
মূক	পংচ	শিত	3	-	 িত	শতকম্

পাংিডত ং	পরেম ির	 িতিবেধৗ	 নবা যংেত	িগরাং
বিরংচান িপ	 ংফনািন	িবগল বািণ	শবািণ	 ত	|
াতং	 াং	পিরফ নীলনিলনশ ামাি 	কামাি 	মাং

বাচালীকর েত	তথািপ	িনতরাং	 পাদেসবাদরঃ	||1||

তািপংছ বকি েষ	তনুভতাং	দাির মু াি েষ
সংসারাখ তেমামুেষ	পুরিরেপাবামাংকসীমাজুেষ	|
কংপাতীরমুেপযেষ	কবযতাং	িজ াক ং	জ ুেষ
িব াণপুেষ	নেমাঽ 	সততং	তৈ 	পরংেজ ািতেষ	||2||

য	সংধ ার ণযংিত	শংকরজটাকাংতারচ াভকং
িসংদূরংিত	চ	 য	পুরংদরবধসীমংতসীমাংতের	|
পুণ ং	 য	পিরপ যংিত	ভজতাং	কাংচীপুের	মামমী
পাযাসুঃ	পরেম র ণিযনীপােদা বাঃ	পাংসবঃ	||3||

কামাডংবরপূরযা	শিশর চা	ক ি তানাং	ি ষা
কামােররনুরাগিসংধমিধকং	কে ািলতং	ত তী	|
কামা ীিত	সম স ননুতা	কল াণদা ী	নৃণাং
কার ণ াকলমানসা	ভগবতী	কংপাতেট	জৃংভেত	||4||

কামা ীণপরা ম কটনং	সংভাবযংতী	দৃশা
শ ামা	 ীরসেহাদরি তর িচ ািলতাশাংতরা	|
কামা ীজনেমৗিলভষণমিণবাচাং	পরা	 দবতা
কামা ীিত	িবভািত	কািপ	কর ণা	কংপাত ন া েট	||5||

শ ামা	কাচন	চংি কা	ি ভবেন	পুণ া নামানেন
সীমাশূন কিব বষজননী	যা	কািপ	কাদংিবনী	|
মারারািতমেনািবেমাহনিবেধৗ	কািচত মঃকংদলী
কামা াঃ	কর ণাকটা লহরী	কামায	 ম	ক তাম্	||6||

ঢ াংতকদংবেক	কমুিদনীপুণ াংকরং	দশযন্
জ া াসংগমেনঽিপ	 কাকিমথনং	িম ং	সমু াবযন্	|
কািলংদীলহরীদশাং	 কটয ক াং	নভস তাং
কি ে মেহা সেবা	িবজযেত	কাংচীপুের	শূিলনঃ	||7||

তং াহীনতমালনীলসুষৈম ার ণ লীলাগৃৈহঃ
তারানাথিকেশারলাংিছতকৈচ া ারিবংেদ ৈণঃ	|
মাতঃ	সং যতাং	মেনা	মনিসজ াগ নািডংধৈমঃ
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কংপাতীরচৈরঘন নভৈরঃ	পুণ াংকৈরঃ	শাংকৈরঃ	||8||

িনত ং	িন লতামুেপত 	মর তাং	র ািবিধং	পু তী
তজ সংচযপাটেবন	িকরণানু দু েতমু তী	|
কাংচীমধ গতািপ	দীি জননী	িব াংতের	জৃংভেত
কািচি মেহা	 ৃতািপ	তমসাং	িনবািপকা	দীিপকা	||9||

কাংৈতঃ	 কশর চাং	চৈয মিরতং	মংদি ৈতঃ	পুি তং
কাংত া	প িবতং	পদাংবর হেযােন ি ষা	পি তম্	|
কংপাতীরবনাংতরং	িবদধতী	কল াণজ লী
কাংচীমধ মহামিণ বজযেত	কািচ কপাকংদলী	||10||

রাকাচং সমানকাংিতবদনা	নাকািধরাজ তা
মূকানামিপ	কবতী	সুরধনীনীকাশবাৈ ভবম্	|
ীকাংচীনগরীিবহাররিসকা	 শাকাপহং ী	সতাম্

একা	পুণ পরংপরা	প পেতরাকািরণী	রাজেত	||11||

জাতা	শীতলৈশলতঃ	সুকিতনাং	দৃশ া	পরং	 দিহনাং
লাকানাং	 ণমা সং রণতঃ	সংতাপিবে িদনী	|
আ যং	ব 	 খলনং	িবতনুেত	 ন ল মািব তী
কংপাযা টসীি 	কািপ	ত নী	কার ণ পােথামযী	||12||

