
মহা	গণপিত	সহ নাম	 া ম্

মুিনর বাচ
কথং	না াং	সহ ং	তং	গেণশ	উপিদ বান্	|
িশবদং	ত মাচ 	 লাকানু হত পর	||	1	||

ে াবাচ
দবঃ	পূবং	পুরারািতঃ	পুর যজেযাদ েম	|
অনচনা েণশস 	জােতা	িব াকলঃ	িকল	||	2	||

মনসা	স	িবিনধায	দদৃেশ	িব কারণম্	|
মহাগণপিতং	ভ া	সমভ চ 	যথািবিধ	||	3	||

িব শমেনাপাযমপৃ দপির মম্	|
সংত ঃ	পূজযা	শংেভামহাগণপিতঃ	 যম্	||	4	||

সবিব শমনং	সবকামফল দম্	|
তত ৈ 	 যং	না াং	সহ িমদম বীত্	||	5	||

অস 	 ীমহাগণপিতসহ নামে া মালামং স 	|
গেণশ	ঋিষঃ,	মহাগণপিতেদবতা,	নানািবধািন ংদাংিস	|
িমিত	বীজম্,	তংগিমিত	শি ঃ,	 াহাশি িরিত	কীলকম্	|

সকলিব িবনাশন ারা	 ীমহাগণপিত সাদিস েথ	জেপ	িবিনেযাগঃ	|

অথ	করন াসঃ
গেণ েরা	গণ ীড	ইত ং াভ াং	নমঃ	|
কমার র রীশান	ইিত	তজনীভ াং	নমঃ	||

াংডকংভি ে ােমিত	মধ মাভ াং	নমঃ	|
রে া	র াংবরধর	ইত নািমকাভ াং	নমঃ	
সবস ুর সংেসব 	ইিত	কিন কাভ াং	নমঃ	|
লু িব ঃ	 ভ ানািমিত	করতলকরপৃ াভ াং	নমঃ	||

অথ	অংগন াসঃ
ছংদ ংেদা ব	ইিত	 দযায	নমঃ	|
িন েলা	িনমল	ইিত	িশরেস	 াহা	|
সৃ ি িতলয ীড	ইিত	িশখাৈয	বষট্	|
ানং	িব ানমানংদ	ইিত	কবচায	 ম্	|

অ াংগেযাগফলভিদিত	 ন যায	 বৗষট্	|
অনংতশি সিহত	ইত ায	ফট্	|
ভভবঃ	 েরাম্	ইিত	িদ ংধঃ	|
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অথ	ধ ানম্
গজবদনমিচংত ং	তী দং ং	ি েন ং
বহদুদরমেশষং	ভিতরাজং	পুরাণম্	|
অমরবরসুপূজ ং	র বণং	সুেরশং	
প পিতসুতমীশং	িব রাজং	নমািম	||

ীগণপিতর বাচ
ওং	গেণ েরা	গণ ীেডা	গণনােথা	গণািধপঃ	|
একদংেতা	ব তংেডা	গজবে া	মেহাদরঃ	||	1	||

লংেবাদেরা	ধ বেণা	িবকেটা	িব নাশনঃ	|
সুমুেখা	দুমুেখা	বে া	িব রােজা	গজাননঃ	||	2	||

ভীমঃ	 েমাদ	আেমাদঃ	সুরানংেদা	মেদা কটঃ	|
হরংবঃ	শংবরঃ	শংভলংবকেণা	মহাবলঃ	||	3	||

নংদেনা	লংপেটা	ভীেমা	 মঘনােদা	গণংজযঃ	|
িবনাযেকা	িবর পাে া	বীরঃ	শূরবর দঃ	||	4	||

মহাগণপিতবি ি যঃ	ি সাদনঃ	|
র ি েযা	গণাধ 	উমাপুে াঽঘনাশনঃ	||	5	||

কমার র রীশানপুে া	মূষকবাহনঃ	|
িসি ি যঃ	িসি পিতঃ	িস ঃ	িসি িবনাযকঃ	||	6	||

অিব ংবর ঃ	িসংহবাহেনা	 মািহনীি যঃ	|
কটংকেটা	রাজপু ঃ	শাকলঃ	সংিমেতািমতঃ	||	7	||

ক াংডসামসংভিতদুজেযা	ধজেযা	জযঃ	|
ভপিতভবনপিতভতানাং	পিতরব যঃ	||	8	||

িব কতা	িব মুেখা	িব র েপা	িনিধ ণঃ	|
কিবঃ	কবীনামৃষেভা	 েণ া	 িবি যঃ	||	9	||

জ রােজা	িনিধপিত নিধি যপিতি যঃ	|
িহর যপুরাংতঃ ঃ	সূযমংডলমধ গঃ	||	10	||

করাহিত িসংধসিললঃ	পূষদংতিভত্	|
উমাংকেকিলকতকী	মুি দঃ	কলপাবনঃ	||	11	||

িকরী 	কংডলী	হারী	বনমালী	মেনামযঃ	|
বমুখ হতৈদত ীঃ	পাদাহিতিজতি িতঃ	||	12	||
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সেদ াজাতঃ	 ণমুংজেমখলী	দু নিম ত্	|
দুঃ সহেনা	 ণী	নাদ িত তঃ	||	13	||

