
িশবানংদ	লহির

কলাভ াং	চডালংকত-শিশ	কলাভ াং	িনজ	তপঃ-
ফলাভ াং	ভে 	 ক ত-ফলাভ াং	ভবত	 ম	|
িশবাভ াং-অে াক-ি ভবন	িশবাভ াং	 িদ	পুনর্-
ভবাভ াং	আনংদ	 র-দনুভবাভ াং	নিতিরযম্	||	1	||

গলংতী	শংেভা	 চ্-চিরত-সিরতঃ	িকি শ-রেজা
দলংতী	ধীকল া-সরিণ 	পতংতী	িবজযতাম্
িদশংতী	সংসার- মণ-পিরতাপ-উপশমনং
বসংতী	মচ্- চেতা- দভিব	িশবানংদ-লহরী	2

যী- বদ ং	 দ ং	ি -পুর-হরং	আদ ং	ি -নযনং
জটা-ভােরাদারং	চলদ্-উরগ-হারং	মৃগ	ধরম্
মহা- দবং	 দবং	মিয	সদয-ভাবং	প -পিতং
িচদ্-আলংবং	সাংবং	িশবম্-অিত-িবডংবং	 িদ	ভেজ	3

সহ ং	বতংেত	জগিত	িববধাঃ	 -ফলদা
ন	মেন 	 ে 	বা	তদ্-অনুসরণং	তত্-কত-ফলম্
হির- াদীনাং-অিপ	িনকট-ভাজাং-অসুলভং
িচরং	যােচ	শংেভা	িশব	তব	পদাংেভাজ-ভজনম্	4

ৃেতৗ	শাে 	 বেদ 	শকন-কিবতা-গান-ফিণেতৗ
পুরােণ	মংে 	বা	 িত-নটন-হােস -অচতরঃ
কথং	রা নাং	 ীিতর্-ভবিত	মিয	 কা(অ)হং	প -পেত
প ং	মাং	সব ন	 িথত-কপযা	পালয	িবেভা	5

ঘেটা	বা	মৃত্-িপংেডা-অিপ-অণুর্-অিপ	চ	ধেমা-অি র্-অচলঃ
পেটা	বা	তংতর্-বা	পিরহরিত	িকং	 ঘার-শমনম্
বথা	কংঠ- শাভং	বহিস	তরসা	তক-বচসা
পদাংেভাজং	শংেভার্-ভজ	পরম- সৗখ ং	 জ	সুধীঃ	6

মনস্- ত	পাদাে 	িনবসত	বচঃ	 া -ফিণেতৗ
কেরৗ	চ-অভ চাযাং	 িতর্-অিপ	কথাকণন-িবেধৗ
তব	ধ ােন	বি র্-নযন-যগলং	মূ ত-িবভেব
পর- ংথান্	 কর্-বা	পরম-িশব	জােন	পরম্-অতঃ	7

যথা	বি ঃ- ে ৗ	রজতং	ইিত	কাচা িন	মিণর্-
জেল	 পে ট	 শীরং	ভবিত	মৃগ-ত ণাসু	সিললম্
তথা	 দব- াংত া	ভজিত	ভবদ্-অন ং	জড	জেনা
মহা- দেবশং	 াং	মনিস	চ	ন	ম া	প -পেত	8
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গভীের	কাসাের	িবশিত	িবজেন	 ঘার-িবিপেন
িবশােল	 শেল	চ	 মিত	কসুমাথং	জড-মিতঃ
সমৈপ কং	 চতঃ-সরিসজং	উমা	নাথ	ভবেত
সুেখন-অব াতং	জন	ইহ	ন	জানািত	িকম্-অেহা	9

নর ং	 দব ং	নগ-বন-মৃগ ং	মশকতা
প ং	কীট ং	ভবত	িবহগ ািদ-জননম্
সদা	 ত্-পাদা - রণ-পরমানংদ-লহরী
িবহারাস ং	 চদ্- দযং-ইহ	িকং	 তন	বপুশা	10

বটবা	 গহী	বা	যিতর্-অিপ	জ 	বা	তিদতেরা
নেরা	বা	যঃ	কি দ্-ভবত	ভব	িকং	 তন	ভবিত
যদীযং	 ত্-প ং	যিদ	ভবদ্-অধীনং	প -পেত
তদীযস্- ং	শংেভা	ভবিস	ভব	ভারং	চ	বহিস	11

হাযাং	 গেহ	বা	বিহর্-অিপ	বেন	বা(অ)ি -িশখের
জেল	বা	বে ৗ	বা	বসত	বসেতঃ	িকং	বদ	ফলম্
সদা	যৈস বাংতঃকরণম্-অিপ	শংেবা	তব	পেদ
ি তং	চ�দ্- যােগা(অ) সৗ	স	চ	পরম- যাগী	স	চ	সুখী	12