ঐক ং	 যন	িবরচ েত	হরতেনৗ	দংভাবপুংভাবেক
রখা	য কচসীি 	 শখরদশাং	 নশাকরী	গাহেত	|
ঔ ত ং	মু েরিত	 যন	স	মহাে নাসখঃ	সানুমান্
কংপাতীরিবহািরণা	সশরণাে ৈনব	ধা া	বযম্	||13||

অে া 	 নেযাঃ	ি যা	 বণেযাবাে া 	মূলং	 ৃশন্
উ ংেসন	মুেখন	চ	 িতিদনং	 হ পেযাজ েন	|
মাধেযণ	িগরাং	গেতন	মৃদুনা	হংসাংগনাং	 পযন্
কাংচীসীি 	চকাি 	 কাঽিপ	কিবতাসংতানবীজাংকরঃ	||14||

খংডং	চাং মসং	বতংসমিনশং	কাংচীপুের	 খলনং
কালায িবত রীং	তনুর িচং	কণজেপ	 লাচেন	|
তার েণ া নখংপচং	 নভরং	জংঘা ৃশং	কংতলং
ভাগ ং	 দিশকসংিচতং	মম	কদা	সংপাদেযদংিবেক	||15||

ত ানং	িনজেকিলেসৗধসরিণং	 নস গকীণাং	িগরাং
কদারং	কিবম সূি লহরীসস ি যাং	শা তম্	|
অংেহাবংচনচংচ	িকংচন	ভেজ	কাংচীপুরীমংডনং
পযায িব	পাকশাসনমেণঃ	 প ে ষবং	 প র ষম্	||16||
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আেলােক	মুখপংকেজ	চ	দধতী	 সৗধাকরীং	চাতরীং
চডালংি যমাণপংকজবনীৈবরাগম ি যা	|
মু ে রমুখী	ঘ তনত মূ ালমধ াংিচতা
কাংচীসীমিন	কািমনী	িবজযেত	কািচ গে ািহনী	||17||

যি ংব	ভব কটা রজনী	মংেদঽিপ	মংদি ত-	
জ া াসং িপতা	ভবত িভমুখী	তং	 ত েহা	 দিহনম্	|
ামাি কমাধরীমদভর ীডাকরী	 বখরী

কামাি 	 যমাতেনাত িভসৃিতং	বােম েণব	 ণম্	||18||

কািলংদীজলকাংতযঃ	ি তর িচ বািহনীপাথিস
ঢ াংতর চঃ	 টাধরমেহােলৗিহত সংেধ াদেয	|

মিণেক াপলকংডলাং িশিখিন	ব ািম ধমি যঃ
কল াৈণকভবঃ	কটা সুষমাঃ	কামাি 	রাজংিত	 ত	||19||

কলকলরণ কাংচী	কাংচীিবভষণমািলকা
কচভরলস ং া	চং াবতংসসধ মণী	|
কিবকলিগরঃ	 াবং াবং	িমল পুলকাংকরা
িবরিচতিশরঃকংপা	কংপাতেট	পিরেশাভেত	||20||

সরসবচসাং	বীচী	নীচীভব ধমাধরী
ভিরতভবনা	কী তমূ তমেনাভবিজ রী	|
জনিন	মনেসা	 যাগ ং	 ভাগ ং	নৃণাং	তব	জাযেত
কথিমব	িবনা	কাংচীভেষ	কটা তরংিগতম্	||21||

মিরতসির কেলা	নীেলা পল ভযাঽঽভযা
নতজনতমঃখংডী	তংডীরসীি 	িবজৃংভেত	|
অচলতপসােমকঃ	পাকঃ	 সূনশরাসন-	
িতভটমেনাহারী	নারীকৈলকিশখামিণঃ	||22||

মধরবচেসা	মংদে রা	মতংগজগািমনঃ
তর িণমজুষ ািপ াভা মঃপিরপংিথনঃ	|
কচভরনতাঃ	কযভ ং	করংগিবেলাচনাঃ
কিলতকর ণাঃ	কাংচীভাজঃ	কপািলমেহা সবাঃ	||23||

কমলসুষমা ােরােহ	িবচ ণবী ণাঃ
কমুদসুকত ীডাচডালকংতলবংধরাঃ	|
র িচরর িচিভ ািপ ী পংচনচংচবঃ
পুরিবজিযনঃ	কংপাতীের	 রংিত	মেনারথাঃ	||24||

