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NAMAKAM - CHAMAKAM
శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిర్ీయ సంహితా చతురథ ం వైశ్ేదేవం క ండమ్ ప్ంచమః
ప్రప ఠకః ఓం నమో భగవతే’ రుదారయ || నమ’స్తి రుద్ర మనయవ’ ఉతోత ఇష్’వే నమః’ |
నమ’స్తి అసతి ధనే’నే బాహుభ్ాయ’ముత తే నమః’ | యా త ఇష్ుః’శివత’మా శివం బభూవ’
తే ధనతః’ | శివ శ్’రవ య’ యా తవ తయా’ నో రుద్ర మృడయ | యా తే’ రుద్ర
శివ తనూరఘోర్ உప ’ప్క శినీ | తయా’ నసి నతవ శ్ంత’మయా గిర్ి’శ్ంతాభిచా’కశ్రహి |
యామిష్ుం’ గిర్ిశ్ంత హస్తి బిభర్యసి ’వే | శివ ం గి’ర్ితర తాం కు’రు మా హిగ్మమ్’స్ః ప్ురు’ష్ం
జగ’త్| శివేన వచ’స తాే గిర్ిశ చాా’వదామస్ి | యథా’ నః సరేమిజజ గ’ద్యక్ష్మగ్మమ్
సతమనా అస’త్ | అధయ’వోచద్ధివకి ప్ర’థమో దైవోయ’ భిష్క్ |
అహీగ్మ’శ్చసర్ ేం”జంభయంతసర్ ే”శ్చ యాతుధానయః’ | అసౌ యసి మోో అ’రుణ ఉత బభురః
సత’మంగళః’ | యేచేమాగ్మమ్ రుదార అభితో’ దిక్షు శిీతాః స’హసరశోஉవైష గ్మం హేడ’ ఈమహే |
అసౌ యో’உవసరప’త్త నీల’గీీవోవిలో’హితః | ఉతన
ై ం’ గోప అ’ద్ృశ్న్-నద్ృ’శ్న్-నతద్హారయః’ |
ఉతైనం విశ ే’ భూతాని స ద్ృషటో మృ’డయాత్త నః | నమో’ అసతి నీల’గీీవ య సహస ర క్షాయ
మీఢుషత” | అథో యే అ’సయ సతాే’నోஉహం తేభ్యయ’உకరననమః’ | ప్రముం’చ ధనే’నస్తేముభయోర్ ర్ిిి’ యోర్జ యమ్ | యాశ్చ తే హసి ఇష్’వః ప్ర్ తా భ’గవో వప్ |
అవతతయధనతసి వగ్మమ్ సహ’స ర క్ష్ శ్తే’ష్ుధే | నిశ్రరయ’ శ్లాయనాం ముఖా’ శివో నః’ సతమనా’ భవ
| విజయం ధనతః’ కప్ర్ిినోవిశ్’లోయ బాణ’వ గ్మమ ఉత | అనే’శ్న్-నస్తయష్’వ ఆభుర’సయ నిష్ంగథిః’ |
యా తే’ హేత్తర్-మీ’డుష్ో మ హస్తి ’ బభూవ’తే ధనతః’ | తయాஉస మన్, విశ్ేతస్తేమ’యక్ష్మయా ప్ర్ి’బుుజ | నమ’స్తి అసి వయుధాయానా’తతాయధృష్ణ వే” |
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ఉభ్ాభ్ాయ’ముత తే నమో’ బాహుభ్ాయం తవ ధనే’నే | ప్ర్ి’ తే ధనే’నో హేత్తరస మన్-వృ’ణకుి
విశ్ేతః’ | అథో య ఇ’ష్ుధిసివ ర్వ అసమనినధే’హి తమ్ || 1 || శ్ంభ’వే నమః’ | నమ’స్తి
అసతి భగవన్-విశవేశ్ేర్ య’ మహాదేవ య’ తరయంబక య’ త్తరప్ుర్ ంతక య’ త్తరక గినక లాయ’
క లాగినరుదారయ’ నీలకంఠ య’ మృతుయంజయాయ’ సర్వేశ్ే’ర్ య’ సదాశివ య’ శ్రీమన్మహాదేవ య నమః’ || నమో హిర’ణయ బాహవే స్తనానేయ’ దిశ ం చ ప్త’యే నమో నమో’
