
ശിവ	ഭുജംഗമ്

ഗല ാനഗംഡം	മിലദ്ഭൃംഗഷംഡം	
ചല ാരുശുംഡം	ജഗ ാണെശൗംഡമ്	|
കന ംതകാംഡം	വിപദ്ഭംഗചംഡം	
ശിവേ പമപിംഡം	ഭേജ	വ കതുംഡമ്	||	1	||

അനാദ ംതമാദ ം	പരം	ത മര്ഥം	
ചിദാകാരേമകം	തുരീയം	ത േമയമ്	|
ഹരി ബ മൃഗ ം	പര ബ രൂപം	
മേനാവാഗതീതം	മഹഃൈശവമീേഡ	||	2	||

സ ശ ാദി	ശ ംത	സിംഹാസന ം	
മേനാഹാരി	സര ാംഗരേ ാരുഭൂഷമ്	|
ജടാഹീംദുഗംഗാ ിശമ ാകെമൗളിം	
പരാശ ിമി തം	നമഃ	പംചവ മ്	||	3	||

ശിേവശാനതത്പൂരുഷാേഘാരവാമാദിഭിഃ	
പംചഭിര്ഹൃ ുൈഖഃ	ഷഡ്ഭിരംൈഗഃ	|
അെനൗപമ 	ഷട് തിംശതം	ത വിദ ാമതീതം	
പരം	ത ാം	കഥം	േവ ി	േകാ	വാ	||	4	||

പവാള പവാഹ പഭാേശാണമര്ധം	
മരുത ണി	 ശീമഹഃ	ശ ാമമര്ധമ്	|
ഗുണസ ൂതേമതദ പുഃ	ൈശവമംതഃ	
സ്മരാമി	സ്മരാപ ിസംപ ിേഹേതാഃ	||	5	||

സ േസവാസമായാതേദവാസുേരം ദാ	
നമെ ൗളിമംദാരമാലാഭിഷി മ്	|
നമസ ാമി	ശംേഭാ	പദാംേഭാരുഹം	േത	
ഭവാംേഭാധിേപാതം	ഭവാനീ	വിഭാവ മ്	||	6	||

ജഗ ാഥ	മ ാഥ	െഗൗരീസനാഥ	
പപ ാനുകംപിന ിപ ാര്തിഹാരിന്	|
മഹഃസ്േതാമമൂര്േത	സമസ്ൈതകബംേധാ	
നമസ്േത	നമസ്േത	പുനസ്േത	നേമാഽസ്തു	||	7	||

വിരൂപാ 	വിേശ ശ	വിശ ാദിേദവ	
തയീ	മൂല	ശംേഭാ	ശിവ	 ത ംബക	ത മ്	|
പസീദ	സ്മര	 താഹി	പശ ാവമുൈ 	

മാം	 പാപ്നുഹി	 ത 	മാം	ര 	േമാദാത്	||	8	||
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മഹാേദവ	േദേവശ	േദവാദിേദവ	
സ്മരാേര	പുരാേര	യമാേര	ഹേരതി	|
ബുവാണഃ	സ്മരിഷ ാമി	ഭ ാ	\ലിെന	ഭവംതം	തേതാ	േമ	ദയാശീല	േദവ	 പസീദ	||	9	||

ത ദന ഃ	ശരണ ഃ	 പപ സ 	േനതി	
പസീദ	സ്മരേ വ	ഹന ാസ്തു	ൈദന മ്	|
ന	േചേ 	ഭേവദ്ഭ വാ ല ഹാനിസ്തേതാ	
േമ	ദയാേളാ	സദാ	സ ിേധഹി	||	10	||

അയം	ദാനകാലസ്ത ഹം	ദാനപാ തം	
ഭവാേനവ	ദാതാ	ത ദന ം	ന	യാേച	|
ഭവദ്ഭ ിേമവ	 ിരാം	േദഹി	മഹ ം	
കൃപാശീല	ശംേഭാ	കൃതാര്േഥാഽസ്മി	തസ്മാത്	||	11	||

പശും	േവ ി	േച ാം	തേമവാധിരൂഢഃ	
കലംകീതി	വാ	മൂര്ധ്നി	ധേ 	തേമവ	|
ദ ിജിഹ ഃ	പുനഃ	േസാഽപി	േത	കംഠഭൂഷാ	
ത ദംഗീകൃതാഃ	ശര 	സേര ഽപി	ധന ാഃ	||	12	||

ന	ശക്േനാമി	കര്തും	പരേ ദാഹേലശം	
കഥം	 പീയേസ	ത ം	ന	ജാേന	ഗിരീശ	|
തഥാഹി	 പസേ ാഽസി	കസ ാപി	
കാംതാസുതേ ദാഹിേണാ	വാ	പിതൃേ ദാഹിേണാ	വാ	||	13	||

