
|| শিবস্তুশ িঃ || 
 
সু্ফটং স্ফটিকসপ্রভং সু্ফটি হাটকশ্রীজটং 
িিাংকদলশিখরং কশিলফুল্লশেত্রত্রয়ম | 
 রকু্ষবরকৃশিমদু্ভজগভূষণং ভূশ ম  
কদা ে ুশিশ কংঠ ত  বিুরশবক্ষশ  বীক্ষণম || ১ || 
শত্রশলাচে শবশলাচশে লসশ  ত  ললামাশয়শ  
স্মশরা শেয়মঘস্মশরা শেয়শমোমভূদ্ভস্মসা  | 
স্বভশিল য়া বিীকৃ ব ী স ীয়ং সশ  
স্বভিবিশগা ভবােশি বিী প্রসীদ প্রশভা || ২ || 
মশহি মশহশ াঽশস  ত্িুরুষ িূরুষাগ্রশয়া ভবাসস 
েশঘার শরিুশঘার ত ঽেবম বামশদবাংচশলিঃ | 
েমিঃ সিশদজা  ত  ত্বশমশ  িংচরূশিাঽংংশচ িঃ 
প্রিংচয় চ িংচবৃন্মম মেস্তমস্তাড্য় || ৩ || 
রসাঘেরসােলাশেলশবয়শিবস্বশিধু স 
প্রয়ষৃ্টষু শেশবষ্টশমত্য়জ ভজাআশম মতূ্স য়ষ্টকম | 
প্রিাং ম ু ভীষণং ভুবেশমাহেং তচত্য়শহা 
বিূংশষ গুণিুংশষ ত ঽহমহমাত্মশোঽহংশভশদ || ৪ || 
শবমশুিিরমাধ্বোং  ব ষডধ্বোমাস্পদং 
িদং শেগমশবশদশো জগশ  বামশদবাদয়িঃ | 
কথংশচদিুশিশক্ষ া ভগবত ব সংশবদ্রশ  
বয়ং  ু শবরলাং রািঃ কথমশুমি  ন্মন্মশহ || ৫ || 
কশঠার কুঠারয়া লশল িলূয়া বাহয়া 
রণড্ঢমরয়াঅ সু্ফরদ্ধশরণয়া সখট্াংগয়া | 
চলাশভরচলাশভরপ্য়গশণ াশভরুত্রতৃ্য়  স 

www.yo
us

igm
a.c

om



শ্চ ুদসিা জগংশ  ত  জয় জশয়ত্য়য়ুশবসস্ময়ম || ৬ || 
িুরশত্রিুররংধেং শবশবধতদত্য়শবধ্বংসেং 
িরাক্রমিরংিরা অশি িরা ে ত  শবস্ময়িঃ | 
অমষসবলহশষস কু্ষশভ বিৃশেত্রত্রশয়া স 
জ্জ্বলজ্বলে তহলয়া িলশভ ং শহ তলাকত্রয়ম || ৭ || 
সহস্রেয়শো গুহিঃ সহসহস্ররশিশবসধু স 
বৃসহস্পশ রু াপ্পশ িঃ সসুরশসদ্ধশবধ্য়াধরািঃ | 
ভবত্িদিরায়ণািঃ শ্রীয়শমমামগুিঃ প্রাশথসোং 
ভবাে সুর রুদৃসিং শদি শিবাং শিবাবল্লভ || ৮ || 
 ব শপ্রয় মাদশ শপ্রয় মং সতদবাং রং 
িয়স্য়ুিশহ ং ঘৃ ং স্বয়শমব শিশয়া বল্লভম | 
শবশভধ্য় লঘুবদু্ধয়িঃ স্বিরিক্ষলক্ষাশয় ং 
িঠংশ  শহ লঠুংশ  ত  িঠহ্য়দিঃ শুচা শুংঠি ািঃ || ৯ || 
শেবাসশেলয়শশ্চ া  ব শিরস্তশ মসাশলকা 
কিালমশি ত  কশর ত্বমশিশবাঽস্য়েং শধসয়াম | 
 থাঽশি ভব িঃ িদং শিব শিশবত্য়শদা জল্প াস 
মশকংচে ে শকংচে বশৃজেমস্তরয়ভস্মীভব  || ১০ || 
ত্বশমব শকল কামধক সকলকামমািূরয়ে 
অশি শত্রেয়েিঃ সদা বহশস চাশত্রশেশত্রাদ্ভবম | 
শবষং শবষধরাে দধ  শিবশস ত ে চােংদবাে 
শবরুদ্ধচশরশ াশচ া জগদধীি ত  শভকু্ষ া || ১১ || 
েমিঃ শিব শিবাশিবাশিব শিবাধস কৃং াশিবং 
েশমা হর হর হরাহরহরাং রীং তম দিৃম | 
েশমা ভব ভবাভব প্রভব ভূ শয় সংিদাং 
েশমা মডৃ েশমা েশমা েম উশমি  ুভ্য়ং েমিঃ || ১২ || 
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স াং িবণিদ্ধশ ং সর ু সত্রশ াশেত্য়শসৌ 
শিবস্য় করুণংকুরা  প্রশ কৃ া  সদা তসাশদ া | 
ইশ  প্রশথ মােশসা ব্য়শধ  োম োরায়ণিঃ 
শিবস্তুশ শমমাং শিবাং শলকুচসূশরসূেুিঃ সুধীিঃ || ১৩ || 
|| শ্রী (শলকুচ) োরায়ণিংশড াচায়সশবরশচ া শিবস্তুশ িঃ || 
|| ভার ীরমণমখু্য়প্রাণাং গস  শ্রীকৃষ্ণািসণমস্তু || 
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