অসাের	সংসাের	িনজ-ভজন-দূের	জডিধযা
ভরমংতং	মাম্-অংধং	পরম-কপযা	পাতম্	উিচতম্
মদ্-অন ঃ	 কা	দীনস্-তব	কপণ-র শািত-িনপুণস্-
দ্-অন ঃ	 কা	বা	 ম	ি -জগিত	শরণ ঃ	প -পেত	13

ভস্- ং	দীনানাং	খলু	পরম-বংধঃ	প -পেত
মুেখ া(অ)হং	 তশাম্-অিপ	িকম্-উত	বংধ ম্-অনেযাঃ
ৈযব	 শংতব াঃ	িশব	মদ্-অপরাধাশ্-চ	সকলাঃ
য াত্-কতব ং	মদ্-অবনম্-ইযং	বংধ-সরিণঃ	14

উেপ শা	 না	 চত্	িকং	ন	হরিস	ভবদ্-ধ ান-িবমুখাং
দুরাশা-ভিয ঠাং	িবিধ-িলিপম্-অশে া	যিদ	ভবান্
িশরস্-তদ্-বিদধা ং	ন	নখলু	সুব ং	প -পেত
কথং	বা	িনর্-য ং	কর-নখ-মুেখৈনব	লুিলতম্	15

িবিরি চর্-দীঘাযর্-ভবত	ভবতা	তত্-পর-িশরশ্-
চত কং	সংর শ ং	স	খলু	ভিব	 দন ং	িলিখতবান্
িবচারঃ	 কা	বা	মাং	িবশদ-কপযা	পািত	িশব	 ত
কটা শ-ব াপারঃ	 যম্-অিপ	চ	দীনাবন-পরঃ	16

ফলাদ্-বা	পুণ ানাং	মিয	কর ণযা	বা	 িয	িবেভা
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সে (অ)িপ	 ািমন্	ভবদ্-অমল-পাদা -যগলম্
কথং	পেশ যং	মাং	 গযিত	নমঃ-সং ম-জুশাং
িনিলংপানাং	 িণর্-িনজ-কনক-মািণক -মকৈটঃ	17

ম্-এেকা	 লাকানাং	পরম-ফলেদা	িদব -পদবীং
বহংতস্- ূলাং	পুনর্-অিপ	ভজংেত	হির-মুখাঃ
িকযদ্-বা	দাি শণ ং	তব	িশব	মদাশা	চ	িকযতী
কদা	বা	মদ্-র শাং	বহিস	কর ণা-পূিরত-দৃশা	18

দুরাশা-ভিযে ঠ	দুরিধপ-গৃহ- ার-ঘটেক
দুরংেত	সংসাের	দুিরত-িনলেয	দুঃখ	জনেক
মদাযাসম্	িকং	ন	ব পনযিস	কেস াপকতেয
বেদযং	 ীিতশ্- চত্	তব	িশব	কতাথাঃ	খলু	বযম্	19

সদা	 মাহাটব াং	চরিত	যবতীনাং	কচ-িগেরৗ
নটত ্-আশা-শাখাস্-বটিত	ঝ িত	 রম্-অিভতঃ
কপািলন্	িভে শা	 ম	 দয-কিপম্-অত ংত-চপলং
দৃঢং	ভ া	ব া	িশব	ভবদ্-অধীনং	কর 	িবেভা	20

ধিত- ংভাধারং	দৃঢ- ণ	িনব াং	সগমনাং
িবিচ াং	প াঢ াং	 িত-িদবস-স াগ-ঘ তাম্
রাের	মে তঃ- ট-পট-ক ং	 াপ 	িবশদাং

জয	 ািমন্	শ া	সহ	িশব	গৈণঃ- সিবত	িবেভা	21

েলাভাৈদ র্-অথাহরণ-পর-তংে া	ধিন-গৃেহ
েবেশাদু ঃ-সন্	 মিত	ব ধা	ত র-পেত

ইমং	 চতশ্- চারং	কথম্-ইহ	সেহ	শ কর	িবেভা
তবাধীনং	ক া	মিয	িনরপরােধ	কর 	কপাম্	22

কেরািম	 ত্-পূজাং	সপিদ	সুখেদা	 ম	ভব	িবেভা
িবিধ ং	িব ণু ম্	িদশিস	খলু	তস াঃ	ফলম্-ইিত
পুন 	 াং	 টং	িদিব	ভিব	বহন্	পি শ-মৃগতাম্-
অদৃ া	তত্- খদং	কথম্-ইহ	সেহ	শ কর	িবেভা	23

কদা	বা	 কলােস	কনক-মিণ- সৗেধ	সহ-গৈণর্-
বসন্	শংেভার্-অে 	 ট-ঘ ত-মূধা িল-পুটঃ
িবেভা	সাংব	 ািমন্	পরম-িশব	পাহীিত	িনগদন্
িবধাতঋণাং	ক ান্	 শণম্-ইব	িবেনশ ািম	সুখতঃ	24

