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Shiva Bhujangam in Oriya 
Shiva Bhujangam – Oriya Lyrics (Text) 

 

Shiva Bhujangam – Oriya Script 

ଗଲଦ୍ଦାନଗଂଡଂ ମିଲଦ୍ଭୃଂଗଷଂଡଂ 
ଚଲଚ୍ଚାରୁଶୁଂଡଂ ଜଗତ୍ତ୍ରାଣଶୌଂଡମ | 
କନଦ୍ଦଂତକାଂଡଂ  ିପଦ୍ଭଂଗଚଂଡଂ 
ଶି ପ୍ରେମପିଂଡଂ ଭଜେ  କ୍ରତୁଂଡମ || 1 || 

 

ଅନାଦ୍ୟଂତମାଦ୍ୟଂ ପରଂ ତତ୍ତ୍ ମର୍ଥଂ 
ଚିଦାକାରମେକଂ ତୁରୀୟଂ ତ୍ ମେୟମ | 
ହରିବ୍ରହ୍ମମୃଗ୍ୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମରୂପଂ 
ମନୋ ାଗତୀତଂ ମହଃଶୈ ମୀଡେ || 2 || 

 

ସ୍ ଶକ୍ତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତ୍ୟଂତ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ 
ମନୋହାରି ସର୍ ାଂଗରତ୍ନୋରୁଭୂଷମ | 
ଜଟାହୀଂଦୁଗଂଗାସ୍ଥିଶମ୍ୟାକମୌଳିଂ 
ପରାଶକ୍ତିମିତ୍ରଂ ନମଃ ପଂଚ କ୍ତ୍ରମ || 3 || 

 

ଶି େଶାନତତ୍ପୂରୁଷାଘୋର ାମାଦିଭିଃ 
ପଂଚଭିର୍ହୃନ୍ମୁଖୈଃ ଷଡ୍ଭିରଂଗୈଃ | 
ଅନୌପମ୍ୟ ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶତଂ ତତ୍ତ୍  ିଦ୍ୟାମତୀତଂ 
ପରଂ ତ୍ ାଂ କଥଂ  େତ୍ତି କୋ  ା || 4 || 

 

ପ୍ର ାଳପ୍ର ାହପ୍ରଭାଶୋଣମର୍ଧଂ 
ମରୁତ୍ ନ୍ମଣି ଶ୍ରୀମହଃ ଶ୍ୟାମମର୍ଧମ | 
ଗୁଣସ୍ୟୂତମେତଦ୍ ପୁଃ ଶୈ ମଂତଃ 
ସ୍ମରାମି ସ୍ମରାପତ୍ତିସଂପତ୍ତିହେତୋଃ || 5 || 

 

ସ୍ ସେ ାସମାୟାତଦେ ାସୁରେଂଦ୍ରା 
ନମନ୍ମୌଳିମଂଦାରମାଲାଭିଷିକ୍ତମ | 
ନମସ୍ୟାମି ଶଂଭୋ ପଦାଂଭୋରୁହଂ ତେ 
ଭ ାଂଭୋଧିପୋତଂ ଭ ାନୀ  ିଭା ୍ୟମ || 6 || 

 

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ନାଥ ଗୌରୀସନାଥ 
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ପ୍ରପନ୍ନାନୁକଂପିନ୍ ିପନ୍ନାର୍ତିହାରିନ | 
ମହଃସ୍ତୋମମୂର୍ତେ ସମସ୍ତୈକବଂଧୋ 

ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପୁନସ୍ତେ ନମୋ �ସ୍ତୁ || 7 || 

 

 ିରୂପାକ୍ଷ  ିଶ୍ େଶ  ିଶ୍ ାଦିଦେ  
ତ୍ରୟୀ ମୂଲ ଶଂଭୋ ଶି  ତ୍ର୍ୟଂବକ ତ୍ ମ | 
ପ୍ରସୀଦ ସ୍ମର ତ୍ରାହି ପଶ୍ୟା ମୁକ୍ତ୍ୟୈ 
କ୍ଷମାଂ ପ୍ରାପ୍ନୁହି ତ୍ର୍ୟକ୍ଷ ମାଂ ରକ୍ଷ ମୋଦାତ || 8 || 

