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Shivananda Lahari in Oriya 
Shivananda Lahari – Oriya Lyrics (Text) 

 

Shivananda Lahari – Oriya Script 

 

କଲାଭ୍ୟାଂ ଚୂଡାଲଂକୃତ-ଶଶି କଲାଭ୍ୟାଂ ନିଜ ତପଃ- 
ଫଲାଭ୍ୟାଂ ଭକ୍ତେଶୁ ପ୍ରକଟିତ-ଫଲାଭ୍ୟାଂ ଭ ତୁ ମେ | 
ଶି ାଭ୍ୟାଂ-ଅସ୍ତୋକ-ତ୍ରିଭୁ ନ ଶି ାଭ୍ୟାଂ ହୃଦି ପୁନର- 
ଭ ାଭ୍ୟାମ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଫୁର-ଦନୁଭ ାଭ୍ୟାଂ ନତିରିୟମ || 1 || 

 

ଗଲନ୍ତୀ ଶମ୍ଭୋ ତ୍ ଚ-ଚରିତ-ସରିତଃ କିଲ୍ବିଶ-ରଜୋ 

ଦଲନ୍ତୀ ଧୀକୁଲ୍ୟା-ସରଣିଶୁ ପତନ୍ତୀ  ିଜୟତାମ 

ଦିଶନ୍ତୀ ସଂସାର-ଭ୍ରମଣ-ପରିତାପ-ଉପଶମନଂ 
 ସନ୍ତୀ ମଚ-ଚେତୋ-ହୃଦଭୁ ି ଶି ାନନ୍ଦ-ଲହରୀ 2 

 

ତ୍ରୟୀ- େଦ୍ୟଂ ହୃଦ୍ୟଂ ତ୍ରି-ପୁର-ହରମ ଆଦ୍ୟଂ ତ୍ରି-ନୟନଂ 
ଜଟା-ଭାରୋଦାରଂ ଚଲଦ-ଉରଗ-ହାରଂ ମୃଗ ଧରମ 

ମହା-ଦେ ଂ ଦେ ଂ ମୟି ସଦୟ-ଭା ଂ ପଶୁ-ପତିଂ 
ଚିଦ-ଆଲମ୍ବଂ ସାମ୍ବଂ ଶି ମ-ଅତି- ିଡମ୍ବଂ ହୃଦି ଭଜେ 3 

 

ସହସ୍ରଂ  ର୍ତନ୍ତେ ଜଗତି  ିବୁଧାଃ କ୍ଶୁଦ୍ର-ଫଲଦା 
ନ ମନ୍ୟେ ସ୍ ପ୍ନେ  ା ତଦ-ଅନୁସରଣଂ ତତ-କୃତ-ଫଲମ 

ହରି-ବ୍ରହ୍ମାଦୀନାଂ-ଅପି ନିକଟ-ଭାଜାଂ-ଅସୁଲଭଂ 
ଚିରଂ ୟାଚେ ଶମ୍ଭୋ ଶି  ତ  ପଦାମ୍ଭୋଜ-ଭଜନମ 4 

 

ସ୍ମୃତୌ ଶାସ୍ତ୍ରେ  ୈଦ୍ୟେ ଶକୁନ-କ ିତା-ଗାନ-ଫଣିତୌ 

ପୁରାଣେ ମନ୍ତ୍ରେ  ା ସ୍ତୁତି-ନଟନ-ହାସ୍ୟେଶୁ-ଅଚତୁରଃ 
କଥଂ ରାଜ୍ନାଂ ପ୍ରୀତିର-ଭ ତି ମୟି କୋ(ଅ)ହଂ ପଶୁ-ପତେ 
ପଶୁଂ ମାଂ ସର୍ ଜ୍ନ ପ୍ରଥିତ-କୃପୟା ପାଲୟ  ିଭୋ 5 

 

ଘଟୋ  ା ମୃତ-ପିଣ୍ଡୋ-ଅପି-ଅଣୁର-ଅପି ଚ ଧୂମୋ-ଅଗ୍ନିର-ଅଚଲଃ 
ପଟୋ  ା ତନ୍ତୁର- ା ପରିହରତି କିଂ ଘୋର-ଶମନମ 

