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శ్రీ శివ మహిమన స్తోత్రం- శ్రీ పుష్పదంతాచార్యయల చరిత్ర 
 

పుష్పదంతుడొక గంధర్వరాజు. అతడు ప్రతినితయము అనేక సందర్మైన పుష్పములతో శివుని 
పూజంచుచుండెడివాడు. పర్మేశ్వర్యని అనేక ర్కములైన సగంధ భరితమైన పూలతో పూజంచవలెననే 
కోరిక ఆయనకొక వయసనముగా మారినది. (వయసనమనగా చేసిన పనే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడమే గాని చెడు 
అర్ధం కాదు) తన ఉద్యయనవనములోని  పుష్పములతో తృప్తో చెందక తన గంధర్వ శ్క్తోచే రాత్రి 
సమయమున అదృశ్యరూపుడై పూవులను దంగలంచి తీసకొని వచుుట ప్రార్ంభంచెను. 

భూలోకమున అతయంత సందర్మైన ప్రదేశ్ము కాశ్మీర్ము. ఆ కాశ్మీర్ దేశ్పు రాజు కూద్య పర్మ 
శివభక్తోడు. శివుని అతయంత సందర్మైన సగంధ భరితమైన పుష్పములతో పూజంచాలనే కోరికతో తన 
ఉద్యయనవనములో అనేక పూల మొకకలను వేయంచాడు. ఈ పుష్పదంతుడు రాత్రి సమయమున ఆ 
పూవులనినంటిని దంగిలంచుట ప్రార్ంభంచెను. ఆ రాజు ఎనిన ప్రయతనములు చేసినను ఈ చౌర్యమును 
నిలువరించలేక, పోయరి. చివర్క్త ఒక శివజ్ఞాన సంపనునని సూచనమేర్క్త ’శివనిరాీలయము’ను ఆ 
ఉద్యయనవనం నాలుగు వైపులా చలలంచిరి. ఈ విష్యము నెర్యగని పుష్పదంతుడు ఆకాశ్ మార్దమున 
శివనిరాీలయమును ద్యటి తోటలో ప్రవేశించును. ఈ అపరాధ ప్రభావము చేత తన గంధర్వ శ్క్తోలనినయు 
నిర్వవర్యము కాగా రాజభటుల చేత నిర్భందించబడి కారాగార్ము చేర్యను. కారాగార్ములో నునన 
పుష్పదంతుడు ఈ స్తోత్రము చేసి శివుని మెప్తపంచి ఆయన కటాక్షమునక్త పాత్రుడై తిరిగి గంధర్వ 
లోకమునకేగును. శ్రీ ఆది శ్ంకరాచార్యయల వార్య ర్చించిన “శివానందలహరి”, సందర్యలహరి”క్త 
మాతృక ఈ స్తోత్రమే. శ్రీ రామకృష్ణ పర్మహంస ప్రతినితయం పారాయణ చేసిన స్తత్రం కూడా ఇదే. 

ఒకపుపడు వివేకానంద 11-9-1893  చికాగో నగర్ంలో జరిగిన ప్రపంచ సర్వమత సమేీళనంలో 
ప్రస్తోవించిన “త్రయీస్తంఖ్యంయోగః" అనే శ్లలకం ఈ స్తత్రములోనిదే. దేవతా స్తర్వభౌముడైన ఆ 
మహాదేవునిక్త అతయంత ప్రీతి పాత్రమైన స్తత్రం కూడా ఇదే. కేద్యర్ం, ఉజజయని మొదలగు క్షేత్రములలో 
స్తవమివారిక్త అభషేకం ఈ స్తనత్రంతో చేస్తోర్య. కాశ్మలోని పుష్పదంతేశ్వరాలయం ఈ భక్తోని పేర్యపై 
వెలసినదే. ఎంతో మహిమానివత స్తోత్రముగా కీరిోంచబడే స్తోత్రమును అందరూ నితయం పఠంచి 
పారాయణ చేసి ఆ మహాదేవుని కృపక్త పాత్రులు కాగలర్ని ప్రార్ధన. 
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|| అథ: శ్రీ శివమహిమనస్తోత్రమ్ || 

 
మహిమనః పార్ం తే పర్మవిదుషో యదయసదృశ్మ 
సోతిర్బ్రహాీదీనామప్త తదవ సనానసోవయ గిర్ః | 
అథాఽవాచయః సర్వః సవమతిపరిణామావధి గృణన్ 
మమాపేయష్ స్తోత్రే హర్ నిర్పవాదః పరికర్ః   || 1 ||  
 

ఓ శివా! అపార్మైన నీ మహిమ తెలయజ్ఞలనటిి నావంటి  మూర్యుని ఈ నీ సోతి 
అయోగయమైనదిగా నీవు భావిస్తో, బ్రహాీదులచే చేయబడుతునన సోతులు కూడా 
అయోగయములే అవుతాయ గద్య! (ఎందుకంటే వారిక్త కూడా నీ మహిమ అగమయము) 
ఇక తమ తమ బుదిధ శ్క్ష్యయనుస్తర్ము (శ్రద్యధభక్తోలతో) ర్చింపబడిన ఇతర్యల సోతులు 
అనీన దోష్ర్హితములే అయతే, ఈ నా స్తోత్ర ర్చనా ప్రయతనము కూడా 
దోష్ర్హితమే అవుతుంది. 

 
అతీతః పనాానం తవచ మహిమా వాఙ్ీనసయోః 
అతద్యవా వృతాోాయం చక్తత మభధతేో శ్రుతిర్ప్త | 
స కసయ స్తోతవయః కతివిధగుణః కసయ విష్యః 
పదే తవరావచీనే పతతి నమనః కసయ నవచః  || 2 ||  
 

నీ మహిమ మనోవాక్తకలక్త అతీతమైనది వేదములు కూడా ఏ తతవమును భయముతో 
“ఇది కాదు, ఇది కాదు” (నేతి నేతి) అని మాత్రమే వరిణసోనానయే, అటువంటి నినున 
ఎవర్య సోతించగలర్య? నీ అశేష్ దైవీ గుణాలను ఎవర్య గణంచగలర్య? జ్ఞాతవైన నినున 
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ఎవర్య తెలుసకోగలర్య? అయనను (భక్తోలను అనుగ్రహించుట కొర్క్త, వారిక్త 
సలభముగా లభ్యయడవగుటక్త) నీవు స్తకార్యడవైనపుపడు, ఎవరి మనో వాక్తకలు 
మాత్రం నీ సోతీ స్రవంతిగా పరిణమించక్తండా ఉండగలవు? 

