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రుద్రప్రశ్నః 

ధ్యానం 

ఆపాతాలనభఃస్థలంతభువనబ్రహ్మండమావిస్ఫుర- 

జో్జ్యతః స్ఫుటికలంగమౌలవిలస్త్ పూర్ణందువంతామృతః 
. 

అస్తోకాప్లు తమేకమీశ్మనిశ్ం రుద్రానువకాంజపన్ 

ధ్యాయేదీప్సిత సిద్ధయేఽద్రుతపద్ం 
విప్రోఽభిషంజేచ్ఛివం .. 

 

బ్రహ్మండవాపోదేహ్ భసితహిమరుచా భాస్మానా 
భుజంగః 

కంఠే కాలః కపరా్దకలత శ్శికలశ్చండకోద్ండహస్ఫోః . 

త్ర్ాక్షా రుద్రాక్షమాలః ప్రణతభయహర్దః శంభవ 
మూర్తోభేదః 

రుద్రాః శ్రీరుద్రసూకోప్రకటితవిభవ నః ప్రయచ్ింతు 
సౌఖ్ాం .. 
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.. అథ శ్రీీ॒  రుద్రప్రశ్నః .. 

శ్రీీ॒  గీ॒ రుీ॒ భ్యా నమఃీ॒ . హీ॒ ర్తఃీ॒ ఓ3మ్. 

ఓం గీ॒ ణానాం᳚ తాా గీ॒ ణప॑తꣳ హవమహే కీ॒ విం 
క॑వీ॒ నామ॑పీ॒ మశ్॑రవస్ోమం . 

జేాీ॒ష్ఠీ॒ ర్దజంీ॒ బ్రహమ॑ణాం బ్రహమణస్పతీ॒  ఆ నః ॑
శ్ృీ॒ ణాన్నీ॒తభ॑ిస్సిద్ీ॒  స్ఫద్॑నం .. 

 

.. ఓం శ్రీ మహ్గణపతయే నమః .. 

 

.. ఓం నమో భగవత॑ రుద్రాీ॒ య .. 

 

ఓం నమ॑స్తో రుద్ర మీ॒ నావ॑ ఉీ॒ తోతీ॒  ఇష్॑వీ॒  నమః ॑. 

నమ॑స్తో అస్ఫోీ॒ ధనాన॑ే బీ॒ హుభాా॑మీ॒ త తీ॒  నమః॑ .. 
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యా తీ॒  ఇషః॑ శిీ॒ వత॑మా శిీ॒ వం బీ॒ భూవ॑ తీ॒  ధనుః ॑. 

శిీ॒ వ శ్॑రీ॒ వా॑ యా తవీ॒  తయ॑ా నో రుద్ర మృడయ .. 

 

యా త॑ రుద్ర శిీ॒ వ తీ॒ న్రఘీ॒ ర్దఽప॑ాపకాశినీ . 

తయ॑ా నస్ోీ॒నువీ॒  శ్ంత॑మయాీ॒  గిర్॑తశ్ంతాీ॒ భిచ॑ాకశీహి .. 

 

యామిషం ॑గిర్తశ్ంతీ॒  హస్తోీ॒ బిభీ॒ రయస్ోవ॑. 

శిీ॒ వం గ॑ిర్తత్ర్ీ॒  తాం క॑రుీ॒  మా హిꣳ॑॑స్సఃీ॒ ప్లర॑ుష్ంీ॒ జగ॑త్ .. 

 

శిీ॒ వనీ॒  వచ్॑స్ఫ తాాీ॒ గిర్తీ॒ శచాి॑వదమసి . 

యథ॑ నఃీ॒ స్ర ీా॒మిజజ గ॑ద్యీ॒ క్ష్మꣳ స్ఫీ॒ మనాీ॒  అస్॑త్ .. 

 

అధా॑వోచ్ద్ధివీ॒ కాో ప్॑రథీ॒ మో దైవోా॑ భిీ॒ ష్క్ . 

అహీꣳ॑॑శ్చ స్ర్దాం᳚జంీ॒భయంీ॒తిర్దా᳚శ్చ యాతుధ్యీ॒ నాః ॑.. 
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అీ॒ సౌ యస్ఫీో॒మ్రో అ॑రుీ॒ ణ ఉీ॒ త బీ॒ భ్రః స్॑ఫమంీ॒గలః॑ . 

యే చీ॒ మాꣳ రుీ॒ ద్రా అీ॒ భిత॑ో దీ॒ క్షు శ్రీ॒ తాః స్॑హస్రీ॒శోఽవ॑షీ॒ ꣳీ॒ 
హేడ॑ ఈమహే .. 

