
িশব	সহ 	নাম	 া ম্

ওং

ি রঃ	 াণুঃ	 ভভানুঃ	 বেরা	বরেদা	বরঃ	|
সবা া	সবিবখ াতঃ	সবঃ	সবকেরা	ভবঃ	||	1	||

জ 	চমী	িশখংডী	চ	সবাংগঃ	সবাংগঃ	সবভাবনঃ	|
হির 	হিরণা শ 	সবভতহরঃ	 ভঃ	||	2	||

বি 	িনবি 	িনযতঃ	শা েতা	 বঃ	|
শানচারী	ভগবানঃ	খচেরা	 গাচেরাঽদনঃ	||	3	||

অিভবােদ া	মহাকমা	তপ ী	ভত	ভাবনঃ	|
উ েবষ ঃ	সবেলাক জাপিতঃ	||	4	||

মহার েপা	মহাকােযা	বষর েপা	মহাযশাঃ	|
মহাঽঽ া	সবভত 	িবর েপা	বামেনা	মনুঃ	||	5	||

লাকপােলাঽ◌ংত হতা া	 সােদা	হযগদিভঃ	|
পিব 	মহাংৈ ব	িনযেমা	িনযমা যঃ	||	6	||

সবকমা	 যংভ ািদরািদকেরা	িনিধঃ	|
সহ াে শা	িবর পা শঃ	 সােমা	ন শ সাধকঃ	||	7	||

চং ঃ	সূযঃ	গিতঃ	 কত েহা	 হপিতবরঃ	|
অি রদ্\{\}যালযঃ	কতা	মৃগবাণাপেণাঽনঘঃ	||	8	||

মহাতপা	 ঘার	তপাঽদীেনা	দীনসাধকঃ	|
সংব সরকেরা	মং ঃ	 মাণং	পরমং	তপঃ	||	9	||

যাগী	 যােজ া	মহাবীেজা	মহােরতা	মহাতপাঃ	|
সুবণেরতাঃ	সবঘ ঃ	সুবীেজা	বষবাহনঃ	||	10	||

দশবা িনিমেষা	নীলকংঠ	উমাপিতঃ	|
িব র পঃ	 যং	 ে া	বলবীেরাঽবেলাগণঃ	||	11	||

গণকতা	গণপিত দ াসাঃ	কাম	এব	চ	|
পিব ং	পরমং	মং ঃ	সবভাব	কেরা	হরঃ	||	12	||

কমংডলুধেরা	ধ ী	বাণহ ঃ	কপালবানঃ	|
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অশনী	শত ী	খ ী	প শী	চাযধী	মহানঃ	||	13	||

বহ ঃ	সুর প 	 তজে জ েরা	িনিধঃ	|
উি ষী	চ	সুব ে াদে া	িবনত থা	||	14	||

দীঘ 	হিরেকশ 	সুতীথঃ	ক 	এব	চ	|
সৃগাল	রপঃ	সবােথা	মুংডঃ	কংডী	কমংডলুঃ	||	15	||

অজ 	মৃগরপ 	গংধধারী	কপদ িপ	|
উ েরেতা িলংগ	উ শাযী	নভ লঃ	||	16	||

ি জৈট ীরবাসা 	র ঃ	 সনাপিত বভঃ	|
অহ েরাঽথ	ন ং	চ	িত মনু ঃ	সুবচসঃ	||	17	||

গজহা	 দত হা	 লােকা	 লাকধাতা	 ণাকরঃ	|
িসংহশাদূলরপ 	আ চমাংবরাবতঃ	||	18	||

কালেযাগী	মহানাদঃ	সববাস ত থঃ	|
িনশাচরঃ	 তচারী	ভতচারী	মেহ রঃ	||	19	||

ব ভেতা	ব ধনঃ	সবাধােরাঽিমেতা	গিতঃ	|
নৃত ি েযা	িনত নেতা	নতকঃ	সবলাসকঃ	||	20	||

ঘােরা	মহাতপাঃ	পােশা	িনেত া	িগির	চেরা	নভঃ	|
সহ হে া	িবজেযা	ব বসােযা	হ িনংিদতঃ	||	21	||

