
��ాష్టక ��త్ త్రం 

1. ప్రభ�ం �్ార ణ ��దం �భ�ం �శ్వ��థం, జగ��న్థ ��దం స�� నంద ��జం,  

2. భవతభ్వయ్ భ��ేశ్వరం భ�త ��దం, �వం శంకరం శంభ� ��ాన ��ే  

3. గ�� ర�ండ మ�లం, త�� సరప్ జ�లం, మ� �ాల �ాలం గ���ా�� �ాలం,  

4. జట� �ట గం��తత్రం �����్వ�ాలం, �వం శంకరం శంభ� ��ాన ��ే  

5. మ���మ�కరం మండనం మండ యంతం, మ� మండలం భస్మ భ��ాదరంతం, 

6. అ����ం హయ్�ారం మ� �హ మ�రం, �వం శంకరం శంభ� ��ాన ��ే  

7. వ�ా�ో  ��ాసం మ�టట్ట �సం, స�� సుప్ర�ాశం,  

8. ����శం గణ�శం సు��శం మ��శం, �వం శంకరం శంభ� ��ాన ��ే  

9. ����ం��్ర త్మజ సంగృ����రధ్ �ేహం, ���� సం�ి్థతం సర్వ ��పనన్ ��హం,  

10. పరః బ్రహ్మ బ్ర�్మ�� �ర్వందయ్ మ�నం, �వం శంకరం శంభ� ��ాన ��ే  

11. క�ాలం �్ర�లం క�ాభయ్ం ద��నం, ప���భ్జ నమ�� య �ామం ద��నం,  

12. బ� వరధ్ య�నం సు�ాణం ప్ర��నం, �వం శంకరం శంభ� ��ాన ��ే  

13. శరత్ చంద్ర �ాత్రం, గణ� నంద �ాత్రం, �్ర��త్రం ప�త్రం ధ��శసయ్ �త్రం,  

14. అప�ా్ణ  కలత్రం స�� సత్చ��త్రం, �వం శంకరం శంభ� ��ాన ��ే  

15. హరం సరప్ �రం ��� భ� ��రం, భవం ��ద �ారం స�� ���్వ �ారం,  

16. శ్మ�ా�� వసంతం మ��జం దహంతం, �వం శంకరం శంభ� ��ాన ��ే  

 
స్వయం యః ప్ర��� ేనర�్శల �ాణ� ప��త్ ��త్ త్ర రతన్ం �్ర�హయ్ �్ార పయ్ రతన్ం  

సుప�త్రం సు��నయ్ం సు�త్రం కళత్రం ���ై� సమ��ాధయ్ �కష్ః ప్రయ�� !!!! 

�� కృష్ణ  జన్మ ఖం�ే ��ాష్టక ��త్ త్రం సంప�ర్ణం !!!! 

 
�వ పం��కష్�� ��త్ త్రం 

1. ����ంద్ర ��ాయ �్రల���నయ, భ�ా్మంగ �ా�ాయ మ��శ్వ�ాయ,  

2. ���య్య సు��ధ్ య ��గంబ�ాయ త��్ౖమ "న" �ా�ాయ నమః ��ాయ  

3. మం����� స�ల చందన చ��్చ��య, నం��శ్వర ప్రమధ ��ధ మ��శ్వ�ాయ,  

4. మం��ర ప�షప్ బహ� ప�షప్ సు ప����య, త��్ౖమ "మ" �ా�ాయ నమః ��ాయ  

5. ��ాయ ���� వద���జ్  భ�్ర ంగ సు�ాయ్య, ద��ధ్వర ��శ�ాయః,  

6. �� �లకం�ాయ వృషధ్వజ�యః త��్ౖమ "�" �ా�ాయ నమః ��ాయ  

7. వ�ిషత్  క�ం��దభ్వ ��తమ��� మ��ంద్ర �ే�ా��్చత ��ఖ�ాయ,  

8. చం��్ర ర్క ��ౖ�ా్వనర ల�చ��య, త��్ౖమ "�ా" �ా�ాయ నమః ��ాయ  

9. యకష్ స్వర��ాయ జ�ా ���ాయ �ి��క హ�ాత్ య స��త ��య,  

10. ���ాయ్య �ే�ాయ ��గంబ�ాయ, త��్ౖమ "య" �ా�ాయ నమః ��ాయ  

పం��కష్ర �దం ప�ణయ్ం యః ప��త్ �వ స�న్�ౌ �వ ల�క మ�ా�� న్ట� ���న సహ�ద�ేఁ 
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�ం�ాష్టకం 