সুর পঃ	সবেন ািধবােসা	বীরাসনা যঃ	|
পীতাংবরঃ	খংডরদঃ	খংডৈবশাখসংি তঃ	||	14	||

িচ াংগঃ	শ ামদশেনা	ভালচংে া	হিবভজঃ	|
যাগািধপ ারক ঃ	পুর েষা	গজকণকঃ	||	15	||

গণািধরােজা	িবজযঃ	ি েরা	গজপিত জী	|
দবেদবঃ	 রঃ	 াণদীপেকা	বাযকীলকঃ	||	16	||

িবপি রেদা	নােদা	নাদিভ মহাচলঃ	|
বরাহরদেনা	মৃত ংজেযা	ব া ািজনাংবরঃ	||	17	||

ই াশি ভেবা	 দব াতা	 দত িবমদনঃ	|
শংভবে া বঃ	শংভেকাপহা	শংভহাস ভঃ	||	18	||

শংভেতজাঃ	িশবােশাকহারী	 গ রীসুখাবহঃ	|
উমাংগমলেজা	 গ রীেতেজাভঃ	 ধনীভবঃ	||	19	||

য কােযা	মহানােদা	িগিরব া	 ভাননঃ	|
সবা া	সবেদবা া	 মূধা	কক িতঃ	||	20	||

াংডকংভি ে ামভালঃসত িশেরার হঃ	|
জগ লেযাে ষিনেমেষাঽ কেসামদৃক্	||	21	||

িগরীংৈ করেদা	ধমাধেমা ঃ	সামবংিহতঃ	|
হ দশেনা	বাণীিজে া	বাসবনািসকঃ	||	22	||

মধ সংি তকেরা	 িবদ ামেদাদকঃ	|
কলাচলাংসঃ	 সামাকঘংেটা	র িশেরাধরঃ	||	23	||

নদীনদভজঃ	সপাং লীক ারকানখঃ	|
ব ামনািভঃ	 ী দেযা	 মর পৃে াঽণেবাদরঃ	||	24	||

কি য গংধবর ঃিক রমানুষঃ	|
পৃ ীক ঃ	সৃ িলংগঃ	 শেলার দ জানুকঃ	||	25	||

পাতালজংেঘা	মুিনপা কালাং যীতনুঃ	|
জ ািতমংডললাংগূেলা	 দযালানিন লঃ	||	26	||
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প ক ণকাশালী	িবযে কিলসেরাবরঃ	|
স ধ ানিনগডঃ	পূজাবািরিনবািরতঃ	||	27	||

তাপী	কাশ েপা	মংতা	গণেকা	িব পী	বলী	|
যশ ী	ধা মেকা	 জতা	 থমঃ	 মেথ রঃ	||	28	||

িচংতামিণ ীপপিতঃ	ক মবনালযঃ	|
র মংডপমধ ে া	র িসংহাসনা যঃ	||	29	||

তী ািশেরা তপেদা	 ািলনীেমৗিললািলতঃ	|
নংদানংিদতপীঠ ীেভাগেদা	ভিষতাসনঃ	||	30	||

সকামদািযনীপীঠঃ	 রদু াসনা যঃ	|
তেজাবতীিশেরার ং	সত ািনত াবতংিসতঃ	||	31	||

সিব নািশনীপীঠঃ	সবশ ংবজালযঃ	|
িলিপপ াসনাধােরা	বি ধাম যালযঃ	||	32	||

উ ত পেদা	গূঢ ঃ	সংবতপা কঃ	|
পীনজংঘঃ	ি জানুঃ	 েলার ঃ	 া ম ক ঃ	||	33	||

িন নািভঃ	 লকি ঃ	পীনব া	বহ জঃ	|
পীন ংধঃ	কংবকংেঠা	লংেবাে া	লংবনািসকঃ	||	34	||

ভ বামরদ ংগসব দংেতা	মহাহনুঃ	|
েন যঃ	শূপকেণা	িনিবডম কঃ	||	35	||

বকাকারকংভাে া	র েমৗিল নরংকশঃ	|
সপহারক সূ ঃ	সপযে াপবীতবান্	||	36	||

সপেকা রকটকঃ	সপৈ েবযকাংগদঃ	|
সপকে াদরাবংধঃ	সপরােজা র দঃ	||	37	||

রে া	র াংবরধেরা	র মালািবভষণঃ	|
রে েনা	র কেরা	র তাে া প বঃ	||	38	||

তঃ	 তাংবরধরঃ	 তমালািবভষণঃ	|
তাতপ র িচরঃ	 তচামরবীিজতঃ	||	39	||

সবাবযবসংপূণঃ	সবল ণলি তঃ	|
সবাভরণেশাভাঢ ঃ	সবেশাভাসমি তঃ	||	40	||
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সবমংগলমাংগল ঃ	সবকারণকারণম্	|
সবেদববরঃ	শারংগী	বীজপূরী	গদাধরঃ	||	41	||