কিলতরতযঃ	কাংচীলীলািবেধৗ	কিবমংডলী-	
বচনলহরীবাসংতীনাং	বসংতিবভতযঃ	|

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


কশলিবধেয	ভযাসুেম	করংগিবেলাচনাঃ
কসুমিবিশখারােতর াং	কতহলিব মাঃ	||25||

কবিলততম াংডা ংডীরমংডলমংডনাঃ
সরিসজবনীসংতানানামর ংতদেশখরাঃ	|
নযনসরেণেনদীযংসঃ	কদা	নু	ভবংিত	 ম
তর ণজলদশ ামাঃ	শংেভা পঃফলিব মাঃ	||26||

অচরমিমষং	দীনং	মীন জস 	মুখি যা
সরিসজভেবা	যানং	 ানং	গেতন	চ	মংজুনা	|
ি দশসদসাম ং	িখ ং	িগরা	চ	িবত তী
িতলকযিত	সা	কংপাতীরং	ি েলাচনসুংদরী	||27||

জনিন	ভবেন	চং েম ঽহং	িকযংতমেনহসং
কপুর ষকর ৈ দুৈ ধৈনর দরংভিরঃ	|
তর ণকর েণ	তং াশূেন 	তরংগয	 লাচেন
নমিত	মিয	 ত	িকংিচ কাংচীপুরীমিণদীিপেক	||28||

মুিনজনমনঃেপ র ং	 র কর ণান -	
িবহরণকলােগহং	কাংচীপুরীমিণভষণম্	|
জগিত	মহেতা	 মাহব ােধনৃণাং	পরেমৗষধং
পুরহরদৃশাং	সাফল ং	 ম	পুরঃ	পিরজৃংভতাম্	||29||

মুিনজনেমাধাে 	ধাে 	বেচামযজা বী-	
িহমিগিরতট া ভারাযা রায	পরা েন	|
িবহরণজুেষ	কাংচীেদেশ	মেহ রেলাচন-	
ি তযসরস ীডােসৗধাংগণায	নেমা	নমঃ	||30||

মরকতর চাং	 ত ােদশং	মেহ রচ ু ষাম্
অমৃতলহরীপূরং	পারং	ভবাখ পেযািনেধঃ	|
সুচিরতফলং	কাংচীভােজা	জনস 	পেচিলমং
িহমিশখিরেণা	বংশৈস কং	বতংসমুপা েহ	||31||

ণমনিদনারংেভ	কংপানদীসিখ	তাবেক
সরসকিবেতাে ষঃ	পূষা	সতাং	সমুদংিচতঃ	|
িতভটমহাে ঢে াদ কিব কমু তীং

নযিত	তরসা	িন ামু াং	নেগ রকন েক	||32||

শিমতজিডমারংভা	কংপাত িনকেটচরী
িনহতদুিরতে ামা	 সামাধমুি তকংতলা	|
ফিলতসুমেনাবাংছা	পাংচাযধী	পরেদবতা
সফলযত	 ম	 নে 	 গাে রি যনংিদনী	||33||
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মম	ত	িধষণা	পীড া	জাড ািতেরক	কথং	 যা
কমুদসুষমাৈম ীপা ীবতংিসতকংতলাম্	|
জগিত	শিমত ংভাং	কংপানদীিনলযামেসৗ
ি যিত	িহ	গল ং া	চং াবতংসসধ মণীম্	||34||

পিরমলপরীপােকাে কং	পেযামুিচ	কাংচেন
িশখিরিণ	পুনৈ ধীভাবং	শিশন র ণাতপম্	|
অিপ	চ	জনয কংেবাল ীমনংবিন	 কাঽপ েসৗ
কসুমধনুষঃ	কাংচীেদেশ	চকাি 	পরা মঃ	||35||

পুরদমিযতবােমা সংগ েলন	রস যা
সরসকিবতাভাজা	কাংচীপুেরাদরসীমযা	|
তটপিরসৈরনীহারাে বেচািভরকি ৈমঃ
িকিমব	ন	তলাম ে েতা	মেহ ির	গাহেত	||36||

নযনযগলীমা াকীনাং	কদা	নু	ফেল হীং
িবদধিত	গেতৗ	ব াকবাণা	গেজং চমি যাম্	|
মরতকর েচা	মােহশানা	ঘন ননি তাঃ
সুকতিবভবাঃ	 াংচঃ	কাংচীবতংসধরংধরাঃ	||37||

