశవిమోచకాయ నమః (90) 
ఓం మృడాయ నమః (91) ఓం పశుపత్యే నమః (2) 
ఓం దేవాయ నమః (93) 94.ఓం మహాదేవాయ నమః (94) 
ఓం అవాయాయ నమః (95) ఓం హరయే నమః (96) 
ఓం పూషదంత్భిదే నమః (97) ఓం అవాగ్రాయ నమః (98) 
ఓం దక్షాధవరహరాయ నమః (99) శ్రీ హరాయనమః (100) 
ఓం భగనేత్రభిదే నమః (101) ఓం అవాకాతయ నమః (102) 
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః (103) ఓం సహస్రపాదే నమః (104) 
ఓం అపపరపా్రదాయ నమః (105) ఓం అనంతాయ నమః (106) 
ఓం తారకాయ నమః (107) ఓం పరమేశవరాయ నమః (108).         

 