 

అీ॒ సౌ య॑ఽవీ॒ స్రప॑తీ॒  నీల॑గ్రీవోీ॒  విల॑హితః . 

ఉీ॒ తనం ॑గీ॒ పా అ॑ద్ృశ్ీ॒ ననీ॒ద్ృ॑ శ్నునద్హ్ీ॒ రాః ॑.. 

 

ఉీ॒ తనంీ॒  విశా॑ భూీ॒ తానిీ॒  స్ ద్ృీ॒ షో్ట మృ॑ డయాత నః . 

నమ॑ో అస్ఫోీ॒ నీల॑గ్రీవయ స్హస్రీ॒క్షాయ॑ మీఢుష᳚ే .. 

 

అథీ॒  యే అ॑స్ాీ॒ స్తాాన॑ోీ॒ ఽహం తభ్యా॑ఽకరీ॒ న్ నమః॑ . 

ప్రమంచ్॑ీ॒  ధనాన॑ీ॒ స్ోవ-మీ॒ భయీ॒ ర్దర్తోన॑యీ॒ రో్దం .. 

 

యాశ్చ॑ తీ॒   హస్ోీ॒ ఇష్॑వఃీ॒ పర్దీ॒  తా భ॑గవో వప . 

అీ॒ వీ॒ తతాీ॒ ధనుీ॒ స్ోవꣳ స్హ॑స్రక్షీ॒  శ్త॑షధే .. 
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నిీ॒ శీరా ॑శ్ీ॒ లానాంీ॒ మఖ॑ శిీ॒ వో నః ॑స్ఫీ॒ మన॑ా భవ . 

విజాంీ॒ ధనుః॑ కపీ॒ రా్తనోీ॒  విశ్॑లాీ॒ బణ॑వꣳ ఉీ॒ త .. 

 

అన॑ేశ్ననీ॒స్తాష్॑వ ఆీ॒ భుర॑స్ా నిష్ంీ॒గథః ॑. 

యా త॑ హేీ॒ తర్మ॑ఢుషో్మీ॒  హస్తో ॑బీ॒ భూవ॑ తీ॒  ధనుః॑ .. 

 

తయాీ॒ ఽస్ఫమన్ విీ॒ శ్ాతీ॒ స్ోవమ॑యీ॒ క్ష్మయాీ॒  పర్॑తబ్భుజ . 

నమ॑స్తో అీ॒ స్ఫోవయ॑ధ్యీ॒ యాన॑ాతతాయ ధృీ॒ ష్ణ వ᳚ .. 

 

ఉీ॒ భాభాా॑మీ॒ త తీ॒  నమ॑ో బీ॒ హుభాాంీ॒ తవీ॒  ధనాన॑ే . 

పర్॑త తీ॒  ధనాన॑ో హేీ॒ తరీ॒ స్ఫమనావ॑ణకో విీ॒ శ్ాతః॑ .. 

 

అథీ॒  య ఇ॑షీ॒ ధిస్ోవీ॒ ర్ అీ॒ స్మనినధ॑ేహిీ॒  తం . 
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నమ॑స్తో అస్ఫో భగవనిాశ్వాశ్ాీ॒ర్దయ॑ మహ్దేీ॒ వయ॑ 
త్ర్ ంాబీ॒ కాయ॑ 

త్రిప్లర్దంతీ॒ కాయ॑ త్రికాగినకాీ॒ లయ॑ కాలగినరుీ॒ ద్రాయ॑  
var  త్రికాలగిన 

నీలకంీ॒ఠాయ॑ మృతుాంజీ॒ యాయ॑ స్ర్ాశ్ ీా॒ర్దయ॑ 

స్దశిీ॒ వయ॑ శ్రీమనమహ్దేీ॒ వయీ॒  నమః ॑..1 .. 

 

నమోీ॒  హిర॑ణాబహవ స్తనాీ॒ నేా॑ దీ॒ శం చ్ీ॒  పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ో వృీ॒ క్షేభ్యాీ॒ హర్॑తకేశ్వభాః పశీ॒ నాం పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమః ॑స్ీ॒ సిపంజ॑ర్దయీ॒  తాష॑మత పథీ॒ నాం పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ో బభుుీ॒ శయ॑ వివాీ॒ధినేఽనానన॑ాంీ॒ పత॑యే నమోీ॒  