মনিসজযশঃপারংপযং	মরংদঝরীসুবাং
কিবকলিগরাং	কংদং	কংপানদীতটমংডনম্	|
মধরলিলতং	ম কং	চ ু মনীিষমেনাহরং
পুরিবজিযনঃ	সব ং	ত পুর র েত	কদা	||38||

িশিথিলততেমালীলাং	নীলারিবংদিবেলাচনাং
দহনিবলস ফালাং	 ীকামেকা মুপা েহ	|
করধতস লাং	কালািরিচ হরাং	পরাং
মনিসজকপালীলাং	 লালালকামিলেক ণাম্	||39||

কলালীলাশালা	কিবকলবচঃৈকরববনী-	
শরে া াধারা	শশধরিশ াঘ মুক 	|
পুনীেত	নঃ	কংপাপুিলনতটেসৗহাদতরলা
কদা	চ ু মাগং	কনকিগিরধানু মিহষী	||40||

নমঃ	 া ে ভ ঃ	 নগিরমগেবণ	 র ণা
দধােনভ ডাভরণমমৃতস ংিদ	িশিশরম্	|
সদা	বা েবভ ঃ	সুিবধভিব	কংপাখ সিরেত
যেশাব াপােরভ ঃ	সুকতিবভেবেভ া	রিতপেতঃ	||41||

অসূযংতী	কািচ রকতর েচা	নািকমুক -	
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কদংবং	চংবংতী	চরণনখচং াং পটৈলঃ	|
তেমামু াং	িব াবযত	মম	কাংচী নলযনা
হেরা সংগ ীম িণগৃহমহাদীপকিলকা	||42||

অনাদ ংতা	কািচ সুজননযনানংদজননী
িনর ংধানা	কাংিতং	িনজর িচিবলাৈসজলমুচাম্	|
রাের ারল ং	মনিস	জনযংতী	 যমেহা

গল কংপা	শংপা	পিরলসিত	কংপাপিরসের	||43||

সুধািডংডীর ীঃ	ি তর িচষ	তংডীরিবষযং
পির বাণােসৗ	পিরহিসতনীেলা পলর িচঃ	|
নাভ ামান া	 বকযত	 ম	কাংি ততর ং

দৃশাৈমশানীনাং	সুকতফলপাংিডত গিরমা	||44||

কপাধারাে াণী	কপণিধষণানাং	 ণমতাং
িনহং ী	সংতাপং	িনগমমুকেটা ংসকিলকা	|
পরা	কাংচীলীলাপিরচযবতী	পবতসুতা
িগরাং	নীবী	 দবী	িগিরশপরতং া	িবজযেত	||45||

কিব ীকংদঃ	সুকতপিরপা 	িহমিগেরঃ
িবধা ী	িবে ষাং	িবষমশরবীর জপ 	|
সখী	কংপানদ াঃ	পদহিসতপােথাজযগলী
পুরােণা	পাযা ঃ	পুরমথনসা াজ পদবী	||46||

দির াণা	মেধ 	দরদিলততািপ সুষমাঃ
নােভাগ াংতা র ণহিরণাংকাংিকতকচাঃ	|

হরাধীনা	নানািববধমুক চংিবতপদাঃ
কদা	কংপাতীের	কথয	িবহরােমা	িগিরসুেত	||47||

বরীবত	 মা	 িয	মম	িগরাং	 দিব	মনেসা
নরীনত	 ঢা	বদনকমেল	বাক লহরী	|
চরীচত	 াজনিন	জিডমানঃ	পরজেন
সরীসত	 রং	জনিন	মিয	কামাি 	কর ণা	||48||

ণাে 	কামাি 	 মরসুষমািশ ণ র ঃ
কটা ব াে েপা	মম	ভবত	 মা ায	িবপদাম্	|
নরীনত	 রং	বচনলহরী	িনজরপুরী-	
সির ীচীনীচীকরণপটরােস 	মম	সদা	||49||

পুর াে 	ভযঃ শমনপরঃ	 া ম	র জাং
চারে 	কংপাতটিব িতসংপািদিন	দৃেশাঃ	|

ইমাং	যা ামূরীকর 	সপিদ	দূরীকর 	তমঃ-	
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পরীপাকং	ম কং	সপিদ	বধেলাকং	চ	নয	মাম্	||50||

