
ী	িব 	সহ 	নাম	 া ম্

ওং	 াংবরধরং	িব ং	শিশবণং	চতভজম্	|
স বদনং	ধ ােযত্	সবিবে াপশাংতেয	||	1	||

যস ি রদব াদ াঃ	পািরষদ াঃ	পরঃ	শতম্	|
িব ং	িন ংিত	সততং	িব ে নং	তমা েয	||	2	||

ব াসং	বিস 	ন ারং	শে ঃ	 প মক ষং	|
পরাশরা জং	বংেদ	 কতাতং	তেপািনিধং	||	3	||

ব াসায	িব 	রপায	ব াসরপায	িব েব	|
নেমা	 ব	 িনধেয	বািস ায	নেমা	নমঃ	||	4	||

অিবকারায	 ায	িনত ায	পরমা েন	|
সৈদক	রপ	রপায	িব েব	সবিজ েব	||	5	||

যস 	 রণমাে ণ	জ সংসারবংধনাত্	|
িবমুচ েত	নম ৈ 	িব েব	 ভিব েব	||	6	||

ওং	নেমা	িব েব	 ভিব েব	|

ী	 বশংপাযন	উবাচ
া	ধমা	নেশেষণ	পাবনািন	চ	সবশঃ	|

যিধ রঃ	শাংতনবং	পুনেরবাভ 	ভাষত	||	7	||

যিধ র	উবাচ
িকেমকং	 দবতং	 লােক	িকং	বাঽেপ কং	পরাযণং
বংতঃ	কং	কমচংতঃ	 া ুযমানবাঃ	 ভম্	||	8	||

কা	ধমঃ	সবধমাণাং	ভবতঃ	পরেমা	মতঃ	|
িকং	জপ ুচ েত	জংতজ সংসার	বংধনাত্	||	9	||

ী	ভী 	উবাচ
জগ ভং	 দবেদব	মনংতং	পুর েষা মং	|
ব াম	সহে ণ	পুর ষঃ	সতেতাি তঃ	||	10	||

তেমব	চাচযি ত ং	ভ া	পুর ষমব যং	|
ধ াযন্	 ব মস ং 	যজমান েমব	চ	||	11	||
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অনািদ	িনধনং	িব ং	সবেলাক	মেহ রং	|
লাকাধ ং	 বি ত ং	সব	দুঃখািতেগা	ভেবত্	||	12	||

ণ ং	সব	ধম ং	 লাকানাং	কী ত	বধনং	|
লাকনাথং	মহ তং	সবভত	ভেবা বম্||	13	||

এষ	 ম	সব	ধমাণাং	ধেমাঽিধক	তেমামতঃ	|
য া	পুংডরীকা ং	 ৈবরেচ রঃ	সদা	||	14	||

পরমং	 যা	মহে জঃ	পরমং	 যা	মহ পঃ	|
পরমং	 যা	মহ 	পরমং	যঃ	পরাযণম্	|	15	||

পিব াণাং	পিব ং	 যা	মংগলানাং	চ	মংগলং	|
দবতং	 দবতানাং	চ	ভতানাং	 যাঽব যঃ	িপতা	||	16	||

যতঃ	সবািণ	ভতািন	ভবংত ািদ	যগাগেম	|
যি ং 	 লযং	যাংিত	পুনেরব	যগ েয	||	17	||

তস 	 লাক	 ধানস 	জগ াথস 	ভপেত	|
িবে ানাম	সহ ং	 ম	 ণু	পাপ	ভযাপহম্	||	18	||

যািন	নামািন	 গ ণািন	িবখ াতািন	মহা নঃ	|
ঋিষিভঃ	পিরগীতািন	তািন	ব ািম	ভতেয	||	19	||

ঋিষনা াং	সহ স 	 বদব ােসা	মহামুিনঃ	||
ছংেদাঽনু প্	তথা	 দেবা	ভগবান্	 দবকীসুতঃ	||	20	||

অমৃতাং	শূ েবা	বীজং	শি েদবিকনংদনঃ	|
ি সামা	 দযং	তস 	শাংত েথ	িবিনযজ েত	||	21	||

িব ং	িজ ং	মহািব ং	 ভিব ং	মেহ রং	||
অেনকরপ	 দত াংতং	নমািম	পুর েষা মম্	||	22	||

পূবন াসঃ
অস 	 ী	িবে া দব 	সহ নাম	 া 	মহামং স 	||
ী	 বদব ােসা	ভগবান্	ঋিষঃ	|
অনু প্	ছংদঃ	|
ীমহািব ঃ	পরমা া	 ীম ারাযেণা	 দবতা	|
অমৃতাংশূ েবা	ভানুিরিত	বীজং	|
দবকীনংদনঃ	 ে িত	শি ঃ	|
উ বঃ,	 াভেণা	 দব	ইিত	পরেমামং ঃ	|
শংখভ ংদকী	চ ীিত	কীলকম্	|
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শারংগধ া	গদাধর	ইত ম্	|
রথাংগপািণ	রে াভ 	ইিত	 ন ং	|
ি সামাসামগঃ	সােমিত	কবচম্	|
আনংদং	পর ে িত	 যািনঃ	|
ঋত সুদশনঃ	কাল	ইিত	িদ ংধঃ	||
ীিব র প	ইিত	ধ ানং	|
ী	মহািব 	 ীত েথ	সহ নাম	জেপ	িবিনেযাগঃ	|