నమోీ॒  హర్॑తకేశయపవీ॒ తన॑ే ప్లీ॒ షోనాంీ॒ పత॑యే నమోీ॒  

నమ॑ో భీ॒ వస్ా॑ హేీ॒ తా జగ॑తాంీ॒ పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ో రుీ॒ ద్రాయ॑ాతతాీ॒ వినేీ॒  క్షేత్॑రణాంీ॒ పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమసూిీ॒తాయాహం॑తాాయీ॒  వన॑ానాంీ॒  పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమోీ॒  రోహ॑ితాయ స్థీ॒ పత॑యే వృీ॒ క్షాణాంీ॒ పత॑యేీ॒  నమోీ॒  
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నమ॑ో మంీ॒త్రిణ॑ వణీ॒ జాయీ॒  కక్॑షాణాంీ॒ పత॑యే నమోీ॒ నమ॑ో 
భువంీ॒తయ॑ే వర్తవస్కీ॒ ధ్యయౌష్॑ధీనాంీ॒ పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ ఉీ॒ చ్చ చరోఘ॑ షయాక్ంీ॒ద్య॑త పత్ీో॒నాం పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమః ॑కృతినవీ॒ తాయీ॒  ధ్యవ॑తీ॒  స్తా॑నాంీ॒ పత॑యేీ॒  నమః॑ ..2 
.. 

 

నమఃీ॒ స్హ॑మానాయ నివాీ॒దన॑ ఆవాీ॒ధిన॑ీనాంీ॒ పత॑యేీ॒  
నమోీ॒ నమః॑ కకీ॒ భాయ॑ నిష్ంీ॒గిణ᳚ స్తోీ॒నానాంీ॒ పత॑యేీ॒  
నమోీ॒ నమ॑ో నిష్ంీ॒గిణ॑ ఇషధిీ॒ మతీ॒  తస్కర్॑దణాంీ॒ పత॑యేీ॒  
నమోీ॒ నమోీ॒  వంచ్॑త పర్తీ॒ వంచ్॑త స్ఫోయీ॒ నాం పత॑యేీ॒  
నమోీ॒ నమ॑ో నిచీ॒ రవ॑ పర్తచ్ీ॒ ర్దయార॑ణాానాంీ॒ పత॑యేీ॒  
నమోీ॒ నమః॑ స్ృకాీ॒ విభ్యాీ॒ జిఘాꣳ॑॑స్ద్భ్ుో మష్ణీ॒ తాం 
పత॑యేీ॒  నమోీ॒ నమ॑ోఽసిీ॒ మద్భ్ుోీ॒ నకోంీ॒చ్ర॑ద్ుోః 
ప్రకృంీ॒తానాంీ॒ పత॑యేీ॒  నమోీ॒ నమ॑ ఉషణీ॒ షన॑ే గిర్తచ్ీ॒ ర్దయ॑ 
కలంీ॒చానాంీ॒ పత॑యేీ॒  నమోీ॒  

నమీ॒  ఇష॑మద్భ్ుో ధనా ీా॒విభా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ ఆతనాాీ॒నేభా॑ ప్రతీ॒ ద్ధ్॑యనేభాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ ఆీ॒ యచ్ి॑ద్భ్ుో విస్ృీ॒ జద్ుోశ్॑చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమోఽస్ా॑ద్భ్ుోీ॒ విధా॑ద్ుోశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  
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నమీ॒  ఆస్॑సనేభాఃీ॒ శ్య॑ానేభాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమః ॑స్ాీ॒పద్భ్ుోీ॒ జాగ్॑రద్ుోశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమీ॒ సిోష్ఠ॑ ద్భ్ుోీ॒ ధ్యవ॑ద్ుోశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమః ॑స్ీ॒ భాభాః॑ స్ీ॒ భాప॑తభాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమోీ॒  అశ్వాీ॒భ్యాఽశ్ా॑పతభాశ్చ వోీ॒  నమః॑ ..3 .. 

 

నమ॑ ఆవాీ॒ధిన᳚ీభ్యా విీ॒ విధాం॑త్భాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమీ॒  ఉగ॑ణాభాస్ోవꣳహీ॒ త్భా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ో గృీ॒ తిభ్యా॑ గృీ॒ తిప॑తభాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమోీ॒  వ్రాత᳚భ్యాీ॒ వ్రాత॑పతభాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ో గీ॒ ణభ్యా॑ గీ॒ ణప॑తభాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమోీ॒  విర॑పేభ్యా విీ॒ శ్ార॑ుపేభాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ో మీ॒ హద్ుోః॑ క్షులుీ॒ కేభా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ో రీ॒ థభ్యా॑ఽరీ॒ థేభా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమోీ॒  రథ᳚ేభ్యాీ॒ రథ॑పతభాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమఃీ॒ స్తన᳚ాభాః స్తనాీ॒ నిభా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  
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నమః ॑క్షీ॒ తోవభాః॑ స్ంగ్రహీీ॒ తృభా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమీ॒ స్ోక్॑షభ్యా రథకాీ॒ ర్భా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమఃీ॒ కల॑లేభాః కీ॒ ర్దమర్᳚భాశ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమః ॑ప్లంజిష᳚ోేభ్యా నిషీ॒ దేభా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ ఇషీ॒ కృద్భ్ుో॑ ధనాీ॒కృద్ుో॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమ॑ో మృగీ॒ యభాః॑ శ్ాీ॒నిభా॑శ్చ వోీ॒  నమోీ॒  