వృక్షవభ్యయ హర్ి’కవశవభయః ప్శూనాం ప్త’యే నమోనమః’ సస్ిపంజ’ర్ య త్తేష’మతే ప్థీనాం
ప్త’యే నమో నమో’ బభ్ు
ు శ య’ వివ యధినేஉనాన’నాం ప్త’యే నమోనమో
హర్ి’కవశ యోప్వీత్తనే’ ప్ుషో నాం ప్త’యే నమో నమో’ భవసయ’ హేతైయ జగ’తాం ప్త’యే నమో
నమో’రుదారయా’తతావినే క్షవతార’ణాం ప్త’యే నమో నమః’ సూతాయాహం’తాయయ వనా’నాం
ప్త’యే నమో నమోర్ోహి’తాయ సథ ప్త’యే వృక్షాణాం ప్త’యే నమో నమో’ మంత్తరణే’
వ ణిజాయ కక్షా’ణాం ప్త’యే నమో నమో’ భువంతయే’ వ ర్ివసకృతా-యౌష్’ధీనాం ప్త’యే
నమో నమ’ ఉచైచర్-ఘో’ష యాకీంద్య’తే ప్త్తి నాం ప్త’యే నమో నమః’ కృతసివీతాయ
ధావ’తే సతి వ’నాం ప్త’యే నమః’ || 2 || నమః సహ’మానాయ నివ యధిన’ ఆవ యధినీ’నాం
ప్త’యే నమో నమః’ కకుభ్ాయ’ నిష్ంగిణే” స్తి నానాం ప్త’యేనమో నమో’ నిష్ంగిణ’
ఇష్ుధిమతే’ తసక’ర్ ణాం ప్త’యే నమో నమో వంచ’తే ప్ర్ివంచ’తే సి యూనాం ప్త’యే
నమో నమో’ నిచేరవే’ ప్ర్ిచర్ యార’ణాయనాం ప్త’యే నమో నమః’ సృక విభ్యయ
జిఘాగ్మమ్’సదో ుయ ముష్ణ తాం ప్త’యే నమో నమో’உస్ిమదో ుయ నకి ంచర’ద్ుయః ప్రకృంతానాం
ప్త’యే నమో నమ’ ఉషణ షినే’ గిర్ిచర్ య’ కులుంచానాం ప్త’యే నమో నమ ఇష్ు’మదో ుయ
ధనాేవిభయ’శ్చ వో నమో నమ’ ఆతన్-వ నేభయః’ ప్రత్తద్ధా’నేభయశ్చ వో నమో నమ’
ఆయచా’దో ుయ విసృజద్-భయ’శ్చ వో నమో నమోஉసస’దో ుయ విద్య’ద్-భయశ్చ వోనమో నమ
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ఆస్’నేభయః శ్యా’నేభయశ్చ వో నమో నమః’ సేప్దో ుయ జాగీ’ద్-భయశ్చ వో నమో నమస్ిి ష్ఠ ’దో ుయ
ధావ’ద్-భయశ్చ వో నమో నమః’ సభ్ాభయః’ సభ్ాప్’త్తభయశ్చ వో నమో నమో
అశవేభ్యయஉశ్ే’ప్త్తభయశ్చ వో నమః’ || 3 || నమ’ ఆవ యధినీ”భ్యయ వివిధయ’ంంత్తభయశ్చ వో నమో
నమ ఉగ’ణాభయసి ృగం-హత్తభయశ్చ’ వో నమో నమో’ గృతేసభ్యయ’గృతసప్’త్తభయశ్చ వో నమో నమో
వర తే”భ్యయ వర త’ప్త్తభయశ్చ వో నమో నమో’ గణేభ్యయ’ గణప్’త్తభయశ్చ వో నమో నమోవిరూ’పతభ్యయ
విశ్ేరూ’పతభయశ్చ వో నమో నమో’ మహద్ుయః’, క్షులు కవభయ’శ్చ వో నమో నమో’
రథిభ్యయஉరథేభయ’శ్చ వోనమో నమో రథే”భ్యయ రథ’ప్త్తభయశ్చ వో నమో నమః’ స్తనా”భయః
స్తనానిభయ’శ్చ వో నమో నమః’, క్ష్తి ృభయః’ సంగీహీతృభయ’శ్చ వో నమో నమసి క్ష్’భ్యయ
రథక ర్వభయ’శ్చ వో నమో’ నమః కులా’లేభయః కర్ మర్వ”భయశ్చ వో నమో నమః’ప్ుంజిషతో”భ్యయ