করন াসঃ
িব ং	িব বষ কার	ইত ং াভ াং	নমঃ
অমৃতাং	শূ েবা	ভানুিরিত	তজনীভ াং	নমঃ	
েণ া	 কত্	 ে িত	মধ মাভ াং	নমঃ

সুবণিবংদু	রে াভ 	ইিত	অনািমকাভ াং	নমঃ
িনিমেষাঽিনিমষঃ	 ীিত	কিন কাভ াং	নমঃ
রথাংগপািণ	রে াভ 	ইিত	করতল	করপৃ াভ াং	নমঃ

অংগন াসঃ
সু তঃ	সুমুখঃ	সূ 	ইিত	 ানায	 দযায	নমঃ
সহ মূ তঃ	িব া া	ইিত	ঐ যায	িশরেস	 াহা
সহ া চঃ	স িজ 	ইিত	শৈ 	িশখাৈয	বষট্
ি সামা	সামগ সােমিত	বলায	কবচায	 ং
রথাংগপািণ	রে াভ 	ইিত	 ন াভ াং	 বৗষট্
শাংগধ া	গদাধর	ইিত	বীযায	অ াযফট্
ঋতঃ	সুদশনঃ	কাল	ইিত	িদ ভংধঃ

ধ ানম্
ীেরাধ েদেশ	 িচমিণিবলসৈ সকেতেমৗি কানাং
মালা ু াসন ঃ	 কমিণিনৈভেমৗি ৈকমংিডতাংগঃ	|	
ৈ রৈ রদৈ র পিরিবরিচৈতমু পীযষ	বৈষঃ
আনংদী	নঃ	পুনীযাদিরনিলনগদা	শংখপািণমুকংদঃ	||	1	||

ভঃ	পােদৗ	যস 	নািভ বযদসুরিনল ং 	সূেযৗ	চ	 নে 	
কণাবাশাঃ	িশেরােদ ৗমুখমিপ	দহেনা	যস 	বাে যমি ঃ	|
অংতঃ ং	যস 	িব ং	সুর	নরখগেগােভািগগংধবৈদৈত ঃ	
িচ ং	রং	রম েত	তং	ি ভবন	বপুশং	িব মীশং	নমািম	||	2	||

ওং	নেমা	ভগবেত	বাসুেদবায	!

শাংতাকারং	ভজগশযনং	প নাভং	সুেরশং
িব াধারং	গগনসদৃশং	 মঘবণং	 ভাংগম্	|
ল ীকাংতং	কমলনযনং	 যািগিভধ ানগম ম্	
বংেদ	িব ং	ভবভযহরং	সবেলাৈককনাথম্	||	3	||
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মঘশ ামং	পীতেকৗেশযবাসং	
ীব সাকং	 কৗ েভা ািসতাংগম্	|
পুেণ ােপতং	পুংডরীকাযতা ং	
িব ং	বংেদ	সবেলাৈককনাথম্	||	4	||

নমঃ	সম 	ভতানাং	আিদ	ভতায	ভভেত	|
অেনকরপ	রপায	িব েব	 ভিব েব	||	5||

সশংখচ ং	সিকরীটকংডলং	
সপীতব ং	সরসীর েহ ণং	|
সহার	ব ঃ ল	 শািভ	 কৗ ভং	
নমািম	িব ং	িশরসা	চতভজম্	|	6||

ছাযাযাং	পািরজাতস 	 হমিসংহাসেনাপির
আসীনমংবদশ ামমাযতা মলংকতম্	||	7	||

চং াননং	চতবা ং	 ীব সাংিকত	ব সম্
র ি ণী	সত ভামাভ াং	সিহতং	ক মা েয	||	8	||

পংচপূজ
লং	-	পৃিথব া েন	গংথং	সমপযািম
হং	-	আকাশা েন	পুৈ ঃ	পূজযািম
যং	-	বাযা েন	ধপমা াপযািম
রং	-	অ া েন	দীপং	দশযািম
বং	-	অমৃতা েন	 নেবদ ং	িনেবদযািম
সং	-	সবা েন	সেবাপচার	পূজা	নম ারান্	সমপযািম

