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িশৱ িতঃ | 
(  মি িচসূিরসূন ুনারযণ পি তাচায িৱরিচতা) 
 
ু টং কস ভং ু তহারক জটং শশা দলেশখরং কিপলফু েন যম |  

তর ুৱরকৃি ম ুজগভূষণং ভূিতম কদা নু িশিতক  ত ৱপুরেৱ েত ৱী ণম ||১|| 
 
ি েলাচন িৱেলাচেন লসিত ত ললামািযেত েরা িনযমঘ েরা িনযিমনামভূ সাত |  
ৱভি লতযা ৱশীকৃতৱতী সতীযং সতী ৱভ ৱশেতা ভৱানিপ  ৱশী সীদ েভা ||২||  
 
মেহশ  মিহেতাঽিস ত পু ষপূ ষাে া ভৱানেঘারিরপুেঘার তঽনৱম ৱামেদৱা িলঃ |  
নমঃ সপিদজাত ত ৱিমিত প েপািচত প চযপ ৱৃ ম মন ম াডয  ||৩||  
 
রসাঘনরসানলািনলিৱযি ৱৱ ৱি ৱধু য ৃষ ুিনিৱ িমত জ ভজািম মূত কম |  
শা মুত ভীষণং ভুৱনেমাহনং চত েহা ৱপংূিষ ণভূিষেতঽহমহমা েমাহি েদ ||৪||  
 
িৱমুি পরমা ৱনাং তৱ ষড ৱনামা দং পদং িনগমেৱিদেনা জগিত ৱামেদৱাদযঃ |  
কথি দপুিশি তা ভগৱৈতৱ সংিৱ েত ৱযং তু িৱরলা রাঃ কথমুেমশ ত েহ ||৫||  
 
কেঠািরত ঠারযা লিলতশূলযা ৱাহযা রণ ম ণা ু িরণযা সখ ৱা যা |  
চলািভরচলািভরপ গিণতািভ ত ত তুদশ জগি  ত জয জেযত যুিৱ যম ||৬||  
 
পুরা ি পুরর নং িৱিৱধৈদত িৱ ৱংসনং পরা মপরংপরা অিপ পরা ন ত িৱ যঃ |  
অমিষবলহিষত ু িভতৱৃ েনে া ৱল ৱলনেহলযা শলিভতং িহ লাক যম ||৭||  
 
সহ নযেনা হঃ সহসহ রি িৱধবুৃহ িত তা িতঃ সসুরিস িৱদ াধরাঃ | 
ভৱ পদপরাযণাঃ ি যিমমাং যযুঃ ািথতাং ভৱান সুরত ভৃশং িশৱ িশৱ িশৱাৱ ভ ||৮||  
 
তৱ ি যতমাদিতি যতম সৈদৱা রং পযসু পিহতং ঘৃতং ৱযিমৱ ি েযা ৱ ভম |  
িৱবুধ  লঘবুু যঃ ৱপরপ ল ািযতং পঠি  িহ লুঠি  ত শঠ দঃ চা ি তাঃ ||৯||  
 
িনৱাসিনলযা িচতা তৱ িশর েতমািলকা কপালমিপ ত কের ৱমিশেৱাঽস ন িধযাম |  
তথািপ ভৱতঃ পদং িশৱিশেৱত েদা জ তামিক ন ন িক ন ৱৃিজনমি  ভ ীভেৱত ||১০||  
 
ৱেমৱ িকল কামধকু সকলকামমাপূরযন সদা ি নযেনা ভৱান ৱহিত চািচ নে া ৱম |  

িৱষং িৱষধরা ধ িপবিস তন চান ৱাি ৱ চিরেতািচতা জগদধীশ ত িভ ুতা ||১১||  
 
নমঃ িশৱিশৱািশৱািশৱাথকৄ ািশৱং  নেমা হরহরাহরাহর হরা রীং ম শম |  



নেমা ভৱ ভৱাভৱ ভৱভূতেয ম  ভৱা েমা মৃড নেমা নেমা নম উেমশ তুভ ং নমঃ ||১২||  
 
সতাং ৱণপ িতং সরতু স েতাে ত েসৗ িশৱস  ক ণ ুরা িতকৃতা সদা সািচতা |  
ইিত িথতমানেসা ৱ িধত নাম নারাযণঃ িশৱ িতিমমাং িশৱং িল িচসূিরসনূুঃ সুধীঃ ||১৩||  
 
ইিত মি িচসূিরসূননুারযণপি তাচাযিৱরিচতা িশৱ িতঃ সংপণূা|| 
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