నిష దేభయ’శ్చ వో నమో నమః’ ఇష్ుకృదో ుయ’ ధనేకృద్-భయ’శ్చ వో నమో నమో’
మృగయుభయః’శ్ేనిభయ’శ్చ వో నమో నమః శ్ేభయః శ్ేప్’త్తభయశ్చ వో నమః’ || 4 || నమో’
భవ య’ చ రుదారయ’ చ నమః’ శ్ర్ ేయ’ చ ప్శుప్త’యే చ నమో నీల’గీీవ య చ
శిత్తకంఠ ’య చ నమః’ కప్ర్ిినే’ చ వుయ’ప్ి కవశ య చ నమః’ సహస ర క్షాయ’ చ శ్తధ’నేనే చ
నమో’ గిర్ిశ య’ చ శిపివిషో య’ చ నమో’మీఢుష్ో ’మాయ చేష్ు’మతే చ నమో” హర స ేయ’
చ వ మనాయ’ చ నమో’ బృహతే చ వర్ీ్’యస్త చ నమో’వృదాియ’ చ సంవృధే’నే చ నమో
అగిీ’యాయ చ ప్రథమాయ’ చ నమ’ ఆశ్వే’ చాజిర్ య’ చ నమః శ్రఘ్ిో’యాయచ శ్రభ్ాయ’య చ
నమ’ ఊర్ మయ’య చావసేనాయ’య చ నమః’ సటి ో తస య’య చ దీేప య’య చ || 5 || నమో”
జవయషఠ య’ చ కనిషఠ య’ చ నమః’ ప్ూరేజాయ’ చాప్రజాయ’ చ నమో’ మధయమాయ’
చాప్గలాుయ’ చనమో’ జఘనాయ’య చ బుధిన’యాయ చ నమః’ సట భ్ాయ’య చ ప్రత్తసర్ య’య
చ నమో యామాయ’య చ క్షవమాయ’యచ నమ’ ఉరేర్ య’య చ ఖలాయ’య చ నమః శోుక య’య
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చాஉవస నాయ’య చ నమో వనాయ’య చ కక్షాయ’య చ నమః’శ్ీవ య’ చ ప్రత్తశ్ీవ య’ చ
నమ’ ఆశుషత’ణాయ చాశుర’థాయ చ నమః శూర్ ’య చావభింద్తే చ నమో’వర్ిమణే’ చ
వరూధినే’ చ నమో’ బిల్మమనే’ చ కవచినే’ చ నమః’ శుీతాయ’ చ శుీతస్త’నాయ చ || 6 ||
నమో’ ద్తంద్తభ్ాయ’య చాహననాయ’య చ నమో’ ధృష్ణ వే’ చ ప్రమృశ య’ చ నమో’ ద్ూతాయ’
చ ప్రహి’తాయ చనమో’ నిష్ంగిణే’ చేష్ుధిమతే’ చ నమ’స్-త్తక్షవణ ష్’వే చాయుధినే’ చ నమః’
స ేయుధాయ’ చ సతధనే’నే చ నమఃసతరతాయ’య చ ప్థాయ’య చ నమః’ క ట్ాయ’య చ
నీప య’య చ నమః సూదాయ’య చ సరస య’య చ నమో’ నాదాయయ’ చ వైశ్ంతాయ’ చ నమః
కూప య’య చావట్ాయ’య చ నమో వర్్ య’య చావర్్ యయ’ చ నమో’ మేఘాయ’య చ
విద్తయతాయ’య చ నమ ఈధియ
ర ా’య చాతప య’య చ నమో వ తాయ’య చ ర్వషిమ’యాయ చ
నమో’ వ సి వ య’య చ వ సతిప య’ చ || 7 || నమః సట మా’య చ రుదారయ’ చ
నమ’సి మాోయ’ చారుణాయ’ చ నమః’ శ్ంగ య’ చ ప్శుప్త’యే చ నమ’ఉగీ య’ చ
భీమాయ’ చ నమో’ అగవీవధాయ’ చ ద్ూర్వవధాయ’ చ నమో’ హంతేర చ హనీ’యస్త చ నమో’
వృక్షవభ్యయహర్ి’కవశవభ్యయ నమ’సి ర్ య నమ’శ్శంభవే’ చ మయోభవే’ చ నమః’ శ్ంకర్ య’ చ
మయసకర్ య’ చ నమః’శివ య’ చ శివత’ర్ య చ నమస్ి ర్థ య’య చ కూలాయ’య చ నమః’
ప ర్ య’య చావ ర్ య’య చ నమః’ ప్రతర’ణాయచోతిర’ణాయ చ నమ’ ఆతార్ య’య