া ম্

হিরঃ	ওম্

িব ং	িব বষ কােরা	ভতভব ভব ভঃ	|
ভতক তভ ােবা	ভতা া	ভতভাবনঃ	||	1	||

পূতা া	পরমা া	চ	মু ানাং	পরমাগিতঃ	|
অব যঃ	পুর ষঃ	সা ী	 ে াঽ র	এব	চ	||	2	||

যােগা	 যাগিবদাং	 নতা	 ধান	পুর েষ রঃ	|
নারিসংহবপুঃ	 ীমান্	 কশবঃ	পুর েষা মঃ	||	3	||

সবঃ	শবঃ	িশবঃ	 াণুভতািদ নিধরব যঃ	|

4
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


সংভেবা	ভাবেনা	ভতা	 ভবঃ	 ভরী রঃ	||	4	||

যংভঃ	শংভরািদত ঃ	পু রাে া	মহা নঃ	|
অনািদিনধেনা	ধাতা	িবধাতা	ধাতর মঃ	||	5	||

অ েমেযা	 ষীেকশঃ	প নােভাঽমর ভঃ	|
িব কমা	মনু া	 িব ঃ	 িবেরা	 বঃ	||	6	||

অ াহ ঃ	শা েতা	কে া	 লািহতা ঃ	 তদনঃ	|
ভতি কক াম	পিব ং	মংগলং	পরম্	||	7	||

ঈশানঃ	 াণদঃ	 ােণা	 জ ঃ	 ঃ	 জাপিতঃ	|
িহরণ গেভা	ভগেভা	মাধেবা	মধসূদনঃ	||	8	||

ঈ েরা	িব মীধ ী	 মধাবী	িব মঃ	 মঃ	|
অনু েমা	দুরাধষঃ	কত ঃ	কিতরা বান্||	9	||

সুেরশঃ	শরণং	শম	িব েরতাঃ	 জাভবঃ	|
অহ সংব সেরা	ব ালঃ	 ত যঃ	সবদশনঃ	||	10	||

অজ সেব রঃ	িস ঃ	িসি ঃ	সবািদরচ তঃ	|
বষাকিপরেমযা া	সবেযাগিবিন সৃতঃ	||	11	||

বসুবসুমনাঃ	সত ঃ	সমা া	সি ত সমঃ	|
অেমাঘঃ	পুংডরীকাে া	বষকমা	বষাকিতঃ	||	12	||

র ে া	ব িশরা	ব ব েযািনঃ	 িচ বাঃ	|
অমৃতঃ	শা ত াণুবরােরােহা	মহাতপাঃ	||	13	||

সবগঃ	সব	িব ানু ব ে েনা	জনাদনঃ	|
বেদা	 বদিবদব ংেগা	 বদাংেগা	 বদিব কিবঃ	||	14	||

লাকাধ ঃ	সুরাধ ে া	ধমাধ ঃ	কতাকতঃ	|
চতরা া	চতবূ হ তদং তভজঃ	||	15	||

ািজ েভাজনং	 ভা া	সিহ নুজগদািদজঃ	|
অনেঘা	িবজেযা	 জতা	িব েযািনঃ	পুনবসুঃ	||	16	||

উেপংে া	বামনঃ	 াং রেমাঘঃ	 িচর জতঃ	|
অতীং ঃ	সং হঃ	সেগা	ধতা া	িনযেমা	যমঃ	||	17	||

বেদ া	 বদ ঃ	সদােযাগী	বীরহা	মাধেবা	মধঃ	|
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অতীংি েযা	মহামােযা	মেহা সােহা	মহাবলঃ	||	18	||

মহাবি মহাবীেযা	মহাশি মহাদু িতঃ	|
অিনেদশ বপুঃ	 ীমানেমযা া	মহাি ধক্	||	19	||

মেহ ােসা	মহীভতা	 ীিনবাসঃ	সতাংগিতঃ	|
অিনর ঃ	সুরানংেদা	 গািবংেদা	 গািবদাং	পিতঃ	||	20	||

মরীিচদমেনা	হংসঃ	সুপেণা	ভজেগা মঃ	|
িহরণ নাভঃ	সুতপাঃ	প নাভঃ	 জাপিতঃ	||	21	||

অমৃত ঃ	সবদৃক্	িসংহঃ	সংধাতা	সংিধমান্	ি রঃ	|
অেজা	দুমষণঃ	শা া	িব তা া	সুরািরহা	||	22	||