অমষেণা	মষণা া	যঘ হা	কামনাশনঃ	|
দ শযঘ াপহারী	চ	সুসেহা	মধ ম থা	||	22	||

তেজাঽপহারী	বলহা	মুিদেতাঽেথাঽিজেতা	বরঃ	|
গংভীরেঘােষা	গংভীেরা	গংভীর	বলবাহনঃ	||	23	||

ন ে াধর েপা	ন ে ােধা	ব শকণি িত বভঃ	|
সুদী ণদশনৈ ব	মহাকােযা	মহাননঃ	||	24	||

িব ে েনা	হিরযঘ ঃ	সংযগাপীডবাহনঃ	|
তী ণ	তাপ 	হয ঃ	সহাযঃ	কমকালিবতঃ	||	25	||

িব সািদেতা	যঘ ঃ	সমুে া	বডবামুখঃ	|
তাশনসহায 	 শাংতা া	 তাশনঃ	||	26	||

উ েতজা	মহােতজা	জেযা	িবজযকালিবতঃ	|
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জ ািতষামযনং	িসি ঃ	সংিধ ব হ	এব	চ	||	27	||

িশখী	দংডী	জ 	 ালী	মূ তেজা	মূধেগা	বলী	|
বণবী	পণবী	তালী	কালঃ	কালকটংকটঃ	||	28	||

ন শ িব হ	িবিধ ণবি লেযাঽগমঃ	|
জাপিত দশা	বা বভাগঃ	সবেতামুখঃ	||	29	||

িবেমাচনঃ	সুরগেণা	িহরণ কবেচা বঃ	|
ম েজা	বলচারী	চ	মহাচারী	 ত থা	||	30	||

সবতয	িননাদী	চ	সববাদ পির হঃ	|
ব ালর েপা	িবলাবাসী	 হমমালী	তরংগিবতঃ	||	31	||

ি দশি কালধকঃ	কম	সববংধিবেমাচনঃ	|
বংধন াসুেরং াণাং	যিধ	শ িবনাশনঃ	||	32	||

সাংখ সােদা	সুবাসাঃ	সবসাধিনেষিবতঃ	|
ংদেনা	িবভাগ াতেল া	যঘ ভাগিবতঃ	||	33	||

সবাবাসঃ	সবচারী	দুবাসা	বাসেবাঽমরঃ	|
হেমা	 হমকেরা	যঘ ঃ	সবধারী	ধেরা মঃ	||	34	||

লািহতাে শা	মহাঽ শ 	িবজযাে শা	িবশারদঃ	|
সং েহা	িন হঃ	কতা	সপচীরিনবাসনঃ	||	35	||

মুেখ াঽমুখ 	 দহ 	 দহ	ঋি ঃ	সবকামদঃ	|
সবকাম সাদ 	সুবেলা	বলরপধকঃ	||	36	||

সবকামবরৈ ব	সবদঃ	সবেতামুখঃ	|
আকাশিনিধরপ 	িনপাতী	উরগঃ	খগঃ	||	37	||

রৗ র েপাংঽ রািদেত া	বসুরি ঃ	সুবচসী	|
বসুেবেগা	মহােবেগা	মেনােবেগা	িনশাচরঃ	||	38	||

সবাবাসী	ি যাবাসী	উপেদশকেরা	হরঃ	|
মুিনরা 	পিতেলােক	সংেভাজ 	সহ দঃ	||	39	||

প শী	চ	পি শরপী	চািতদীে া	িবশাংপিতঃ	|
উ ােদা	মদনাকােরা	অথাথকর	 রামশঃ	||	40	||

বামেদব 	বাম 	 া ি শণ 	বামনঃ	|
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িস েযাগাপহারী	চ	িস ঃ	সবাথসাধকঃ	||	41	||