উদংচংতী	কাংচীনগরিনলেয	 কর ণযা
সমৃ া	বা া 	পিরহিসতমা ী	কবযতাম্	|
উপাদে 	মার িতভটজটাজূটমুক -	
ক েরা ািসন াঃ	শতমখত ন া	জযপ ম্	||51||

ি যং	িবদ াং	দদ া নিন	নমতাং	কী তমিমতাং
সুপু ান্	 াদে 	তব	ঝ িত	কামাি 	কর ণা	|
ি েলাক ামািধক ং	ি পুরপিরপংিথ ণিযিন
ণাম পােদ	শিমতদুিরেত	িকং	ন	কর েত	||52||

মনঃ ংভং	 ংভং	গমযদুপকংপং	 ণমতাং
সদা	 লালং	নীলং	িচকরিজতেলালংবিনকরম্	|
িগরাং	দূরং	 রং	ধতশিশিকেশারং	প পেতঃ
দৃশাং	 যাগ ং	 ভাগ ং	তিহনিগিরভাগ ং	িবজযেত	||53||

ঘনশ ামা কামাংতকমিহিষ	কামাি 	মধরান্
দৃশাং	পাতােনতানমৃতজলশীতাননুপমান্	|
ভেবা পােত	ভীেত	মিয	িবতর	নােথ	দৃঢভব-	
নে শােক	মূেক	িহমিগিরপতােক	কর ণযা	||54||

নতানাং	মংদানাং	ভবিনগলবংধাকলিধযাং
মহাংধ াং	র ংধানামিভলিষতসংতানলিতকাম্	|
চরংতীং	কংপাযা টভিব	সিব ীং	ি জগতাং
রাম াং	িনত ং	 রমথনজীবাতকিলকাম্	||55||

পরা	িবদ া	 দ াি তমদনিবদ া	মরকত-	
ভানীলা	লীলাপরবিশতশূলাযধমনাঃ	|

তমঃপূরং	দূরং	চরণনতেপ রংদরপুরী-	
মৃগা ী	কামা ী	কমলতরলা ী	নযত	 ম	||56||

অহংতাখ া	ম কং	কবলযিত	হা	হংত	হিরণী
হঠা সংিব পং	হরমিহিষ	সস াংকরমেসৗ	|
কটা ব াে প কটহিরপাষাণপটৈলঃ
ইমামুৈ র াটয	ঝ িত	কামাি 	কপযা	||57||

বেধ	বা	মূেক	বা	তব	পতিত	যি ণমেসৗ
কটা ঃ	কামাি 	 কটজিডমে াদপ মা	|
কথংকারং	নাৈ 	করমুকলচডালমুকটা
নেমাবাকং	 যনমুিচপিরপংিথ ভতযঃ	||58||
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তীচীং	পশ ামঃ	 কটর িচনীবারকমিণ-	
ভাস ীচীনাং	 দিলতষডাধারকমলাম্	|

চরংতীং	 সৗষে 	পিথ	পরপেদংদু িবগল-	
সুধা াং	কামা ীং	পিরণতপরংেজ ািতর দযাম্	||59||

জংভারািত ভিতমুক ঃ	পাদেযাঃ	পীঠযংতী
ংফা াচাং	কিবজনকতাৈ রমারামযংতী	|

শংপাল ীং	মিণগণর চাপাটৈলঃ	 াপযংতী
কংপাতীের	কিবপিরষদাং	জৃংভেত	ভাগ সীমা	||60||

চং াপীডাং	চতরবদনাং	চংচলাপাংগলীলাং
কংদে রাং	কচভরনতাং	কংতেলা তভংগাম্	|
মারারােতমদনিশিখনং	মাংসলং	দীপযংতীং
কামা ীং	তাং	কিবকলিগরাং	ক ব ীমুপােস	||61||

কালাংেভাদ করসুষমাং	কাংিতিভি জযংতী
কল াণানামুদযসরিণঃ	ক ব ী	কবীনাম্	|
কংদপােরঃ	ি যসহচরী	ক ষাণাং	িনহং ী
কাংচীেদশং	িতলকযিত	সা	কািপ	কার ণ সীমা	||62||

ঊরীকব ুরিসজতেট	চাতরীং	ভধরাণাং
পােথাজানাং	নযনযগেল	পিরপংথ ং	িবত ন্	|
কংপাতীের	িবহরিত	র চা	 মাঘযে ঘৈশলীং
কাকে ষং	িশরিস	কলযে কাঽিপ	িবদ ািবেশষঃ	||63||