 
మధుస్ఫీతా వాచః పర్మమమృతం నిరిీతవతః 
తవ బ్రహీన్ క్తం వాగప్త సర్గురోరివసీయపదమ్ | 
మమ తేవతాం వాణం గుణకథనపుణ్యయన భవతః 
పునామీతయర్థాఽసిీన్ పుర్మథన బుదిధర్వావసితా  || 3 || 
   

ఓ బ్రహీన్! అమృతోపమానమైన, తేనెవలే తీయనివైన వేదవాక్తకలను ర్చించే 
బృహసపతి యొకక స్తోత్ర వచనములు కూడా నీక్త ఆశ్ుర్యము  కలగింపజ్ఞలవు కద్య! ఓ 
త్రిపుర్ నాశ్కా! నీ మహిమలను సోతించుట ద్యవరా నా వాక్తకలను పవిత్రం 
చేసకోవాలనే ఆలోచన ననున ఈ స్తోత్ర ర్చనక్త పురిగొలపంది. 
 

తవైశ్వర్యం యతోత్ జగదుదయ ర్క్ష్య ప్రళయకృత్ 
త్రయీవసో వయసోం తిసృషు గుణభనానస తనుషు | 
అభవాయనామసిీన్ వర్ద ర్మణయామర్మణం 
విహనుోం వాయక్రోశ్మం విదధత ఇహైకే జడధియః  || 4 ||  
 

ఓ వర్ద్య! అనూహయమైన నీ శ్క్తో ర్జసు, సతవము, తమసు అనే మూడు గుణములతో 
బ్రహీ-విషుణ-మహేశులనే మూడు రూపములను ధరించి జగతుో యొకక సృష్టి సిాతి 
లయాలను ఒనర్యుచుననదని బుగయజుస్తుమ వేదములు వచిసోనానయ. కొందర్య 
మూఢమతులు ఈ సతయమును నిరాకరించుటకై అనర్ధథకర్మైన హేయవాదనలు 
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చేయుదుర్య. ఇవి అజ్ఞానులక్త  ర్మణయములుగా గోచరిస్తోయ గాని... నిజ్ఞనిక్త 
(జ్ఞానులక్త) అసహయకర్ములు. 

 
క్తమీహః క్తఙ్కకయః సఖ్లు క్తముపాయస్త్రిభ్యవనం 
క్తమాధారో ధాతా సృజతి క్తముపాద్యన ఇతిచ | 
అతర్క్కా  శ్వర్థయ  తవయయనవసర్ దుఃస్తా హతధియః 
క్తతరోకఽయం కాంశిున్ ముఖ్ర్యతి మోహాయ జగతః  || 5 ||   
 

బ్రహీ ఈ ప్రపంచానిన సృష్టించెనా? ...అయతే ఏ కోరికతో, ఏ శ్ర్వర్మును ద్యలు, ఏ 
స్తధనా స్తమాగ్రి సహాయంతో, ఏ ఆధార్ముతో, ఏ వసోవులతో (విధాత) ఈ 
ములోలకాలను సృజంచాడు? మనో వాక్తకలక్త అతీతమైన నీ దివయ ఐశ్వర్యమును 
గ్రహింపజ్ఞలక, స్తమానయ జనులను మరింత మోహస్తగర్ంలో ముంచడానిక్త, 
మూధఢమతులు ఇటువంటి వయర్ామైన వాద్యలను జర్యపుతూ ఉంటార్య 

 
అజనాీనో లోకాః క్తమ వయ వవనోోఽప్త జగతాం 
అధిష్ఠాతార్ం క్తం భవవిధిర్ అనాదృతయ భవతి | 
అనీశ్లవా క్తరాయత్ భ్యవనజననే కఃపరికర్మ్ 
యతో మనాదస్తోవం ప్రతయమర్వర్ సంశేర్త ఇమే  || 6 ||  
 

ఓ దేవదేవా! ఏదో ఒక మూలకార్ణం లేక్తంద్య అవయవములతో (భాగములతో) 
కూడిన ఈ లోకములనీన ఎలా జనిీంచాయ? సృష్టికర్ో లేక్తండా సృష్టి ఎపుపడైనా 
సంభవమా? ఈశ్వర్యడు తపప ఈ లోకాలను ఎవర్య సృజంచగలర్య? భగవంతుని 
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అవసర్ం లేదని పలకేవార్య మందమతులు, కనుకనే నీ అసిోతావనీన వార్య 
సందేహిసోనానర్య. 

 
 
త్రయీ స్తఙ్్ాం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి 
ప్రభనేన ప్రస్తానే పర్మిదమదః పథయమితి చ | 
ర్యచీనాం వైచిత్ర్యయద్ ఋజుక్తటిల నానాపథజుష్ఠం 
నృణామేకో గమయః సోవమసి పయస్తమర్ణవ ఇవ  || 7 ||  
 

మూడువేద్యలు, స్తంఖ్యం, యోగం, పశుపతి మతం, వైష్ణవ మతం - ఇవనిన దైవ 
స్తక్ష్యతాకరానిక్త విభనన మారాాలను బోధిసోనానయ. తమ తమ మనోవృతుోలను 
అనుసరించి భనన భనన వయక్తోలు (ఈ మార్ాం మంచిది కాదని కొందర్య, ఆ మార్ాము 
శ్రేష్ిమని మరికొందర్య భావిసూో) విభనన మారాాలను అనుసరిసూో ఉంటార్య. సూటిగా 
ప్రవహించినా, వంకర్ టింకర్గా ప్రవహించినా చిటిచివర్క్త నదులనీన సముద్రానేన 
చేర్తాయ కద్య! అలాగే ఈ మారాాలనీన కూద్య చివర్క్త నినేన చేర్యక్తంటాయ, 
స్తధక్తలందరికీ గముయదవు నీవే! 