িভ 	িভ রপ 	িবষাণী	মৃদুরব যঃ	|
মহােসেনা	িবশাখ 	ষ ভােগা	গবাংপিতঃ	||	42	||

ব হ 	িব ংভী	চমূ ংভৈনব	চ	|
ঋতরত	করঃ	কােলা	মধমধকেরাঽচলঃ	||	43	||

বান েত া	বাজেসেনা	িনত মা মপূিজতঃ	|
চারী	 লাকচারী	সবচারী	সুচারিবতঃ	||	44	||

ঈশান	ঈ রঃ	কােলা	িনশাচারী	িপনাকধকঃ	|
িনিম ে া	িনিম ং	চ	নংিদনংিদকেরা	হিরঃ	||	45	||

নংদী র 	নংদী	চ	নংদেনা	নংিদবধনঃ	|
ভগস াি শ	িনহংতা	চ	কােলা	 িবদাংবরঃ	||	46	||

চতমুেখা	মহািলংগ ার িলংগ ৈথব	চ	|
িলংগাধ শঃ	সুরাধ ে শা	 লাকাধ ে শা	যগাবহঃ	||	47	||

বীজাধ ে শা	বীজকতাঽধ া ানুগেতা	বলঃ	|
ইিতহাস	করঃ	কে া	 গ তেমাঽথ	জেল রঃ	||	48	||

দংেভা	হ দংেভা	 বদংেভা	 বেশ া	বশ করঃ	কিবঃ	|
লাক	কতা	প 	পিতমহাকতা	মেহৗষিধঃ	||	49	||

অ শরং	পরমং	 	বলবানঃ	শ 	এব	চ	|
নীিতহ নীিতঃ	 া া	 ে া	মােন া	মেনাগিতঃ	||	50	||

ব সাদঃ	 পেনা	দপেণাঽথ	 িম িজতঃ	|
বদকারঃ	সূ কােরা	িব ানঃ	সমরমদনঃ	||	51	||

মহােমঘিনবাসী	চ	মহােঘােরা	বশীকরঃ	|
অি ােলা	মহা ােলা	অিতধে া	 েতা	হিবঃ	||	52	||

বষণঃ	শংকেরা	িনেত া	বচ ী	ধমেকতনঃ	|
নীল থাঽ◌ংগলু 	 শাভেনা	িনরব হঃ	||	53	||

ি দঃ	 ি ভাব 	ভাগী	ভাগকেরা	লঘঃ	|
উ সংগ 	মহাংগ 	মহাগভঃ	পেরা	যবা	||	54	||

ক বণঃ	সুবণে ংি যঃ	সবেদিহনামঃ	|
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মহাপােদা	মহাহে া	মহাকােযা	মহাযশাঃ	||	55	||

