
 
 

శివభుజంగం                                            www.HariOme.com                                                           Page 1 

 

                        శివభుజంగం 
 

గలద్దానగండం మిలద్భంగషండం చలచ్చారుశండం జగత్త్రాణశండమ్ | 
కనదాంతకండం విపద్ంగచండం శివప్రేమపండం భజే వక్రతండమ్ || ౧ || 

అనాదయంతమాదయం పరం తత్వమరథం చిద్దకరమేకం తరీయం తవమేయమ్ | 
హరిబ్రహమమభగయం పరబ్రహమరూపం మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే || ౨ || 

స్వశక్ాది శక్ాంత సంహాస్నస్థం మనోహారి స్ర్వంగరత్నోరుభూషమ్ | 
జటాహందుగంగాసథశమాయకమౌళం పర్శక్త్మిత్రం నమః పంచవకామ్ || ౩ || 

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభః పంచభరహభన్మమఖః షడ్భ్రంగః | 
అనౌపమయ షట్త్ాంశతం తత్వవిద్దయమతీతం పరం త్త్రవం కథం వేత్త్ కో వా || ౪ || 

ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమరధం మరుతవనమణి శ్రీమహః శాయమమరధమ్ | 
గుణస్యయతమేతదవపః శైవమంతః స్మర్మి స్మర్పత్త్స్ంపత్త్హేతమ్ || ౫ || 

స్వసేవాస్మాయాతదేవాసురంద్రా నమనౌమళమంద్దరమాలాభషిక్మ్ | 
నమస్యయమి శంభో పద్దంభోరుహం తే భవాంభోధిపోతం భవానీ విభావయమ్ || ౬ || 

జగనాోథ మనాోథ గౌరీస్నాథ ప్రపనాోన్మకంపన్వవపనాోరి్హారిన్ | 
మహఃస్త్మమూర్ స్మస్త్కబంధో నమసే్ నమసే్ పనసే్ నమోఽసు్ || ౭ || 

విరూపాక్ష విశ్వవశ విశావదిదేవ త్రయీ మూల శంభో శివ త్రయంబక తవమ్ | 
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశాయవముక్తత్ా  క్షమాం ప్రాపోహి త్రయక్ష మాం రక్ష మోద్దత్ || ౮ || 
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మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ స్మర్ర పర్ర యమార హరత్త | 
బ్రువాణః స్మరిషాయమి భక్ా భవంతం తత్న మే దయాశీల దేవ ప్రసీద || ౯ || 

తవదనయః శరణయః ప్రపనోస్య నేత్త ప్రసీద స్మరనేోవ హనాయసు్ దైనయమ్ | 
న చేతే్ భవేద్క్వాతసలయహాన్వస్్త్న మే దయాళో స్ద్ద స్న్వోధేహి || ౧౦ || 

అయం ద్దనకలస్్వహం ద్దనపాత్రం భవానేవ ద్దత్త్ర తవదనయం న యాచే | 
భవద్క్త్మేవ సథర్ం దేహి మహయం కభపాశీల శంభో కభత్త్రర్థథఽసమ తస్యమత్ || ౧౧ || 

పశం వేత్తస చేనామం తమేవాధిరూఢః కలంకీత్త వా మూరిధి ధతేస తమేవ | 
దివజిహవః పనః స్తఽప తే కంఠభూషా తవదంగీకభత్త్రః శరవ స్రవఽప ధనాయః || ౧౨ || 

న శకోోమి కరు్ం పరద్రోహలేశం కథం ప్రీయసే తవం న జానే గిరీశ | 
తథాహి ప్రస్నోోఽస కస్యయప కంత్త్రసుతద్రోహిణో వా పతభద్రోహిణో వా || ౧౩ || 

సు్త్తం ధ్యయనమర్ాం యథావదివధ్యతం భజనోపయజాననమహేశావలంబే | 
త్రస్ంతం సుతం త్రాతమగ్రే మభకండోరయమప్రాణన్వర్వపణం తవతూద్దబజమ్ || ౧౪ || 