 ୃଥା କଣ୍ଠ-କ୍ଶୋଭଂ  ହସି ତରସା ତର୍କ- ଚସା 
ପଦାମ୍ଭୋଜଂ ଶମ୍ଭୋର-ଭଜ ପରମ-ସୌଖ୍ୟଂ  ୍ରଜ ସୁଧୀଃ 6 
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ମନସ-ତେ ପାଦାବ୍ଜେ ନି ସତୁ  ଚଃ ସ୍ତୋତ୍ର-ଫଣିତୌ 

କରୌ ଚ-ଅଭ୍ୟର୍ଚାୟାଂ ଶ୍ରୁତିର-ଅପି କଥାକର୍ଣନ- ିଧୌ 

ତ  ଧ୍ୟାନେ ବୁଦ୍ଧିର-ନୟନ-ୟୁଗଲଂ ମୂର୍ତି- ିଭ େ 
ପର-ଗ୍ରନ୍ଥାନ କୈର- ା ପରମ-ଶି  ଜାନେ ପରମ-ଅତଃ 7 

 

ୟଥା ବୁଦ୍ଧିଃ-ଶୁକ୍ତୌ ରଜତମ ଇତି କାଚାଶ୍ମନି ମଣିର- 
ଜଲେ ପୈଶ୍ଟେ କ୍ଶୀରଂ ଭ ତି ମୃଗ-ତୃଶ୍ଣାସୁ ସଲିଲମ 

ତଥା ଦେ -ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ଭଜତି ଭ ଦ-ଅନ୍ୟଂ ଜଡ ଜନୋ 

ମହା-ଦେ େଶଂ ତ୍ ାଂ ମନସି ଚ ନ ମତ୍ ା ପଶୁ-ପତେ 8 

 

ଗଭୀରେ କାସାରେ  ିଶତି  ିଜନେ ଘୋର- ିପିନେ 
 ିଶାଲେ ଶୈଲେ ଚ ଭ୍ରମତି କୁସୁମାର୍ଥଂ ଜଡ-ମତିଃ 
ସମର୍ପ୍ୟୈକଂ ଚେତଃ-ସରସିଜମ ଉମା ନାଥ ଭ ତେ 
ସୁଖେନ-ଅ ସ୍ଥାତୁଂ ଜନ ଇହ ନ ଜାନାତି କିମ-ଅହୋ 9 

 

ନରତ୍ ଂ ଦେ ତ୍ ଂ ନଗ- ନ-ମୃଗତ୍ ଂ ମଶକତା 
ପଶୁତ୍ ଂ କୀଟତ୍ ଂ ଭ ତୁ  ିହଗତ୍ ାଦି-ଜନନମ 

ସଦା ତ୍ ତ-ପାଦାବ୍ଜ-ସ୍ମରଣ-ପରମାନନ୍ଦ-ଲହରୀ 
 ିହାରାସକ୍ତଂ ଚେଦ-ହୃଦୟଂ-ଇହ କିଂ ତେନ  ପୁଶା 10 

 

 ଟୁର୍ ା ଗେହୀ  ା ୟତିର-ଅପି ଜଟୀ  ା ତଦିତରୋ 

ନରୋ  ା ୟଃ କଶ୍ଚିଦ-ଭ ତୁ ଭ  କିଂ ତେନ ଭ ତି 

ୟଦୀୟଂ ହୃତ-ପଦ୍ମଂ ୟଦି ଭ ଦ-ଅଧୀନଂ ପଶୁ-ପତେ 
ତଦୀୟସ-ତ୍ ଂ ଶମ୍ଭୋ ଭ ସି ଭ  ଭାରଂ ଚ  ହସି 11 

 

ଗୁହାୟାଂ ଗେହେ  ା ବହିର-ଅପି  ନେ  ା(ଅ)ଦ୍ରି-ଶିଖରେ 
ଜଲେ  ା  ହ୍ନୌ  ା  ସତୁ  ସତେଃ କିଂ  ଦ ଫଲମ 

ସଦା ୟସ୍ୟୈ ାନ୍ତଃକରଣମ-ଅପି ଶମ୍ବୋ ତ  ପଦେ 
ସ୍ଥିତଂ ଚେଦ-ୟୋଗୋ(ଅ)ସୌ ସ ଚ ପରମ-ୟୋଗୀ ସ ଚ ସୁଖୀ 12 

 

