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িশব �ণাম ম� | িশবরাি� ম�

॥ �িশবপ�কসরে�া�ম।
�হ সেপ�র অিধপিতর মালা, �হ ি�-�চােখর,
�হ ভে�র �ভু, �হ িব�জগেতর �ভু।
কখনও ব�থ�, ��, ঐ�িরক,
িযিন কখনও ব�থ� হন না, আিম আপনােক আমার �ণাম জানাই।
ম�ািকনী সিলল চ�ন চরিচতায়,
ন�ী�রা �মথনাথ মেহ�রায়া।
মা�ারা ফুল, ব�-ফুল, সু-পূিজত,
আিম �তামােক �ণাম জানাই।

�হ িশব, আপিন প�মখুী �গৗরী, এবং
আপিনই সূয�েদবতা, িযিন ডােকর য� িবনাশ কেরন।
�হ নীল গলার ষাঁেড়র পতাকার �ভু,
িযিন িশকারী , আিম �তামােক �ণাম জানাই।

বিশ��ে�া�বেগৗতময�,
মনুী�েদবচিরতেশখরায়।
�হ িশব যাঁর �চাখ চ�,
সূয� ও অি�র মেতা, আিম �তামােক �ণাম জানাই।
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�হ য�-�প, িবকৃত �কশযু�,
এবং িপনােকর হে� িচর�ন,
�হ �গ�য় ভগবান, �গ�য় �পাশাক পিরিহত,
যাঁর �প সকল সুেখর উৎস, আিম �তামােক �ণাম জানাই।

িযিন ভগবান িশেবর সাি�েধ� এই প�া�রযু� ম�� পাঠ কেরন িতিন
সবেচেয় ধািম�ক।
িতিন ভগবান িশেবর �হ লাভ কেরন এবং ভগবান িশেবর সােথ উপেভাগ
কেরন।

িশব চািলসা | িল�া�কম | িশেবর আরিত | িশব ভজন | িশব প�া�র ��াে�র

রচিয়তা হেলন আিদ �� শ�রাচায�, িযিন িশেবর পরম ভ� িছেলন। িশব
প�া�র ��া�� প�া�র ম� নমঃ িশবােয়র উপর িভি� কের।
পৃিথবীর উপাদান,
জেলর উপাদান,
আ�েনর উপাদান,
বায় ুউপাদান
এবং আকােশর উপাদানেক �িতিনিধ� কের ।

আিম নাকার �েপ িশবেক �ণাম জানাই, �� ও অিবন�র মেহ�, যার গলায়
সােপর মালা রেয়েছ, যাঁর িতন� �চাখ রেয়েছ, যাঁর সুগি� ছাই এবং যাঁর
বে�র িদকিনেদ�শনা ।

যাঁেদর গ�ার জল ও চ�ন িদেয় পুেজা করা হেয়েছ, তাঁেদর ম�ার-ফুল ও
অন�ান� ফুল িদেয় পুেজা করা হেয়েছ। মেহ�র �েপ ভগবান িশবেক নম�ার ,
িশেবর ভগবান, ন�ীর �ভু ॥2॥
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নীলক� �েপ ভগবান িশবেক নম�ার, িযিন �ভ, িযিন পাব�তীজীর
প�মখুেক �স� করার জন� সূেয�র �প, িযিন দি�েণর যে�র িবনাশকারী,
যাঁর পতাকা বষৃভ (ষাঁড়) �তীক বহন কের ৷

যাঁর ম�েক বিস� মিুন, অগ�� ঋিষ ও �গৗতম ঋিষ ও ই� �ভৃিত �দবতারা
পূিজত হন, যাঁর চ�ু চ�, সূয� ও অি�, কাস� �েপ িশবেক নম�ার ॥4॥

িযিন যে�র �প ধারণ কেরেছন, িযিন িবনিুনযু�, যার হােত িপনাক রেয়েছ,
িযিন িদব� শা�ত পু�ষ, এমন িদগ�র �দব ইয়ােহ িশব কার �েপ, আিম
�ণাম জানাই।

�য ব�ি� িশেবর সাি�েধ� এই পিব� প� অ�র ��া� পাঠ কের �স িশবেলােক
�া� হয় এবং �সখােন িশবাজীর সােথ আন� কের।
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