ৈবর্- াদীনাং	জয-জয-বেচািভর্-িনযমানাং
গণানাং	 কলীিভর্-মদকল-মেহা শস 	ককিদ
ি তং	নীল- ীবং	ি -নযনং-উমাি ট-বপুশং
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কদা	 াং	পেশ যং	কর-ধত-মৃগং	খংড-পর ম্	25

কদা	বা	 াং	দৃ া	িগিরশ	তব	ভব াি -যগলং
গৃহী া	হ াভ াং	িশরিস	নযেন	ব শিস	বহন্
সমাি শ া ায	 ট-জলজ-গংধান্	পিরমলান্-
অলভ াং	 াৈদ র্-মুদম্-অনুভিবশ ািম	 দেয	26

করে 	 হমাে ৗ	িগিরশ	িনকটে 	ধন-পেতৗ
গৃহে 	 ভজা(অ)মর-সুরিভ-িচংতামিণ-গেণ
িশরে 	শীতাংেশ 	চরণ-যগলে (অ)িখল	 েভ
কম্-অথং	দােস (অ)হং	ভবত	ভবদ্-অথং	মম	মনঃ	27

সারপ ং	তব	পূজেন	িশব	মহা- দেবিত	সংকীতেন
সামীপ ং	িশব	ভি -ধয-জনতা-সাংগত -সংভাশেণ
সােলাক ং	চ	চরাচরা ক-তনু-ধ ােন	ভবানী-পেত
সাযজ ং	মম	িসি ম্-অ 	ভবিত	 ািমন্	কতােথা হম্	28

ত্-পাদাংবজম্-অচযািম	পরমং	 াং	িচংতযািম-অ হং
াম্-ঈশং	শরণং	 জািম	বচসা	 াম্-এব	যােচ	িবেভা

বী শাং	 ম	িদশ	চা শীং	স-কর ণাং	িদৈব শ্-িচরং	 া থতাং
শংেভা	 লাক- েরা	মদীয-মনসঃ	 সৗেখ াপেদশং	কর 	29

বে াদ্-ধত	িবেধৗ	সহ -করতা	পু পাচেন	িব ণুতা
গংেধ	গংধ-বহা তা(অ) -পচেন	বিহর্-মুখাধ শতা
পাে 	কা চন-গভতাি 	মিয	 চদ্	বােলংদু	চডা-মেণ

শাং	করবািণ	 ত	প -পেত	 ািমন্	ি - লাকী- েরা	30

নালং	বা	পরেমাপকারকম্-ইদং	 কং	পশূনাং	পেত
পশ ন্	কি শ-গতান্	চরাচর-গণান্	বাহ ি তান্	রি শতম্
সবামত -পলাযেনৗশধম্-অিত- ালা-করং	ভী-করং
িনি শ ং	গরলং	গেল	ন	গিলতং	 না ীণম্-এব- যা	31

ােলা ঃ	সকলামরািত-ভযদঃ	 লঃ	কথং	বা	 যা
দৃ টঃ	িকং	চ	কের	ধতঃ	কর-তেল	িকং	প -জংব-ফলম্
িজ াযাং	িনিহত 	িস -ঘ কা	বা	কংঠ- দেশ	ভতঃ
িকং	 ত	নীল-মিণর্-িবভশণম্-অযং	শংেভা	মহা ন্	বদ	32

নালং	বা	সকদ্-এব	 দব	ভবতঃ	 সবা	নিতর্-বা	নুিতঃ
পূজা	বা	 রণং	কথা- বণম্-অিপ-আেলাকনং	মাদৃশাম্
ািম ্-অি র- দবতানুসরণাযােসন	িকং	লভ েত

কা	বা	মুি র্-ইতঃ	কেতা	ভবিত	 চত্	িকং	 াথনীযং	তদা	33
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িকং	 মস্-তব	সাহসং	প -পেত	কস াি 	শংেভা	ভবদ্-
ধযং	 চদৃশম্-আ নঃ-ি িতর্-ইযং	চাৈন ঃ	কথং	লভ েত
শ দ্- দব-গণং	 সন্-মুিন-গণং	নশ ত্- প চং	লযং

পশ ন্-িনভয	এক	এব	িবহরিত-আনংদ-সাংে া	ভবান্	34

যাগ- শম-ধরং-ধরস 	সকলঃ- যঃ	 েদােদ ািগেনা
দৃ টাদৃ ট-মেতাপেদশ-কিতেনা	বাহ াংতর-ব ািপনঃ
সব নস 	দযা-করস 	ভবতঃ	িকং	 বিদতব ং	মযা
শংেভা	 ং	পরমাংতরংগ	ইিত	 ম	িচে 	 রািম-অ হম্	35