 

ମହାଦେ  ଦେ େଶ ଦେ ାଦିଦେ  
ସ୍ମରାରେ ପୁରାରେ ୟମାରେ ହରେତି | 
ବ୍ରୁ ାଣଃ ସ୍ମରିଷ୍ୟାମି ଭକ୍ତ୍ୟା 
ଭ ଂତଂ ତତୋ ମେ ଦୟାଶୀଲ ଦେ  ପ୍ରସୀଦ || 9 || 

 

ତ୍ ଦନ୍ୟଃ ଶରଣ୍ୟଃ ପ୍ରପନ୍ନସ୍ୟ ନେତି 

ପ୍ରସୀଦ ସ୍ମରନ୍ନେ  ହନ୍ୟାସ୍ତୁ ଦୈନ୍ୟମ | 
ନ ଚେତ୍ତେ ଭ େଦ୍ଭକ୍ତ ାତ୍ସଲ୍ୟହାନିସ୍ତତୋ 

ମେ ଦୟାଳୋ ସଦା ସନ୍ନିଧେହି || 10 || 

 

ଅୟଂ ଦାନକାଲସ୍ତ୍ ହଂ ଦାନପାତ୍ରଂ 
ଭ ାନେ  ଦାତା ତ୍ ଦନ୍ୟଂ ନ ୟାଚେ | 
ଭ ଦ୍ଭକ୍ତିମେ  ସ୍ଥିରାଂ ଦେହି ମହ୍ୟଂ 
କୃପାଶୀଲ ଶଂଭୋ କୃତାର୍ଥୋ �ସ୍ମି ତସ୍ମାତ || 11 || 

 

ପଶୁଂ  େତ୍ସି ଚେନ୍ମାଂ ତମେ ାଧିରୂଢଃ 
କଲଂକୀତି  ା ମୂର୍ଧ୍ନି ଧତ୍ସେ ତମେ  | 
ଦ୍ ିଜିହ୍ ଃ ପୁନଃ ସୋ �ପି ତେ କଂଠଭୂଷା 

ତ୍ ଦଂଗୀକୃତାଃ ଶର୍  ସର୍ େ �ପି ଧନ୍ୟାଃ || 12 || 

 

ନ ଶକ୍ନୋମି କର୍ତୁଂ ପରଦ୍ରୋହଲେଶଂ 
କଥଂ ପ୍ରୀୟସେ ତ୍ ଂ ନ ଜାନେ ଗିରୀଶ | 
ତଥାହି ପ୍ରସନ୍ନୋ �ସି କସ୍ୟାପି 
କାଂତାସୁତଦ୍ରୋହିଣୋ  ା ପିତୃଦ୍ରୋହିଣୋ  ା || 13 || 
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ସ୍ତୁତିଂ ଧ୍ୟାନମର୍ଚାଂ ୟଥା ଦ୍ ିଧାତୁଂ 
ଭଜନ୍ନପ୍ୟଜାନନ୍ମହେଶା ଲଂବେ | 
ତ୍ରସଂତଂ ସୁତଂ ତ୍ରାତୁମଗ୍ରେ 
ମୃକଂଡୋର୍ୟମପ୍ରାଣନିର୍ ାପଣଂ ତ୍ ତ୍ପଦାବ୍ଜମ || 14 || 

 

ଶିରୋ ଦୃଷ୍ଟି ହୃଦ୍ରୋଗ ଶୂଲ ପ୍ରମେହଜ୍ ରାର୍ଶୋ ଜରାୟକ୍ଷ୍ମହିକ୍କା ିଷାର୍ତାନ | 
ତ୍ ମାଦ୍ୟୋ ଭିଷଗ୍ଭେଷଜଂ ଭସ୍ମ ଶଂଭୋ 

ତ୍ ମୁଲ୍ଲାଘୟାସ୍ମାନ୍ ପୁର୍ଲାଘ ାୟ || 15 || 

 