శిర్థ దభషిి హభద్రోగ శూల ప్రమేహజవర్ర్థో జర్యక్షమహికావిషార్్న్ | 
తవమాద్యయ భషగ్భ్షజం భస్మ శంభో తవములాాఘయాస్యమనవపర్ాఘవాయ || ౧౫ || 

దరిద్రోఽస్మాభద్రోఽసమ భగ్నోఽసమ దూయే విషణోోఽసమ స్నోోఽసమ ఖినోోఽసమ చ్చహమ్ | 
భవాన్ప్ూాణినామంతర్త్త్రమస శంభో మమాధిం న వేత్తస ప్రభో రక్ష మాం తవమ్ || ౧౬ || 

తవదక్ష్ోః కటాక్షః పతేతాయక్ష యత్ర క్షణం క్ష్మమ చ లక్ష్మః స్వయం తం వభణాతే | 
క్తరీటసుురచ్చామరచఛత్రమాలాకలాచీగజక్షౌమభూషావిశ్వషః || ౧౭ || 
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భవాన్తయ భవాయాప మాత్రే చ పత్రే మభడాన్తయ మభడాయాపయఘఘ్నతోా మఖఘ్నో | 
శివాంగ్తయ శివాంగాయ కురమః శివాయై శివాయాంబికయై నమస్త్ర్యంబకయ || ౧౮ || 

భవద్గౌరవం మలాఘుతవం విదిత్త్రవ ప్రభో రక్ష కరుణయదభషాిాన్మగం మామ్ | 
శివాత్త్రమన్మభావసు్త్త్రవక్షమోఽహం స్వశక్ా కభతం మేఽపర్ధం క్షమస్వ || ౧౯ || 

యద్ద కరోరంధ్రం వ్రజేత్త్రాలవాహదివషతాంఠఘంటా ఘణాత్త్రారనాదః | 
వభషాధీశమారుహయ దేవౌపవాహయంతద్ద వతస మా భీరిత్త ప్రీణయ తవమ్ || ౨౦ || 

యద్ద ద్దరుణాభాషణా భీషణా మే భవిషయంతయపాంతే కభత్త్రంతస్య దూత్త్రః | 
తద్ద మనమనస్్వతూద్దంభోరుహస్థం కథం న్వశాలం స్యయనోమసే్ఽసు్ శంభో || ౨౧ || 

యద్ద దురిోవారవయథోఽహం శయానో లుఠన్వోఃశవస్న్వోఃస్భత్త్రవయక్వాణిః | 
తద్ద జహ్నోకనాయజలాలంకభతం తే జటామండలం మనమనోమందిరం స్యయత్ || ౨౨ || 

యద్ద పత్రమిత్రాదయో మతసకశ్వ రుదంతయస్య హా కీదభశీయం దశ్వత్త | 
తద్ద దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో నమసే్ శివాయేతయజస్రం బ్రవాణి || ౨౩ || 

యద్ద పశయత్త్రం మామసౌ వేత్త్ నాస్యమనయం శావస్ ఏవేత్త వాచో భవేయః | 
తద్ద భూత్తభూషం భుజంగావనదధం పర్ర భవంతం సుుటం భావయేయమ్ || ౨౪ || 

యద్ద యాతనాదేహస్ందేహవాహ భవేద్దతమదేహే న మోహో మహానేమ | 
తద్ద కశశీత్త్రంశస్ంకశమీశ స్మర్ర వపసే్ నమసే్ స్మర్మి || ౨౫ || 

యద్దపారమచ్చఛయమస్యథనమది్రజనైర్వ విహనం గమిషాయమి మారౌమ్ | 
తద్ద తం న్వరుంధంకభత్త్రంతస్య మారౌం మహాదేవ మహయం మనోజఞం ప్రయచఛ || ౨౬ || 
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యద్ద రౌరవాది స్మరనేోవ భీత్త్రయ వ్రజామయత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరమ్ | 
తద్ద మామహో నాథ కస్య్రయిషయతయనాథం పర్ధీనమరధందుమౌళే || ౨౭ || 