నమఃీ॒ శ్ాభాఃీ॒ శ్ాప॑తభాశ్చ వోీ॒  నమః॑ ..4 .. 

 

నమ॑ో భీ॒ వయ॑ చ్ రుీ॒ ద్రాయ॑ చ్ీ॒  

నమః ॑శ్ీ॒ ర్దాయ॑ చ్ పశీ॒ పత॑యే చ్ీ॒  

నమోీ॒  నీల॑గ్రీవయ చ్ శితీ॒ కంఠ॑ాయ చ్ీ॒  

నమః ॑కపీ॒ రా్తన॑ే చ్ీ॒  వ్ాప॑ోకేశయ చ్ీ॒  

నమః ॑స్హస్రీ॒క్షాయ॑ చ్ శ్ీ॒ తధ॑నానే చ్ీ॒  

నమ॑ో గిర్తీ॒ శయ॑ చ్ శిప్సవిీ॒ షోయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ో మీీ॒ ఢుష॑ో్మాయీ॒  చష॑మత చ్ీ॒  

నమ᳚ో హ్రీ॒ స్ఫాయ॑ చ్ వమీ॒ నాయ॑ చ్ీ॒  
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నమ॑ో బృహీ॒ త చ్ీ॒  వర్ష॑ యస్త చ్ీ॒  

నమ॑ో వృీ॒ దధ య॑ చ్ స్ంీ॒వృద్ాన॑ే చ్ీ॒  

నమోీ॒  అగ్॑రయాయ చ్ ప్రథీ॒ మాయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ ఆీ॒ శ్వ॑ చాజిీ॒ ర్దయ॑ చ్ీ॒  

నమఃీ॒ శీఘ్॑రయాయ చ్ీ॒  శీభాా॑య చ్ీ॒  

నమ॑ ఊీ॒ ర్దమో॑య చావస్ాీ॒నాా॑య చ్ీ॒  

నమః ॑స్రోతీ॒ స్ఫా॑య చ్ీ॒  దీాపాా॑య చ్ ..5 .. 

 

నమ᳚ో జేాీ॒షఠ య॑ చ్ కనిీ॒ షఠ య॑ చ్ీ॒  

నమః ॑పూరాీ॒జాయ॑ చాపరీ॒ జాయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ో మధాీ॒మాయ॑ చాపగీ॒ లుయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ో జఘీ॒ నాా॑య చ్ీ॒  బ్భధినయ॑ాయ చ్ీ॒  

నమః ॑స్తీ॒ భాా॑య చ్ ప్రతస్ీ॒ ర్దా॑య చ్ీ॒  

నమోీ॒  యామాా॑య చ్ీ॒  క్షేమాా॑య చ్ీ॒  

నమ॑ ఉరాీ॒ర్దా॑య చ్ీ॒  ఖ్లా॑య చ్ీ॒  

నమఃీ॒ శోు కాా॑య చాఽవస్ఫీ॒ నాా॑య చ్ీ॒  

https://vedabharathipeetham.org/
https://www.youtube.com/c/SVBPSriVedaBharathiPeetham


 

SRI VEDA BHARATHI PEETHAM-BASAR   
SRI VEDA VIDYANANDA SWAMIJI 
https://vedabharathipeetham.org 

https://www.youtube.com/c/SVBPSriVedaBharathiPeetham 
Contact-8309925443/  G-Pay/Phone-pe-9441321492 

-*

 

నమోీ॒  వనాా॑య చ్ీ॒  కక్షాా॑య చ్ీ॒  

నమః ॑శ్రీ॒ వయ॑ చ్ ప్రతశ్రీ॒ వయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ ఆీ॒ శష॑ేణాయ చాీ॒ శర॑థయ చ్ీ॒  

నమఃీ॒ శర్॑దయ చావభింద్ీ॒ త చ్ీ॒  

నమ॑ో వీ॒ ర్తమణ॑ చ్ వరీ॒ థన॑ే చ్ీ॒  

నమ॑ో బిీ॒ లమన॑ే చ్ కవీ॒ చ్ఛన॑ే చ్ీ॒  

నమః ॑శ్రీ॒ తాయ॑ చ్  శ్రతస్తీ॒ నాయ॑ చ్ .. 6 .. 

