ীিশব নীরাংজনম্
{॥ ীিশব নীরাংজনম্ ॥}
হিরঃ ॐ নেমাঽনায সহমূ তেয সহপাদািিশেরাবাহেব ।
সহনাে পু ষায শােত সহেকািটযু গধািরেণ নমঃ ॥ ১॥

ॐ জয গাধর হর িশব, জয িগিরজাধীশ িশব, জয
গৗরীনাথ ।
ং মাং পালয িনতং, ং মাং পালয শো, কৃপযা জগদীশ ।
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ২॥

কলােস িগিরিশখের কমিবিপেন, িশব কমিবিপেন
িত মধু কর পু ে, িত মধু করপু ে গহেন ।
কািকলঃ কূজিত খলিত, হংসাবিললিলতা রচযিত
কলাকলাপং রচযিত, কলাকলাপং নৃ তিত মু দসিহতা ।
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ৩॥

তিলতসু েদেশ শালামিণরিচতা, িশব শালামিপরিচতা,
তেধ হরিনকেট তেধ হরিনকেট, গৗরী মু দসিহতা ।
ীডাং রচযিত ভূ ষাং রিতিনজমীশম্ , িশব রিতিনজমীশং
ইািদকসু রেসিবত ািদকসু রেসিবত, ণমিত ত শীষ ম্,
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ৪॥
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িববু ধবধূ ব নৃ তিত দেয মু দসিহতা, িশব দেয মু দসিহতা,
িকরগানং কুেত িকরগানং কুেত, সর সিহতা ।
িধনকত থ থ িধনকত মৃ দং বাদযেত, িশব
মৃ দং বাদযেত,
ণপলিলতা বণুং মধু রং নাদযেত ।
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ৫॥

কণ কণ-চরেণ রচযিত নূ পুরমু িলতং, িশবনূ পুরমু িলতং.
চাকারং মযিত চাকারং মযিত, কুেত তাং িধকতাম্ ।
তাং তাং লু প-চু প তালং নাদযেত, িশব তালং নাদযেত,
অুাুিলনাদং অুাুিলনাদং লাসকতাং কুেত ।
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ৬॥

কপু রিতেগৗরং পাননসিহতম্ , িশব পাননসিহতং,
িবনযন শশধরেমৗেল, িবনযন িবষধরেমৗেল কযু তম্ ।
সু রজটাকলাপং পাবকযু ত ফালম্ , িশব পাবকশিশফালং,
ডমিশূ লিপনাকং ডমিশূ লিপনাকং করধৃ তনৃ কপালম্ ।
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ৭॥

শননাদং কৃা ঝির নাদযেত, িশব ঝির নাদযেত,
নীরাজযেত া, নীরাজযেত িবুেব দ-ঋচং পঠেত ।
ইিত মৃ চরণসেরাজং িদ কমেল ধৃ া, িশব িদ কমেল ধৃ া
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অবেলাকযিত মেহশং, িশবেলাকযিত সু েরশং, ঈশং অিভনা ।
ॐ হর হর মহােদব ॥ ৮॥

ৈ রচযিত মালাং পগমু পবীতং, িশব পগমু পবীতং,
বামিবভােগ িগিরজা, বামিবভােগ গৗরী, পং অিতলিলতম্ ।
সু রসকলশরীের কৃতভাভরণং, িশব কৃত ভাভরণম্ ,
ইিত বৃ ষভজপং, হর-িশব-শর-পং তাপযহরণম্ ।
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ৯॥

ধানং আরিতসমেয দেয ইিত কৃা, িশব দেয ইিত কৃা,
রামং িজটানাথং, শু ং িবজটানাথং ঈশং অিভনা ।
সীতেমবং িতিদনপঠনং যঃ কুেত, িশব পঠনং যঃ কুেত,
িশবসাযু জং গিত, হরসাযু জং গিত, ভা যঃ শৃ ণুেত ।
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ১০॥

ॐ জয গাধর হর িশব, জয িগিরজাধীশ িশব, জয
গৗরীনাথ ।
ং মাং পালয িনতং ং মাং পালয শো কৃপযা জগদীশ ।
ॐ হর হর হর মহােদব ॥ ১১॥

This can be sung in traditional Hindi Aratis, like OM jaya jagadIsha hare.
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