 
మహోక్షః ఖ్టావఙ్ాం పర్శుర్జనం భసీ ఫణనః 
కపాలం చేతీయతోవ వర్ద తనోోపకర్ణమ్ | 
సరాస్తోం తామృదిధం దధతితు భవద్భభ  ప్రణహితాం 
న హి స్తవతాీరామం విష్యమృగతృష్ఠణ భ్రమయతి  || 8 ||  
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ఒక వృష్భరాజం (నీ వాహనం), ఖ్టావఙ్ాం, గొదదల (నీ ఆయుధాలు), పుల చర్ీం (నీ 
ఆసనం) విభూతి (నీ లేపనం); మానవ కపాలం (నీ పాత్ర) ఇవే గద్యనీ ఆసోపాసోలనీన! 
అయనా కూడా ఓ వర్ద్య! నీ కడగంటి చూపు దేవతలందరికీ మహా సఖ్భోగాలను 
నాదిస్తోంది. 

 
ధ్రువం కశిుత్ సర్వం సకలమపర్సోవ ధ్రువమిదం 
పరో ధ్రౌవాయఽధ్రౌవేయ జగతి గదతి వయసోవిష్యే | 
సమస్తోఽపేయతసిీన్ పుర్మథన తైరివసిీత ఇవ 
సోవన్  జహ్రేమి తావం న ఖ్లు నను ధృష్ఠి ముఖ్ర్తా  || 9 ||  
  

ఓ పుర్మథనా! ఈ సమసో విశ్వవనిన కొందర్య (స్తంఖ్యయలు) శ్వశ్వతమనీ, మరికొందర్య 
(క్షణకవాదులు) అశ్వశ్వతమనీ అంటార్య. ఇతర్యలు (నైయాయయక్తలు) విభనన 
లక్షణాలతో కూడిన ఈ జగతుోలో కొనిన విష్యాలు శ్వశ్వతమని, మరి కొనిన 
అశ్వశ్వతమనీ పలుక్తతార్య. ఇటువంటి పర్సపర్ విర్యదధములైన అభప్రాయాల ఫలతంగా 
నా మనసు కలవర్ పడినది. అయనా కూడా నినున సోతించడానిక్త నేను వెనుకాడుట 
లేదు, ఇదే నా థైరాయనిక్త నిదర్శనం. 
 

తవైశ్వర్యం యతానద్ యదుపరి విరిఞ్చుర్ హరిర్ధః 
పరిచేేతుం యాతావనల మనలసకనధ వపుష్ః | 
తతో భక్తోశ్రద్యధ భర్గుర్య గృణద్యభాం గిరిశ్ యత్ 
సవయం తస్తా తాభాయం తవ క్తమన్ వృతిోర్న ఫలతి  || 10 ||  

 
ఓ గిర్వశ్వ! (ఒకపుపడు) నీ అగినతేజో సోంభరూపానిన కొలచి, నీ మహిమను 
తెలుసకోవడానిక్త బ్రహీ పైక్త, విషుణవు క్రందక్త వెళ్ళీర్య. కాని వాళ్ళీదదరూ నీ ఆది-
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అంతాలను చేర్డంలో విఫలులయాయర్య. తర్యవాత అతయంత భక్తో (శ్రదధలతో వార్య నినున 
సోతించినపుపడు, వారిపై అనుగ్రహం చూప్త. నీవు వారిక్త స్తక్ష్యతకరించావు. నీ పూజ 
ఏనాటికీ విఫలం కాదనటానిక్త ఇదే నిదర్శనం కద్య! 

 
అయతానద్యస్తదయ త్రిభ్యవనమవైర్ వయతికర్ం 
దశ్వస్తయ యద్య్హూనభృత ర్ణకణ్డూ పర్వశ్వన్ | 
శిర్ఃపదీశ్రేణ ర్చిత చర్ణామోభర్యహ బలేః 
సిారాయాసోవదభకేోః త్రిపుర్హర్ విసూీరిజతమిదమ్  || 11 ||  
 

ఓ త్రిపుర్నాశ్కా! దశ్ముఖ్రావణుడు ములోలకాలనూ  జయంచి శ్త్రుర్హితుడిగా 
చేసక్తననపపటికీ, అతనిక్త యుదధకాంక్ష తీర్క బాహువులను పైకెతిో మరో యుదధంకోసం 
ఉవివళ్ళీర్స్తగాడు. ఇంత వీర్తవమంతా, నీపై అతనిక్త ఉననటిి భక్తో యొకక ఫలతమే 
కద్య! ఇంత శివభక్తో ఉననది కనుకనే, తన తలలను అంత సనాయాసంగా, తామర్ 
పువువలు అరిపంచిన ర్వతిగా, నీక్త అరిపంచగలగాడు. 

 
అముష్య తవతేువా సమధిగతస్తర్ం భ్యజబలం 
బలాత్ కైలాస్తఽప్త తవదధివసతౌ విక్రమయతః | 
అలభాయ పాతాలేఽపయలస చలతాఙ్గాష్ాశిర్సి 
ప్రతిష్ఠా తవయాయస్ఫద్ ధ్రువముపచితో ముహయతి ఖ్లః  || 12 ||  
  

నినున పూజంచిన రావణుడు ఎంతో బాహుబలానిన పంద్యడు. ఆ బలానిన నీ 
ధామమైన కైలాసంపైనే ప్రయోగించడానిక్త పూనినపుపడు, నీవు నీ బొటన వ్రేలతో 
పర్వతరాజ్ఞనిన ఒక్తంత అదిమావు, ఫలతంగా అతనక్త పాతాళంలో కూడా స్తానం 
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దర్కకలేదు. నిజ్ఞనిక్త సంపనునలైన తర్యవాత దుషుిలు (కృతఘ్ననలై) భ్రమలో 
పడిపోతార్య. 
 