র র তেমা	ধাম	সত ঃ	সত পরা মঃ	|
িনিমেষাঽিনিমষঃ	 ী	বাচ িতর দারধীঃ	||	23	||

অ ণী ামণীঃ	 ীমান্	ন ােযা	 নতা	সমীরণঃ
সহ মূধা	িব া া	সহ া ঃ	সহ পাত্	||	24	||

আবতেনা	িনব া া	সংবতঃ	সং মদনঃ	|
অহঃ	সংবতেকা	বি রিনেলা	ধরণীধরঃ	||	25	||

সু সাদঃ	 স া া	িব ধি ভি ভঃ	|
স কতা	স কতঃ	সাধজ নারাযেণা	নরঃ	||	26	||

অসংেখ েযাঽ েমযা া	িবিশ ঃ	িশ ক িচঃ	|
িস াথঃ	িস সংক ঃ	িসি দঃ	িসি 	সাধনঃ	||	27	||

বষাহী	বষেভা	িব বষপবা	বেষাদরঃ	|
বধেনা	বধমান 	িবিব ঃ	 িতসাগরঃ	||	28	||

সুভেজা	দুধেরা	বা 	মেহংে া	বসুেদা	বসুঃ	|
নকর েপা	বহ পঃ	িশিপিব ঃ	 কাশনঃ	||	29	||

ওজে েজাদু িতধরঃ	 কাশা া	 তাপনঃ	|
ঋ ঃ	 া েরা	মং ং াং ভা রদু িতঃ	||	30	||

অমৃতাংশূ েবা	ভানুঃ	শশিবংদুঃ	সুের রঃ	|
ঔষধং	জগতঃ	 সতঃ	সত ধমপরা মঃ	||	31	||

ভতভব ভব াথঃ	পবনঃ	পাবেনাঽনলঃ	|
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কামহা	কামক কাংতঃ	কামঃ	কাম দঃ	 ভঃ	||	32	||

যগািদ	কদু গাবেতা	 নকমােযা	মহাশনঃ	|
অদৃেশ া	ব রপ 	সহ িজদনংতিজত্	||	33	||

ইে াঽিবিশ ঃ	িশে ঃ	িশখংডী	ন েষা	বষঃ	|
াধহা	 াধক কতা	িব বা মহীধরঃ	||	34	||

অচ তঃ	 িথতঃ	 াণঃ	 াণেদা	বাসবানুজঃ	|
অপাংিনিধরিধ ানম ম ঃ	 িত তঃ	||	35	||

ংদঃ	 ংদধেরা	ধেযা	বরেদা	বাযবাহনঃ	|
বাসুেদেবা	বহ ানুরািদেদবঃ	পুরংধরঃ	||	36	||

অেশাক ারণ ারঃ	শূরঃ	 শ িরজেন রঃ	|
অনুকলঃ	শতাবতঃ	প ী	প িনেভ ণঃ	||	37	||

প নােভাঽরিবংদা ঃ	প গভঃ	শরীরভত্	|
মহ ধরে া	ব া া	মহাে া	গর ড জঃ	||	38	||

অতলঃ	শরেভা	ভীমঃ	সমযে া	হিবহিরঃ	|
সবল ণল েণ া	ল ীবান্	সিমিতংজযঃ	||	39	||

িব েরা	 রািহেতা	মােগা	 হতদােমাদরঃ	সহঃ	|
মহীধেরা	মহাভােগা	 বগবানিমতাশনঃ	||	40	||

উ বঃ,	 াভেণা	 দবঃ	 ীগভঃ	পরেম রঃ	|
করণং	কারণং	কতা	িবকতা	গহেনা	 হঃ	||	41	||

ব বসােযা	ব ব ানঃ	সং ানঃ	 ানেদা	 বঃ	|
পর ধঃ	পরম ঃ	ত ঃ	পু ঃ	 েভ ণঃ	||	42	||

রােমা	িবরােমা	িবরেজা	মােগােনেযা	নেযাঽনযঃ	|
বীরঃ	শি মতাং	 ে া	ধেমাধম	িবদু মঃ	||	43	||

বকংঠঃ	পুর ষঃ	 াণঃ	 াণদঃ	 ণবঃ	পৃথঃ	|
িহরণ গভঃ	শ ে া	ব াে া	বাযরেধা জঃ	||	44	||

ঋতঃ	সুদশনঃ	কালঃ	পরেম 	পির হঃ	|
উ ঃ	সংব সেরা	দে া	িব ােমা	িব দি ণঃ	||	45	||

িব ারঃ	 াবর	 াণুঃ	 মাণং	বীজমব যং	|
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অেথাঽনেথা	মহােকােশা	মহােভােগা	মহাধনঃ	||	46	||

অিন ব ঃ	 িবে া	ভ মযেপা	মহামখঃ	|
ন েনিমন ী	 মঃ,	 ামঃ	সমীহনঃ	||	47	||

য 	ইেজ া	মেহজ 	 তঃ	স ং	সতাংগিতঃ	|
সবদশী	িবমু া া	সবে া	 ানমু মং	||	48	||

সু তঃ	সুমুখঃ	সূ ঃ	সুেঘাষঃ	সুখদঃ	সু ত্	|
মেনাহেরা	িজতে ােধা	বীর	বা বদারণঃ	||	49	||