ভে া	ভি - ণাবেত	মুদ্-অমৃতা-পূেণ	 সে 	মনঃ
কংেভ	সাংব	তবাি -প ব	যগং	সং াপ 	সংিবত্-ফলম্
স ং	মং ম্-উদীরযন্-িনজ	শরীরাগার	 ি ং	বহন্
পুণ াহং	 ক 	কেরািম	র িচরং	কল াণম্-আপাদযন্	36

আ াযাংবিধম্-আদেরণ	সুমনঃ-স ঘাঃ-সমুদ ন্-মেনা
মংথানং	দৃঢ	ভি -র ু-সিহতং	ক া	মিথ া	ততঃ
সামং	ক -তর ং	সু-পব-সুরিভং	িচংতা-মিণং	ধীমতাং
িনত ানংদ-সুধাং	িনরংতর-রমা- সৗভাগ ম্-আত েত	37

াক্-পুণ াচল-মাগ-দ শত-সুধা-মূ তঃ	 স ঃ-িশবঃ
সামঃ-সদ্- ণ- সিবেতা	মৃগ-ধরঃ	পূণাস্-তেমা- মাচকঃ
চতঃ	পু কর-লি শেতা	ভবিত	 চদ্-আনংদ-পােথা-িনিধঃ
াগে ন	িবজৃংভেত	সুমনসাং	বি স্-তদা	জাযেত	38

ধেমা	 ম	চতর্-অি কঃ	সুচিরতঃ	পাপং	িবনাশং	গতং
কাম- াধ-মদাদেযা	িবগিলতাঃ	কালাঃ	সুখািব কতাঃ
নানানংদ-মেহৗশিধঃ	সুফিলতা	 কবল 	নােথ	সদা

মােন 	মানস-পুংডরীক-নগের	রাজাবতংেস	ি েত	39

ধী-যংে ণ	বেচা-ঘেটন	কিবতা-কেল াপকল া ৈমর্-
আনীৈত 	সদািশবস 	চিরতাংেভা-রািশ-িদব ামৃৈতঃ
ত্- কদার-যতাশ্-চ	ভি -কলমাঃ	সাফল ম্-আত েত

দু ভ শান্-মম	 সবকস 	ভগবন্	িবে শ	ভীিতঃ	কতঃ	40

পােপা পাত-িবেমাচনায	র িচৈর যায	মৃত ং-জয
া -ধ ান-নিত- িদি শণ-সপযােলাকনাকণেন

িজ া-িচ -িশেরাি -হ -নযন- াৈ র্-অহম্	 া থেতা
মাম্-আ নাপয	তন্-িনরপয	মু র্-মােমব	মা	 ম(অ)বচঃ	41

গাংভীযং	পিরখা-পদং	ঘন-ধিতঃ	 াকার-উদ দ্- ণ
ামশ্-চা -বলং	ঘেনংি য-চেযা	 ারািণ	 দেহ	ি তঃ
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িবদ া-ব -সমৃি র্-ইিত-অিখল-সাম ী-সেমেত	সদা
দুগািত-ি য- দব	মামক-মেনা-দুেগ	িনবাসং	কর 	42

মা	গ 	 ম্-ইতস্-তেতা	িগিরশ	 ভা	মেয ব	বাসং	কর
ািম ্-আিদ	িকরাত	মামক-মনঃ	কাংতার-সীমাংতের

বতংেত	ব েশা	মৃগা	মদ-জুেশা	মা সয- মাহাদযস্-
তান্	হ া	মৃগযা-িবেনাদ	র িচতা-লাভং	চ	সং া িস	43

কর-ল 	মৃগঃ	করীং -ভে গা
ঘন	শাদূল-িবখংডেনা(অ) -জংতঃ
িগিরেশা	িবশদ্-আকিতশ্-চ	 চতঃ
কহের	প চ	মুেখাি 	 ম	কেতা	ভীঃ	44

চংদঃ-শািখ-িশখাি ৈতর্-ি জ-বৈরঃ	সংেসিবেত	শা েত
সৗখ াপািদিন	 খদ- ভিদিন	সুধা-সাৈরঃ	ফৈলর্-দীিপেত
চতঃ	পি শ-িশখা-মেণ	ত জ	বথা-স চারম্-অৈন র্-অলং
িনত ং	শ কর-পাদ-প -যগলী-নীেড	িবহারং	কর 	45

আকীেণ	নখ-রািজ-কাংিত-িবভৈবর্-উদ ত্-সুধা- বভৈবর্-
আেধৗেতিপ	চ	প -রাগ-লিলেত	হংস- ৈজর্-আি েত
িনত ং	ভি -বধ	গৈণশ্-চ	রহিস	 া-িবহারং	কর
ি া	মানস-রাজ-হংস	িগিরজা	নাথাি - সৗধাংতের	46