దృదిధం సత్ర్యమోణ వర్ద పర్మోచె్ుర్ప్త సతీమధశ్ుక్రే బాణః  |  
పరిజనవిధేయత్రిభ్యవనః |  
న తచిుత్రం తసిీన్ వరివసితరి తవచుర్ణయోః 
నకస్తయఉననతె్య భవతి శిర్ససోవయయవనతిః  || 13 ||  
 

ఓ వర్ద్య! బాణాసర్యడు ములోలకాలను జయంచి, తన స్తవధీనంలో ఉంచుకొనానడు. 
అతని మహా సంపద ఇంద్రుని ఐశ్వరాయనిన కూడా మించిపోయందంటే, ద్యనిలో 
ఆశ్ుర్యం లేదు గద్య! ఎందుకంటే. అతడు నీ పాద్యరాధక్తడు. నీ పాదపదీముల మ్రోల 
తల వంచిన వానిక్త మహద్యభగయం కలుాట సహజమేకద్య! 

 
అకాణూబ్రహాీణూ క్షయచక్తతదేవా సర్కృపా 
విధేయస్తయఽఽస్ఫద్ యస్త్రినయన విష్ం సంహృతవతః | 
స కలాీష్ః కణ్యా తవ న క్తర్యతే న శ్రియమహో 
వికారోఽప్త శ్వలఘ్యయ భ్యవనభయ భఙ్ా వయసనినః  || 14 ||  
  

ఓ త్రినయనా! సముద్ర మంథన సమయంలో హఠాతుోగా హాలాహలం పుటిి, ఈ 
విశ్వమంతా నాశ్నం కాబోయే సిాతిని చూసి దేవాసర్యలు హడలపోయనపూపడు, 
వారిపై కృపా పర్వశుడవైన నీవు ఆ హాలాహలానిన పానం చేస్తవు. ఫలతంగా వీ 
కంఠం నీలంగా మారింది. ఈ నీలకంఠం నీ సందరావనిు  క్తంచపర్చలేకపోయంది. 
ఎందుకంటే, విశ్వభయానిన పార్ద్రోలే మహానుభావుల వికార్ం కూడా శ్వలఘనీయమే  
అవుతుంది  
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అసిద్యధరాా నైవ కవచిదప్త సదేవాసర్నర్థ 
నివర్ోనేో నితయం జగతి జయనో యసయ విశిఖః | 
సపశ్యనీనశ్ తావమితర్ సర్స్తధార్ణమభూత్ 
సీర్ః సీర్ోవాయతాీ నహి వశిషు పథయః పరిభవః  || 15 || 
   

దేవ, అసర్,  మానవ లోకాలలో తిర్యగులేనివీ, సద్య జయంచునవీ అయన బాణాలు 
గల సీర్యడు (మనీథుడు), నినున కూడా స్తధార్ణ ఇతర్ దేవతలవలే భావించి నీ మీద 
తన బాణాలను ప్రయోగించ ప్రయతినంచాడు. ఫలతంగా ఇపుపడు అతడు "సీర్ోవుయడు" 
(అంటే  నాశ్నమై, జ్ఞాపకంలో మాత్రమే నిలచిపోయన వాడు) గానే మిగిలపోయాడు. 
యోగివర్యయల పటల అవమానప్రదంగా ప్రవరిోంచడం ఎంత గొపపవారికైనా ఏమాత్రం 
శ్రేయోద్యయాకం కాదు. 

 
మహీ పాద్యఘాతాద్ వ్రజతి సహస్త సంశ్యపదం దం విషోణర్భ్భరమయద్ 
భ్యజపరి ఘర్యగణ గ్రహగణమ్ | 
ముహుర్ద్దా ర్ద్దసాాం యాతయనిభృత జటాతాడి తతటా 
జగద్రక్ష్యయై తవం నటసి నను వామైవ విభ్యతా  || 16 ||  
 

జగతుోను ర్క్షంచద్యనికై నీవాకస్తరి తాండవం చేసోనానవు. నీ పద ఘాతంతో 
తానెపుపడు చీలపోతానో అని భూమి దదధరిలలస్తగింది. ఇమముల వంటి నీ బాహు 
తాడనానిక్త గ్రహగణాలతో కూడిన ఆకాశ్ం తతోర్ పడస్తగింది. నీ జటాజూటాలతో 
కొటిబడి సవర్ా లోకం కంప్తంచనాగింది. అహో! అచింతయమైన నీ మహతవమే (జగతుోను 
ర్క్షంచడానిక్త బదులుగా) మహా  భయకార్ణమైనది గద్య! 
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వియద్యవాపీ తారాగణ గుణత ఫేనోదామర్యచిః 
ప్రవాహోవారాం యః పృష్త లఘ్నదృష్ిః శిశర్సితే | 
జగదీదవపాకార్ం జలధివలయం తేన కృతమితి 
అనేనై వోనేనయం ధృతమహిమ దివయం తవ వపుః  || 17 ||  
  

ఏ నది అయతే నక్షత్ర-గ్రహ సమూహాలతో కూడిన ఆకాశ్వననంతా తెలలని ఫేనకాంతితో 
వాయప్తంచివేసిందో, అటువంటి (మంద్యక్తనీ) నది నీ జటాజూటంలో ఒకక నీటిబొటుిగా 
చిక్తకపడింది. మళ్ళీ ఆ (గంగా) నదియే భూలోకమంతా ప్రవహించి, ఆ లోకాననంతటినీ 
దీవపాకార్ంగా చేసివేసింది. దీనిని బటిి నీ దివయ శ్ర్వర్ం ఎంత మహోననతమో 
ఊహించనైనా లేము గద్య! 