സ്തുതിം	ധ ാനമര്ചാം	യഥാവദ ിധാതും	
ഭജ പ ജാന േഹശാവലംേബ	|
തസംതം	സുതം	 താതുമേ ഗ	
മൃകംേഡാര മ പാണനിര ാപണം	ത ത്പദാബ്ജമ്	||	14	||

ശിേരാ	ദൃഷ്ടി	ഹൃേ ദാഗ	ശൂല	 പേമഹജ രാര്േശാ	ജരായ ്മഹി ാവിഷാര്താന്	|
ത മാേദ ാ	ഭിഷഗ്േഭഷജം	ഭസ്മ	ശംേഭാ	
ത മു ാഘയാസ്മാന പുര്ലാഘവായ	||	15	||

ദരിേ ദാഽസ്മ ഭേ ദാഽസ്മി	ഭേ ാഽസ്മി	ദൂേയ	
വിഷേ ാഽസ്മി	സേ ാഽസ്മി	ഖിേ ാഽസ്മി	ചാഹമ്	|
ഭവാന് പാണിനാമംതരാ ാസി	ശംേഭാ	
മമാധിം	ന	േവ ി	 പേഭാ	ര 	മാം	ത മ്	||	16	||

ത ദ ്േണാഃ	കടാ ഃ	പേത 	യ ത	
ണം	 ്മാ	ച	ല ്മീഃ	സ യം	തം	വൃണാേത	|

കിരീടസ്ഫുര ാമര തമാലാകലാചീഗജെ ൗമഭൂഷാവിേശൈഷഃ	||	17	||
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ഭവാൈന 	ഭവായാപി	മാേ ത	ച	പിേ ത	
മൃഡാൈന 	മൃഡായാപ ഘഘ്ൈന 	മഖഘ്േന	|
ശിവാംൈഗ 	ശിവാംഗായ	കുര്മഃ	ശിവാൈയ	
ശിവായാംബികാൈയ	നമസ് ത ംബകായ	||	18	||

ഭവദ്െഗൗരവം	മ ഘുത ം	വിദിത ാ	
പേഭാ	ര 	കാരുണ ദൃഷ്ട ാനുഗം	മാമ്	|
ശിവാ ാനുഭാവസ്തുതാവ േമാഽഹം	
സ ശ ാ	കൃതം	േമഽപരാധം	 മസ 	||	19	||

യദാ	കര്ണരം ധം	 വേജത്കാലവാഹദ ിഷത്കംഠഘംടാ	ഘണാത്കാരനാദഃ	|
വൃഷാധീശമാരുഹ 	േദെവൗപവാഹ ംതദാ	
വ 	മാ	ഭീരിതി	 പീണയ	ത മ്	||	20	||

യദാ	ദാരുണാഭാഷണാ	ഭീഷണാ	േമ	
ഭവിഷ ംത ുപാംേത	കൃതാംതസ 	ദൂതാഃ	|
തദാ	മ നസ്ത ത്പദാംേഭാരുഹ ം	
കഥം	നി ലം	സ ാ മസ്േതഽസ്തു	ശംേഭാ	||	21	||

യദാ	ദുര്നിവാരവ േഥാഽഹം	ശയാേനാ	
ലുഠ ിഃശ സ ിഃസൃതാവ വാണിഃ	|
തദാ	ജ ുകന ാജലാലംകൃതം	േത	
ജടാമംഡലം	മ േനാമംദിേര	സ ാത്	||	22	||

യദാ	പു തമി താദേയാ	മ കാേശ	
രുദംത സ 	ഹാ	കീദൃശീയം	ദേശതി	|
തദാ	േദവേദേവശ	െഗൗരീശ	ശംേഭാ	
നമസ്േത	ശിവാേയത ജ സം	 ബവാണി	||	23	||

യദാ	പശ താം	മാമെസൗ	േവ ി	
നാസ്മാനയം	ശ ാസ	ഏേവതി	വാേചാ	ഭേവയുഃ	|
തദാ	ഭൂതിഭൂഷം	ഭുജംഗാവന ം	
പുരാേര	ഭവംതം	സ്ഫുടം	ഭാവേയയമ്	||	24	||

യദാ	യാതനാേദഹസംേദഹവാഹീ	
ഭേവദാ േദേഹ	ന	േമാേഹാ	മഹാേ 	|
തദാ	കാശശീതാംശുസംകാശമീശ	
സ്മരാേര	വപുസ്േത	നമസ്േത	സ്മരാമി	||	25	||

യദാപാരമ ായമ ാനമദ്ഭിര്ജൈനര ാ	വിഹീനം	ഗമിഷ ാമി	മാര്ഗമ്	|
തദാ	തം	നിരുംധംകൃതാംതസ 	മാര്ഗം	
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മഹാേദവ	മഹ ം	മേനാ ം	 പയ 	||	26	||

യദാ	െരൗരവാദി	സ്മരേ വ	ഭീത ാ	
വജാമ ത	േമാഹം	മഹാേദവ	േഘാരമ്	|
തദാ	മാമേഹാ	നാഥ	കസ്താരയിഷ ത നാഥം	പരാധീനമര്േധംദുെമൗേള	||	27	||