মহামূধা	মহামাে া	মহােনে া	িদগালযঃ	|
মহাদংেতা	মহাকেণা	মহােমে া	মহাহনুঃ	||	56	||

মহানােসা	মহাকংবমহা ীবঃ	 শানধকঃ	|
মহাব শা	মেহারে া	অংতরা া	মৃগালযঃ	||	57	||

লংবেনা	লংিবেতা 	মহামাযঃ	পেযািনিধঃ	|
মহাদংেতা	মহাদংে া	মহািজে া	মহামুখঃ	||	58	||

মহানেখা	মহােরামা	মহােকেশা	মহাজটঃ	|
অসপ ঃ	 সাদ 	 ত েযা	িগির	সাধনঃ	||	59	||

হেনাঽে হনৈ বািজত 	মহামুিনঃ	|
ব শাকােরা	ব শ	 কতরনেলা	বাযবাহনঃ	||	60	||

মংডলী	 মর ধামা	চ	 দবদানবদপহা	|
অথবশীষঃ	সামাস 	ঋকঃসহ ািমেত শণঃ	||	61	||

যজুঃ	পাদ	ভেজা	 হ ঃ	 কােশা	জংগম থা	|
অেমাঘাথঃ	 সাদ ািভগম ঃ	সুদশনঃ	||	62	||

উপহারি যঃ	শবঃ	কনকঃ	কা চনঃ	ি রঃ	|
নািভনংিদকেরা	ভাব ঃ	পু র পিতঃ	ি রঃ	||	63	||

াদশ াসন ােদ া	যেঘ া	যঘ সমািহতঃ	|
ন ং	কিল 	কাল 	মকরঃ	কালপূিজতঃ	||	64	||

সগেণা	গণ	কার 	ভত	ভাবন	সারিথঃ	|
ভ শাযী	ভ েগা া	ভ ভত র গণঃ	||	65	||

অগণৈ ব	 লাপ 	মহাঽঽ া	সবপূিজতঃ	|
শংকি শংকঃ	সংপ ঃ	 িচভতিনেষিবতঃ	||	66	||

আ ম ঃ	কেপাতে া	িব কমাপিতবরঃ	|
শােখা	িবশাখ াে াে া	হ মুজালঃ	সুিন যঃ	||	67	||

কিপেলাঽকিপলঃ	শূরাযৈ ব	পেরাঽপরঃ	|
গংধেবা	হ িদিত া শ ঃ	সুিবেঘ যঃ	সুসারিথঃ	||	68	||

পর ধাযেধা	 দবাথ	কারী	সুবাংধবঃ	|
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তংববীণী	মহােকােপা েরতা	জেলশযঃ	||	69	||

উে া	বংশকেরা	বংেশা	বংশনােদা	হ িনংিদতঃ	|
সবাংগর েপা	মাযাবী	সু েদা	হ িনেলাঽনলঃ	||	70	||

বংধেনা	বংধকতা	চ	সুবংধনিবেমাচনঃ	|
সযঘ ািরঃ	সকামািরঃ	মহাদংে া	মহাঽঽযধঃ	||	71	||

বা িনংিদতঃ	শবঃ	শংকরঃ	শংকেরাঽধনঃ	|
অমেরেশা	মহােদেবা	িব েদবঃ	সুরািরহা	||	72	||

অিহবে া	িনরিত 	 চিকতােনা	হির থা	|
অৈজকপা 	কাপালী	ি শংকরিজতঃ	িশবঃ	||	73	||

ধ ংতিরধমেকতঃ	 ংেদা	 ব বণ থা	|
ধাতা	শ 	িব 	িম া	 েবা	ধরঃ	||	74	||

ভাবঃ	সবেগা	বাযরযমা	সিবতা	রিবঃ	|
উদ 	িবধাতা	চ	মাংধাতা	ভত	ভাবনঃ	||	75	||

রিততীথ 	বা 	চ	সবকাম ণাবহঃ	|
প গেভা	মহাগভ ং বে ামেনারমঃ	||	76	||

বলবাংে াপশাংত 	পুরাণঃ	পুণ চ চরী	|
কর কতা	কালরপী	কর ভেতা	মেহ রঃ	||	77	||

সবাশেযা	দভশাযী	সেবষাং	 ািণনাংপিতঃ	|
দবেদবঃ	মুেখাঽস ঃ	সদসতঃ	সবর িবতঃ	||	78	||

কলাস	িশখরাবাসী	িহমবদঃ	িগিরসং যঃ	|
কলহারী	কলকতা	ব িবেদ া	ব দঃ	||	79	||

বিণেজা	বধেনা	বে শা	নকল ংদন দঃ	|
সার ীেবা	মহাজ 	রেলাল 	মেহৗষধঃ	||	80	||

িস াথকারী	িস াথ ংেদা	ব াকরেণা রঃ	|
িসংহনাদঃ	িসংহদং ঃ	িসংহগঃ	িসংহবাহনঃ	||	81	||

ভাবা া	জগ কাল ােলা	 লাকিহত র ঃ	|
সারংেগা	নবচ াংগঃ	 কতমালী	সভাবনঃ	||	82	||

ভতালেযা	ভতপিতরেহারা মিনংিদতঃ	||	83	||	
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বািহতা	সবভতানাং	িনলয 	িবভভবঃ	|
অেমাঘঃ	সংযেতা	হ ে া	 ভাজনঃ	 াণধারণঃ	||	84	||