1. బ్రహ్మ మ��ా�� సు�ా��్చత �ంగం, �ర్మల ���ిత ���త �ంగం  

జన్మజ దుఃఖ ���శక �ంగం, తత��ణమ�� స�� �వ �ంగం 

2. �ేవ మ�� ప్రవ�ా��్చత �ంగం �ామ దహన కర�ణ�కర �ంగం  

�ావణ దరప్ ���శక �ంగం తత��ణమ�� స�� �వ �ంగం 

3. సర్వ సుగంధ సుల��ిత �ంగం, బ���ధ్  �వరధ్న �ారణ �ంగం  

�ి��ధ్  సు�ాసుర వం��త �ంగం తత��ణమ�� స�� �వ �ంగం 

4. కనక మ� మణ� భ��ిత �ంగం, ఫణ� ప� ���త్త ���త �ంగం  

దకష్సు యజ్ఞ ���శక �ంగం, తత��ణమ�� స�� �వ �ంగం 

5. క�ంక�మ చందన ల��ిత �ంగం పంకజ హర సు���త �ంగం  

సం�త �ాప ���శక �ంగం తత��ణమ�� స�� �వ �ంగం 

6. సుర�గ�ర� సుర�వర ప��త �ంగం సురవన ప�షప్ స����్చత �ంగం  

పరమ పదం పరమతక �ంగం తత��ణమ�� స�� �వ �ంగం 

7. �ేవగణ���్చత ���త �ంగం, ����ౖ రభ్��త్ � ��వచ �ంగం  

��నకర ��ట� ప్ర��కర �ంగం తత��ణమ�� స�� �వ �ంగం 

8. అష్ట  ద��ప�� ���ి్టత �ంగం, సర్వ సమ�దభ్వ �ారణ �ంగం  

అష్ట ద��ద్ర ���శక �ంగం తత��ణమ�� స�� �వ �ంగం 

 

�ం�ాష్టక �దం ప�ణయ్ం ��హ్ ప��త్ �వ స�న్�ౌ �వ ల�క మ�ా �� న్� ���న సహ �ద�ే 
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Lingashtakam 

1. Brahma murari surarchitha lingam, nirmala basitha sobhitha lingam, 

janmaja dukha vinasaka lingam, tatprana mami sada siva lingam 

2. Deva muni pravararchitha lingam, kama dahana karunakara lingam, 

ravana darpa vinasaka lingam, tatpranamami sada siva lingam, 

3. sarva sugandha sulepitha lingam, buddi vivardhana karana lingam , 

sidda surasura vanditha lingam, tatprana mami sada siva lingam 

4. kanakamaha mani bhushitha lingam, phani pathi veshitha sobhitha lingam, 

dakshasu yagna vinasaka lingam, tatprana mami sada siva lingam 

5. kumkuma chandana lepitha lingam pankaja hara susobitha lingam, 

sanchitha papa vinasaka lingam, tatprana mami sada siva lingam 

6. suruguru suruvara pujitha lingam, suravana pushpa sadarchitha lingam, 

parama padam paramathaka lingam, tatpranamani sada siva lingam 

7. devaganrchitha sevitha lingam, bhavai bhakti bhi revacha lingam, 

dinakara koti prabhakara lingam, tatprana mami sada siva lingam 

8. ashta dalopari veshtitha lingam, sarva samudhbhava karana lingam, 

ashta daridra vinasaka lingam, tatpranamami sada siva lingam 

Lingashtaka midam punyam yeh pathet siva sannidao 

sivaloka mavap nothi sivenah saha modathe 

Sivashtaka Stotram 

1. Prabhum prana nadam vibhum vishwanatham jagannatha nadam sada nanda bajam, bhavatbhavya 

butheshwaram bhutha nadam sivam sankaram sambhu mesana meede 

2. Gale runda maalam thano sarpa jalam maha kala kalam ganesadi palam, jata juta gangotharangairvisalam 

sivam sankaram sambhu mesana meede 

3. Mudamakaram mandanam manda yantham maha mandalam basma bhushadaram tam, anadim hyeparam 

maha moha maram sivam sankaram sambhu meesana meede 

4. vata do nivasam mahatatta hasam sada suprakasam, girisam ganesam suresham mahesham sivam 

sankaram sambhu misana meede 

5. Girindrathmaja sangruhithardha deham, giro samsthitham sardappana geham, parabhrama bhramadi 

birvandya manam sivam sankaram sambhu meesana meede 

6. kapalam trisulam karbyam dadanam, padambhoja namraya kamam dadanam, bali vardha yanam suranam 

pradhanam sivam sankaram sambhu meesana meede 

7. Sarath Chandra gatram, gana nana patram, tinetram pavitram danesasya mitram, aparna kalatram sada 

satcharitram sivam sankaram sambhu meesana meede 

8. Haram sarpa haram chitha bhu viharam bhavam veda saram sada nirvi karam smasane vasantham manojam 

dahantham sivam sankaram sambhu meesana meede 

Svayam yeh prabhathe narasula pane pate stotra ratnam tvihya prapya ratnam suputram sudanyam sumitram 

kalatram vichitrai samaradhya moksha prayathi. 

Sri Krishna Janma kande Sivashtaka stotram sampoornam 
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Siva Panchakshara Stotram 

1. Nagendra Haraya Tilochanaya, Basmanga raagaya maheshwaraya, nityaya suddaya digambaraya tasmaya 

Na karaya namasivaya 

2. Madakini saleela chandana chachithaya, nadeeswara pramada naada maheshwaraya, mandara pushpa bahu 

pushpa su pujithaya, tasmai ma kaaraya namasivaya 

3. Sivaya gauri vadanambja brunga suryaya, dakshadvara nasakaya, sri neelakantaya vrushadvajaya tasmaya 

Si karaya namasivaya 

4. vashista kumbodbava gauthamadi munindra devarchitha sekharaya, chandrarka vaisvanara lochanaya, 

tasmai Va karaya namasivaya 

5. Yeksha swaroopaya jata daraya pinaka hasthaya sanatha naya, divyaya devaya digambaraya, tasmai Ya 

karaya namasivaya 

Panchakshara midam punya yah paThet siva sannidhow siva loka mavaapnoti sivena sahamodate 
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