ভাংেগা	 লাকসারংগঃ	সুতংত ংতবধনঃ	|
িকরী 	কংডলী	হারী	বনমালী	 ভাংগদঃ	||	42	||

ই ু চাপধরঃ	শূলী	চ পািণঃ	সেরাজভত্	|
পাশী	ধেতা পলঃ	শািলমংজরীভ দংতভত্	||	43	||

ক ব ীধেরা	িব াভযৈদককেরা	বশী	|
অ মালাধেরা	 ানমু াবান্	মু রাযধঃ	||	44	||

পূণপা ী	কংবধেরা	িবধতাংকশমূলকঃ	|
কর া ফল তকিলকাভ কঠারবান্	||	45	||

পু র ণঘ পূণর ািভবষকঃ	|
ভারতীসুংদরীনােথা	িবনাযকরিতি যঃ	||	46	||

মহাল ীি যতমঃ	িস ল ীমেনারমঃ	|
রমারেমশপূবাংেগা	দি েণামামেহ রঃ	||	47	||

মহীবরাহবামাংেগা	রিতকংদপপি মঃ	|
আেমাদেমাদজননঃ	স েমাদ েমাদনঃ	||	48	||

সংব ধতমহাবি রি িসি বধনঃ	|
দংতেসৗমুখ সুমুখঃ	কাংিতকংদিলতা যঃ	||	49	||

মদনাবত াি তাংি ঃ	কতৈবমুখ দুমুখঃ	|
িব সংপ বঃ	প ঃ	সেবা তমদ বঃ	||	50	||

িব কি চরেণা	 ািবণীশি স কতঃ	|
তী া স নযেনা	 ািলনীপািলৈতকদৃক্	||	51	||

মািহনীেমাহেনা	 ভাগদািযনীকাংিতমংডনঃ	|
কািমনীকাংতব ীরিধ তবসুংধরঃ	||	52	||

বসুধারামেদা ােদা	মহাশংখিনিধি যঃ	|
নম সুমতীমালী	মহাপ িনিধঃ	 ভঃ	||	53	||

সবস ুর সংেসব ঃ	 শািচে শ দা যঃ	|
ঈশানমূধা	 দেবং িশখঃ	পবননংদনঃ	||	54	||
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ত নযেনা	িদেব া	িদব া শতপবধক্	|
ঐরাবতািদসবাশাবারেণা	বারণি যঃ	||	55	||

ব াদ পরীবােরা	গণচংডসমা যঃ	|
জযাজযপিরকেরা	িবজযািবজযাবহঃ	||	56	||

অজযা চতপাদাে া	িনত ানংদবনি তঃ	|
িবলািসনীকেতা াসঃ	 শ ংডী	 সৗংদযমংিডতঃ	||	57	||

অনংতানংতসুখদঃ	সুমংগলসুমংগলঃ	|
ানা যঃ	ি যাধার	ই াশি িনেষিবতঃ	||	58	||

সুভগাসংি তপেদা	লিলতালিলতা যঃ	|
কািমনীপালনঃ	কামকািমনীেকিললািলতঃ	||	59	||

সর ত া েযা	 গ রীনংদনঃ	 ীিনেকতনঃ	|
র পেদা	বাচািসে া	বাগী রীপিতঃ	||	60	||

নিলনীকামুেকা	বামারােমা	 জ ামেনারমঃ	|
রৗ ীমুি তপাদাে া	 ংবীজ ংগশি কঃ	||	61	||

িব ািদজনন াণঃ	 াহাশি ঃ	সকীলকঃ	|
অমৃতাি কতাবােসা	মদঘ ণতেলাচনঃ	||	62	||

উি ে াি গণেকা	গেণেশা	গণনাযকঃ	|
সাবকািলকসংিসি নত েসেব া	িদগংবরঃ	||	63	||

অনপােযাঽনংতদৃ র েমেযাঽজরামরঃ	|
অনািবেলাঽ িতহিতরচ েতাঽমৃতম রঃ	||	64	||

অ তেক াঽ েযাঽজেয াঽনাধােরাঽনামেযামলঃ	|
অেমযিসি রৈ তমেঘােরাঽি সমাননঃ	||	65	||

অনাকােরাঽি ভম ি বলে াঽব ল ণঃ	|
আধারপীঠমাধার	আধারােধযব জতঃ	||	66	||

আখেকতন	আশাপূরক	আখমহারথঃ	|
ই ু সাগরমধ 	ই ু ভ ণলালসঃ	||	67	||

ই ু চাপািতেরক ীির ু চাপিনেষিবতঃ	|
ইং েগাপসমান ীিরং নীলসমদু িতঃ	||	68	||
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ইংদীবরদলশ াম	ইংদুমংডলমংিডতঃ	|
ই ি য	ইডাভাগ	ইডাবািনংিদরাি যঃ	||	69	||