 
ర్థః క్షోణ యనాో శ్తధృతి ర్గేన్ద్దర ధనుర్థో 
ర్థాఙ్గా చన్ద్దరర్ద్క ర్థచర్ణ పాణఃశ్శర్ ఇతి | 
దిధక్షోస్తో కోఽయం త్రిపుర్తృణ మాడమ్ర్విధిః 
విధేయైః క్రీడనోోా న ఖ్లు పర్తనాోః ప్రభ్యధియః  || 18 ||  
 

నీఎదుట గదిదపోచక్త సమానమైన త్రిపురాలను నాశ్నం చేయాలని నీవు 
పూనుకొననపుపడు నీక్త ఈ భూమి ర్థంగా, బ్రహీ స్తర్థిగా, మేర్య పర్వతం 
ధనుసుగా, సూర్యచంద్రులు ర్థ చక్రాలుగా, విషుణవు బాణంగా అయాయర్య. ఈ 
బ్రహాీండమైన స్తమాగ్రి అంతా నీకెందుకయాయ? సర్వ సవతంత్రుడైన జగదీశ్వర్యడు మర్థ 
ఇతర్ సహాయానిన ఆపేక్షంచడు. అయనా కూడా తన ఆధీనంలో ఉనన వసోవులతో 
అతడు క్రీడించడానిక్త ఇష్ిపడతాడు. 
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హరిస్తో స్తహస్రం కమల బలమాధాయ పదయోః 
యదేకోనే తసిీన్ నిజముద హర్నేనత్రకమలమ్ | 
గతో భక్తోాద్రేకః పరిణతిమస చక్రవపుష్ఠ 
త్రయాణాం ర్క్ష్యయై త్రిపుర్హర్ జ్ఞగరిో జగతామ్  || 19 ||  
  

ఓ త్రిపుర్సంహార్కా! ఒకపుపడు శ్రీహరి వెయయ తామర్ పువువలతో నీ పాదపద్యీలను 
పూజంప సంకలపంచాడు. అపుపడు ఒక పువువ తక్తకవ కాగా, వెంటనే ఆయన  నేత్ర 
కమలానిన పెరిక్త నినున అరిుంచాడు. ఫలతంగా అతని ఆ మహాభక్తో ఒక చక్ర రూపానిన 
ద్యలు ములోలకాలనూ ర్క్షంచడంలో నిమగనమైఉంది. 

 
క్రతౌ సపేో జ్ఞగ్రత్ తవమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం 
కవ కర్ీ ప్రధవసోం ఫలతి పుర్యష్ఠరాధనమృతే | 
అతస్తోవం సమ్ప్పరక్షా క్రతుషు ఫలద్యనప్రతిభ్యవం 
శ్రుతౌ శ్రద్యధం బద్యధవ దృఢపరికర్ః కర్ీస జనః  || 20 || 
   

యజాం సమాపోం అయన తర్యవాత యజమానులక్త ఆ యజాఫలాలను 
ప్రనాదించుటక్త నీవు సద్య జ్ఞగరూక్తడవై ఉంటావు. భక్తోపూర్వకంగా భగవంతుని 
పూజంచక్తండా చేస్త ఏ క్రతువులైనా సతీలతాలను ఇవవగలవా?... ఇవవలేవు.  కాబటిి 
ఈశ్వర్యడవైన నినున కర్ీఫల ప్రద్యతవని నిశ్ుయంగా తెలుసకో గలగినపుపడు, 
వేద్యలపై విశ్వవసం కలగి... లోక్తలు కర్ీలను చేయడానిక్త ధృఢప్రయతన 
శ్మలుర్వుతునానర్య. 
 

క్రయాదక్షో దక్షః క్రతుపతిర్ధీ  శ్సోనుభృతాం 
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ఋషీణామారిోవజయం శ్ర్ణద సదస్తయః సర్గణాః | 
క్రతుభ్రేష్త్ సోవతోః క్రతుఫల విధానవయసనినో 
ధ్రువం కర్యోః శ్రద్యధవిధుర్ మభచారాయహి మఖః  || 21 ||  
 

హే శ్ర్ణద్యతా! ఏ యజాంలో ప్రజ్ఞపతి మరియూ  యజాకారాయలలో నిపుణుడూ 
అయన దక్షుడే యజమానిగా, బుష్షులు బుతిక్తకలుగా, దేవతలు సభ్యయలుగా ఉనానరో 
అటువంటి యజాం... యజాఫలానిన ప్రస్తదించడానిక్త సద్య సముతుుక్తడవై ఉండే నీ 
చేతనే నాశ్నం చేయబడింది. ఎందుకంటే శ్రద్యదభక్తో విర్హితమైన యజ్ఞాలు, వాటి 
యజమానులక్త అనర్ధద్యయకములే అవుతాయ. 

 
ప్రజ్ఞనాథం నాథ ప్రసభమభకం స్తవం దుహితర్ం 
గతం రోహిద్భభతాం రిర్మయషు మృష్యసయ వపుష్ఠ | 
ధనుష్ఠపణ్యరాయతం దివమప్త సపత్ర్యకృతమముం 
త్రసనోం తేఽద్యయప్త తయజతి న మృగవాయధర్భసః  || 22 ||  
  

హే నాథ! ఒకపుపడు బ్రహీ కామవశుడై తన పుత్రికతోనే ర్మించడానిక్త సంకలపంచాడు. 
అపుపడు ఆమె ఆడ మృగరూపానిన ధరించగా, బ్రహీ కూడా మగ మృగరూపానిన ద్యలు, 
బలతాకర్ంగా ఆమెతో కూడాడు. అపుపడు నీవు క్రోధం వహించి, అతనిపై నీ బాణానిన 
ప్రయోగించగా, అతడు భయపడి ఆకాశ్ంలోక్త పారిపోయాడు. అయనా మృగవాయధుని 
రూపంలో ధనురా్ణాలు ధరించి క్రోధమూరిోవైన ఆనాటి నీ రూపానిన చూసినపుపడు 
బ్రహీలో  పుటిని భయం... ఈ నాటిక్త కూడా అతని మనసునుండి తొలగిపోలేదు. 