ধিতমানঃ	মিতমানঃ	দ শঃ	স কত 	যগািধপঃ	|
গাপািলেগাপিত ােমা	 গাচমবসেনা	হরঃ	||	85	||

িহরণ বা 	তথা	 হাপালঃ	 েবিশনামঃ	|
িত াযী	মহাহেষা	িজতকােমা	িজেতংি যঃ	||	86	||

গাংধার 	সুরাল 	তপঃ	কম	রিতধনুঃ	|
মহাগীেতা	মহানৃে াহ েরাগণেসিবতঃ	||	87	||

মহােকতধনুধাতৈনক	সানুচর লঃ	|
আেবদনীয	আেবশঃ	সবগংধসুখাবহঃ	||	88	||

তারণ ারেণা	বাযঃ	পিরধাবিত	 চকতঃ	|
সংেযােগা	বধেনা	বে া	মহাবে া	গণািধপঃ	||	89	||

িনত া সহায 	 দবাসুরপিতঃ	পিতঃ	|
য 	য বা 	ি িবধ 	সুপবণঃ	||	90	||

আষাঢ 	সুষাড 	 েবা	হির	হেণা	হরঃ	|
বপুরাবতমােনেভ া	বসুে ে া	মহাপথঃ	||	91	||

িশেরাহারী	িবমশ 	সবল শণ	ভিষতঃ	|
অ শ 	রথ	 যাগী	চ	সবেযাগী	মহাবলঃ	||	92	||

সমা ােযাঽসমা ায ীথেদেবা	মহারথঃ	|
িনজীেবা	জীবেনা	মং ঃ	 ভাে শা	ব ককশঃ	||	93	||

র 	 ভেতা	র াংেগা	মহাঽণবিনপানিবতঃ	|
মূেলা	িবশােলা	হ মৃেতা	ব াব েপা	িনিধঃ	||	94	||

আেরাহেণা	িনেরাহ 	শলহারী	মহাতপাঃ	|
সনাকে া	মহাকে া	যগাযগ	কেরা	হিরঃ	||	95	||

যগর েপা	মহার েপা	পবেনা	গহেনা	নগঃ	|
ন ায	িনবাপণঃ	পাদঃ	পংিডেতা	হ চেলাপমঃ	||	96	||

ব মােলা	মহামালঃ	সুমােলা	ব েলাচনঃ	|
িব ােরা	লবণঃ	কপঃ	কসুমঃ	সফেলাদযঃ	||	97	||
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বষেভা	বষভাংকাংেগা	মিণ	িবে া	জটাধরঃ	|
ইংদু বসবঃ	সুমুখঃ	সুরঃ	সবাযধঃ	সহঃ	||	98	||

িনেবদনঃ	সুধাজাতঃ	সুগংধােরা	মহাধনুঃ	|
গংধমালী	চ	ভগবানঃ	উ ানঃ	সবকমণামঃ	||	99	||

মংথােনা	ব েলা	বা ঃ	সকলঃ	সবেলাচনঃ	|
তর ালী	কর ালী	ঊ 	সংহনেনা	বহঃ	||	100	||

ছ ং	সু ে া	িবখ াতঃ	সবেলাকা েযা	মহানঃ	|
মুংেডা	িবর েপা	িবকেতা	দংিড	মুংেডা	িবকবণঃ	||	101	||