ই াকিব িব ংসী	ইিতকতব েতি তঃ	|
ঈশানেমৗিলরীশান	ঈশানি য	ঈিতহা	||	70	||

ঈষণা যক াংত	ঈহামা িবব জতঃ	|
উেপং 	উডভে ৗিলর ডনাথকরি যঃ	||	71	||

উ তানন	উ ংগ	উদারি দশা ণীঃ	|
ঊজ ানূ লমদ	ঊহােপাহদুরাসদঃ	||	72	||

ঋগ জুঃসামনযন	ঋি িসি সমপকঃ	|
ঋজুিচৈ কসুলেভা	ঋণ যিবেমাচনঃ	||	73	||

লু িব ঃ	 ভ ানাং	লু শি ঃ	সুরি ষাম্	|
লু ী বমুখাচানাং	লূতািবে াটনাশনঃ	||	74	||

একারপীঠমধ 	একপাদকতাসনঃ	|
এিজতািখলৈদত ীেরিধতািখলসং যঃ	||	75	||

ঐ যিনিধৈর যৈমিহকামুি ক দঃ	|
ঐরংমদসেমাে ষ	ঐরাবতসমাননঃ	||	76	||

ওংকারবাচ 	ওংকার	ওজ ােনাষধীপিতঃ	|
ঔদাযিনিধেরৗ ত ৈধয	ঔ ত িনঃসমঃ	||	77	||

অংকশঃ	সুরনাগানামংকশাকারসংি তঃ	|
অঃ	সম িবসগাংতপেদষ	পিরকী ততঃ	||	78	||

কমংডলুধরঃ	ক ঃ	কপদী	কলভাননঃ	|
কমসা ী	কমকতা	কমাকমফল দঃ	||	79	||

কদংবেগালকাকারঃ	ক াংডগণনাযকঃ	|
কার ণ েদহঃ	কিপলঃ	কথকঃ	ক সূ ভত্	||	80	||

খবঃ	খ ি যঃ	খ ঃ	খাংতাংতঃ ঃ	খিনমলঃ	|
খ াটশৃংগিনলযঃ	খ াংগী	খদুরাসদঃ	||	81	||

ণােঢ া	গহেনা	গেদ া	গদ পদ সুধাণবঃ	|
গদ গানি েযা	গেজা	গীতগীবাণপূবজঃ	||	82	||
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হ াচাররেতা	 েহ া	 হ াগমিনর িপতঃ	|
হাশেযা	 ডাি ে া	 র গেম া	 র র ঃ	||	83	||

ঘংটাঘঘিরকামালী	ঘটকংেভা	ঘেটাদরঃ	|
ঙকারবােচ া	ঙাকােরা	ঙকারাকার ংডভত্	||	84	||

চংড ংেড র ংডী	চংেডশ ংডিব মঃ	|
চরাচরিপতা	িচংতামিণ বণলালসঃ	||	85	||

ছংদ ংেদা ব ংেদা	দুল ংদিব হঃ	|
জগেদ ািনজগ সা ী	জগদীেশা	জগ যঃ	||	86	||

জেপ া	জপপেরা	জােপ া	িজ ািসংহাসন ভঃ	|
ব ংেডা স ানঝংকাির মরাকলঃ	||	87	||

টংকার ারসংরাব ংকারমিণনূপুরঃ	|
ঠ যীপ বাংত সবমংে ষ	িসি দঃ	||	88	||

িডংিডমুংেডা	ডািকনীেশা	ডামেরা	িডংিডমি যঃ	|
ঢ ািননাদমুিদেতা	 ঢৗংেকা	ঢংিঢিবনাযকঃ	||	89	||

ত ানাং	 কিত ং	ত ংপদিনর িপতঃ	|
তারকাংতরসং ান ারক ারকাংতকঃ	||	90	||

াণুঃ	 াণুি যঃ	 াতা	 াবরং	জংগমং	জগত্	|
দ য মথেনা	দাতা	দানং	দেমা	দযা	||	91	||

দযাবাংিদব িবভেবা	দংডভ ংডনাযকঃ	|
দংত িভ া মােলা	 দত বারণদারণঃ	||	92	||

দং াল ীপঘেটা	 দবাথনৃগজাকিতঃ	|
ধনং	ধনপেতবংধধনেদা	ধরণীধরঃ	||	93	||

ধ াৈনক কেটা	 ধ েযা	ধ ানং	ধ ানপরাযণঃ	|
িন কিতচী কােরা	 াংডাবিলেমখলঃ	||	94	||

নংেদ া	নংিদি েযা	নােদা	নাদমধ িত তঃ	|
িন েলা	িনমেলা	িনেত া	িনত ািনেত া	িনরামযঃ	||	95	||