ଦରିଦ୍ରୋ �ସ୍ମ୍ୟଭଦ୍ରୋ �ସ୍ମି ଭଗ୍ନୋ �ସ୍ମି ଦୂୟେ 

 ିଷଣ୍ଣୋ �ସ୍ମି ସନ୍ନୋ �ସ୍ମି ଖିନ୍ନୋ �ସ୍ମି ଚାହମ | 
ଭ ାନ୍ପ୍ରାଣିନାମଂତରାତ୍ମାସି ଶଂଭୋ 

ମମାଧିଂ ନ  େତ୍ସି ପ୍ରଭୋ ରକ୍ଷ ମାଂ ତ୍ ମ || 16 || 

 

ତ୍ ଦକ୍ଷ୍ଣୋଃ କଟାକ୍ଷଃ ପତେତ୍ତ୍ର୍ୟକ୍ଷ ୟତ୍ର 

କ୍ଷଣଂ କ୍ଷ୍ମା ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍ ୟଂ ତଂ  ୃଣାତେ | 
କିରୀଟସ୍ଫୁରଚ୍ଚାମରଚ୍ଛତ୍ରମାଲାକଲାଚୀଗଜକ୍ଷୌମଭୂଷା ିଶେଷୈଃ || 17 || 

 

ଭ ାନ୍ୟୈ ଭ ାୟାପି ମାତ୍ରେ ଚ ପିତ୍ରେ 
ମୃଡାନ୍ୟୈ ମୃଡାୟାପ୍ୟଘଘ୍ନ୍ୟୈ ମଖଘ୍ନେ | 
ଶି ାଂଗ୍ୟୈ ଶି ାଂଗାୟ କୁର୍ମଃ ଶି ାୟୈ 
ଶି ାୟାଂବିକାୟୈ ନମସ୍ତ୍ର୍ୟଂବକାୟ || 18 || 

 

ଭ ଦ୍ଗୌର ଂ ମଲ୍ଲଘୁତ୍ ଂ  ିଦିତ୍ ା 
ପ୍ରଭୋ ରକ୍ଷ କାରୁଣ୍ୟଦୃଷ୍ଟ୍ୟାନୁଗଂ ମାମ | 
ଶି ାତ୍ମାନୁଭା ସ୍ତୁତା କ୍ଷମୋହଂ 
ସ୍ ଶକ୍ତ୍ୟା କୃତଂ ମେ �ପରାଧଂ କ୍ଷମସ୍  || 19 || 

 

ୟଦା କର୍ଣରଂଧ୍ରଂ  ୍ରଜେତ୍କାଲ ାହଦ୍ ିଷତ୍କଂଠଘଂଟା ଘଣାତ୍କାରନାଦଃ | 
 ୃଷାଧୀଶମାରୁହ୍ୟ ଦେ ୌପ ାହ୍ୟଂତଦା 
 ତ୍ସ ମା ଭୀରିତି ପ୍ରୀଣୟ ତ୍ ମ || 20 || 

 

ୟଦା ଦାରୁଣାଭାଷଣା ଭୀଷଣା ମେ 
ଭ ିଷ୍ୟଂତ୍ୟୁପାଂତେ କୃତାଂତସ୍ୟ ଦୂତାଃ | 
ତଦା ମନ୍ମନସ୍ତ୍ ତ୍ପଦାଂଭୋରୁହସ୍ଥଂ 
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କଥଂ ନିଶ୍ଚଲଂ ସ୍ୟାନ୍ନମସ୍ତେ �ସ୍ତୁ ଶଂଭୋ || 21 || 

 

ୟଦା ଦୁର୍ନି ାର ୍ୟଥୋହଂ ଶୟାନୋ 

ଲୁଠନ୍ନିଃଶ୍ ସନ୍ନିଃସୃତା ୍ୟକ୍ତ ାଣିଃ | 
ତଦା ଜହ୍ନୁକନ୍ୟାଜଲାଲଂକୃତଂ ତେ 
ଜଟାମଂଡଲଂ ମନ୍ମନୋମଂଦିରେ ସ୍ୟାତ || 22 || 

 

ୟଦା ପୁତ୍ରମିତ୍ରାଦୟୋ ମତ୍ସକାଶେ 
ରୁଦଂତ୍ୟସ୍ୟ ହା କୀଦୃଶୀୟଂ ଦଶେତି | 
ତଦା ଦେ ଦେ େଶ ଗୌରୀଶ ଶଂଭୋ 