 
సవలావణాయశ్ంస్త ధృతధనుష్మహానయ తృణవత్ 
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పుర్ః పులష్ిం దృష్ఠివ పుర్మథన పుష్ఠపయుధమప్త | 
యది స్త్్ోణం దేవీ యమనిర్తదేహార్ధఘటనాత్ 
అవైతి తావమద్యధ బత వర్ద ముగాధ యువతయః  || 23 ||  
  

హే పుర్నాశ్కా!  హే జతేంద్రియుడా! పార్వతీ దేవి యొకక పర్మ సందరాయకార్ం 
(శివుని మనసుని ముగధం చేయగలదనే విశ్వవసంతో) ఆధార్ంగా మననథుడు వింటిని 
చేపటాిడు. తక్షణమే అతడు దగధం కావడం పార్వతీ దేవి కళ్ళీరా చూసింది. అయనా 
(కృపాపర్వశుడవై) నీవు ఆమెను అర్ధదేహ ధారిణగా చేయడం చూసి, నినున స్త్రీ 
వశుయడవని భావించి పార్వతీ దేవి గరివస్తో కనుక; అహో! హే వర్ప్రద్యతా! స్త్రీలు 
బుదిధహీనులడం నిజమే కద్య!    

 
శ్ీశ్వనేష్ఠవక్రీడా సీర్హర్ ప్తశ్వచాః సహచరాః 
చితాభస్తీలేపః స్రగప్త నృక రోటీపరికర్ః | 
అమఙ్ాలయం శ్మలం తవ భవతు నామైవమఖిలం 
తథాప్త సీర్ోౄణాం వర్ద పర్మం మఙ్ాళమసి  || 24 ||  
  

హే మనీథనాశ్కా! శ్ీశ్వనం నీ క్రీడాభూమి, ప్తశ్వచాలు నీ సహచర్యలు, చితా భసీం 
నీక్త గంధలేపనం, మానవ కపాలాలు నీక్త మాలలు - ఇలా నీ వయవహార్మంతా 
అమంగళకర్మే. అయనా కూడా ఓ వర్ద్య! నినున సీరించే వారి పాలట నీవు 
సర్వమంగళ ప్రదుదవు కావడం ఎంత విచిత్రమైన విష్యం కద్య! 

 
మనః ప్రతయక్తుతేో సవిధమవిధా యాతోమర్యతః 
ప్రహృష్యద్రోమాణః ప్రమద సలలోతుఙ్గాతి దృశ్ః | 
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యద్యలోకాయహాలదం హ్రద ఇవ నిమజ్ఞయమృతమయే 
దధతయనో సోతోవం క్తమప్త యమినసోత్ క్తల భవాన్  || 25 ||  
  

యోగి వర్యయలు శ్వస్తోనునార్ం యమ నియమాలను పాటించి, ప్రాణాయామాదుల 
సహాయంతో మనసును ప్రతయగాతీతో ఏకీకృతం చేసి పులక్తత శ్ర్వర్యలై, ఆనంద్యపూర్ణ 
నేత్ర్యలతో ఏ అంతరినహిత, అనిర్వచనీయమైన అతావనిన దరిశసూో అమృత స్తగర్ంలో 
ఓలలాడుతూ, ఆనందమృతానిన గ్రోలుతూ ఉంటారో  ఆ అమృనానంద పర్తతవం నీవే 
సమా! 

 
తవమర్కసోవం స్తమసోవమసి పవనసోవం హుతవహః 
తవమాపసోవం వోయమ తవము ధర్ణరాతాీ తవమితి చ | 
పరిచిేనానమేవం తవయ పరిణతా బిభ్రతి గిర్ం 
న విదీసో తోతోవం వయమిహ తు యత్ తవం న భవసి  || 26 ||  
  

నీవు సూర్యయడవు, చంద్రుడవు, పవనుడువు, అగినవి, ఆకాశ్వనివి, పృథ్వవ జలాలవు, 
ఆతీవు ఆనీన నీవే - అని విద్యవంసలు ప్రకటిసూో ఉంటార్య. ఇవనీన నినున గురించిన 
అపరిపూర్ణమైన ప్రకటనలే! ఎందుకంటే నిజ్ఞనిక్త ఏ తతోవం నీవు కాదో మాక్త 
తెలయదు (అంటే సర్వమూ నీవే) 

 
త్రయీం తిస్రోవృతీోః త్రిభ్యవనమథో త్రీనప్త సరాన్ 
అకారాద్్యర్ వర్క్ణస్త్రిభ ర్భదధత్ తీర్ణవికృతి | 
తుర్వయంతే ధామ ధవనిభర్ వర్యనాధన మణుభః 
సమసోం వయసోం తావం శ్ర్ణద! గృణాతోయమ్ ఇతిపదమ్  || 27|| 
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హే శ్ర్ణద్య! “ఓమ్” అనే పదంలో అ -ఉ -మ అనే మూడు అక్షరాలు ఉనానయ. 
"అకార్ం” బుగేవద్యనిన, జ్ఞగ్రద్యవసాను, భూలోకానిన బ్రహీను  ప్రతిపాదిసోననది. 
"ఉకార్ం" యజుర్థవద్యనిన సవపానవసాను, భ్యవరోలకానిన, విషుణవును ప్రతిపాదిస్తోంది. 
"మకార్ం" స్తమవేద్యనిన, సషుపాోవసాను, మహేశ్వర్యణజ ప్రతిపాదిస్తోంది. అటువంట 
ఓంకార్ము యొకక  సూక్షమ ధవని సర్వ వికారాలక్త అతీత మైన నీ తుర్వయావసాను 
ప్రతిపాదిస్తోంది. ఈ విధంగా ఓంకార్ము ఏకానేక్తడవైన నినేన సోతిస్తోంది. 

 
 
భవః శ్రోవ ర్యద్రః పశుపతిర్థోగ్రః సహమహాన్ 
తథా భీమేశ్వనావితి యదభధానాష్ికమిదమ్ | 
అముష్టీన్ ప్రతేయకం ప్రవిచర్తి దేవ శ్రుతిర్ప్త 
ప్రియాయాస్త్్ీధామేన ప్రవిహిత నమస్తయఽసిీ భవతే  || 28 ||  
  

ఓ దేవదేవా! భవుడు, శ్ర్యవడు, ర్యద్రుడు, పశుపతి, ఉగ్రుడు, మహాదేవుడు, భీముడు 
ఎనిమిదీ కూడా నీ నామాలే. వీటిలో ప్రతీ ఒకక పేర్యలోని  అరాధనిన 
ప్రకాశింపజేయడానిక్త సమగ్ర వేదం సద్య ప్రయతనం చేసూో ఉంది (కాని సఫలం 
కావడం లేదు) కాబటిి పర్మానంద రూపుడవు, అఖ్ండ చైతనయ సవరూపుడవు అయన 
నీక్త నేను నా మనోవాకాకయాల ద్యవరా నమసకరిసోనానను. 