পরং	 ব াম	পরং	ধাম	পরমা া	পরং	পদম্	||	96	||

8
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


পরা পরঃ	প পিতঃ	প পাশিবেমাচনঃ	|
পূণানংদঃ	পরানংদঃ	পুরাণপুর েষা মঃ	||	97	||

প স বদনঃ	 ণতা াননাশনঃ	|
মাণ ত যাতীতঃ	 ণতা তিনবারণঃ	||	98	||

ফিণহ ঃ	ফিণপিতঃ	ফ কারঃ	ফিণতি যঃ	|
বাণা চতাংি যগেলা	বালেকিলকতহলী	|

	 া চতপেদা	 চারী	বহ িতঃ	||	99	||

বহ েমা	 পেরা	 েণ া	 িবি যঃ	|
বহ াদা চী কােরা	 াংডাবিলেমখলঃ	||	100	||

ে পদ ল ীেকা	ভেগা	ভে া	ভযাপহঃ	|
ভগবান্	ভি সুলেভা	ভিতেদা	ভিতভষণঃ	||	101	||

ভেব া	ভতালেযা	 ভাগদাতা	 মধ েগাচরঃ	|
মংে া	মং পিতমং ী	মদমে া	মেনা	মযঃ	||	102	||

মখলাহী েরা	মংদগিতমংদিনেভ ণঃ	|
মহাবেলা	মহাবীেযা	মহা ােণা	মহামনাঃ	||	103	||

যে া	য পিতয েগা া	য ফল দঃ	|
যশ েরা	 যাগগেম া	যাি েকা	যাজকি যঃ	||	104	||

রেসা	রসি েযা	রেস া	রংজেকা	রাবণা চতঃ	|
রাজ র াকেরা	র গেভা	রাজ সুখ দঃ	||	105	||

লে া	ল পিতলে া	লযে া	ল কি যঃ	|
লাসি েযা	লাস পেরা	লাভকে াকিব তঃ	||	106	||

বেরেণ া	বি বদেনা	বংেদ া	 বদাংতেগাচরঃ	|
িবকতা	িব ত ু বধাতা	িব েতামুখঃ	||	107	||

বামেদেবা	িব েনতা	বি ব িনবারণঃ	|
িবব ংধেনা	িব াধােরা	িবে েরা	িবভঃ	||	108	||

শ 	শম াপ ঃ	শংভশি গেণ রঃ	|
শা া	িশখা িনলযঃ	শরণ ঃ	শংবের রঃ	||	109	||

ষডতকসুম ী	ষডাধারঃ	ষড রঃ	|
সংসারৈবদ ঃ	সব ঃ	সবেভষজেভষজম্	||	110	||
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সৃ ি িতলয ীডঃ	সুরকংজরেভদকঃ	|
িসংদূিরতমহাকংভঃ	সদস ি দাযকঃ	||	111	||

সা ী	সমু মথনঃ	 যংেবদ ঃ	 দি ণঃ	|
তং ঃ	সত সংক ঃ	সামগানরতঃ	সুখী	||	112	||

হংেসা	হি িপশাচীেশা	হবনং	হব কব ভক্	|
হব ং	 তি েযা	 ে া	 ে খামং মধ গঃ	||	113	||

ািধপঃ	 মাভতা	 মা মপরাযণঃ	|
ি ে মকরঃ	 মানংদঃ	 াণীসুর মঃ	||	114	||

ধম েদাঽথদঃ	কামদাতা	 সৗভাগ বধনঃ	|
িবদ া েদা	িবভবেদা	ভি মুি ফল দঃ	||	115	||

আিভরপ কেরা	বীর ী েদা	িবজয দঃ	|
সববশ কেরা	গভেদাষহা	পু েপ দঃ	||	116	||

মধাদঃ	কী তদঃ	 শাকহারী	 দৗভাগ নাশনঃ	|
িতবািদমুখ ংেভা	র িচ সাদনঃ	||	117	||

পরািভচারশমেনা	দুঃখহা	বংধেমা দঃ	|
লব ু ঃ	কলা	কা া	িনেমষ পর ণঃ	||	118	||

ঘ 	মুহতঃ	 হেরা	িদবা	ন মহ নশম্	|
পে া	মাস যনা যগং	কে া	মহালযঃ	||	119	||

রািশ ারা	িতিথেযােগা	বারঃ	করণমংশকম্	|
ল ং	 হারা	কালচ ং	 মর ঃ	স ষেযা	 বঃ	||	120	||

রা মংদঃ	কিবজীেবা	বেধা	 ভৗমঃ	শশী	রিবঃ	|
কালঃ	সৃ ঃ	ি িত ব ং	 াবরং	জংগমং	জগত্	||	121	||

ভরােপাঽি মর ে ামাহংকিতঃ	 কিতঃ	পুমান্	|
া	িব ঃ	িশেবা	র 	ঈশঃ	শি ঃ	সদািশবঃ	||	122	||

ি দশাঃ	িপতরঃ	িস া	য া	র াংিস	িক রাঃ	|
িস িবদ াধরা	ভতা	মনুষ াঃ	পশবঃ	খগাঃ	||	123	||

সমু াঃ	সিরতঃ	 শলা	ভতং	ভব ং	ভেবা বঃ	|
সাংখ ং	পাতংজলং	 যাগং	পুরাণািন	 িতঃ	 ৃিতঃ	||	124	||
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বদাংগািন	সদাচােরা	মীমাংসা	ন াযিব রঃ	|
আযেবেদা	ধনুেবেদা	গাংধবং	কাব নাটকম্	||	125	||

বখানসং	ভাগবতং	মানুষং	পাংচরা কম্	|
শবং	পা পতং	কালামুখংৈভরবশাসনম্	||	126	||

শা ং	 বনাযকং	 সৗরং	 জনমাহতসংিহতা	|
সদস মব ং	সেচতনমেচতনম্	||	127	||

বংেধা	 মা ঃ	সুখং	 ভােগা	 যাগঃ	সত মণুমহান্	|
ি 	 ংফট্	 ধা	 াহা	 ষট্	 বৗষট্	বষণ্	নমঃ	128	||