শংভ-ধ ান-বসংত-সি গিন	 দারােম(অ)ঘ-জীণ দাঃ
া	ভি 	লতা টা	িবলিসতাঃ	পুণ - বাল-ি তাঃ

দীপ ংেত	 ণ- কারকা	জপ-বচঃ	পু পািণ	সদ্-বাসনা
নানানংদ-সুধা-মরংদ-লহরী	সংিবত্-ফলাভ িতঃ	47

িনত ানংদ-রসালযং	সুর-মুিন- াংতাংবজাতা যং
ং	সদ্-ি জ- সিবতং	কলুশ- ত্-সদ্-বাসনািব কতম্

শংভ-ধ ান-সেরাবরং	 জ	মেনা-হংসাবতংস	ি রং
িকং	 া য-প ল- মণ-সংজাত- মং	 া িস	48

আনংদামৃত-পূিরতা	হর-পদাংেভাজালবােলাদ তা
েযাপ ম্-উেপত 	ভি 	লিতকা	শােখাপশাখাি তা

উৈ র্-মানস-কাযমান-পটলীম্-আ ম 	িনশ্-ক শা
িনত াভী ট-ফল- দা	ভবত	 ম	সত্-কম-সংব ধতা	49

সংধ ারংভ-িবজৃংিভতং	 িত-িশর- ানাংতর্-আিধি ঠতং
স- ম	 মরািভরামম্-অসকত্	সদ্-বাসনা- শািভতম্
ভাগীং াভরণং	সম -সুমনঃ-পূজ ং	 ণািব কতং
সেব	 ী-িগির-মি কাজুন-মহা-িল গং	িশবািলি গতম্	50
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ভ গী া-নটেনা কটঃ	কির-মদ- াহী	 রন্-মাধব-
আ ােদা	নাদ-যেতা	মহািসত-বপুঃ	পে চ ণা	চাদৃতঃ
সত্-প শঃ	সুমেনা-বেন 	স	পুনঃ	সা শান্-মদীেয	মেনা
রাজীেব	 মরািধেপা	িবহরতাং	 ী	 শল-বাসী	িবভঃ	51

কার ণ ামৃত-ব শণং	ঘন-িবপদ্- ী ি দা-কমঠং
িবদ া-সস -ফেলাদযায	সুমনঃ-সংেসব ম্-ই াকিতম্
নৃত দ্-ভ -মযরম্-অি -িনলযং	চ চজ্-জটা-মংডলং
শংেভা	বা চিত	নীল-কংধর-সদা	 াং	 ম	মনশ্-চাতকঃ	52

আকােশন	িশখী	সম 	ফিণনাং	 ন া	কলাপী	নতা-
(অ)নু ািহ- ণেবাপেদশ-িননৈদঃ	 ককীিত	 যা	গীযেত
শ ামাং	 শল-সমু বাং	ঘন-র িচং	দৃ া	নটংতং	মুদা
বদাংেতাপবেন	িবহার-রিসকং	তং	নীল-কংঠং	ভেজ	53

সংধ া	ঘম-িদনাত েযা	হির-করাঘাত- ভতানক-
ােনা	বািরদ	গ জতং	িদিবশদাং	দৃি ট টা	চ চলা

ভ ানাং	পিরেতাশ	বা প	িবতিতর্-বি টর্-মযরী	িশবা
যি ্-উ ল-তাংডবং	িবজযেত	তং	নীল-কংঠং	ভেজ	54

আদ াযািমত- তজেস- িত-পৈদর্- বদ ায	সাধ ায	 ত
িবদ ানংদ-মযা েন	ি -জগতঃ-সংর শেণােদ ািগেন
ধ যাযািখল- যািগিভঃ-সুর-গৈণর্- গযায	মাযািবেন
সম ক্	তাংডব-সং মায	জ েন	 সযং	নিতঃ-শংভেব	55

িনত ায	ি - ণা েন	পুর-িজেত	কাত াযনী- যেস
সত াযািদ	কটংিবেন	মুিন-মনঃ	 ত শ-িচন্-মূতেয
মাযা-সৃ ট-জগত্- যায	সকল-আ াযাংত-স চািরেণ
সাযং	তাংডব-সং মায	জ েন	 সযং	নিতঃ-শংভেব	56

িনত ং	 াদর- পাশণায	সকলান্-উি শ 	িব াশযা
ব থং	পযটনং	কেরািম	ভবতঃ- সবাং	ন	জােন	িবেভা
মজ্-জ াংতর-পুণ -পাক-বলতস্- ং	শব	সবাংতরস্-
িত ঠেস ব	িহ	 তন	বা	প -পেত	 ত	র শণীেযা(অ) হম্	57

এেকা	বািরজ-বাংধবঃ	ি শিত-নেভা	ব া ং	তেমা-মংডলং
িভ া	 লাচন- গাচেরািপ	ভবিত	 ং	 কা -সূয- ভঃ
বদ ঃ	িকং	ন	ভবস েহা	ঘন-তরং	কীদৃ ভেবন্-ম মস্-
তত্-সবং	ব পনীয	 ম	প -পেত	সা শাত্	 সে া	ভব	58