యద్ద శ్వవతపత్రాయత్త్రలంఘయశక్్ః కభత్త్రంత్త్రద్యం భక్త్వాతసలయభావాత్ | 
తద్ద పాహి మాం పారవతీవలాభానయం న పశాయమి పాత్త్రరమేత్త్రదభశం మే || ౨౮ || 

ఇద్దనీమిద్దనీం మభత్తరమ భవిత్రీతయహో స్ంతతం చింతయా పీడ్భత్నఽసమ | 
కథం నామ మా భూనమభతౌ భీత్తరషా నమసే్ గతీనాం గతే నీలకంఠ || ౨౯ || 

అమర్యదమేవాహమాబాలవభదధం హరంతం కభత్త్రంతం స్మీక్ష్మయసమ భీతః | 
మభతౌ త్త్రవకంఘ్ర్యబజదివయప్రస్యద్దద్వానీపతే న్వర్యోఽహం భవాన్వ || ౩౦ || 

జర్జనమగర్్ధివాస్యదిదుఃఖానయస్హాయన్వ జహాయం జగనాోథ దేవ | 
భవంతం వినా మే గత్తర్తోవ శంభో దయాళో న జాగరి్ క్తం వా దయా తే || ౩౧ || 

శివాయేత్త శబ్ద ానమఃపూరవ ఏష స్మరన్మమక్త్కభనమభతయహా తత్వవాచీ | 
మహేశాన మా గానమనస్త్ వచస్్ః స్ద్ద మహయమేతత్రూాద్దనం ప్రయచఛ || ౩౨ || 

తవమపయంబ మాం పశయ శీత్త్రంశమౌళప్రియే భేషజం తవం భవవాయధిశాంతౌ | 
బహ్నక్ాశభాజం పద్దంభోజపోతే భవాబ్ధధ న్వమగోం నయస్యవదయ పారమ్ || ౩౩ || 

అన్మదయలాలాటాక్షి వహిో ప్రర్థహైరవామసుురచ్చారువామోరుశోభః | 
అనంగభ్రమద్య్గిభూషావిశ్వషరచంద్రారధచూడైరలం దైవతైరోః || ౩౪ || 

అకంఠేకలంకదనంగ్భభుజంగాదపాణౌకపాలాదఫాలేఽనలాక్ష్మత్ | 
అమౌళౌశశాంకదవామేకళత్రాదహం దేవమనయం న మనేయ న మనేయ || ౩౫ || 
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మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలంస్్వదీయం స్మస్్ం విభాతీత్త యస్యమత్ | 
శివాదనయథా దైవతం నాభజానే శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ || ౩౬ 
|| 

యత్నఽజాయతేదం ప్రపంచం విచిత్రం సథత్తం యాత్త యసమనయదేకంతమంతే | 
స్ కర్మదిహనః స్వయంజ్యయత్తర్త్త్రమ శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ 
|| ౩౭ || 

క్తరీటే న్వశ్వశో లలాటే హ్నత్త్రశో భుజే భోగిర్జ్య గలే కలమా చ | 
తనౌ కమినీ యస్య తత్లయదేవం న జానే న జానే న జానే న జానే || ౩౮ || 

అనేన స్్వేనాదర్దంబిక్శం పర్ం భక్త్మాస్యదయ యం యే నమంత్త | 
మభతౌ న్వర్యాసే్ జనాస్్ం భజంతే హభదంభోజమధేయ స్ద్దసీనమీశమ్ || ౩౯ || 

భుజంగప్రియాకలూ శంభో మయైవం భుజంగప్రయాతేన వభతే్న కుాప్మ్ | 
నరః స్త్త్రమేతతూఠిత్నవరుభక్ా సుపత్రాయర్ర్థగయమైశవరయమేత్త || ౪౦ || 

 