യദാ	േശ തപ തായതാലംഘ ശേ ഃ	
കൃതാംതാദ്ഭയം	ഭ ിവാ ല ഭാവാത്	|
തദാ	പാഹി	മാം	പാര തീവ ഭാന ം	
ന	പശ ാമി	പാതാരേമതാദൃശം	േമ	||	28	||

ഇദാനീമിദാനീം	മൃതിര്േമ	ഭവി തീത േഹാ	സംതതം	ചിംതയാ	പീഡിേതാഽസ്മി	|
കഥം	നാമ	മാ	ഭൂ ൃെതൗ	ഭീതിേരഷാ	
നമസ്േത	ഗതീനാം	ഗേത	നീലകംഠ	||	29	||

അമര ാദേമവാഹമാബാലവൃ ം	
ഹരംതം	കൃതാംതം	സമീ ാസ്മി	ഭീതഃ	|
മൃെതൗ	താവകാം ഘ ബ്ജദിവ പസാദാദ്ഭവാനീപേത	നിര്ഭേയാഽഹം	ഭവാനി	||	30	||

ജരാജ ഗര്ഭാധിവാസാദിദുഃഖാന സഹ ാനി	ജഹ ാം	ജഗ ാഥ	േദവ	|
ഭവംതം	വിനാ	േമ	ഗതിര്ൈനവ	ശംേഭാ	
ദയാേളാ	ന	ജാഗര്തി	കിം	വാ	ദയാ	േത	||	31	||

ശിവാേയതി	ശബ്േദാ	നമഃപൂര 	ഏഷ	
സ്മര ു ികൃ ൃത ുഹാ	ത വാചീ	|
മേഹശാന	മാ	ഗാ നസ്േതാ	വചസ്തഃ	
സദാ	മഹ േമതത് പദാനം	 പയ 	||	32	||

ത മപ ംബ	മാം	പശ 	ശീതാംശുെമൗളി പിേയ	േഭഷജം	ത ം	ഭവവ ാധിശാംെതൗ

ബഹുേ ശഭാജം	പദാംേഭാജേപാേത	
ഭവാബ്െധൗ	നിമ ം	നയസ ാദ 	പാരമ്	||	33	||

അനുദ ലാടാ ി	വ ി	 പേരാൈഹരവാമസ്ഫുര ാരുവാേമാരുേശാൈഭഃ	|
അനംഗ ഭമദ്േഭാഗിഭൂഷാവിേശൈഷരചം ദാര്ധചൂൈഡരലം	ൈദവൈതര്നഃ	||	34	||

അകംേഠകലംകാദനംേഗഭുജംഗാദപാെണൗകപാലാദഫാേലഽനലാ ാത്	|
അെമൗെളൗശശാംകാദവാേമകള താദഹം	േദവമന ം	ന	മേന 	ന	മേന 	||	35	||

മഹാേദവ	ശംേഭാ	ഗിരീശ	 തിശൂലിംസ്ത ദീയം	സമസ്തം	വിഭാതീതി	യസ്മാത്	|
ശിവാദന ഥാ	ൈദവതം	നാഭിജാേന	
ശിേവാഽഹം	ശിേവാഽഹം	ശിേവാഽഹം	ശിേവാഽഹമ്	||	36	||
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യേതാഽജായേതദം	 പപംചം	വിചി തം	
ിതിം	യാതി	യസ്മിന േദകാംതമംേത	|

സ	കര്മാദിഹീനഃ	സ യംേജ ാതിരാ ാ	
ശിേവാഽഹം	ശിേവാഽഹം	ശിേവാഽഹം	ശിേവാഽഹമ്	||	37	||

കിരീേട	നിേശേശാ	ലലാേട	ഹുതാേശാ	
ഭുേജ	േഭാഗിരാേജാ	ഗേല	കാലിമാ	ച	|
തെനൗ	കാമിനീ	യസ 	ത ുല േദവം	
ന	ജാേന	ന	ജാേന	ന	ജാേന	ന	ജാേന	||	38	||

അേനന	സ്തേവനാദരാദംബിേകശം	
പരാം	ഭ ിമാസാദ 	യം	േയ	നമംതി	|
മൃെതൗ	നിര്ഭയാസ്േത	ജനാസ്തം	ഭജംേത	
ഹൃദംേഭാജമേധ 	സദാസീനമീശമ്	||	39	||

ഭുജംഗ പിയാക 	ശംേഭാ	മൈയവം	
ഭുജംഗ പയാേതന	വൃേ ന	 ൃപ്തമ്	|
നരഃ	സ്േതാ തേമതത്പഠിേത ാരുഭ ാ	
സുപു തായുരാേരാഗ ൈമശ ര േമതി	||	40	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/shiva-bhujangam-malayalam.html
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