
|| শিৱস্তুশ িঃ || 
 
সু্ফটং স্ফটিকসপ্ৰভং সু্ফটি হাটকশ্ৰীজটং 
িিাংকদলশিখৰং কশিলফুল্লশেত্ৰত্ৰয়ম | 
 ৰকু্ষৱৰকৃশিমদু্ভজগভূষণং ভূশ ম  
কদা ে ুশিশ কংঠ ত  ৱিুৰশৱক্ষশ  ৱীক্ষণম || ১ || 
শত্ৰশলাচে শৱশলাচশে লসশ  ত  ললামাশয়শ  
স্মশৰা শেয়মঘস্মশৰা শেয়শমোমভূদ্ভস্মসা  | 
স্ৱভশিল য়া ৱিীকৃ ৱ ী স ীয়ং সশ  
স্ৱভিৱিশগা ভৱােশি ৱিী প্ৰসীদ প্ৰশভা || ২ || 
মশহি মশহশ াঽশস  ত্িুৰষু িূৰষুাগ্ৰশয়া ভৱাসস 
েশঘাৰ শৰিুশঘাৰ ত ঽেৱম ৱামশদৱাংচশলিঃ | 
েমিঃ সিশদজা  ত  ত্ৱশমশ  িংচৰশূিাঽংংশচ িঃ 
প্ৰিংচয় চ িংচৱৃন্মম মেস্তমস্তাড্য় || ৩ || 
ৰসাঘেৰসােলাশেলশৱয়শৱৱৱস্ৱশৱৱধু স 
প্ৰয়ষৃ্টষু শেশৱষ্টশমত্য়জ ভজাআশম মতূ্স য়ষ্টকম | 
প্ৰিাং ম ু ভীষণং ভুৱেশমাহেং তচত্য়শহা 
ৱিূংশষ গুণিুংশষ ত ঽহমহমাত্মশোঽহংশভশদ || ৪ || 
শৱমশুিিৰমাধ্ৱোং  ৱ ষডধ্ৱোমাস্পদং 
িদং শেগমশৱশদশো জগশ  ৱামশদৱাদয়িঃ | 
কথংশচদিুশিশক্ষ া ভগৱত ৱ সংশৱদ্ৰশ  
ৱয়ং  ু শৱৰলাং ৰািঃ কথমশুমি  ন্মন্মশহ || ৫ || 
কশঠাৰ কুঠাৰয়া লশল িলূয়া বাহয়া 
ৰণড্ঢমৰয়াঅ সু্ফৰদ্ধশৰণয়া সখটৱাংগয়া | 
চলাশভৰচলাশভৰপ্য়গশণ াশভৰতু্ৰতৃ্য়  স 
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শ্চ ুদসিা জগংশ  ত  জয় জশয়ত্য়য়ুশৱসস্ময়ম || ৬ || 
িুৰশত্ৰিুৰৰংধেং শৱশৱধতদত্য়শৱধ্ৱংসেং 
িৰাক্ৰমিৰংিৰা অশি িৰা ে ত  শৱস্ময়িঃ | 
অমষসবলহশষস কু্ষশভ ৱিৃশেত্ৰত্ৰশয়া স 
জ্জজ্জৱলজ্জৱলে তহলয়া িলশভ ং শহ তলাকত্ৰয়ম || ৭ || 
সহস্ৰেয়শো গুহিঃ সহসহস্ৰৰশিশৱসধু স 
বৃসহস্পশ ৰ ুাপ্পশ িঃ সসুৰশসদ্ধশৱধ্য়াধৰািঃ | 
ভৱত্িদিৰায়ণািঃ শ্ৰীয়শমমামগুিঃ প্ৰাশথসোং 
ভৱাে সুৰ ৰদুৃস িং শদি শিৱাং শিৱাৱল্লভ || ৮ || 
 ৱ শপ্ৰয় মাদশ শপ্ৰয় মং সতদৱাং ৰং 
িয়স্য়ুিশহ ং ঘৃ ং স্ৱয়শমৱ শিশয়া ৱল্লভম | 
শৱশভধ্য় লঘুবদু্ধয়িঃ স্ৱিৰিক্ষলক্ষাশয় ং 
িঠংশ  শহ লঠুংশ  ত  িঠহ্য়দিঃ শুচা শুংঠি ািঃ || ৯ || 
শেৱাসশেলয়শশ্চ া  ৱ শিৰস্তশ মসাশলকা 
কিালমশি ত  কশৰ ত্ৱমশিশৱাঽস্য়েং শধসয়াম | 
 থাঽশি ভৱ িঃ িদং শিৱ শিশৱত্য়শদা জল্প াস 
মশকংচে ে শকংচে ৱশৃজেমস্তৰয়ভস্মীভৱ  || ১০ || 
ত্ৱশমৱ শকল কামধক সকলকামমািূৰয়ে 
অশি শত্ৰেয়েিঃ সদা ৱহশস চাশত্ৰশেশত্ৰাদ্ভৱম | 
শৱষং শৱষধৰাে দধ  শিবশস ত ে চােংদৱাে 
শৱৰদু্ধচশৰশ াশচ া জগদধীি ত  শভকু্ষ া || ১১ || 
েমিঃ শিৱ শিৱাশিৱাশিৱ শিৱাধস কৃং াশিৱং 
েশমা হৰ হৰ হৰাহৰহৰাং ৰীং তম দিৃম | 
েশমা ভৱ ভৱাভৱ প্ৰভৱ ভূ শয় সংিদাং 
েশমা মডৃ েশমা েশমা েম উশমি  ুভ্য়ং েমিঃ || ১২ || 
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স াং িৱণিদ্ধশ ং সৰ ু সত্ৰশ াশেত্য়শসৌ 
শিৱস্য় কৰণুংকুৰা  প্ৰশ কৃ া  সদা তসাশদ া | 
ইশ  প্ৰশথ মােশসা ৱ্য়শধ  োম োৰায়ণিঃ 
শিৱস্তুশ শমমাং শিৱাং শলকুচসূশৰসূেুিঃ সুধীিঃ || ১৩ || 
|| শ্ৰী (শলকুচ) োৰায়ণিংশড াচায়সশৱৰশচ া শিৱস্তুশ িঃ || 
|| ভাৰ ীৰমণমখু্য়প্ৰাণাং গস  শ্ৰীকৃষ্ণািসণমস্তু || 
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