ানং	িব ানমানংেদা	 বাধঃ	সংিব সেমাঽসমঃ	|
এক	একা রাধার	একা রপরাযণঃ	||	129	||

একা ধীেরকবীর	এেকাঽেনক রপধক্	|
ি র েপা	ি ভেজা	 ে া	ি রেদা	 ীপর কঃ	||	130	||

মাতেরা	ি বদেনা	 ং হীেনা	 যািতগঃ	|
ি ধামা	ি করে তা	ি বগফলদাযকঃ	||	131	||

ি ণা া	ি েলাকািদি শ ীশি েলাচনঃ	|
চত বধবেচাবি পিরবি বতকঃ	||	132	||

চতবা তদংত তরা া	চতভজঃ	|
চত বেধাপাযময তবণা মা যঃ	133	||

চতথীপূজন ীত তথীিতিথসংভবঃ	||	
পংচা রা া	পংচা া	পংচাস ঃ	পংচক মঃ	||	134	||

পংচাধারঃ	পংচবণঃ	পংচা রপরাযণঃ	|
পংচতালঃ	পংচকরঃ	পংচ ণবমাতকঃ	||	135	||

পংচ ময তঃ	পংচাবরণবািরতঃ	|
পংচভ ি যঃ	পংচবাণঃ	পংচিশখা কঃ	||	136	||

ষে কাণপীঠঃ	ষ চ ধামা	ষ ংিথেভদকঃ	|
ষডংগ াংতিব ংসী	ষডং লমহা দঃ	||	137	||

ষ খুঃ	ষ খু াতা	ষ শি পিরবািরতঃ	|
ষৈ িরবগিব ংসী	ষড মভযভংজনঃ	||	138	||
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ষ তকদূরঃ	ষ কমা	ষ ুণঃ	ষ সা যঃ	|
স পাতালচরণঃ	স ীেপার মংডলঃ	||	139	||

স েলাকমুকটঃ	স সি বর দঃ	|
স াংগরাজ সুখদঃ	স ষগণবংিদতঃ	||	140	||

স ংেদািনিধঃ	স েহা ঃ	স রা যঃ	|
স াি েকিলকাসারঃ	স মাতিনেষিবতঃ	||	141	||

স ংেদা	 মাদমদঃ	স ংেদা	মখ ভঃ	|
অ মূ তেধ যমূ তর কিতকারণম্	||	142	||

অ াংগেযাগফলভদ প াংবজাসনঃ	|
অ শি সমান ীরৈ য বধনঃ	||	143	||

অ পীেঠাপপীঠ ীর মাতসমাবতঃ	|
অ ৈভরবেসেব াঽ বসুবংেদ াঽ মূ তভত্	||	144	||

অ চ র ূ তর ব হিবঃি যঃ	|
অ ীর সাম ীরৈ য দাযকঃ	|
নবনাগাসনাধ াসী	নবিনধ নুশািসতঃ	||	145	||

নব ারপুরাবে া	নব ারিনেকতনঃ	|
নবনাথমহানােথা	নবনাগিবভিষতঃ	||	146	||

নবনারাযণ েল া	নবদুগািনেষিবতঃ	|
নবর িবিচ াংেগা	নবশি িশেরা তঃ	||	147	||

দশা েকা	দশভেজা	দশিদ পিতবংিদতঃ	|
দশাধ ােযা	দশ ােণা	দেশংি যিনযামকঃ	||	148	||

দশা রমহামংে া	দশাশাব ািপিব হঃ	|
একাদশমহার ৈ ঃ তৈ কাদশা রঃ	||	149	||

াদশি দশা ািদেদাদংডা িনেকতনঃ	|
েযাদশিভদািভে া	িবে েদবািধৈদবতম্	||	150	||

চতদেশং বরদ তদশমনু ভঃ	|
চতদশাদ িবদ াঢ তদশজগ পিতঃ	||	151	||

সামপংচদশঃ	পংচদশীশীতাং িনমলঃ	|
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িতিথপংচদশাকারি থ া	পংচদশা চতঃ	||	152	||

ষাডশাধারিনলযঃ	 ষাডশ রমাতকঃ	|
ষাডশাংতপদাবাসঃ	 ষাডেশংদুকলা কঃ	||	153	||

কলাস দশী	স দশস দশা রঃ	|
অ াদশ ীপপিতর াদশপুরাণকত্	||	154	||

অ াদেশ ষধীসৃ র াদশিবিধঃ	 ৃতঃ	|
অ াদশিলিপব সম ানেকািবদঃ	||	155	||

অ াদশা সংপি র াদশিবজািতকত্	|
একিবংশঃ	পুমােনকিবংশত ং িলপ বঃ	||	156	||

চত বংশিতত া া	পংচিবংশাখ পূর ষঃ	|
স িবংশিততােরশঃ	স িবংশিতেযাগকত্	||	157	||

াি ংশৈ রবাধীশ তি ংশ হা দঃ	|
ষি ংশ সংভিতর ি ংশ কলা কঃ	||	158	||

পংচাশি শ ীশঃ	পংচাশ াতকালযঃ	|
ি পংচাশ পুঃে ণীি ষ রসং যঃ	|
পংচাশদ রে ণীপংচাশ িব হঃ	||	159	||