ନମସ୍ତେ ଶି ାୟେତ୍ୟଜସ୍ରଂ ବ୍ର ାଣି || 23 || 

 

ୟଦା ପଶ୍ୟତାଂ ମାମସୌ  େତ୍ତି 

ନାସ୍ମାନୟଂ ଶ୍ ାସ ଏ େତି  ାଚୋ ଭ େୟୁଃ | 
ତଦା ଭୂତିଭୂଷଂ ଭୁଜଂଗା ନଦ୍ଧଂ 
ପୁରାରେ ଭ ଂତଂ ସ୍ଫୁଟଂ ଭା ୟେୟମ || 24 || 

 

ୟଦା ୟାତନାଦେହସଂଦେହ ାହୀ 
ଭ େଦାତ୍ମଦେହେ ନ ମୋହୋ ମହାନ୍ମେ | 
ତଦା କାଶଶୀତାଂଶୁସଂକାଶମୀଶ 

ସ୍ମରାରେ  ପୁସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସ୍ମରାମି || 25 || 

 

ୟଦାପାରମଚ୍ଛାୟମସ୍ଥାନମଦ୍ଭିର୍ଜନୈର୍ ା  ିହୀନଂ ଗମିଷ୍ୟାମି ମାର୍ଗମ | 
ତଦା ତଂ ନିରୁଂଧଂକୃତାଂତସ୍ୟ ମାର୍ଗଂ 
ମହାଦେ  ମହ୍ୟଂ ମନୋଜ୍ଞଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ || 26 || 

 

ୟଦା ରୌର ାଦି ସ୍ମରନ୍ନେ  ଭୀତ୍ୟା 
 ୍ରଜାମ୍ୟତ୍ର ମୋହଂ ମହାଦେ  ଘୋରମ | 
ତଦା ମାମହୋ ନାଥ କସ୍ତାରୟିଷ୍ୟତ୍ୟନାଥଂ ପରାଧୀନମର୍ଧେଂଦୁମୌଳେ || 27 || 

 

ୟଦା ଶ୍ େତପତ୍ରାୟତାଲଂଘ୍ୟଶକ୍ତେଃ 
କୃତାଂତାଦ୍ଭୟଂ ଭକ୍ତି ାତ୍ସଲ୍ୟଭା ାତ | 
ତଦା ପାହି ମାଂ ପାର୍ ତୀ ଲ୍ଲଭାନ୍ୟଂ 
ନ ପଶ୍ୟାମି ପାତାରମେତାଦୃଶଂ ମେ || 28 || 
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ଇଦାନୀମିଦାନୀଂ ମୃତିର୍ମେ ଭ ିତ୍ରୀତ୍ୟହୋ ସଂତତଂ ଚିଂତୟା ପୀଡିତୋ �ସ୍ମି | 
କଥଂ ନାମ ମା ଭୂନ୍ମୃତୌ ଭୀତିରେଷା 
ନମସ୍ତେ ଗତୀନାଂ ଗତେ ନୀଲକଂଠ || 29 || 

 

ଅମର୍ୟାଦମେ ାହମାବାଲ ୃଦ୍ଧଂ 
ହରଂତଂ କୃତାଂତଂ ସମୀକ୍ଷ୍ୟାସ୍ମି ଭୀତଃ | 
ମୃତୌ ତା କାଂଘ୍ର୍ୟବ୍ଜଦି ୍ୟପ୍ରସାଦାଦ୍ଭ ାନୀପତେ ନିର୍ଭୟୋହଂ ଭ ାନି || 30 || 

 

ଜରାଜନ୍ମଗର୍ଭାଧି ାସାଦିଦୁଃଖାନ୍ୟସହ୍ୟାନି ଜହ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେ  | 
ଭ ଂତଂ  ିନା ମେ ଗତିର୍ନୈ  ଶଂଭୋ 

ଦୟାଳୋ ନ ଜାଗର୍ତି କିଂ  ା ଦୟା ତେ || 31 || 

 

ଶି ାୟେତି ଶବ୍ଦୋ ନମଃପୂର୍  ଏଷ 

ସ୍ମରନ୍ମୁକ୍ତିକୃନ୍ମୃତ୍ୟୁହା ତତ୍ତ୍  ାଚୀ | 
ମହେଶାନ ମା ଗାନ୍ମନସ୍ତୋ  ଚସ୍ତଃ 
ସଦା ମହ୍ୟମେତତ୍ପ୍ରଦାନଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ || 32 || 