 

నమ॑ో దుందుీ॒ భాా॑య చాహనీ॒ నాా॑య చ్ీ॒  నమ॑ో ధృీ॒ ష్ణ వ॑ 
చ్ ప్రమృీ॒ శయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ో దీ॒ తాయ॑ చ్ీ॒  ప్రహ॑ితాయ చ్ీ॒  నమ॑ో నిష్ంీ॒గిణ॑ 
చషధిీ॒ మత॑ చ్ీ॒  

నమ॑స్సోీ॒క్షేణష్॑వ చాయీ॒ ధిన॑ే చ్ీ॒  నమః॑ స్ఫాయీ॒ ధ్యయ॑ చ్ 
స్ఫీ॒ ధనాన॑ే చ్ీ॒  

నమఃీ॒ స్రుతాా॑య చ్ీ॒  పథా॑య చ్ీ॒  నమః॑ కాీ॒ ట్ా॑య చ్ 
నీీ॒ పాా॑య చ్ీ॒  
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నమఃీ॒ సూదా॑య చ్ స్రీ॒ స్ఫాయ॑ చ్ీ॒  నమ॑ో నాీ॒ దాయ॑ చ్ 
వశ్ంీ॒తాయ॑ చ్ీ॒  

నమఃీ॒ కూపాా॑య చావీ॒ ట్ా॑య చ్ీ॒  నమోీ॒  వర్దయ ॑య 
చావీ॒ ర్దయయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ో మేీ॒ ఘాా॑య చ్ విదుాీ॒తాా॑య చ్ీ॒  నమ॑ ఈీ॒ ధ్రియ॑ాయ 
చాతీ॒ పాా॑య చ్ీ॒  

నమోీ॒  వతాా॑య చ్ీ॒  ర్షమ॑యాయ చ్ీ॒  నమ॑ో వస్ోీ॒వా॑య 
చ్ వస్ఫోీ॒పాయ॑ చ్ .. 7 .. 

 

నమఃీ॒ స్తమ॑ాయ చ్ రుీ॒ ద్రాయ॑ చ్ీ॒  నమ॑స్ఫీో॒మ్రాయ॑ 
చారుీ॒ ణాయ॑ చ్ీ॒  

నమః ॑శ్ంీ॒గాయ॑ చ్ పశీ॒ పత॑యే చ్ీ॒  నమ॑ ఉీ॒ గ్రాయ॑ చ్ 
భీ॒ మాయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ో అగ్రేవీ॒ ధ్యయ॑ చ్ దర్వీ॒ ధ్యయ॑ చ్ీ॒  

నమ॑ో హంీ॒త్రే చ్ీ॒  హన॑ీయస్త చ్ీ॒  నమ॑ో వృీ॒ క్షేభ్యాీ॒ హర్॑తకేశ్వభ్యాీ॒ 

నమ॑స్ఫీో॒ర్దయీ॒  నమ॑శ్్ంీ॒భవ॑ చ్ మయీ॒ భవ॑ చ్ీ॒  

నమః ॑శ్ంకీ॒ ర్దయ॑ చ్ మయస్కీ॒ర్దయ॑ చ్ీ॒  

నమః ॑శిీ॒ వయ॑  చ్ శిీ॒ వత॑ర్దయ చ్ీ॒  
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నమీ॒ స్సోర్దథ ో॑య చ్ీ॒  కూలా॑య చ్ీ॒  

నమః ॑పాీ॒ ర్దా॑య చావీ॒ ర్దా॑య చ్ీ॒  

నమః ॑ప్రీ॒ తర॑ణాయ చీ॒ తోర॑ణాయ చ్ీ॒  

నమ॑ ఆతాీ॒ ర్దా॑య చాలీ॒ దా॑య చ్ీ॒  

నమఃీ॒ శ్షపో॑య చ్ీ॒  ఫేనాా॑య చ్ీ॒  

నమః ॑సికీ॒ తాా॑య చ్ ప్రవీ॒ హ్ాయ॑ చ్ .. 8 .. 