చాలాదాయ’య చ నమః శ్ష పయ’య చ ఫతనాయ’య చ నమః’ స్ికతాయ’య చ ప్రవ హాయ’య చ || 8
|| నమ’ ఇర్ిణాయ’య చ ప్రప్థాయ’య చ నమః’ కిగ్మంశిలాయ’ చ క్ష్య’ణాయ చ నమః’ కప్ర్ిినే’
చ ప్ులసి యే’ చ నమోగోషఠ య’య చ గృహాయ’య చ నమస్-తలాపయ’య చ గవహాయ’య చ నమః’
క ట్ాయ’య చ గహేర్వషఠ య’ చ నమో” హృద్యాయ’య చ నివేష పయ’య చ నమః’ ప గ్మమ్
సవ య’య చ రజస య’య చ నమః శుష కయ’య చ హర్ితాయ’య చనమో లోప య’య
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చోలప య’య చ నమ’ ఊర్ మయ’య చ సూర్ మయ’య చ నమః’ ప్ర్ణ యయ చ ప్రణ శ్దాయ’య
చనమో’உప్గురమా’ణాయ చాభిఘనతే చ నమ’ ఆఖ్ఖి ద్తే చ ప్రఖ్ఖిద్తే చ నమో’ వః కిర్ికవభ్యయ’
దేవ నాగ్మంహృద్’యేభ్యయ నమో’ విక్షీణకవభ్యయ నమో’ విచినేత్-కవభ్యయ నమ’ ఆనిర్ హతేభ్యయ నమ’
ఆమీవత్-కవభయః’ || 9 || దారపత అంధ’ససపతే ద్ర్ి’ద్రన్-నీల’లోహిత | ఏష ం ప్ురు’ష ణామేష ం
ప్’శూనాం మా భ్ేర్ మஉర్ో మో ఏ’ష ంకించనామ’మత్ | యా తే’ రుద్ర శివ తనూః శివ
విశ ేహ’భ్ేష్జీ | శివ రుద్రసయ’ భ్ేష్జీ తయా’ నో మృడ జీవస్త” ||ఇమాగ్మమ్ రుదారయ’ తవస్త’
కప్ర్ిినే” క్ష్యదీే’ర్ య ప్రభ’ర్ మహే మత్తమ్ | యథా’ నః శ్మస’ద్ దిేప్దేచతు’ష్పదే
విశ్ేం’ ప్ుష్ో ం గీ మే’ అస్ిమనననా’తురమ్ | మృడా నో’ రుదోర త నో మయ’సకృధి
క్ష్యదీే’ర్ య నమ’స విధేమ తే | యచాం చ యోశ్చ మనత’ర్ యజవ పితా తద్’శ యమ
తవ’ రుద్ర ప్రణీ’తౌ | మా నో’ మహాంత’ముత మా నో’ అరుకం మా న ఉక్ష్’ంంతముత మా న’
ఉక్షితమ్ | మా నో’உవధీః పితరం మోత మాతరం’ పిరయా మా న’సి నతవో’ రుద్ర ర్ీర్ిష్ః | మా
న’సటి కవ తన’యే మా న ఆయు’షి మా నో గోష్ు మా నో అశవే’ష్ు ర్ీర్ిష్ః | వీర్ నామ నో’ రుద్ర
భ్ామితోஉవ’ధీర్-హవిష్మ’ంంతో నమ’స విధేమ తే | ఆర్ తేి ’ గోఘన ఉత ప్ూ’రుష్ఘ్నన
క్ష్యదీే’ర్ యసతమ్-నమస్తమ తే’ అసతి | రక్షా’ చ నో అధి’ చ దేవ బూ
ర హయథా’ చ నః శ్రమ’
యచా దిేబర్ా ”ంః | సతిహి శుీతం గ’రి సద్ం యువ ’నం మృగనన
భీమము’ప్హంతుముగీమ్ | మృడా జ’ర్ితేర రు’ద్ర సి వ ’నో అనయంతే’అసమనినవ’ప్ంతు
స్తనా”ంః | ప్ర్ి’ణో రుద్రసయ’ హేత్తర్-వృ’ణకుి ప్ర్ి’ తేేష్సయ’ ద్తరమత్త ర’ఘాయోః | అవ’
స్ిథ ర్ మఘవ’ద్-భయస్-తనతష్ే మీఢ్-వ’సటి క య తన’యాయ మృడయ | మీఢు’ష్ో మ
శివ’మత శివో నః’ సతమనా’ భవ | ప్రమే వృక్ష్ ఆయు’ధనినధాయ కృత్తి ం వస ’న ఆచ’ర