াপনঃ	 বেশা	ব াপী	 নকা া	 নককমকত্|	|
ব সেরা	ব সেলা	ব সী	র গেভা	ধেন রঃ	||	50	||

ধম মক মী	সদস রম রম্||
অিব াতা	সহ াং বধাতা	কতল ণঃ	||	51	||

গভি েনিমঃ	স ঃ	িসংেহা	ভত	মেহ রঃ	|
আিদেদেবা	মহােদেবা	 দেবেশা	 দবভ ুর ঃ	||	52	||

উ েরা	 গাপিতেগা া	 ানগম ঃ	পুরাতনঃ	|
শরীর	ভতভদ্	 ভা া	কপীংে া	ভিরদি ণঃ	||	53	||

সামেপাঽমৃতপঃ	 সামঃ	পুর িজত্	পুর স মঃ	|
িবনেযা	জযঃ	সত সংেধা	দাশাহঃ	সা তাং	পিতঃ	||	54	||

জীেবা	িবনিযতা	সা ী	মুকংেদাঽিমত	িব মঃ	|
অংেভািনিধরনংতা া	মেহাদিধ	শেযাংতকঃ	||	55	||

অেজা	মহাহঃ	 াভােব া	িজতািম ঃ	 েমাদনঃ	|
আনংেদাঽনংদেনানংদঃ	সত ধমা	ি িব মঃ	||	56	||

মহ ষঃ	কিপলাচাযঃ	কতে া	 মিদনীপিতঃ	|
ি পদি দশাধ ে া	মহাশৃংগঃ	কতাংতকত্	||	57	||

মহাবরােহা	 গািবংদঃ	সুেষণঃ	কনকাংগদী	|
েহ া	গভীেরা	গহেনা	 	গদাধরঃ	||	58	||

বধাঃ	 াংেগাঽিজতঃ	কে া	দৃঢঃ	সংকষেণাঽচ তঃ	|
বর েণা	বার েণা	ব ঃ	পু রাে া	মহামনাঃ	||	59	||

ভগবান্	ভগহাঽঽনংদী	বনমালী	হলাযধঃ	|
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আিদেত া	 জ ািতরািদত ঃ	সিহ গিতস মঃ	||	60	||

সুধ া	খংডপর দার েণা	 িবণ দঃ	|
িদবঃ ৃক্	সবদৃ ােসা	বাচ িতরেযািনজঃ	||	61	||

ি সামা	সামগঃ	সাম	িনবাণং	 ভষজং	িভষক্	|
সন াসক মঃ	শাংেতা	িন া	শাংিতঃ	পরাযণম্|	62	||

ভাংগঃ	শাংিতদঃ	 া	কমুদঃ	কবেলশযঃ	|
গািহেতা	 গাপিতেগা া	বষভাে া	বষি যঃ	||	63	||

অিনবতী	িনব া া	সংে া	 মকি বঃ	|
ীব সব াঃ	 ীবাসঃ	 ীপিতঃ	 ীমতাংবরঃ	||	64	||

ীদঃ	 ীশঃ	 ীিনবাসঃ	 ীিনিধঃ	 ীিবভাবনঃ	|
ীধরঃ	 ীকরঃ	 যঃ	 ীমাংে াক যা যঃ	||	65	||

ঃ	 ংগঃ	শতানংেদা	নংিদেজ ািতগেণ রঃ	|
িবিজতা াঽিবেধযা া	স কী তি সংশযঃ	||	66	||

উদীণঃ	সবত ু রনীশঃ	শা তি রঃ	|
ভশেযা	ভষেণা	ভিত বেশাকঃ	 শাকনাশনঃ	||	67	||

অ চ ান চতঃ	কংেভা	িব া া	িবেশাধনঃ	|
অিনর ে াঽ িতরথঃ	 দু ে াঽিমতিব মঃ	||	68	||

কালেনিমিনহা	বীরঃ	 শ িরঃ	শূরজেন রঃ	|
ি েলাকা া	ি েলােকশঃ	 কশবঃ	 কিশহা	হিরঃ	||	69	||

কামেদবঃ	কামপালঃ	কামী	কাংতঃ	কতাগমঃ	|
অিনেদশ বপু ব বীেরাঽনংেতা	ধনংজযঃ	||	70	||

েণ া	 কদ্	 া	 	 িববধনঃ	|
িবদ্	 া েণা	 ী	 ে া	 া ণি যঃ	||	71	||

মহা েমা	মহাকমা	মহােতজা	মেহারগঃ	|
মহা তমহায া	মহাযে া	মহাহিবঃ	||	72	||

ব ঃ	 বি যঃ	 া ং	 িতঃ	 াতা	রণি যঃ	|
পূণঃ	পূরিযতা	পুণ ঃ	পুণ কী তরনামযঃ	||	73	||

মেনাজব ীথকেরা	বসুেরতা	বসু দঃ	|
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বসু েদা	বাসুেদেবা	বসুবসুমনা	হিবঃ	||	74	||