হয শঃ	ককেভা	ব ী	দী িজ ঃ	সহ পাতঃ	|
সহ মূধা	 দেবং ঃ	সবেদবমেযা	 র ঃ	||	102	||

সহ বা ঃ	সবাংগঃ	শরণ ঃ	সবেলাককতঃ	|
পিব ং	ি মধমং ঃ	কিন ঃ	ক িপংগলঃ	||	103	||

দংডিবিনমাতা	শত ী	শতপাশধকঃ	|
প গেভা	মহাগেভা	 গেভা	জেলা বঃ	||	104	||

গভি কদঃ	 া	 িবদঃ	 া েণা	গিতঃ	|
অনংতর েপা	 নকা া	িত েতজাঃ	 যংভবঃ	||	105	||

ঊ গা া	প পিতবাতরংহা	মেনাজবঃ	|
চংদনী	প মালাঽগ্\{\}যঃ	সুরভ রেণা	নরঃ	||	106	||

ক ণকার	মহা ী	নীলেমৗিলঃ	িপনাকধকঃ	|
উমাপিতর মাকাংেতা	জা বী	ধ মাধবঃ	||	107	||

বেরা	বরােহা	বরেদা	বেরশঃ	সুমহা নঃ	|
মহা সােদা	দমনঃ	শ হা	 তিপংগলঃ	||	108	||

ীতা া	 যতা া	চ	সংযতা া	 ধানধকঃ	|
সবপা 	সুত াে শ া	ধমসাধারেণা	বরঃ	||	109	||

চরাচরা া	সূ া া	সুবেষা	 গা	বেষ রঃ	|
সাধ ষবসুরািদেত া	িবব ানঃ	সিবতাঽমৃতঃ	||	110	||

ব াসঃ	সবস 	সংে শেপা	িব রঃ	পযেযা	নযঃ	|
ঋতঃ	সংব সেরা	মাসঃ	প শঃ	সংখ া	সমাপনঃ	||	111	||
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কলাকা া	লেবামা া	মুহেতাঽহঃ	 শপাঃ	 শণাঃ	|
িব ে শ ং	 জাবীজং	িলংগমাদ িনংিদতঃ	||	112	||

সদসদঃ	ব মব ং	িপতা	মাতা	িপতামহঃ	|
গ ারং	 জা ারং	 মা শ ারং	ি িব পমঃ	||	113	||

িনবাণং	 াদনং	 চব	 েলাকঃ	পরাগিতঃ	|
দবাসুরিবিনমাতা	 দবাসুরপরাযণঃ	||	114	||

দবাসুর র েদেবা	 দবাসুরনম তঃ	|
দবাসুরমহামাে া	 দবাসুরগণা যঃ	||	115	||

দবাসুরগণাধ ে শা	 দবাসুরগণা ণীঃ	|
দবািতেদেবা	 দব ষেদবাসুরবর দঃ	||	116	||

দবাসুের েরােদেবা	 দবাসুরমেহ রঃ	|
সবেদবমেযাঽিচংেত া	 দবতাঽঽ াঽঽ সংভবঃ	||	117	||

উি দি েমা	 বেদ া	িবরেজা	িবরেজাঽ◌ংবরঃ	|
ঈেড া	হ ী	সুরব াে া	 দবিসংেহা	নরষভঃ	||	118	||

িববধা বরঃ	 ঃ	সবেদেবা েমা মঃ	|
য ঃ	 শাভেনা	বৈজশানঃ	 ভরব যঃ	||	119	||

র ঃ	কাংেতা	িনজঃ	সগঃ	পিব ঃ	সববাহনঃ	|
শৃংগী	শৃংগি েযা	ব 	রাজরােজা	িনরামযঃ	||	120	||

অিভরামঃ	সুরগেণা	িবরামঃ	সবসাধনঃ	|
ললাটাে শা	িব েদেহা	হিরেণা	 বচসঃ	||	121	||

াবরাণাংপিতৈ ব	িনযেমংি যবধনঃ	|
িস াথঃ	সবভতােথাঽিচংত ঃ	সত তঃ	 িচঃ	||	122	||

তািধপঃ	পরং	 	মু ানাং	পরমাগিতঃ	|
িবমুে া	মু েতজা 	 ীমানঃ	 ীবধেনা	জগতঃ	||	123	||

ীমানঃ	 ীবধেনা	জগতঃ	ওং	নম	ইিত	||

ইিত	 ী	মহাভারেত	অনুশাসন	পেব	 ী	িশব	সহ নাম	 া ম্	সংপূণম্	||
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