কাংচীলীলাপিরচযবতী	কািপ	তািপ ল ীঃ
জাড ারেণ 	 তবহিশখা	জ ভিমঃ	কপাযাঃ	|
মাকংদ ীমধরকিবতাচাতরী	 কািকলানাং
মােগ	ভযা ম	নযনেযামা থী	কািপ	িবদ া	||64||

সতমাতমরতকমেযা	ভি ভাজাং	ভবাে ৗ
লীলােলালা	কবলযমযী	মা থী	 বজযংতী	|
কাংচীভষা	প পিতদৃশাং	কািপ	কালাংজনালী
ম কং	দুঃখং	িশিথলযত	 ত	মংজুলাপাংগমালা	||65||

ব াব ানাঃ	কবলযদল ি যাৈবরমু াং
ব াকবাণা	মনিসজমহারাজসা াজ ল ীম্	|
কাংচীলীলািব িতরিসেক	কাংি তং	নঃ	ি যাসুঃ
বংধে েদ	তব	িনযিমনাং	ব দী াঃ	কটা াঃ	||66||

কালাংেভােদ	শিশর িচ	দলং	 কতকং	দশযংতী
মেধ েসৗদািমিন	মধিলহাং	মািলকাং	রাজযংতী	|
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হংসারাবং	িবকচকমেল	মংজুমু াসযংতী
কংপাতীের	িবলসিত	নবা	কািপ	কার ণ ল ীঃ	||67||

িচ ং	িচ ং	িনজমৃদুতযা	ভ সয প বালীং
পুংসাং	কামা ভিব	চ	িনযতং	পূরয পুণ ভাজাম্	|
জাতঃ	 শলা 	ত	জলিনেধঃ	 রসংচারশীলঃ
কাংচীভষা	কলযত	িশবং	 কাঽিপ	িচংতামিণেম	||68||

তা াংেভাজং	জলদিনকেট	ত 	বংধকপু ং
তি ীকসুমসুষমাং	ত 	বীণািননাদম্	|
ব াব ানা	সুকতলহরী	কািপ	কাংিচনগযাম্
ঐশানী	সা	কলযিততরাৈমং জালং	িবলাসম্	||69||

আহারাংশং	ি দশসদসামা েয	চাতকানাম্
আকােশাপযিপ	চ	কলয ালযং	তংগেমষাম্	|
কংপাতীের	িবহরিততরাং	কামেধনুঃ	কবীনাং
মংদে েরা	মদনিনগম ি যাসং দাযঃ	||70||

আ ীভৈতরিবরলকৈপরা লীলািবলাৈসঃ
আ াপূৈণরিধকচপৈলরংিচতাংেভাজিশৈ ঃ	|
কাংৈতল ীলিলতভবৈনঃ	কাংিতৈকবল সাৈরঃ
কা ল ং	নঃ	কবলযত	সা	কামেকা 	কটাৈ ঃ	||71||

আধ ংৈত 	তরলনযৈনরাংগজীং	 বজযংতীম্
আনংিদৈন 	িনজপদজুষামা কাংচীপুরাৈয	|
আ াকীনং	 দযমিখৈলরাগমানাং	 পংৈচঃ
আরাধ াৈয	 ৃহযিততরামিদমাৈয	জনৈন 	||72||

দূরং	বাচাং	ি দশসদসাং	দুঃখিসংেধা ির ং
মাহে লি িতর হবেন	 ূ রধারং	কঠারম্	|
কংপাতীর ণিয	কিবিভব ণেতাদ ির ং
শাংৈত 	 সেব	সকলিবপদাং	শাংকরং	ত কল ম্	||73||

খংডীকত 	 কিতক লং	ক ষং	 ািতভ ী-	
ংডীর ং	িনজপদজুষাং	শূন তং ং	িদশংতী	|

তংডীরাৈখ 	মহিত	িবষেয	 ণব দা ী
চংডী	 দবী	কলযিত	রিতং	চং চডালচেড	||74||

যন	খ ােতা	ভবিত	স	গৃহী	পূর েষা	 মর ধ া
য েৃ ােণ	মদনিনগম াভবং	 বাভবীিত	|
য ীৈত ব	ি জগদিধেপা	জৃংভেত	িকংপচানঃ
কংপাতীের	স	জযিত	মহা কি েদােজািবেশষঃ	||75||
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ধন া	ধন া	গিতিরহ	িগরাং	 দিব	কামাি 	যে
িনংদ াং	িভংদ া সপিদ	জডতাং	ক ষাদুি ষংতীম্	|
সা ী	মা ীরসমধরতাভংিজনী	মংজুরীিতঃ
বাণীেবণী	ঝ িত	বণুতা ধনী ধনী	মাম্	||76||