স িতঃ	স কিতঃ	স া	স িতঃ	স পরাযণঃ	|
শূরেসেনা	যদুে ঃ	সি বাসঃ	সুযামুনঃ	||	75	||

ভতাবােসা	বাসুেদবঃ	সবাসুিনলেযাঽনলঃ	|
দপহা	দপেদা	দৃে া	দুধেরাঽথাপরািজতঃ	||	76	||

িব মূ তমহামূ তদী মূ তরমূ তমান্	|
অেনকমূ তরব ঃ	শতমূ তঃ	শতাননঃ	||	77	||

এেকা	 নকঃ	সবঃ	কঃ	িকং	য ত্	পদমনু মং	|
লাকবংধেলাকনােথা	মাধেবা	ভ ব সলঃ	||	78	||

সুবণবেণা	 হমাংেগা	বরাংগ ংদনাংগদী	|
বীরহা	িবষমঃ	শূেন া	ঘতাশীরচল লঃ	||	79	||

অমানী	মানেদা	মােন া	 লাক ামী	ি েলাকধক্	|
সুেমধা	 মধেজা	ধন ঃ	সত েমধা	ধরাধরঃ	||	80	||

তেজাঽবেষা	দু িতধরঃ	সবশ ভতাংবরঃ	|
েহা	িন েহা	ব ে া	 নকশৃংেগা	গদা জঃ	||	81	||

চতমূ ত	 তবা 	 তবূ হ	 তগিতঃ	|
চতরা া	চতভাব তেবদিবেদকপাত্	||	82	||

সমাবেতাঽিনব া া	দুজেযা	দুরিত মঃ	|
দুলেভা	দুগেমা	দুেগা	দুরাবােসা	দুরািরহা	||	83	||

ভাংেগা	 লাকসারংগঃ	সুতংত ংতবধনঃ	|
ইং কমা	মহাকমা	কতকমা	কতাগমঃ	||	84	||

উ বঃ	সুংদরঃ	সুংেদা	র নাভঃ	সুেলাচনঃ	|
অেকা	বাজসনঃ	শৃংগী	জযংতঃ	সবিব যী	||	85	||

সুবণিবংদুরে াভ ঃ	সববাগী ের রঃ	|
মহা েদা	মহাগেতা	মহাভেতা	মহািনিধঃ	||	86	||

কমুদঃ	কংদরঃ	কংদঃ	পজন ঃ	পাবেনাঽিনলঃ	|
অমৃতােশাঽমৃতবপুঃ	সব ঃ	সবেতামুখঃ	||	87	||

সুলভঃ	সু তঃ	িস ঃ	শ িজ তাপনঃ	|
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ন ে ােধাঽদুংবেরাঽ াণূরাং 	িনষদনঃ	||	88	||