 

నమ॑ ఇర్తీ॒ ణాా॑య చ్ ప్రపీ॒ థా॑య చ్ీ॒  

నమః ॑కిꣳశిీ॒ లయ చ్ీ॒  క్షయ॑ణాయ చ్ీ॒  

నమః ॑కపీ॒ రా్తన॑ే చ్ ప్లలీ॒ స్ోయ॑ే చ్ీ॒  

నమోీ॒  గషఠ ో॑య చ్ీ॒  గృహ్ా॑య చ్ీ॒  

నమీ॒ స్ోలపో॑య చ్ీ॒  గేహ్ా॑య చ్ీ॒  

నమః ॑కాీ॒ ట్ా॑య చ్ గహార్ీ॒ షఠ య॑ చ్ీ॒  

నమ᳚ో హ్రద్ీ॒ యాా॑య చ్ నివీ॒ షపో॑య చ్ీ॒  

నమః ॑పాꣳస్ీ॒ వా॑య చ్ రజీ॒ స్ఫా॑య చ్ీ॒  

నమఃీ॒ శషకో॑య చ్ హర్తీ॒ తాా॑య చ్ీ॒  
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నమోీ॒  లపాా॑య చలీ॒ పాా॑య చ్ీ॒  

నమ॑ ఊీ॒ ర్దాో॑య చ్ సూీ॒ ర్దమో॑య చ్ీ॒  

నమః ॑పీ॒ ర్దణ ోయ॑ చ్ పరణశ్ీ॒ దా॑య చ్ీ॒  

నమ॑ోఽపగీ॒ రమ॑ాణాయ చాభిఘనీ॒త చ్ీ॒  

నమ॑ ఆఖి్ఖద్ీ॒ త చ్॑ ప్రఖి్ఖద్ీ॒ త చ్ీ॒  

నమ॑ో వః కిర్తీ॒ కేభ్యా॑ దేీ॒ వనాీ॒ ꣳ॑ీ॒ హృద్॑యేభ్యాీ॒ 

నమ॑ో విక్షీణీ॒ కేభ్యాీ॒ నమ॑ో విచ్ఛన ీా॒తకభ్యాీ॒ 

నమ॑ ఆనిరహీ॒ తభ్యాీ॒ నమ॑ ఆమీవీ॒ తకభాః॑ .. 9 .. 

 

ద్రాపేీ॒  అంధ॑స్స్పతీ॒  ద్ర్॑తద్రీ॒ నీనల॑లహిత . 

ఏీ॒ షం ప్లర॑ుషణామేీ॒ షం ప॑శీ॒ నాం మా భేర్దమఽరోీ॒  మో 
ఏ॑షంీ॒ 

కించ్ీ॒ నామ॑మత్ .. 10-1 .. 

 

యా త॑ రుద్ర శిీ॒ వ తీ॒ న్ః శిీ॒ వ విీ॒ శాహ॑ భేష్జీ . 
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శిీ॒ వ రుీ॒ ద్రస్ా॑ భేష్ీ॒ జీ తయ॑ా నో మృడ జీీ॒ వస్᳚త .. 10-2 .. 

 

ఇీ॒ మాꣳ రుీ॒ ద్రాయ॑ తీ॒ వస్॑త కపీ॒ రా్తన᳚ే క్షీ॒ యదీార్॑దయీ॒  
ప్రభ॑ర్దమహే మీ॒ తం .. 

 

యథ॑ నఃీ॒ శ్మస్॑దావీ॒పదేీ॒  చ్త॑ుష్పదేీ॒  విశ్ాం ॑ప్లీ॒ షో్ం గ్రామ॑ే 

అీ॒ సిమననన॑ాతురం .. 10-3 .. 

 

మృీ॒ డా న॑ో రుద్రీ॒ త నోీ॒  మయ॑స్కధి క్షీ॒ యదీార్॑దయీ॒  
నమ॑స్ఫ విధేమ త . 

యచ్ిం చ్ీ॒  యశ్చీ॒ మన॑ుర్దయీ॒ జే ప్సీ॒ తా తద్॑శామీ॒  తవ॑ 
రుద్రీ॒  ప్రణ॑తౌ .. 10-4 .. 

 

మా న॑ో మీ॒ హ్ంత॑మీ॒ త మా న॑ో అరుీ॒కం 

మా నీ॒  ఉక్షం॑త-మీ॒ త మా న॑ ఉక్షీ॒ తం . 

మా న॑ోఽవధీః ప్సీ॒ తరంీ॒ మోత మాీ॒ తరం ॑ప్రీ॒ యా మా 

న॑స్ోీ॒నువ॑ో రుద్ర ర్ర్తష్ః .. 10-5 .. 
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మాన॑స్తోీ॒కే తన॑యేీ॒  మా నీ॒  ఆయ॑షీ॒  మా నోీ॒  గషీ॒  

మా నోీ॒  అశ్వా॑ష ర్ర్తష్ః . 