 
నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమో 
నమః క్షోదిష్ఠాయ సీర్హర్ మహిష్ఠాయ చ నమః | 
నమో వరిిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమో 
నమః సర్వస్త్్ీ తే తదిదమతి సరావయచ నమః  || 29 ||  
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హే సంస్తర్దుఃఖ్ నాశ్కా! (భక్తోలక్త) అతయంత సమీపసాడవైన నీక్త నా  
నమస్తకర్ములు. ( భక్తో లేని వారిక్త) అతయంత ద్భర్యడవైన నీక్త నా నమస్తకర్ములు. 
హే సీరాహరా! సూక్ష్యీతిసూక్షుీడవైన నీక్త నా నమస్తకర్ము,  అలాగే 
సూాలతిసూాలుడవైన నీక్త నా నమస్తకర్ము. ఓ త్రినయనా! అతయంత వృదుధడవైన నీక్త 
నా నమస్తకర్ము; అతయంత తర్యణుడవైన నీక్త నా నమస్తకర్ము. ప్రతయక్షంగా గాని 
పరోక్షంగా గాని అనిన రూపాలలోను వర్ోమానుడవైన నీక్త నా నమస్తకర్ము. మరియు 
సరావతీతుడవై విలసిలేల నీక్త నా అసంఖయక నమస్తకర్ములు. 

 
బహులర్జస్త విశ్లవతపతౌో భవాయ నమో నమః 
ప్రబలతమస్త తత్ సంహార్థ హరాయ నమో నమః | 
జనసఖ్కృతే సతోోవద్రిక్తో మృడాయ నమో నమః 
ప్రమహసి పదే నిస్త్్ోగుణ్యయ శివాయ నమో నమః  || 30 ||  
 

విశ్వవనిన సృష్టించడానిక్త బహు ర్జోగుణంతో బ్రహీగా వయకోమౌతునన నీక్త నా 
నమస్తీర్ం. అలాగే విశ్వ సంహారార్ంా అతయంత తమో గుణంతో మహేశ్వర్ 
రూపుడవుగా వయకోమౌతునన నీక్త నా నమస్తకర్ము. లోకపాలనార్ాం ప్రబల సతవ 
గుణంలో విషుణవుగా ప్రకటితమౌతునన నీక్త నా నమస్తకర్ము. మరియు త్రిగుణాలక్త 
అతీతుడవై, సర్వ మంగళప్రద్యతుడవై, పర్మపద ప్రద్యతవు అయన నీక్త నా శ్త 
నమస్తకర్ములు. 

 
కృశ్పరిణతిచేతః కేలశ్వశ్యం కవ చేదం  
కవ చ తవ గుణస్ఫమోలలఙ్గినీ శ్శ్వదృదిధః | 
ఇతి చక్తతమమనీదకృతయ మాం భక్తోరాధాత్  
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వర్ద చర్ణయోస్తో వాకయపుషోపపహార్మ్  || 31 ||  
 

హే వర్ప్రద్యతా! కేలశ్ సమూహములతో క్తలషిుడనైన ఈ నా అలపబుదిధ ఎకకడ? అపర్మిత 
మహామాతిశ్యమైన నీ నితయ విభూతి ఎకకడ? ఈ భావనతో భయగ్రసోడైన ననున నీ 
పటల నాక్తనన భక్తో నిర్భయుణణ చేసి  ఈ స్తతో్రపుష్ఠపంజలని   నీ పాదపద్యీలక్త  
సమమరిపంప చేసింది 

 
అసితగిరిసమం స్తయత్ కజజలం సినుధపాత్రే |  
సర్తర్యవర్శ్వఖ లేఖ్నీ పత్రముర్వవ | 
లఖ్తి యది గృహీతావ శ్వర్ద్య సర్వకాలం  
తదప్త తవ గుణానామ్ ఈశ్పార్ం నయాతి  || 32 ||  
 

నీల పర్వతం సిరా గా, సముద్రం సిరాబుడ్డూ గా; పారిజ్ఞత వృక్షపు శ్రేష్ి శ్వఖ్ కలంగా 
మరియూ భూమి కాగితంగా ఈ స్తమాగ్రులనినంటినీ తీసకొని సవయంగా  సర్సవతీ 
దేవి  చిర్కాలం వ్రాసినా కూద్య, ఓ మహాదేవా! నీ గుణాల అంతానిన చేర్జ్ఞలదు. 
(అంటే నీ గుణగణాలను పూరిోగా కీరిోంచనేర్దు అనీ భావము) 

ఫలసృతి 
అసర్సర్ మునీనె్దరర్రిుత స్తయనుదమౌళః  
గ్రథితగుణ మహిమోన నిర్యాణ స్తయశ్వర్సయ | 
సకలగుణవరిష్ాః పుష్పదనాోభధానో  
ర్యచిర్మ్ అలఘ్నవృతె్ోః స్తోత్రమేతత్ చకార్  || 33 ||  
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ఓ చంద్రశేఖ్రా! దేవతలు, అసర్యలు, మునులు - వీరిలో శ్రేష్ితమ వయక్తోలు నీ 
గుణాతిశ్యానిన చూసి సద్య నినున అరిుసోనానర్య. మరియు వేద్యలనీన నీ గుణాలను 
ప్రకటించడానిక్త సద్య ప్రయతినసోనానయ. నీవు నిర్యాణ సవరూపుడవు, అటువంటి నీ పటల 
పుష్పదంతుదనే గంధర్యవని ద్యవరా, దీర్ి ఛందసులో ఈ   మనోహర్సోవం 
ర్చింపబడింది. 