সহ া চঃ	স িজ ঃ	সৈ ধাঃ	স বাহনঃ	|
অমূ তরনেঘাঽিচংেত া	ভযক যনাশনঃ	||	89	||

অণুবহ কশঃ	 েলা	 ণভি েণা	মহান্	|
অধতঃ	 ধতঃ	 াস ঃ	 া ংেশা	বংশবধনঃ	||	90	||

ভারভত্	কিথেতা	 যাগী	 যাগীশঃ	সবকামদঃ	|
আ মঃ	 মণঃ,	 ামঃ	সুপেণা	বাযবাহনঃ	||	91	||

ধনুধেরা	ধনুেবেদা	দংেডা	দমিযতা	দমঃ	|
অপরািজতঃ	সবসেহা	িনযংতাঽিনযেমাঽযমঃ	||	92	||

স বান্	সাি কঃ	সত ঃ	সত ধমপরাযণঃ	|
অিভ াযঃ	ি যােহাঽহঃ	ি যকত্	 ীিতবধনঃ	||	93	||

িবহাযসগিতেজ ািতঃ	সুর িচ তভি ভঃ	|
রিব বেরাচনঃ	সূযঃ	সিবতা	রিবেলাচনঃ	||	94	||

অনংেতা	 তভে ভা া	সুখেদা	 নকেজাঽ জঃ	|
অিন ব ঃ	সদামষী	 লাকিধ ানম তঃ	||	95	||

সনা সনাতনতমঃ	কিপলঃ	কিপরব যঃ	|
ি দঃ	 ি ক ি ঃ	 ি ভক্	 ি দি ণঃ	||	96	||

অেরৗ ঃ	কংডলী	চ ী	িব মূ জতশাসনঃ	|
শ ািতগঃ	শ সহঃ	িশিশরঃ	শবরীকরঃ	||	97	||

অ ূ রঃ	 পশেলা	দে া	দি ণঃ,	 িমণাংবরঃ	|
িব েমা	বীতভযঃ	পুণ বণকীতনঃ	||	98	||

উ ারেণা	দু িতহা	পুেণ া	দুঃ নাশনঃ	|
বীরহা	র ণঃ	সংেতা	জীবনঃ	পযবি তঃ	||	99	||

অনংতর েপাঽনংত	 ী জতমনু ভযাপহঃ	|
চতরে া	গভীরা া	িবিদেশা	ব ািদেশা	িদশঃ	||	100	||

অনািদভভেবা	ল ীঃ	সুবীেরা	র িচরাংগদঃ	|
জনেনা	জনজ ািদভীেমা	ভীমপরা মঃ	||	101	||

আধারিনলেযাঽধাতা	পু হাসঃ	 জাগরঃ	|
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ঊ গঃ	স পথাচারঃ	 াণদঃ	 ণবঃ	পণঃ	||	102	||

মাণং	 াণিনলযঃ	 াণভত্	 াণজীবনঃ	|
ত ং	ত িবেদকা া	জ মৃত জরািতগঃ	||	103	||

ভভবঃ	 র ারঃ	সিবতা	 িপতামহঃ	|
যে া	য পিতয া	য াংেগা	য বাহনঃ	||	104	||

য ভদ্	য কদ্	য ী	য ভক্	য সাধনঃ	|
য াংতকদ্	য হ ম ম াদ	এব	চ	||	105	||

আ েযািনঃ	 যংজােতা	 বখানঃ	সামগাযনঃ	|
দবকীনংদনঃ	 া	ি তীশঃ	পাপনাশনঃ	||	106	||

শংখভ ংদকী	চ ী	শারংগধ া	গদাধরঃ	|
রথাংগপািণরে াভ ঃ	সব হরণাযধঃ	||	107	||

ী	সব হরণাযধ	ওং	নম	ইিত	|

বনমালী	গদী	শারংগী	শংখী	চ ী	চ	নংদকী	|
ীমা ারাযেণা	িব বাসুেদেবাঽিভর ত	||	108	||

ী	বাসুেদেবাঽিভর ত	ওং	নম	ইিত	|

উ র	ভাগং

ফল িতঃ
ইতীদং	কীতনীযস 	 কশবস 	মহা নঃ	|
না াং	সহ ং	িদব ানামেশেষণ	 কী ততম্|	||	1	||

য	ইদং	শৃণুযাি ত ং	য ািপ	পিরকীতেযত্||
না ভং	 া ুযাত্	িকংিচে সাঽমুে হ	চ	মানবঃ	||	2	||

বদাংতেগা	 া ণঃ	স াত্	 ি েযা	িবজযী	ভেবত্	|
বেশ া	ধনসমৃ ঃ	স াত্	শূ ঃ	সুখমবা ুযাত্	||	3	||

ধমাথী	 া ুযা মমথাথী	চাথমা ুযাত্	|
কামানবা ুযাত্	কামী	 জাথী	 া ুযা জাম্|	||	4	||

ভি মান্	যঃ	সেদা ায	 িচ তমানসঃ	|
সহ ং	বাসুেদবস 	না ােমতত্	 কীতেযত্	||	5	||
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যশঃ	 াে ািত	িবপুলং	 ািত াধান েমব	চ	|
অচলাং	ি যমাে ািত	 যঃ	 াে াত নু মম্|	||	6	||

ন	ভযং	 িচদাে ািত	বীযং	 তজ 	িবংদিত	|
ভবত েরােগা	দু িতমান্	বলরপ	 ণাি তঃ	||	7	||

রাগােতা	মুচ েত	 রাগা ে া	মুেচ ত	বংধনাত্	|
ভযা ুেচ ত	ভীত 	মুেচ তাপ 	আপদঃ	||	8	||

দুগাণ িততরত া 	পুর ষঃ	পুর েষা মম্	|
ব ামসহে ণ	িনত ং	ভি সমি তঃ	||	9	||

বাসুেদবা েযা	মেত া	বাসুেদবপরাযণঃ	|
সবপাপিব া া	যািত	 	সনাতনম্|	||	10	||

ন	বাসুেদব	ভ ানাম ভং	িবদ েত	 িচত্	|
জ মৃত জরাব ািধভযং	 নেবাপজাযেত	||	11	||

ইমং	 বমধীযানঃ	 াভি সমি তঃ	|
যেজ তা 	সুখ াংিত	 ীধিত	 ৃিত	কী তিভঃ	||	12	||

ন	 ােধা	ন	চ	মা সযং	ন	 লােভা	না ভামিতঃ	|
ভবংিত	কতপুণ ানাং	ভ ানাং	পুর েষা েম	||	13	||