వీ॒ ర్దనామ న॑ో రుద్ర భామిీ॒ తోఽవ॑ధీ-రహీ॒ విష్మం॑తోీ॒  

నమ॑స్ఫ విధేమ త .. 10-6 .. 

 

ఆీ॒ ర్దతో ॑గీ॒ ఘన ఉీ॒ త ప॑ూరుష్ీ॒ ఘ్నన క్షీ॒ యదీార్॑దయ 

స్ఫీ॒ మనమీ॒ స్తమ త॑ అస్ఫో . 

రక్॑షా చ్ నోీ॒  అధ॑ి చ్ దేవ బ్రీ॒ హాధ్॑య చ్ నఃీ॒ 

శ్రమ॑ యచ్ి ద ీా॒బర్దహ ః ᳚.. 10-7 .. 

 

స్ఫోీ॒హి శ్రీ॒ తం గ॑రోీ॒స్ద్ంీ॒ యవ॑నం మృీ॒ గనన భీ॒ మ-
మ॑పహీ॒ తునమీ॒ గ్రం . 

మృీ॒ డా జ॑ర్తీ॒ త్రే ర॑ుద్రీ॒  స్ోవ॑నో అీ॒ నాంత॑ 

అీ॒ స్మనినవ॑పంతుీ॒  స్తనాః᳚ .. 10-8 .. 
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పర్॑తణో రుీ॒ ద్రస్ా॑ హేీ॒ తరావ॑ణకోీ॒ పర్॑త త ీా॒ష్స్ా॑ 
దురమీ॒తర॑ఘాీ॒ యః . 

అవ॑ సిథీ॒ ర్ద మీ॒ ఘవ॑ద్ుోస్ోనుష్ాీ॒ మీఢ్ా॑స్తోీ॒కాయీ॒  

తన॑యాయ మృఉడయ .. 10-9 .. 

 

మీఢ॑ుషో్మీ॒  శివ॑తమ శిీ॒ వో నః ॑స్ఫీ॒ మన॑ా భవ . 

పీ॒ రీ॒ మే వృీ॒ క్ష ఆయ॑ధనినీ॒ధ్యయీ॒  కృతోంీ॒ వస్॑ఫనీ॒  

ఆచ్॑రీ॒  ప్సన॑ాకంీ॒ బిభ్రీ॒ దగ॑హి .. 10-10 .. 

 

విక॑ిర్తద్ీ॒  విల॑హితీ॒  నమ॑స్తో అస్ఫో భగవః . 

యాస్తో ॑స్ీ॒ హస్రꣳ॑ హేీ॒ తయీ॒ నామీ॒ స్మనినవ॑పంతుీ॒  తాః 
10.11  

 

స్ీ॒ హస్॑రణ స్హస్రీ॒ధ్య బ॑హుీ॒ వోస్ోవ॑ హేీ॒ తయః॑ . 

తాస్ఫీ॒ మీశ॑నో భగవః పర్దీ॒ చీనాీ॒  మఖ॑ కృధి .. 10-12 
.. 
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స్ీ॒ హస్॑రణ స్హస్రీ॒శో యే రుీ॒ ద్రా అధిీ॒  భూమాాం ᳚. 

తషꣳ॑ స్హస్రయజీ॒ నేఽవీ॒ ధనాాన॑ి తనమసి .. 11-1 .. 

 

అీ॒ సిమన్ మ॑హీ॒ తా॑రణీ॒ వ᳚ఽనోర్॑తక్షే భీ॒ వ అధ॑ి .. 11-2 .. 

నీల॑గ్రీవః శితీ॒ కంఠాః᳚ శ్ీ॒ ర్దా అీ॒ ధః క్॑షమాచ్ీ॒ ర్దః .. 11-3 .. 

 

నీల॑గ్రీవః శితీ॒ కంఠాీ॒  దవꣳ॑ రుీ॒ ద్రా ఉప॑శ్రతాః .. 11-4 .. 

 

యే వృీ॒ క్షేష॑ స్ీ॒ సిపంజ॑ర్దీ॒  నీల॑గ్రీవీ॒  విల॑హితాః .. 11-5 .. 

 

యే భూీ॒ తానాీ॒ మధ॑ిపతయ విశిీ॒ ఖస్ః ॑కపీ॒ రా్తనః॑ .. 11-6 
.. 