 

ତ୍ ମପ୍ୟଂବ ମାଂ ପଶ୍ୟ ଶୀତାଂଶୁମୌଳିପ୍ରିୟେ ଭେଷଜଂ ତ୍ ଂ ଭ  ୍ୟାଧିଶାଂତୌ 

ବହୁକ୍ଲେଶଭାଜଂ ପଦାଂଭୋଜପୋତେ 
ଭ ାବ୍ଧୌ ନିମଗ୍ନଂ ନୟସ୍ ାଦ୍ୟ ପାରମ || 33 || 

 

ଅନୁଦ୍ୟଲ୍ଲଲାଟାକ୍ଷି  ହ୍ନି ପ୍ରରୋହୈର ାମସ୍ଫୁରଚ୍ଚାରୁ ାମୋରୁଶୋଭୈଃ | 
ଅନଂଗଭ୍ରମଦ୍ଭୋଗିଭୂଷା ିଶେଷୈରଚଂଦ୍ରାର୍ଧଚୂଡୈରଲଂ ଦୈ ତୈର୍ନଃ || 34 || 

 

ଅକଂଠେକଲଂକାଦନଂଗେଭୁଜଂଗାଦପାଣୌକପାଲାଦଫାଲେ �ନଲାକ୍ଷାତ | 
ଅମୌଳୌଶଶାଂକାଦ ାମେକଳତ୍ରାଦହଂ ଦେ ମନ୍ୟଂ ନ ମନ୍ୟେ ନ ମନ୍ୟେ || 35 || 

 

ମହାଦେ  ଶଂଭୋ ଗିରୀଶ ତ୍ରିଶୂଲିଂସ୍ତ୍ ଦୀୟଂ ସମସ୍ତଂ  ିଭାତୀତି ୟସ୍ମାତ | 
ଶି ାଦନ୍ୟଥା ଦୈ ତଂ ନାଭିଜାନେ 
ଶି ୋହଂ ଶି ୋହଂ ଶି ୋହଂ ଶି ୋହମ || 36 || 

 

ୟତୋଞାୟତେଦଂ ପ୍ରପଂଚଂ  ିଚିତ୍ରଂ 
ସ୍ଥିତିଂ ୟାତି ୟସ୍ମିନ୍ୟଦେକାଂତମଂତେ | 
ସ କର୍ମାଦିହୀନଃ ସ୍ ୟଂଜ୍ୟୋତିରାତ୍ମା 
ଶି ୋହଂ ଶି ୋହଂ ଶି ୋହଂ ଶି ୋହମ || 37 || 
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କିରୀଟେ ନିଶେଶୋ ଲଲାଟେ ହୁତାଶୋ 

ଭୁଜେ ଭୋଗିରାଜୋ ଗଲେ କାଲିମା ଚ | 
ତନୌ କାମିନୀ ୟସ୍ୟ ତତ୍ତୁଲ୍ୟଦେ ଂ 
ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ || 38 || 

 

ଅନେନ ସ୍ତ େନାଦରାଦଂବିକେଶଂ 
ପରାଂ ଭକ୍ତିମାସାଦ୍ୟ ୟଂ ୟେ ନମଂତି | 
ମୃତୌ ନିର୍ଭୟାସ୍ତେ ଜନାସ୍ତଂ ଭଜଂତେ 
ହୃଦଂଭୋଜମଧ୍ୟେ ସଦାସୀନମୀଶମ || 39 || 

 

ଭୁଜଂଗପ୍ରିୟାକଲ୍ପ ଶଂଭୋ ମୟୈ ଂ 
ଭୁଜଂଗପ୍ରୟାତେନ  ୃତ୍ତେନ କ୍ଲୃପ୍ତମ | 
ନରଃ ସ୍ତୋତ୍ରମେତତ୍ପଠିତ୍ ୋରୁଭକ୍ତ୍ୟା 
ସୁପୁତ୍ରାୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ ର୍ୟମେତି || 40 ||  

 