দ ৗঃ	সচং াকন া	খং	িদেশা	ভমেহাদিধঃ	|
বাসুেদবস 	বীেযণ	িবধতািন	মহা নঃ	||	14	||

সসুরাসুরগংধবং	সযে ারগরা সং	|
জগ েশ	বতেতদং	ক স 	স	চরাচরম্|	||	15	||

ইংি যািণ	মেনাবি ঃ	স ং	 তেজা	বলং	ধিতঃ	|
বাসুেদবা কান া ঃ,	 ং	 	এব	চ	||	16	||

সবাগমানামাচারঃ	 থমং	পিরক েত	|
আচর ভেবা	ধেমা	ধমস 	 ভরচ তঃ	||	17	||

ঋষযঃ	িপতেরা	 দবা	মহাভতািন	ধাতবঃ	|
জংগমাজংগমং	 চদং	জগ ারাযেণা বং	||	18	||

যােগা ানং	তথা	সাংখ ং	িবদ াঃ	িশ ািদকম	চ	|
বদাঃ	শা ািণ	িব ানেমত সবং	জনাদনাত্	||	19	||
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এেকা	িব মহ তং	পৃথ ভতান েনকশঃ	|
ীংেলাকা াপ 	ভতা া	ভংে 	িব ভগব যঃ	||	20	||

ইমং	 বং	ভগবেতা	িবে াব ােসন	কী ততং	|
পেঠদ 	ইে পুর ষঃ	 যঃ	 া ং	সুখািন	চ	||	21	||

িবে রমজং	 দবং	জগতঃ	 ভমব যম্|
ভজংিত	 য	পু রা ং	ন	 ত	যাংিত	পরাভবং	||	22	||

ন	 ত	যাংিত	পরাভবং	ওং	নম	ইিত	|	

অজুন	উবাচ
প প 	িবশালা 	প নাভ	সুেরা ম	|
ভ ানা	মনুর ানাং	 াতা	ভব	জনাদন	||	23	||

ীভগবানুবাচ
যা	মাং	নামসহে ণ	 াতিম িত	পাংডব	|
সাঽহেমেকন	 ােকন	 ত	এব	ন	সংশযঃ	||	24	||

ত	এব	ন	সংশয	ওং	নম	ইিত	|

ব াস	উবাচ
বাসনা াসুেদবস 	বািসতং	ভবন যম্	|
সবভতিনবােসাঽিস	বাসুেদব	নেমাঽ 	 ত	||	25	||

ীবাসুেদব	নেমা ত	ওং	নম	ইিত	|

পাবত বাচ
কেনাপােযন	লঘনা	িবে ানামসহ কং	|
পঠ েত	পংিডৈত নত ং	 াতিম াম হং	 েভা	||	26	||

ঈ র	উবাচ
ীরাম	রাম	রােমিত	রেম	রােম	মেনারেম	|
সহ নাম	ত ল ং	রামনাম	বরানেন	||	27	||

ীরাম	নাম	বরানন	ওং	নম	ইিত	|

ে াবাচ
নেমাঽ নংতায	সহ মূতেয	সহ পাদাি িশেরার বাহেব	|
সহ নাে 	পুর ষায	শা েত	সহ েকা 	যগধািরেণ	নমঃ	||	28	||

ী	সহ েকা 	যগধািরেণ	নম	ওং	নম	ইিত	|
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সংজয	উবাচ
য 	 যােগ রঃ	কে া	য 	পােথা	ধনুধরঃ	|
ত 	 ী বজেযা	ভিত বা	নীিতমিতমম	||	29	||

ী	ভগবান্	উবাচ
অনন াি ংতযংেতা	মাং	 য	জনাঃ	পযপাসেত	|
তষাং	িনত ািভয ানাং	 যাগে মং	বহাম হম্|	||	30	||

পির াণায	সাধনাং	িবনাশায	চ	দু তাম্|	|
ধমসং াপনাথায	সংভবািম	যেগ	যেগ	||	31	||

আতাঃ	িবষ াঃ	িশিথলা 	ভীতাঃ	 ঘােরষ	চ	ব ািধষ	বতমানাঃ	|
সংকীত 	নারাযণশ মা ং	িবমু দুঃখাঃ	সুিখেনা	ভবংিত	||	32	||

কােযন	বাচা	মনেসংি ৈযবা	ব া না	বা	 কেতঃ	 ভাবাত্	|
কেরািম	যদ সকলং	পরৈ 	নারাযণােযিত	সমপযািম	||	33	||	

যদ র	পদ ং	মা াহীনং	ত	য েবত্
ত সবং	 ম তাং	 দব	নারাযণ	নেমাঽ 	 ত	|
িবসগ	িবংদু	মা ািণ	পদপাদা রািণ	চ
নূ নািন	চািতির ািন	 ম 	পুর েষা মঃ	||
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