হংসঃ	প -বনং	সিম িত	যথা	নীলাংবদং	চাতকঃ
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কাকঃ	 কাক-নদ-ি যং	 িত-িদনং	চং ং	চেকারস্-তথা
চেতা	বা চিত	মামকং	প -পেত	িচন্-মাগ	মৃগ ং	িবেভা
গ রী	নাথ	ভবত্-পদা -যগলং	 কবল - সৗখ - দম্	59

রাধস্- তায তঃ	 েমণ-পিথকশ্-চাযাং	তেরার্-বি টতঃ
ভীতঃ	 	গৃহং	গৃহ ম্-অিতিথর্-দীনঃ	 ভং	ধা মকম্
দীপং	সংতমসাকলশ্-চ	িশিখনং	শীতাবতস্- ং	তথা
চতঃ-সব-ভযাপহং- জ	সুখং	শংেভাঃ	পদাংেভার হম্	60

অে কালং	িনজ	বীজ	সংতিতর্-অয াংেতাপলং	সূিচকা
সা ী	 নজ	িবভং	লতা	ি শিত-র হং	িসংধহ্-সিরদ্-ব ভম্
াে াতীহ	যথা	তথা	প -পেতঃ	পাদারিবংদ- যং
চেতাবি র্-উেপত 	িত ঠিত	সদা	সা	ভি র্-ইিত-উচ েত	61

আনংদা িভর্-আতেনািত	পুলকং	 নমল তশ্-চাদনং
বাচা	শ খ	মুেখ	ি ৈতশ্-চ	জঠরা-পূ তং	চির ামৃৈতঃ
র াৈ শর্-ভিসেতন	 দব	বপুেশা	র শাং	ভবদ্-ভাবনা-
পযে ক	িবিনেবশ 	ভি 	জননী	ভ াভকং	র শিত	62

মাগা-ব তত	পাদুকা	প -পেতর্-অংগস 	কচাযেত
গংডশাংব-িনেশচনং	পুর-িরেপার্-িদব ািভেশকাযেত
িকি চদ্-ভি শত-মাংস- শশ-কবলং	নেব াপহারাযেত
ভি ঃ	িকং	ন	কেরািত-অেহা	বন-চেরা	ভ াবত সাযেত	63

ব শ াডনম্-অংতকস 	ক নাপ ার	স দনং
ভ-ভত্-পযটনং	নমত্-সুর-িশরঃ- কা র	স ঘশণম্
কেমদং	মৃদুলস 	তাবক-পদ- ং স 	 গ রী-পেত
মে েতা-মিণ-পাদুকা-িবহরণং	শংেভা	সদা গী-কর 	64

ব শস্-তাডন	শ কযা	িবচিলেতা	 বব েতা	িনজরাঃ
কা েরা ল-র -দীপ-কিলকা-নীরাজনং	কবেত
দৃ া	মুি -বধস্-তেনািত	িনভতাে শং	ভবানী-পেত
যচ্- চতস্-তব	পাদ-প -ভজনং	তেস হ	িকং	দুর্-লভম্	65

ীডাথং	সৃজিস	 প চম্-অিখলং	 ীডা-মৃগাস্- ত	জনাঃ
যত্-কমাচিরতং	মযা	চ	ভবতঃ	 ীৈত 	ভবেত ব	তত্
শংেভা	 স 	কতহলস 	করণং	মে ি টতং	িনি তং
ত ান্-মামক	র শণং	প -পেত	কতব ম্-এব	 যা	66

ব -িবধ-পিরেতাশ-বা প-পূর-
ট-পুলকাি কত-চার - ভাগ-ভিমম্

িচর-পদ-ফল-কাি শ- সব মানাং
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পরম	সদািশব-ভাবনাং	 পেদ 	67

অিমত-মুদমৃতং	মু র্-দুহংতীং
িবমল-ভবত্-পদ- গা ঠম্-আবসংতীম্
সদয	প -পেত	সুপুণ -পাকাং
মম	পিরপালয	ভি 	 ধনুম্-একাম্	68

জডতা	প তা	কলি কতা
ক ল-চর ং	চ	নাি 	মিয	 দব
অি 	যিদ	রাজ- মৗেল
ভবদ্-আভরণস 	নাি 	িকং	পা ম্	69

অরহিস	রহিস	 তং -ব া
বির-বিসতং	সুলভঃ	 স -মূ তঃ
অগিণত	ফল-দাযকঃ	 ভর্- ম
জগদ্-অিধেকা	 িদ	রাজ- শখেরাি 	70

আরঢ-ভি - ণ-কি চত-ভাব-চাপ-
যৈ ঃ-িশব- রণ-বাণ-গৈণর্-অেমাৈঘঃ
িন জত 	িকি শ-িরপূন্	িবজযী	সুধীং ঃ-
সানংদম্-আবহিত	সুি র-রাজ-ল ম্	71