যস া	বা 	 দযকমলং	 কৗসুমী	 যাগভাজাং
যস াঃ	পী 	সততিশিশরা	শীকৈরমাকরংৈদঃ	|
যস াঃ	 প 	 িতপিরচলে ৗিলর স 	কাংচী
সা	 ম	 সামাভরণমিহষী	সাধেয কাংি তািন	||77||

একা	মাতা	সকলজগতামীযষী	ধ ানমু াম্
একা াধী রচরণেযােরকতানাং	সিমংেধ	|
তাটংেকাদ িণগণর চা	তা কণ েদশা
তার ণ ী বিকততনু াপসী	কািপ	বালা	||78||

দংতাদংিত কটনকরী	দংিতিভমংদযাৈনঃ
মংদারাণাং	মদপিরণিতং	ম নতী	মংদহাৈসঃ	|
অংকরাভ াং	মনিসজতেরারংিকেতারাঃ	কচাভ া-	
মংতঃকাংিচ	 রিত	জগতামািদমা	কািপ	মাতা	||79||

ি যংবককটংিবনীং	ি পুরসুংদরীিমংিদরাং
পুিলংদপিতসুংদরীং	ি পুরৈভরবীং	ভারতীম্	|
মতংগকলনািযকাং	মিহষমদনীং	মাতকাং
ভণংিত	িববেধা মা	িব িতেমব	কামাি 	 ত	||80||

মহামুিনমেনান 	মিহতরম কংপাত -	
ক রকিবহািরণী	ক লেবাধসংহািরণী	|
সদা	ভবত	কািমনী	সকলেদিহনাং	 ািমনী
কপািতশযিকংকরী	মম	িবভতেয	শাংকরী	||81||

জডাঃ	 কিতিনধনা	জনিবেলাচনার ংতদা
নরা	জনিন	বী ণং	 ণমবাপ 	কামাি 	 ত	|
বচ সু	মধমাধরীং	 কটযংিত	 প রংদরী-	
িবভিতষ	িবডংবনাং	বপুিষ	মা থীং	 ি যাম্	||82||

ঘ তনতট ট িরতকংচলীচংচলী-	
কতি পুরশাসনা	সুজনশীিলেতাপাসনা	|
দৃেশাঃ	সরিণম েুত	মম	কদা	নু	কাংচীপুের
পরা	পরমেযািগনাং	মনিস	িচ কলা	পু লা	||83||

কবীং দেযচরী	পিরগৃহীতকাংচীপুরী
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িনর ঢকর ণাঝরী	িনিখলেলাকর াকরী	|
মনঃপথদবীযসী	মদনশাসনে যসী
মহা ণগরীযসী	মম	দৃেশাঽ 	 নদীযসী	||84||

ধেনন	ন	রমামেহ	খলজনা 	 সবামেহ
ন	চাপলমযামেহ	ভবভযা 	দূযামেহ	|
ি রাং	তনুমেহতরাং	মনিস	িকং	চ	কাংচীরত-	
রাংতককটংিবনীচরণপ েবাপাসনাম্	||85||

সুরাঃ	পিরজনা	বপুমনিসজায	 বরাযেত
ি িব পিনতংিবনীকচত 	চ	 কলীিগিরঃ	|
িগরঃ	সুরভেযা	বয র িণমা	দির স 	বা
কটা সরেণ 	 ণং	িনপিততস 	কামাি 	 ত	||86||

পিব য	জগ যীিববধেবাধজীবাতিভঃ
পুর যিবম দনঃ	পুলককংচলীদািযিভঃ	|
ভব যিবচ ৈণব সনেমা ৈণবী ৈণঃ
িনর রিশেরামিণং	কর ণৈযব	কামাি 	মাম্	||87||

কদা	কিলতেখলনাঃ	কর ণৈযব	কাংচীপুের
কলাযমুকলি ষঃ	 ভকদংবপূণাংকরাঃ	|
পেযাধরভরালসাঃ	কিবজেনষ	 ত	বংধরাঃ
পেচিলমকপারসা	পিরপতংিত	মােগ	দৃেশাঃ	||88||