চতঃষ মহািসি েযািগনীবংদবংিদতঃ	|
নমেদেকানপংচাশ র গিনরগলঃ	||	160	||

চতঃষ থিনেণতা	চতঃষ কলািনিধঃ	|
অ ষ মহাতীথে ৈভরববংিদতঃ	||	161	||

চতনবিতমং া া	ষ বত িধক ভঃ	|
শতানংদঃ	শতধিতঃ	শতপ াযেত ণঃ	||	162	||

শতানীকঃ	শতমখঃ	শতধারাবরাযধঃ	|
সহ প িনলযঃ	সহ ফিণভষণঃ	||	163	||

সহ শীষা	পুর ষঃ	সহ া ঃ	সহ পাত্	|
সহ নামসং ত ঃ	সহ া বলাপহঃ	||	164	||

দশসাহ ফিণভ ফিণরাজকতাসনঃ	|
অ াশীিতসহ াদ মহ ষে া পা তঃ	||	165	||
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ল াধারঃ	ি যাধােরা	ল াধারমেনামযঃ	|
চতল জপ ীত তল কাশকঃ	||	166	||

চতরশীিতল াণাং	জীবানাং	 দহসংি তঃ	|
কা সূয তীকাশঃ	 কা চং াং িনমলঃ	||	167	||

িশেবা বাদ েকা ৈবনাযকধরংধরঃ	|
স েকা মহামং মংি তাবযবদু িতঃ	||	168	||

যি ংশে কা সুরে ণী ণতপাদুকঃ	|
অনংতেদবতােসেব া	হ নংত ভদাযকঃ	||	169	||

অনংতনামানংত ীরনংেতাঽনংতেসৗখ দঃ	|
অনংতশি সিহেতা	হ নংতমুিনসং তঃ	||	170	||

ইিত	 বনাযকং	না াং	সহ িমদমীিরতম্	|
ইদং	 াে 	মুহেত	যঃ	পঠিত	 ত হং	নরঃ	||	171	||

কর ং	তস 	সকলৈমিহকামুি কং	সুখম্	|
আযরােরাগ ৈম যং	 ধযং	 শ যং	বলং	যশঃ	||	172	||

মধা	 া	ধিতঃ	কাংিতঃ	 সৗভাগ মিভরপতা	|
সত ং	দযা	 মা	শাংিতদাি ণ ং	ধমশীলতা	||	173	||

জগ সংবননং	িব সংবােদা	 বদপাটবম্	|
সভাপাংিডত েমৗদাযং	গাংভীযং	 বচসম্	||	174	||

ওজে জঃ	কলং	শীলং	 তােপা	বীযমাযতা	|
ানং	িব ানমাি ক ং	 যং	িব াসতা	তথা	||	175	||

ধনধান ািদবি 	সকদস 	জপা েবত্	|
বশ ং	চত বধং	িব ং	জপাদস 	 জাযেত	||	176	||

রাে া	রাজকল স 	রাজপু স 	মংি ণঃ	|
জপ েত	যস 	বশ ােথ	স	দাস স 	জাযেত	||	177	||

ধমাথকামেমা াণামনাযােসন	সাধনম্	|
শািকনীডািকনীরে ায হভযাপহম্	||	178	||

সা াজ সুখদং	সবসপ মদমদনম্	|
সম কলহ ংিস	দ বীজ েরাহণম্	||	179	||
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দুঃ শমনং	 ু ািমিচ সাদনম্	|
ষ গা মহািসি ি কাল ানকারণম্	||	180	||

পরকত শমনং	পরচ মদনম্	|
সং ামমােগ	সেবষািমদেমকং	জযাবহম্	||	181	||

সববংধ েদাষ ং	গভরৈ ককারণম্	|
পঠ েত	 ত হং	য 	 া ং	গণপেতিরদম্	||	182	||

দেশ	ত 	ন	দু ভ মীতেযা	দুিরতািন	চ	|
ন	তে হং	জহািত	 ীয াযং	জপ েত	 বঃ	||	183	||

যক েমহাশভগংদরিবষিচকাঃ	|
ং	 ীহানমশমানমিতসারং	মেহাদরম্	||	184	||

কাসং	 াসমুদাবতং	শূলং	 শাফামেযাদরম্	|
িশেরােরাগং	বিমং	িহ াং	গংডমালামেরাচকম্	||	185	||

বাতিপ কফ ং ি েদাষজিনত রম্	|
আগংতিবষমং	শীতমু ং	 চকািহকািদকম্	||	186	||

ইত াদু মনু ং	বা	 রাগেদাষািদসংভবম্	|
সবং	 শমযত া 	 া স াস 	সক পঃ	||	187	||

াপ েতঽস 	জপাি সি ঃ	 ীশূৈ ঃ	পিতৈতরিপ	|
সহ নামমংে াঽযং	জিপতব ঃ	 ভা েয	||	188	||

মহাগণপেতঃ	 া ং	সকামঃ	 জপি দম্	|
ই যা	সকলান্	 ভাগানুপভেজ হ	পা থবান্	||	189	||

মেনারথফৈল দৈব েব ামযাৈনমেনারৈমঃ	|
চংে ং ভা েরােপং শবািদস সু	||	190	||

কামরপঃ	কামগিতঃ	কামদঃ	কামেদ রঃ	|
ভ া	যেথি তাে ভাগানভীৈ ঃ	সহ	বংধিভঃ	||	191	||

গেণশানুচেরা	ভ া	গেণা	গণপিতি যঃ	|
নংদী রািদসানংৈদনংিদতঃ	সকৈলগৈণঃ	||	192	||

িশবাভ াং	কপযা	পু িন বেশষং	চ	লািলতঃ	|
িশবভ ঃ	পূণকােমা	গেণ রবরা পুনঃ	||	193	||
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জািত েরা	ধমপরঃ	সাবেভৗেমাঽিভজাযেত	|
িন াম 	জপি ত ং	ভ া	িবে শত পরঃ	||	194	||

