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উপমনু কৃতং িশৱে া ম  
 
জয শ র পাৱতীপেত মৃড শংেভা শিশখ ম ন |  
মদনা ক ভ ৱ সল ি যৈকলাস দযাসুধাংবেুধ ||১||  
 
সদপুাযকথা ৱপি েতা দেয দঃুখশেরণ খি তঃ | 
শিশখ িশখ ম নং শরণং যািম শরণ মী ৱরম ||২||  
 
মহতঃ পিরতঃ সপত মেসা দশনেমিদেনা িভেদ |  
িদননাথ ইৱ ৱেতজসা দযেৱ াি  মনা েদিহ নঃ ||৩||  
 
ন ৱযং তৱ চমচ ুষা পদৱীমপু পৱীি তুং মাঃ | 
কৃপযাঽভযেদন চ ুষা সকেলেনশ িৱেলাকযা  নঃ ||৪|| 
 
ৱদনু িৃতেরৱ পাৱনী িতযু া ন িহ ৱ ু মীশ সা |  

মধরুং িহ পযঃ ৱভাৱেতা নন ুকী ি তশকরাি ৱতম ||৫||  
 
সিৱেষাঽপ মৃতাযেত ভৱা ৱমু াভরেণাঽিপ পাৱনঃ |  
ভৱ এৱ ভৱা কঃ সতাং সম ি িৱষেমা েণাঽিপ সন ||৬||  
 
অিপ শূলধেরা িনরামেযা ঢৈৱরাগ রেতাঽিপ রাগৱান |  
অিপ ভ চেরা মেহ ৱর িরতং িচ িমদং িহ ত েভা ||৭||  
 
িৱতরত িভৱাি তং শা পির ঃ িকল ক পাদপঃ |  
দেয তৃ এৱ ধীমেত নমেতঽভী ফল েদা ভৱান ||৮||  

 
সহৈসৱ ভুজ পাশৱাি ৱিনগৃ ািত ন যাৱদ কঃ |  
অভযং  তাৱদা  ম গতজীৱস  পুনঃ িকেমৗষৈধঃ ||৯||  
 
সিৱৈষিরৱ ভীমপ ৈগিৱষৈযেরিভরলং পির তম |  
অমৃৈতিরৱ সং েমণ মামিভিষ া  দযাৱেলাকৈনঃ ||১০||  
 
মুনেযা বহেৱাঽদ  ধন তাং গিমতাঃ ৱািভমতাথদিশনঃ |  
ক ণাকর যন তন মামৱস ং নন ুপশ  চ ুষা ||১১|| 
 
ণমাম থ যািম চাপরং শরণং কং কৃপণাভয দম |  

িৱরহীৱ িৱেভা ি যামযং পিরপশ ািম ভৱ যং জগত ||১২||  
 
বহেৱা ভৱতাঽনকুংিপতাঃ িকিমতীশান ন মাঽনুকংপেস |  
দধতা িকম ুম রাচলং পরমাণুঃ কমেঠন দধুরঃ ||১৩|| 
 
অ িচং যিদ মাঽনমুন েস িকিমদং মূি  কপালদাম ত |  
উত শাঠ মসাধসুি নং িৱষল ািস ন িকং ি ৱিজ ৱধৃক ||১৪||  
 
ৱ শং িৱদধািম িকং কেরাম নুিত ািম কথং ভযা লঃ |  



ৱ নু িত িস র  র  মামিয শংেভা শরণাগেতাঽি  ত ||১৫||  
 
িৱলুঠাম ৱেনৗ িকমা লঃ িকমেুরা হি  িশরি নি  ৱা |  
িকম ু রািদিম রার িম িকং কৃপণং মাং ন যদী েস েভা ||১৬||  
 
িশৱ সৱগ শৱ শমদং ণেতা দৱ দযাং ৱ ম |  
নম ঈ ৱর নাথ িদ পেত পুনেরেৱশ নেমা নেমাঽ  ত ||১৭||  
 
শরণং ত েণ ুেশখরঃ শরণং ম িগিররাজকন কা |  
শরণং পুনেরৱ তাৱেুভৗ শরণং নান দৈুপিম দৱতম ||১৮||  
 
উপমনু কৃতং েৱা মং জপতঃ শংভুসমীপৱিতনঃ |  
অিভৱাি তভাগ স দঃ পরমাযুঃ দদািত শ রঃ ||১৯||  
 
উপমনু কৃতং েৱা মং জেপদ  িশৱস  সি েধৗ |  
িশৱেলাকমৱাপ  সাঽিচরা সহ তৈনৱ িশেৱন মাদেত ||২০||  
 
ইতু পমনু কৃতং িশৱে া ং সংপণূম || 
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