ধ ানা েনন	সমেব শ 	তমঃ- েদশং
িভ া	মহা-বিলিভর্-ঈ র	নাম-মংৈ ঃ
িদব াি তং	ভজগ-ভশণম্-উ হংিত
য	পাদ-প ম্-ইহ	 ত	িশব	 ত	কতাথাঃ	72

ভ-দারতাম্-উদবহদ্-যদ্-অেপ শযা	 ী-
ভ-দার	এব	িকমতঃ	সুমেত	লভ
কদারম্-আকিলত	মুি 	মেহৗশধীনাং
পাদারিবংদ	ভজনং	পরেম রস 	73

আশা-পাশ- শ-দুর্-বাসনািদ-
ভেদাদু ৈ র্-িদব -গংৈধর্-অমংৈদঃ
আশা-শা কস 	পাদারিবংদং
চতঃ- প ং	বািসতাং	 ম	তেনাত	74

কল ািণনং	সরস-িচ -গিতং	সেবগং
সেবি গত নম্-অনঘং	 ব-ল শণাঢ ম্
চতস্-তর গম্-অিধর হ 	চর	 রাের
নতঃ-সম 	জগতাং	বশভািধর ঢ	75
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ভি র্-মেহশ-পদ-পু করম্-আবসংতী
কাদংিবনীব	কর েত	পিরেতাশ-বশম্
সংপূিরেতা	ভবিত	যস 	মনস্-তটাকস্-
তজ্-জ -সস ম্-অিখলং	সফলং	চ	নান ত্	76

বি ঃ-ি রা	ভিবতম্-ঈ র-পাদ-প
স া	বধর্-িবরিহণীব	সদা	 রংতী
সদ্-ভাবনা- রণ-দশন-কীতনািদ
সে ািহেতব	িশব-মং -জেপন	িবংেত	77

সদ্-উপচার-িবিধ -অনু- বািধতাং
সিবনযাং	সু দং	সদুপাি তাম্
মম	সমু র	বি ম্-ইমাং	 েভা
বর- েণন	নেবাঢ-বধম্-ইব	78

িনত ং	 যািগ-মনহ্-সেরাজ-দল-স চার- শমস্- ত্- মঃ-
শংেভা	 তন	কথং	কেঠার-যম-রাড্-ব শঃ-কবাট- শিতঃ
অত ংতং	মৃদুলং	 দ্-অি -যগলং	হা	 ম	মনশ্-িচংতযিত-
এতল্- লাচন- গাচরং	কর 	িবেভা	হে ন	সংবাহেয	79

এশ েত শ	জিনং	মেনা(অ)স 	ক নং	তি ন্-নটানীিত	মদ্-
র শাৈয	িগির	সীি 	 কামল-পদ-ন াসঃ	পুরাভ ািসতঃ
না- চদ্-িদব -গৃহাংতের 	সুমনস্-তে 	 বদ ািদ
াযঃ-স সু	িশলা-তেল 	নটনং	শংেভা	িকমথং	তব	80

কি চত্-কালম্-উমা-মেহশ	ভবতঃ	পাদারিবংদাচৈনঃ
কি চদ্-ধ ান-সমািধিভশ্-চ	নিতিভঃ	কি চত্	কথাকণৈনঃ
কি চত্	কি চদ্-অেব শৈণশ্-চ	নুিতিভঃ	কি চদ্-দশাম্-ঈদৃশীং
যঃ	 াে ািত	মুদা	 দ্-অ পত	মনা	জীবন্	স	মু ঃ	খলু	81

বাণ ং	বশভ ম্-অধ-বপুশা	ভাযা ম্-আযা-পেত
ঘািণ ং	সিখতা	মৃদ গ	বহতা	 চত ািদ	রপং	দেধৗ
ত্-পােদ	নযনাপণং	চ	কতবান্	 দ্- দহ	ভােগা	হিরঃ

পূজ াত্-পূজ -তরঃ-স	এব	িহ	ন	 চত্	 কা	বা	তদেন া(অ)িধকঃ	82

জনন-মৃিত-যতানাং	 সবযা	 দবতানাং
ন	ভবিত	সুখ- লশঃ	সংশেযা	নাি 	ত
অজিনম্-অমৃত	রপং	সাংবম্-ঈশং	ভজংেত
য	ইহ	পরম	 সৗখ ং	 ত	িহ	ধন া	লভংেত	83

িশব	তব	পিরচযা	সি ধানায	 গ যা
ভব	মম	 ণ-ধযাং	বি -কন াং	 দােস
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সকল-ভবন-বংেধা	সি দ্-আনংদ-িসংেধা
সদয	 দয- গেহ	সবদা	সংবস	 ম্	84