যাগিসি ং	পরাং	 াপ 	 ানৈবরাগ সংযতঃ	|
িনরংতের	িনরাবােধ	পরমানংদসংি েত	||	195	||

িবে া ীেণ	পের	পূেণ	পুনরাবি ব জেত	|
লীেনা	 বনাযেক	ধাি 	রমেত	িনত িনবেত	||	196	||

যা	নামিভ ৈতদৈ ঃ	পূজেযদচেযএ রঃ	|
রাজােনা	বশ তাং	যাংিত	িরপেবা	যাংিত	দাসতাম্	||	197	||

তস 	িসধ ংিত	মং াণাং	দুলভাে িস যঃ	|
মূলমং াদিপ	 া িমদং	ি যতমং	মম	||	198	||

নভেস 	মািস	 াযাং	চতথ াং	মম	জ িন	|
দূবািভনামিভঃ	পূজাং	তপণং	িবিধব েরত্	||	199	||

অ ৈব বেশেষণ	কযা ি সুসংযতঃ	|
তেস ি তং	ধনং	ধান ৈম যং	িবজেযা	যশঃ	||	200	||

ভিবষ িত	ন	সংেদহঃ	পু েপ ািদকং	সুখম্	|
ইদং	 জিপতং	 া ং	প তং	 ািবতং	 তম্	||	201	||

ব াকতং	চ চতং	ধ াতং	িবমৃ মিভবংিদতম্	|
ইহামু 	চ	িবে ষাং	িবৈ য দাযকম্	||	202	||

ংদচািরণােপ ষ	 যন	সংধাযেত	 বঃ	|
স	র েত	িশেবা ৈতগৈণরধ েকা িভঃ	||	203	||

িলিখতং	পু কে া ং	মং ভতং	 পূজেযত্	|
ত 	সেবা মা	ল ীঃ	সি ধে 	িনরংতরম্	||	204	||

দাৈনরেশৈষরিখৈল ৈত 	তীৈথরেশৈষরিখৈলমৈখ 	|
ন	ত ফলং	িবংদিত	য েণশসহ নাম রেণন	সদ ঃ	||	205	||

এত া াং	সহ ং	পঠিত	িদনমেণ 	 ত হংে াি হােন	
সাযং	মধ ংিদেন	বা	ি ষবণমথবা	সংততং	বা	জেনা	যঃ	|
স	স াৈদ যধযঃ	 ভবিত	বচসাং	কী তমুৈ েনািত	
দাির ং	হংিত	িব ং	বশযিত	সুিচরং	বধেত	পু েপ ৈ ঃ	||	206	||

অিকংচেনােপ কিচে া	িনযেতা	িনযতাসনঃ	|

16
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


জপং তেরা	মাসান্	গেণশাচনত পরঃ	||	207	||

দির তাং	সমু ূল 	স জ ানুগামিপ	|
লভেত	মহতীং	ল ীিমত া া	পারেম রী	||	208	||

আযষ ং	বীতেরাগং	কলমিতিবমলং	সংপদ া তনাশঃ	
কী ত নত াবদাতা	ভবিত	খলু	নবা	কাংিতরব াজভব া	|
পু াঃ	সংতঃ	কল ং	 ণবদিভমতং	যদ দন 	ত 	-
ি ত ং	যঃ	 া েমতত্	পঠিত	গণপেত স 	হে 	সম ম্	||	209	||

গণংজেযা	গণপিতেহরংেবা	ধরণীধরঃ	|
মহাগণপিতবি ি যঃ	ি সাদনঃ	||	210	||

অেমাঘিসি রমৃতমং ি ংতামিণ নিধঃ	|
সুমংগেলা	বীজমাশাপূরেকা	বরদঃ	কলঃ	||	211	||

কাশ েপা	নংদেনা	বাচািসে া	ঢংিঢ বনাযকঃ	|
মাদৈকেরিভরৈ কিবংশত া	নামিভঃ	পুমান্	||	212	||

উপাযনং	দেদ া	ম সাদং	িচকীষিত	|
ব সরং	িব রােজাঽস 	তথ িম াথিস েয	||	213	||

যঃ	 ৗিত	ম তমনা	মমারাধনত পরঃ	|
েতা	না া	সহে ণ	 তনাহং	না 	সংশযঃ	||	214	||

নেমা	নমঃ	সুরবরপূিজতাং েয	
নেমা	নেমা	িনর পমমংগলা েন	|
নেমা	নেমা	িবপুলদৈযকিস েয	
নেমা	নমঃ	কিরকলভাননায	 ত	||	215	||

িকংিকণীগণরিচতচরণঃ
ক ত র িমতচার করণঃ	|

মদজললহরীকিলতকেপালঃ
শমযত	দুিরতং	গণপিতনা া	||	216	||

||	ইিত	 ীগেণশপুরােণ	উপাসনাখংেড	ঈ রগেণশসংবােদ	
গেণশসহ নামে া ং	নাম	ষ চ ািরংেশাধ াযঃ	||
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