ଅସାରେ ସଂସାରେ ନିଜ-ଭଜନ-ଦୂରେ ଜଡଧିୟା 
ଭରମନ୍ତଂ ମାମ-ଅନ୍ଧଂ ପରମ-କୃପୟା ପାତୁମ ଉଚିତମ 

ମଦ-ଅନ୍ୟଃ କୋ ଦୀନସ-ତ  କୃପଣ-ରକ୍ଶାତି-ନିପୁଣସ- 
ତ୍ ଦ-ଅନ୍ୟଃ କୋ  ା ମେ ତ୍ରି-ଜଗତି ଶରଣ୍ୟଃ ପଶୁ-ପତେ 13 
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ପ୍ରଭୁସ-ତ୍ ଂ ଦୀନାନାଂ ଖଲୁ ପରମ-ବନ୍ଧୁଃ ପଶୁ-ପତେ 
ପ୍ରମୁଖ୍ୟୋ(ଅ)ହଂ ତେଶାମ-ଅପି କିମ-ଉତ ବନ୍ଧୁତ୍ ମ-ଅନୟୋଃ 
ତ୍ ୟୈ  କ୍ଶନ୍ତ ୍ୟାଃ ଶି  ମଦ-ଅପରାଧାଶ-ଚ ସକଲାଃ 
ପ୍ରୟତ୍ନାତ-କର୍ତ ୍ୟଂ ମଦ-ଅ ନମ-ଇୟଂ ବନ୍ଧୁ-ସରଣିଃ 14 

 

ଉପେକ୍ଶା ନୋ ଚେତ କିଂ ନ ହରସି ଭ ଦ-ଧ୍ୟାନ- ିମୁଖାଂ 
ଦୁରାଶା-ଭୂୟିଶ୍ଠାଂ  ିଧି-ଲିପିମ-ଅଶକ୍ତୋ ୟଦି ଭ ାନ 

ଶିରସ-ତଦ- ଦିଧାତ୍ରଂ ନ ନଖଲୁ ସୁ ୃତ୍ତଂ ପଶୁ-ପତେ 
କଥଂ  ା ନିର-ୟତ୍ନଂ କର-ନଖ-ମୁଖେନୈ  ଲୁଲିତମ 15 

 

 ିରିନ୍ଚିର-ଦୀର୍ଘାୟୁର-ଭ ତୁ ଭ ତା ତତ-ପର-ଶିରଶ- 
ଚତୁଶ୍କଂ ସଂରକ୍ଶ୍ୟଂ ସ ଖଲୁ ଭୁ ି ଦୈନ୍ୟଂ ଲିଖିତ ାନ 

 ିଚାରଃ କୋ  ା ମାଂ  ିଶଦ-କୃପୟା ପାତି ଶି  ତେ 
କଟାକ୍ଶ- ୍ୟାପାରଃ ସ୍ ୟମ-ଅପି ଚ ଦୀନା ନ-ପରଃ 16 

 

ଫଲାଦ- ା ପୁଣ୍ୟାନାଂ ମୟି କରୁଣୟା  ା ତ୍ ୟି  ିଭୋ 

ପ୍ରସନ୍ନେ(ଅ)ପି ସ୍ ାମିନ ଭ ଦ-ଅମଲ-ପାଦାବ୍ଜ-ୟୁଗଲମ 

କଥଂ ପଶ୍ୟେୟଂ ମାଂ ସ୍ଥଗୟତି ନମଃ-ସମ୍ଭ୍ରମ-ଜୁଶାଂ 
ନିଲିମ୍ପାନାଂ ଶ୍ରେଣିର-ନିଜ-କନକ-ମାଣିକ୍ୟ-ମକୁଟୈଃ 17 

 

ତ୍ ମ-ଏକୋ ଲୋକାନାଂ ପରମ-ଫଲଦୋ ଦି ୍ୟ-ପଦ ୀଂ 
 ହନ୍ତସ-ତ୍ ନ୍ମୂଲାଂ ପୁନର-ଅପି ଭଜନ୍ତେ ହରି-ମୁଖାଃ 
କିୟଦ- ା ଦାକ୍ଶିଣ୍ୟଂ ତ  ଶି  ମଦାଶା ଚ କିୟତୀ 
କଦା  ା ମଦ-ରକ୍ଶାଂ  ହସି କରୁଣା-ପୂରିତ-ଦୃଶା 18 

 

ଦୁରାଶା-ଭୂୟିଶ୍ଠେ ଦୁରଧିପ-ଗୃହ-ଦ୍ ାର-ଘଟକେ 
ଦୁରନ୍ତେ ସଂସାରେ ଦୁରିତ-ନିଲୟେ ଦୁଃଖ ଜନକେ 
ମଦାୟାସମ କିଂ ନ  ୍ୟପନୟସି କସ୍ୟୋପକୃତୟେ 
 ଦେୟଂ ପ୍ରୀତିଶ-ଚେତ ତ  ଶି  କୃତାର୍ଥାଃ ଖଲୁ  ୟମ 19 