জলিধ	মথন	দে শা	 নব	পাতাল	 ভদী
ন	চ	বন	মৃগযাযাং	 নব	লু ঃ	 বীণঃ
অশন-কসুম-ভশা-ব -মুখ াং	সপযাং
কথয	কথম্-অহং	 ত	ক যানীংদু- মৗেল	85

পূজা- ব -সমৃ েযা	িবরিচতাঃ	পূজাং	কথং	কমেহ
পি শ ং	ন	চ	বা	কী ম্-অিপ	ন	 া ং	মযা	দুর্-লভম্
জােন	ম কম্-অি -প বম্-উমা-জােন	ন	 ত(অ)হং	িবেভা
ন	 নাতং	িহ	িপতামেহন	হিরণা	তে ন	তদ্-র িপণা	86

অশনং	গরলং	ফণী	কলােপা
বসনং	চম	চ	বাহনং	মেহা শঃ
মম	দাস িস	িকং	িকম্-অি 	শংেভা
তব	পাদাংবজ-ভি ম্-এব	 দিহ	87

যদা	কতাংেভা-িনিধ- সত-বংধনঃ
কর -লাধঃ-কত-পবতািধপঃ
ভবািন	 ত	লি ঘত-প -সংভবস্-
তদা	িশবাচা- ব	ভাবন- শমঃ	88

নিতিভর্-নুিতিভস্- ম্-ঈশ	পূজা
িবিধিভর্-ধ ান-সমািধিভর্-ন	ত টঃ
ধনুশা	মুসেলন	চা িভর্-বা
বদ	 ত	 ীিত-করং	তথা	কেরািম	89

বচসা	চিরতং	বদািম	শংেভার্-
অহম্-উেদ াগ	িবধাসু	 ত(অ) স ঃ
মনসাকিতম্-ঈ রস 	 সেব
িশরসা	 চব	সদািশবং	নমািম	90

আদ া(অ)িবদ া	 দ্-গতা	িনগতাসীত্-
িবদ া	 দ া	 দ্-গতা	 ত্- সাদাত্
সেব	িনত ং	 ী-করং	 ত্-পদা ং
ভােব	মুে র্-ভাজনং	রাজ- মৗেল	91

দূরীকতািন	দুিরতািন	দুর শরািণ
দৗর্-ভাগ -দুঃখ-দুরহংকিত-দুর্-বচাংিস
সারং	 দীয	চিরতং	িনতরাং	িপবংতং
গ রীশ	মাম্-ইহ	সমু র	সত্-কটাৈ শঃ	92
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সাম	কলা-ধর- মৗেলৗ
কামল	ঘন-কংধের	মহা-মহিস
ািমিন	িগিরজা	নােথ

মামক	 দযং	িনরংতরং	রমতাম্	93

সা	রসনা	 ত	নযেন
তােবব	কেরৗ	স	এব	কত-কত ঃ
যা	 য	 যৗ	 যা	ভগং
বদতীে শেত	সদাচতঃ	 রিত	94

অিত	মৃদুেলৗ	মম	চরেণ -
অিত	ক নং	 ত	মেনা	ভবানীশ
ইিত	িবিচিক সাং	সংত জ
িশব	কথম্-আসীদ্-িগেরৗ	তথা	 েবশঃ	95

ধযা কেশন	িনভতং
রভসাদ্-আকশ 	ভি -শৃ খলযা
পুর-হর	চরণালােন
দয-মেদভং	বধান	িচদ্-যংৈ ঃ	96

চরত িভতঃ	 গ -ব া
মদবান্-এশ	মনঃ-করী	গরীযান্
পিরগৃহ 	নেযন	ভি -র া
পরম	 াণু-পদং	দৃঢং	নযামুম্	97

সবাল কার-য াং	সরল-পদ-যতাং	সাধ-ব াং	সুবণাং
সি ঃ-স য-মানাং	সরস	 ণ-যতাং	লি শতাং	ল শণাঢ াম্
উদ দ্-ভশা-িবেশশাম্-উপগত-িবনযাং	 দ াত-মানাথ- রখাং
কল াণীং	 দব	 গ রী-ি য	মম	কিবতা-কন কাং	 ং	গৃহাণ	98

ইদং	 ত	য ং	বা	পরম-িশব	কার ণ 	জলেধ
গেতৗ	িতযগ্-রপং	তব	পদ-িশেরা-দশন-িধযা
হির- ােণ 	 তৗ	িদিব	ভিব	চরংেতৗ	 ম-যেতৗ
কথং	শংেভা	 ািমন্	কথয	মম	 বেদ ািস	পুরতঃ	99

াে ণালম্-অহং	 বি ম	ন	মৃশা	 দবা	িবির চাদযঃ
ত ানাং	গণনা- স গ-সমেয	 াম্-অ গণ ং	িবদুঃ

মাহা া -িবচারণ- করেণ	ধানা-তশে ামবদ্-
ধতাস্- াং	িবদুর্-উ েমা ম	ফলং	শংেভা	ভবত্- সবকাঃ	100
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