অেশাধ মচেলা বং	 দযনংদনং	 দিহনাম্
অনঘমিধকাংিচ	তি কমিপ	র মুে াতেত	|
অেনন	সমলংকতা	জযিত	শংকরাংক লী
কদাস 	মম	মানসং	 জিত	 প কািব মম্	||89||

পরামৃতঝরী তা	জযিত	িনত মংত রী
ভবামিপ	বিহ রী	পরমসংিবেদকাি কা	|
মহি রপেরাি তা	সততেমব	কাংচীপুের
মমা হমহংমিতমনিস	ভাত	মােহ রী	||90||

তেমািবিপনধািবনং	সততেমব	কাংচীপুের
িবহাররিসকা	পরা	পরমসংিবদুবীর েহ	|
কটা িনগৈলদৃঢং	 দযদু দংতাবলং
িচরং	নযত	মামকং	ি পুরৈবিরসীমংিতনী	||91||

েমব	সিত	চংিডকা	 মিস	 দিব	চামুংিডকা
েমব	পরমাতকা	 মিপ	 যািগনীর িপণী	|
েমব	িকল	শাংভবী	 মিস	কামেকা 	জযা
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েমব	িবজযা	 িয	ি জগদংব	িকং	 মেহ	||92||

পের	জনিন	পাবিত	 ণতপািলিন	 ািতভ-	
দাি 	পরেম ির	ি জগদাি েত	শা েত	|

ি যংবককটংিবিন	ি পদসংিগিন	 ী েণ
ি শি মিয	বী ণং	মিয	িনেধিহ	কামাি 	 ত	||93||

মেনামধকেরা সবং	িবদধতী	মনীষাজুষাং
যং ভবৈবখরীিবিপনবীিথকালংিবনী	|

অেহা	িশিশিরতা	কপামধরেসন	কংপাতেট
চরাচরিবধািযনী	চলিত	কািপ	িচ ংজরী	||94||

কলাবিত	কলাভেতা	মুকটসীি 	লীলাবিত
ৃহাবিত	মেহ ের	ভবনেমাহেন	ভা িত	|
ভাবিত	রেম	সদা	মিহতরপেশাভাবিত
রাবিত	পের	সতাং	 র কপাংবধারাবিত	||95||

ৈযব	জগদংবযা	ভবনমংডলং	সূযেত
ৈযব	কর ণা যা	তদিপ	র ণং	নীযেত	|
ৈযব	খরেকাপযা	নযনপাবেক	হযেত
ৈযব	িকল	িনত যা	জগিত	সংততং	 ীযেত	||96||

চরাচরজগ যীং	সকল যীং	িচ যীং
ণ যমযীং	জগ যমযীং	ি ধামামযীম্	|

পরাপরমযীং	সদা	দশিদশাং	িনশাহমযীং
পরাং	সততস যীং	মনিস	িচ যীং	শীলেয	||97||

জয	জগদংিবেক	হরকটংিবিন	ব র চা
িজতশরদংবেজ	ঘনিবডংিবিন	 কশর চা	|
পরমবলংবনং	কর 	সদা	পররপধের
মম	গতসংিবেদা	জিডমডংবরতাংডিবনঃ	||98||

ভবনজনিন	ভষাভতচংে 	নমে
কলুষশমিন	কংপাতীরেগেহ	নমে 	|
িনিখলিনগমেবেদ 	িনত র েপ	নমে
পরিশবমিয	পাশে দহে 	নমে 	||99||

ণ কাংচী	কাংচীপুরমিণিবপংচীলযঝরী-	
িশরঃকংপা	কংপাবসিতরনুকংপাজলিনিধঃ	|
ঘনশ ামা	শ ামা	ক নকচসীমা	মনিস	 ম
মৃগা ী	কামা ী	হরনটনসা ী	িবহরতাত্	||100||

12
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


সমরিবজযেকা 	সাধকানংদধা
মৃদু ণপিরেপ 	মুখ কাদংববা 	|
মুিননুতপিরপা 	 মািহতাজাংডেকা
পরমিশববধ 	পাত	মাং	কামেকা 	||101||

ইমং	পরবর দং	 কিতেপশলং	পাবনং
পরাপরিচদাকিত কটন দীপািযতম্	|
বং	পঠিত	িনত দা	মনিস	ভাবয ংিবকাং

জৈপরলমলং	মৈখরিধকেদহসংেশাষৈণঃ	||102||

||	ইিত	 িতশতকং	সংপূণম্	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/mooka-pancha-sathi-3---stuti-satakam-bengali.html
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