 

యే అనేనష॑ విీ॒ విధాం॑తీ॒  పాత్॑రేషీ॒  ప్సబ॑తోీ॒  జనాన్॑ .. 11-7 
.. 
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యే పీ॒ థం ప॑థీ॒ రక్॑షయ ఐలబృీ॒ ద యీ॒ వ్ాధః ॑.. 11-8 .. 

 

యే త్ీ॒ ర్దథ న॑ి ప్రీ॒ చ్రం॑త స్ృీ॒ కావంత॑ో నిష్ంీ॒గిణః ॑.. 11-9 .. 

 

య ఏీ॒ తావం॑తశ్చీ॒ భూయాꣳ॑స్శ్్చ్ీ॒ దశ॑ో రుీ॒ ద్రా వ॑ితసిథీ॒ ర్ 

తషꣳ॑ స్హస్ర-యజీ॒ నేఽవీ॒ ధనాా॑ని తనమసి .. 11-10 
.. 

 

నమ॑ో రుీ॒ ద్రేభ్యాీ॒ యే పృ॑ థీ॒ వాం య᳚ేఽనోర్॑తక్షేీ॒  

యే దీ॒ వి యేషీ॒ మననంీ॒ వత॑ో వీ॒ రషమిష్॑వీ॒ స్తోభ్యాీ॒ ద్శ్ీ॒  

ప్రాచీీ॒ రాశ్॑ ద్క్షీ॒ ణా ద్శ్॑ ప్రీ॒ త్చీీ॒ రాశోద॑ీచీరాశోీ॒ ర్దధ వస్తోభ్యాీ॒ 

నమీ॒ స్తో న॑ో మృడయంతుీ॒  త యం దాీ॒ష్టమ యశ్చ॑ నోీ॒  దేాషోీ॒  

తం వోీ॒  జంభ॑ే ద్ధ్యమి .. 11-11 .. 

 

త్ర్ ం॑ాబకం యజామహే స్ఫగంీ॒ధిం ప్॑లషోీ॒ వరధ॑ నం . 
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ఉీ॒ ర్ద ీా॒రుీ॒ కమ॑ివీ॒  బంధ॑నానమవీ॒తోా-రుమక్॑షీయీ॒  మాఽమృత᳚ాత్ 
.. 1 .. 

 

య రుీ॒ ద్ర అీ॒ గ్నన య అీ॒ ప్లి య ఓష్॑ధీషీ॒  

య రుీ॒ ద్ర విశాీ॒ భువ॑నాఽఽవిీ॒ వశ్ీ॒  

తస్మ॑ రుీ॒ ద్రాయీ॒  నమ॑ో అస్ఫో .. 2 .. 

తమ॑షోీ॒ హిీ॒  యః సిాీ॒షః స్ఫీ॒ ధనా ీా॒ య  

విశ్ాస్॑ాీ॒ క్షయ॑త భేష్ీ॒ జస్ా॑ . 

యక్షాా᳚మీ॒ హే స᳚ౌమనీ॒ స్ఫయ॑ రుీ॒ ద్రం నమ᳚ోభిరా్ీ॒ వమస్॑ఫరం 
దువస్ా .. 3 .. 

 

అీ॒ యం మేీ॒  హస్తోీ॒ భగ॑వనీ॒ యం మేీ॒  భగ॑వతోరః . 

అీ॒ యం మ᳚ే విీ॒ శ్ాభ᳚ేష్జ్జ్యీ॒ ఽయꣳ శిీ॒ వభ॑ిమర్నః .. 4 .. 

 

యే త॑ స్ీ॒ హస్॑రమీ॒ యతంీ॒ పాశీ॒  మృతోాీ॒ మర్దోో॑యీ॒  
హంత॑వ . 

తాన్ యీ॒ జఞస్ా॑ మాీ॒ యయాీ॒  స్ర్ద ీా॒నవ॑ యజామహే . 
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మృీ॒ తావీ॒  స్ఫాహ్॑ మృీ॒ తావీ॒  స్ఫాహ్᳚ .. 5 .. 

 

ఓం నమో భగవత రుద్రాయ విష్ణవ మృతుా॑ర్మ పాీ॒ హి . 

ప్రాణానాం గ్రంథరసి రుద్ర మ॑ా విశంీ॒తకః . 

తనానేనన᳚ాపాాయీ॒ స్ా .. 6 .. 

నమో రుద్రాయ విష్ణవ మృతుా॑ర్మ పాీ॒ హి 

 

.. ఓం శంతఃీ॒ శంతఃీ॒ శంతః ॑.. 
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