
ী	দুগা	ন 	মািলকা	 িত

িবরাটনগরং	রম ং	গ মােনা	যিধ রঃ	|
অ ব নসা	 দবীং	দুগাং	ি ভবেন রীম্	||	1	||

যেশাদাগভসংভতাং	নারাযণবরি যাম্	|
নংদেগাপকেলজাতাং	মংগল াং	কলবধনীম্	||	2	||

কংসিব াবণকরীং	অসুরাণাং	 যংকরীম্	|
িশলাতটিবিনি াং	আকাশং	 িতগািমনীম্	||	3	||

বাসুেদবস 	ভিগনীং	িদব মাল 	িবভিষতাম্	|
িদব াংবরধরাং	 দবীং	খ েখটকধািরণীম্	||	4	||

ভারাবতরেণ	পুেণ 	 য	 রংিত	সদািশবাম্	|
তাৈ 	তারযেত	পাপাত্	পংেকগািমব	দুবলাম্	||	5	||

াতং	 চ েম	ভেযা	িবিবৈধঃ	 া সংভৈবঃ	|
আমং 	দশনাকাং ী	রাজা	 দবীং	সহানুজঃ	||	6	||

নেমাঽ 	বরেদ	কে 	কমাির	 চািরিণ	|
বালাক	সদৃশাকাের	পূণচং িনভানেন	||	7	||

চতভেজ	চতবে 	পীনে ািণপেযাধের	|
মযরিপংছবলেয	 কযরাংগদধািরিণ	||	8	||

ভািস	 দিব	যদা	প া	নারাযণপির হঃ	|
রপং	 চযং	চ	িবশদং	তব	 খচির	||	9	||

ক িবসমা	ক া	সংকষণসমাননা	|
িব তী	িবপুেলৗ	বাহ	শ জসমু েযৗ	||	10	||

পা ী	চ	পংকজী	কং 	 ী	িব া	চ	যা	ভিব	|
পাশং	ধনুমহাচ ং	িবিবধান াযধািন	চ	||	11	||

কংডলাভ াং	সুপূণাভ াং	কণাভ াং	চ	িবভিষতা	|
চং িব া ধনা	 দিব	মুেখন	 ং	িবরাজেস	||	12	||

মুকেটন	িবিচে ণ	 কশবংেধন	 শািভনা	|
ভজংগাঽেভাগবােসন	 ািণসূে ণ	রাজতা	||	13	||
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াজেস	চাববে ন	 ভােগেনেবহ	মংদরঃ	|
েজন	িশিখিপংছানাং	উি েতন	িবরাজেস	||	14	||

কৗমারং	 তমা ায	ি িদবং	পািবতং	 যা	|
তন	 ং	 যেস	 দিব	ি দৈশঃ	পূজ েসঽিপ	চ	||	15	||

েলাক 	র ণাথায	মিহষাসুরনািশিন	|
স া	 ম	সুরে ে 	দযাং	কর 	িশবা	ভব	||	16	||

জযা	 ং	িবজযা	 চব	সং ােম	চ	জয দা	|
মমাঽিপ	িবজযং	 দিহ	বরদা	 ং	চ	সাং তম্	||	17	||

িবংেধ 	 চব	নগে ে 	তব	 ানং	িহ	শা তম্	|
কািল	কািল	মহাকািল	সীধমাংস	প ি েয	||	18	||

কতানুযা া	ভৈত ং	বরদা	কামচািরিণ	|
ভারাবতাের	 য	চ	 াং	সং িরষ ংিত	মানবাঃ	||	19	||

ণমংিত	চ	 য	 াং	িহ	 ভােত	ত	নরা	ভিব	|
ন	 তষাং	দুলভং	িকংিচত্	পু েতা	ধনেতাঽিপ	বা	||	20	||	

দুগা ারযেস	দুেগ	ত ং	দুগা	 ৃতা	জৈনঃ	|
কাংতাের বপ ানাং	ম ানাং	চ	মহাণেব	||	21	||
(দসু িভবা	িনর ানাং	 ং	গিতঃ	পরমা	নৃণাম)

জল তরেণ	 চব	কাংতাের টবীষ	চ	|
য	 রংিত	মহােদবীং	ন	চ	সীদংিত	 ত	নরাঃ	||	22	||

ং	কী তঃ	 ীধিতঃ	িসি ঃ	 ী বদ া	সংতিতমিতঃ	|
সংধ া	রাি ঃ	 ভা	িন া	 জ া া	কাংিতঃ	 মা	দযা	||	23	||

নৃণাং	চ	বংধনং	 মাহং	পু নাশং	ধন যম্	|
ব ািধং	মৃত ং	ভযং	 চব	পূিজতা	নাশিযষ িস	||	24	||

সাঽহং	রাজ া পির ঃ	শরণং	 াং	 প বান্	|
ণত 	যথা	মূ া	তব	 দিব	সুের ির	||	25	||

ািহ	মাং	প প াি 	সেত 	সত া	ভব 	নঃ	|
শরণং	ভব	 ম	দুেগ	শরেণ 	ভ ব সেল	||	26	||

এবং	 তা	িহ	সা	 দবী	দশযামাস	পাংডবম্	|
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উপগম 	ত	রাজানিমদং	বচনম বীত্	||	27	||

শৃণু	রাজন্	মহাবােহা	মদীযং	বচনং	 েভা	|
ভিবষ ত িচরােদব	সং ােম	িবজয ব	||	28	||

মম	 সাদাি জত 	হ া	 কৗরব	বািহনীম্	|
রাজ ং	িন ংটকং	ক া	 ভা েস	 মিদনীং	পুনঃ	||	29	||

াতিভঃ	সিহেতা	রাজন্	 ীিতং	 া িস	পু লাম্	|
ম সাদা 	 ত	 সৗখ ং	আেরাগ ং	চ	ভিবষ িত	||	30	||

য	চ	সংকীতিযষ ংিত	 লােক	িবগতক ষাঃ	|
তষাং	ত া	 দাস ািম	রাজ মাযবপু সুতম্	||	31	||

বােস	নগের	চািপ	সং ােম	শ সংকেট	|
অটব াং	দুগকাংতাের	সাগের	গহেন	িগেরৗ	||	32	||

য	 িরষ ংিত	মাং	রাজন্	যথাহং	ভবতা	 ৃতা	|
ন	 তষাং	দুলভং	িকংিচদি ন্	 লােক	ভিবষ িত	||	33	||

য	ইদং	পরমে া ং	ভ া	শৃণুযা া	পেঠত	বা	|
তস 	সবািণ	কাযািণ	িসি ধং	যাস ংিত	পাংডবাঃ	||	34	||

ম সাদা 	ব সবান্	িবরাটনগের	ি তান্	|
ন	 াস ংিত	করবঃ	নরা	বা	তি বািসনঃ	||	35	||

ইত া	বরদা	 দবী	যিধ রমিরংদমম্	|
র াং	ক া	চ	পাংডনাং	তৈ বাংতরধীযত	||	38	||
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