 

ସଦା ମୋହାଟ ୍ୟାଂ ଚରତି ୟୁ ତୀନାଂ କୁଚ-ଗିରୌ 

ନଟତ୍ୟ-ଆଶା-ଶାଖାସ- ଟତି ଝଟିତି ସ୍ ୈରମ-ଅଭିତଃ 
କପାଲିନ ଭିକ୍ଶୋ ମେ ହୃଦୟ-କପିମ-ଅତ୍ୟନ୍ତ-ଚପଲଂ 
ଦୃଢଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ବଦ୍ଧ୍ ା ଶି  ଭ ଦ-ଅଧୀନଂ କୁରୁ  ିଭୋ 20 
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ଧୃତି-ସ୍ତମ୍ଭାଧାରଂ ଦୃଢ-ଗୁଣ ନିବଦ୍ଧାଂ ସଗମନାଂ 
 ିଚିତ୍ରାଂ ପଦ୍ମାଢ୍ୟାଂ ପ୍ରତି-ଦି ସ-ସନ୍ମାର୍ଗ-ଘଟିତାମ 

ସ୍ମରାରେ ମଚ୍ଚେତଃ-ସ୍ଫୁଟ-ପଟ-କୁଟୀଂ ପ୍ରାପ୍ୟ  ିଶଦାଂ 
ଜୟ ସ୍ ାମିନ ଶକ୍ତ୍ୟା ସହ ଶି  ଗଣୈଃ-ସେ ିତ  ିଭୋ 21 

 

ପ୍ରଲୋଭାଦ୍ୟୈର-ଅର୍ଥାହରଣ-ପର-ତନ୍ତ୍ରୋ ଧନି-ଗୃହେ 
ପ୍ର େଶୋଦ୍ୟୁକ୍ତଃ-ସନ ଭ୍ରମତି ବହୁଧା ତସ୍କର-ପତେ 
ଇମଂ ଚେତଶ-ଚୋରଂ କଥମ-ଇହ ସହେ ଶନ୍କର  ିଭୋ 

ତ ାଧୀନଂ କୃତ୍ ା ମୟି ନିରପରାଧେ କୁରୁ କୃପାମ 22 

 

କରୋମି ତ୍ ତ-ପୂଜାଂ ସପଦି ସୁଖଦୋ ମେ ଭ   ିଭୋ 

 ିଧିତ୍ ଂ  ିଶ୍ଣୁତ୍ ମ ଦିଶସି ଖଲୁ ତସ୍ୟାଃ ଫଲମ-ଇତି 

ପୁନଶ୍ଚ ତ୍ ାଂ ଦ୍ରଶ୍ଟୁଂ ଦି ି ଭୁ ି  ହନ ପକ୍ଶି-ମୃଗତାମ- 
ଅଦୃଶ୍ଟ୍ ା ତତ-ଖେଦଂ କଥମ-ଇହ ସହେ ଶନ୍କର  ିଭୋ 23 

 

କଦା  ା କୈଲାସେ କନକ-ମଣି-ସୌଧେ ସହ-ଗଣୈର- 
 ସନ ଶମ୍ଭୋର-ଅଗ୍ରେ ସ୍ଫୁଟ-ଘଟିତ-ମୂର୍ଧାନ୍ଜଲି-ପୁଟଃ 
 ିଭୋ ସାମ୍ବ ସ୍ ାମିନ ପରମ-ଶି  ପାହୀତି ନିଗଦନ 

 ିଧାତୃଋଣାଂ କଲ୍ପାନ କ୍ଶଣମ-ଇ   ିନେଶ୍ୟାମି ସୁଖତଃ 24 

 

ସ୍ତ ୈର-ବ୍ରହ୍ମାଦୀନାଂ ଜୟ-ଜୟ- ଚୋଭିର-ନିୟମାନାଂ 
ଗଣାନାଂ କେଲୀଭିର-ମଦକଲ-ମହୋକ୍ଶସ୍ୟ କକୁଦି 
ସ୍ଥିତଂ ନୀଲ-ଗ୍ରୀ ଂ ତ୍ରି-ନୟନଂ-ଉମାଶ୍ଲିଶ୍ଟ- ପୁଶଂ 
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