 
అహర్హర్నవదయం ధూర్జటేః స్తోత్రమేతత్ పఠతి  
పర్మభకాోా శుదధచితోః పుమాన్ యః | 
స భవతి శివలోకే ర్యద్రతులయసోథాఽత్ర  
ప్రచుర్త ర్ధనాయుః పుత్రవాన్ కీరిోమాంశ్ు  || 34 ||  
 

ఎవర్య అయతే ఈ పవిత్ర స్తోత్ర్యనిన ప్రతిదినం భక్తోతో పఠస్తోరో అతడు ఈ లోకంలో 
శ్రీమంతుడు, దీరాియువు, పుత్రవంతుడు, యశ్సవంతుడూ అవుతాడు. మర్ణంచిన 
తర్యవాత శివలోకంలో ర్యద్ర తులుయడౌతాడు 

 
మహేశ్వనానపరోదేవో మహిమోననాపరాసోతిః | 
అఘ్యరానానపరోమనోో నాసిోతతోవంగురోఃపర్మ్  || 35 ||  
 

శివునితో సమానమైన దేవుడు లేడు. మహిమన స్తోత్రం కంటే శ్రేష్ామైన స్తోత్రం లేదు. 
అఘ్యర్మంత్రం కంటే మంత్రం లేదు. గుర్యవుకంటే శ్రేష్ామైన తతవం మరొకటి లేదు 

 
దీక్ష్య ద్యనం తపస్ఫోర్ాం జ్ఞానం యాగాదికాః క్రయాః  
మహిమనసోవ పాఠసయ కలాం నార్హనిో షోడశ్మమ్  || 36 ||  
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మంత్ర దీక్ష, ద్యనం, తపం, తీర్ధయాత్రలు, శ్వస్త్ర ఙ్కజనం, యాగాది క్రయలు, ఇవనీన 
మహిమనః స్తోత్రం యొకక పదహార్వ భాగంతో కూడా సమానం  కాజ్ఞలవు.  

 
క్తసమదశ్ ననామా సర్వగనధర్వరాజః 
శిశుశ్శిధర్ వర్మౌళ ర్థదవదేవసయ ద్యసః | 
సఖ్లు నిజమహిమోన భ్రష్ి ఏవాసయ రోష్ఠత్ 
సోవనమిద మకార్విద్ దివయదివయం మహిమనః  || 37 ||  
 

బాలచంద్రుని తలపై ధరించిన మహాదేవుని ద్యసడు, పుష్పదంతుడనే ప్రసిదధ గంధర్వ 
రాజు శివుని కోపానిక్త గురియై మహిమావంతమైన తన స్తానం నుండి పతితుదై (మళ్ళీ 
శివ ప్రీతి మనసకడై) మనోహర్మైన ఈ మహిమనః స్తోత్ర్యనిన ర్చించాడు. 

 
సర్వర్మునిపూజయం సవర్ామోక్షైకహేతుం 
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాఞ్జల  రాననయచేతాః | 
వ్రజతి శివసమీపం క్తననరః సూోయమానం 
సోవనమిదమమోఘం పుష్పదనోప్రణతమ్  || 38 ||  
 

సర్ శేషుిలచే, మునులచే పూజంపబడునది; పుష్పదంతునిచే  ర్చింపబడినది; సవర్ా 
ప్రాప్తోక్త, మోక్షమునక్త హేతువైన ...ఈ స్తతో్ర్యనిన బద్యధంజలుదై, ఏకాగ్ర చితోంతో 
పఠంచేవాడు క్తనెనర్ గణాలతో  సోతింపబడిన వాడై శివ స్తమీష్యతను పందుతాడు. 

 
ఆసమాపోమిదం స్తోత్రం పుణయం గనధర్వభాష్టతమ్ | 
అనౌపమయం మనోహారి సర్వమీశ్వర్వర్ణనమ్  || 39 ||  



 

21 

 
గంధర్వ ర్చితమైన ఈ స్తోత్రం ఆదయంతమూ పవిత్రకర్మూ, అసదృశ్మూ, 
మనోహర్మూ, మంగళ ప్రదమూ, ఈశ్వర్మహిమా వర్ణనతో పరిపూర్ణమూ అయ 
ఉననది. 

 
ఇతేయష్ఠ వాఙ్ీయీ పూజ్ఞ శ్రీమచేఙ్కర్పాదయోః | 
అరిపతా తేన దేవేశ్ః ప్రీయతాం మే సద్యశివః  || 40 ||  
 

ఈ విధంగా స్తోత్రరూపపు నా పూజ శివపాద్యలమ్రోల సమరిపంపబడినది. దీనితో 
శివుడు నా ఎడ సంతుషిుడగు గాక! 

 
తవ తతోవం నజ్ఞనామి కీదృశ్లఽసి మహేశ్వర్ | 
యాదృశ్లఽసి మహాదేవ తాదృశ్వయ నమోనమః  || 41 ||  
 

ఓ మహేశ్వరా! నీ తతోవము ఎటువంటిదో నేను ఎఱుగను. నీవు ఎటువంటి 
సవరూపుడవో, అటువంటి నీక్త (ఆ సవరూపానిక్త) నా నమస్తకర్ములు. 

 
ఏకకాలం దివకాలం వా త్రికాలం యః పఠేననర్ః | 
సర్వపాపవినిర్యీకోః శివ లోకే మహీయతే  || 42 ||  
 

ఎవరతే ఈ స్తోత్ర్యనిన ఒకకస్తరి గాని, ర్కండుస్తర్యల గాని, లేద్య మూడుస్తర్యల గాని 
పఠస్తోరో, అతడు సర్వపాపముల నుండి విముక్తోడై శివలోకములో గౌర్వింపబడతాడు.  
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స్తోత్రేణ క్తల్ష్హర్థణ హర్ప్రియేణ | 
కణాసిాతేన పఠతేన సమాహితేన 
సప్రీణతో భవతి భూతపతిర్ీహేశ్ః  ||43 ||  
 

శ్రీ పుష్పదంతుని ముఖ్పదీం నుండి వెలువడిన ఈ స్తోత్రం పాప నాశ్కం. పర్మ 
శివునక్త అతయంత ప్రీతికర్మైనది కాబటిి దీనిని కంఠసాం చేసినా, పఠంచినా, 
పూజంచినా... మహాదేవుడు అతయంత ప్రీతిపూర్యణడవుతాడు. 
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