పినా’కం బిభరదాగ’హి | వికి’ర్ిద్ విలో’హిత నమ’స్తి అసతి భగవః | యాస్తి ’ సహసరగ్మమ్’
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హేతయోనయమసమన్-నివప్ంతు తాః | సహస ర ’ణి సహసరధా బా’హువోసి వ’ హేతయః’ |
తాస మీశ ’నో భగవః ప్ర్ చీనా ముఖా’ కృధి || 10 || సహస ర ’ణి సహసరశో యే రుదార అధి
భూమాయ”మ్ | తేష గ్మమ్’ సహసరయోజనేஉవధనాే’ని తనమస్ి | అస్ిమన్-మ’హత్-య’రణ వే”
உంంతర్ి’క్షవ భవ అధి’ | నీల’గీవ
ీ ః శిత్తకంఠ ”ంః శ్ర్ ే అధః, క్ష్’మాచర్ ః | నీల’గీవ
ీ ః
శిత్తకంఠ దివగ్మమ్’ రుదార ఉప్’శిీతాః | యే వృక్షవష్ు’ సస్ిపంజ’ర్ నీల’గీీవ విలో’హితాః | యే
భూతానామ్-అధి’ప్తయో విశిఖాసః’ కప్ర్ిి’నః | యే అనేన’ష్ు వివిధయ’ంంత్త ప తేర’ష్ు పిబ’తో
జనాన్’ | యే ప్థాం ప్’థిరక్ష్’య ఐలబృదా’యవుయధః’ | యే త్తర్థ ని’ ప్రచర’ంంత్త
సృక వ’ంంతో నిష్ంగిణః’ | య ఏతావ’ంంతశ్చ భూయాగ్మమ్’సశ్చ దిశో’రుదార వి’తస్ిథ ర్వ |
తేష గ్మమ్’ సహసరయోజనేஉవధనాే’ని తనమస్ి | నమో’ రుధేభ్
ర యయ యే ప్ృ’థివ యం యే”
உంంతర్ి’క్షవ యే దివి యేష మననం వ తో’ వర్-ష్మిష్’వస్-తేభ్యయ ద్శ్ ప ర చీరి శ్’ ద్క్షిణా ద్శ్’
ప్రత్తచీర్-ద్శో-దీ’చీర్-ద్శోర్ి వస్-తేభ్యయ నమస్తి నో’ మృడయంతు తే యం దిేషట మ యశ్చ’ నో
దేేషిో తం వో జంభ్ే’ ద్ధామి || 11 || తరయం’బకం యజామహే సతగంధిం ప్ు’షిోవరి ’నమ్ |
ఉర్ ేరుకమి’వ బంధ’నాన్-మృతోయ’ర్-ముక్షీయమాஉమృతా”త్ | యో రుదోర అగౌన యో
అప్ుస య ఓష్’ధీష్ు యో రుదోర విశ ే భువ’నా వివేశ్ తస్్ైమ’ రుదారయనమో’ అసతి | తము’
ష్ు
ో హి యః స్ిేష్ుః సతధనాే యో విశ్ే’సయ క్ష్య’త్త భ్ేష్జసయ’ | యక్షాే”మహే
సౌ”మనస య’రుద్రం నమో”భిర్-దేవమసత’రం ద్తవసయ | అయం మే హసటి భగ’వ నయం
మే భగ’వతి రః | అయం మే”విశ్ేభ్ే”ష్జోஉయగ్మమ్ శివ భి’మరశనః | యే తే’
సహసర’మయుతం ప శ మృతోయ మర్ి య’య హంత’వే | తానయఙ్ఞ సయ’ మాయయా సర్ ేనవ’
యజామహే | మృతయవే స ేహా’ మృతయవే స ేహా” | ప ర ణానాం గీంథిరస్ి రుదోర మా’ విశ ంతకః
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| తేనానేననా”ప యయసే || ఓం నమో భగవతే రుదారయ విష్ణ వే మృతుయ’ర్వమ ప హి ||
సదాశివోమ్ | ఓం శ ంత్తః శ ంత్తః శ ంత్తః’
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