ীশরাচায ভুজযাতোম্
{॥ ীশরাচায ভুজযাতোম্ ॥}
কৃপাসাগরাযাকাবদায ণািখলাভীসাযকায ।
যতীৈপাসািপােথাহায েবাধদাে নমঃ শরায ॥ ১॥

িচদানপায িচু িেকাদৎকরােযশপযযপায তু ভম্ ।
মু দা গীযমানায বেদামাৈঃ িতানদাে নমঃ শরায ॥ ২॥

জটাজূটমেধ পু রা যা সু রাণাং ধু নী সাদ কম িপস শোঃ ।
গেল মিকামািলকাবাজতে িবভাতীিত মেন েরা িকং তৈথব ॥ ৩॥

নেখুভাধূ তনািলহাদকারজাযামিতায ।
মহােমাহপােথািনেধবডবায শাায কুেম নমঃ শরায ॥ ৪॥

ণারােবাধদাে িদবারামবাহেতাায কামম্ ।
েপশায িচায লযাভাং িবহীনায কুেম নমঃ শরায ॥ ৫॥

ণাসপােথাজেমাদদাে সদামোমসংহারকে ।
রজনামপীকাশায কুেম হপূ বয পূ ে নমঃ শরায ॥ ৬॥

নতানাং দািন ফুািন শীং কেরামা যাগদােনন নূ নম্ ।
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েবাধায চং সেরাজািন ধেৎস ফুািন িকং ভা েরা ূ িহ মহম্ ॥ ৭॥

ভাধূ তচাযু তাযািখেলদাযানতানাং সমূ হায শীম্ ।
তীপায নৌঘঃখাঘপ্েতমু দা সব দা সামঃ শরায ॥ ৮॥

িবিনািসতানীশ তাবেবাধাতানাং মেনােভা হননাযািণ ।
রজাংিস পািন পাদাুজাতং েরা রবাপেদশািভষ ॥ ৯॥

মেতেব দশীষসাপকাযানতানাং জনানাং কৃপাৈঃ কটাৈঃ ।
তেতঃ পাপবৃ স শীং িনহে িতাসায কুেম নমঃ শরায ॥ ১০॥

সু পেবিগেন হীনায তূ ণ ং পু রা তাটকাযািখলানদাে ।
বালীযগবপহারস কে পদািদা নমঃ শরায ॥ ১১॥

ভবাোিধমানাুঃখযু াবািধীষু ভবািনতেহাঽহম্ ।
িবিদা িহ ত কীতমনাদৃশাং ভা সু খং িনবশঃ িপমযঃ ॥ ১২॥

॥ ইিত ীসিদান-িশবািভনব-নৃ িসংহভারতী মহাািমিভঃ ীকালিটেে

িবরিচতং ীশরাচায ভুজযাতোং সূ ণম্ ॥
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