
|| শ্ৰী গুৰভু্য়ো নমঃ ||  
 
|| অথ দশোৱতোৰ স্তুততঃ ||  
 
|| শ্ৰী লক্ষ্মী হয়গ্ৰীৱোয় নমঃ ||  
 
[ অশ্ৱ ধোটী ]  
 
ওং মত্স্য়োয় নমঃ  
 
প্ৰোষ্ঠীশ তৱগ্ৰহ সুতনষ্ঠীৱভনোদৃ্ধততৱতশষ্োংবচুোতৰজলভধ 
প্ োষ্ঠোংতৰোতহততৱভচষ্োগভমৌঘপৰভমষ্ঠীতিত ত্্তৱমৱ মোম |  
প্ৰষ্ঠো ক সূনমুনভুচষ্োথক মোত্মতৱদতীভষ্ো য়ুগোংতসমভয় 
প্েষ্ঠোত্মশংৃগধৃত োষ্ঠোংবৱুোহন ৱৰোষ্োপদৰভতভনো || ১ || 
ওং শ্ৰী হয়গ্ৰীৱোয় নমঃ খংিীভৱদ্বহুলতিংিীৰজংৃভণ সুচংিী  ৃভতো দতধ 
মহো  োংিোতত তচত্ৰ গতত প্শৌংিোদ্য় হহমৰদ ভোংিো ৰভময় চতৰত |  
চংিোশ্ৱ ংঠমদ শংিোল দৰু্হকদয় গংিো তভখংিো ৰ প্দো- শ্চংিো 
মভৰশহয় তুংিো ৃভত দশৃম খংিো মলং ৰতদশ প্ম || ২ ||  
 
ওং কূমকোয় নমঃ কূমকো ৃভত ত্সৱৱতু নমকোত্ম পৃষ্ঠধৃত ভমকোত্ম মংদৰ তগভৰ 
ধমকোৱলংবন সুধমকো সদো তলত শমকো সুধোতৱতৰণোত |  
দমুকোন ৰোহুমখু দমুকোতয় দোনৱসুমমকো তভভভদন পভ ো ঘমকো ক   োংতত ৱৰ ৱমকো 
ভৱোন ভুৱন তনমকোণ ধূত তৱ ৃততঃ || ৩ || 
 
ওং ধন্ৱংতভৰ নমঃ  
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ধন্ৱংতভৰংগৰতুচ ধন্ৱংতভৰঽতৰতৰ ুধন্ৱংস্তৰীভৱসুধো- 
ভোন্ৱংতৰোৱসথ মন্ৱংতৰোতধ ৃত তন্ৱংতভৰৌষধতনভধ |  
ধন্ৱংতৰংগশগুধন্ৱংতমোতজশতৱ তন্ৱন্মমোতি তনয়ো 
সূন্ৱংত োত্মৰ্হদতন্ৱংতৰোৱয়ৱ তন্ৱংতৰোততক জলভধৌ || ৪ ||  
 
ওং শ্ৰী নোৰোয়ণোয়য় নমঃ য়োক্ষীৰৱোতধকমদনোক্ষীণদপকতদততজোভক্ষোতভতোমৰগণো 
প্পক্ষোপ্তভয়ঽজতনৱলক্ষোংশতবংবতজদতীক্ষ্ণোল োৱতৃমখুী | 
সূক্ষমোৱলগ্নৱসনোঽঽভক্ষপ ৃত্সুচ   োক্ষোক্ষমী ৃতমভনো 
দীক্ষোসুৰোৰ্হতসুধোঽক্ষোতণভনোঽঽৱতু সুৰভূক্ষক্ষণোদ্ধতৰতনঃু || ৫ || 
 
ওং শ্ৰী নোৰোয়ণোয়য় নমঃ  
 
তশক্ষোতদয়ুজ্ঞগম দীক্ষোসুলক্ষণ পৰীক্ষোক্ষমোতৱতধসতী দোক্ষোয়ণী ক্ষমতত 
সোক্ষোদ্ৰমোতপনয় দোভক্ষপৱীক্ষণতৱভধৌ |  
প্ৰক্ষোতক্ষভলোভ ৰলোক্ষোৰ প্সোতক্ষত পদোভক্ষপলতক্ষতধৰো সোঽক্ষোতৰতোত্মতন ু
ভূক্ষোৰ োতৰতনটি লোক্ষোঽক্ষমোনৱতু নঃ || ৬ || 
 
ওং শ্ৰী ৱৰোহোয় নমঃ  
 
নীলোংবদুোভশভ শীলোতদ্ৰভদহধৰ প্খলোৰ্হভতোদতধধুনী হশলোতদয়ুক্ত তনতখভললো 
  োদ্য়সুৰ তূলো ৱীদহন প্ত |  
প্ োলো ৃভত জলতধ  োলোচয়োৱয়ৱ নীলোব্জদংষ্ট্ৰ ধতৰণী 
লীলোস্পভদোৰতুলমলূোতশভয়োতগৱৰজোলোতভৱংতদত নমঃ || ৭ ||  
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ওং শ্ৰী নৰতসংহোয় নমঃ  
 
দংভভোতলতীক্ষ্ণনখ সংভভতদভতংদ্ৰতৰপু ুংভীংদ্ৰ পোতহ  ৃপয়ো স্তংভোভক  
 োসহনতিংভোয় দত্তৱৰ গংভীৰ নোদ নহৃভৰ |  
অংভভোতদজোনসুৰণোংভভোজভূপৱন ু ংভীন প্সশ খগৰো  ু ংভীংদ্ৰ  ৃতত্তধৰ 
জংভোতৰ ষণ্মুখ মখুোংভভোৰু হোতভ নতু মোং || ৮ ||  
 
ওং শ্ৰী ৱোমনোয় নমঃ  
 
তপংগোক্ষ তৱক্ৰম তুৰংগোতদ হসন্য় চতুৰংগো ৱতলপ্ত দনজুো সোংগো ধ্ৱৰে 
বতল সোংগোৱপোত ৰ্হতষতোংগো মৰোতলনতু প্ত |  
শংৃগোৰ পোদনখ তুংগোগ্ৰতভন্ন  ন  োংগোংিপোতত তটিনী তুংগোতত মংগল 
তৰংগো তভভূত ভজ  োংগোঘ ৱোমন নমঃ || ৯ ||  
 
ওং শ্ৰী ৱোমনোয় নমঃ  
 
ধ্য়োনোহক  ৱোমন তভনোনোথ পোতহ য়জমোনো সুভৰশৱসুধো দোনোয় য়োচতন  
লীনোথক ৱোগ্ৱতশত নোনোসদ্য় দনজু |  
মীনোং  তনমকল তনশোনোথ প্ োটিল সমোনোত্ম প্মৌংতজগুণভ ৌ পীনোচ্ছ সূত্ৰপদ 
য়োনোত পত্ৰ ৰ  োনম্য়দংিৱৰভৃত || ১০ ||  
 
ওং শ্ৰী পৰশৰোমোয় নমঃ  
 
হধয়কোংবভুধ পৰশচয়কোতধ ৃত্তখল ৱয়কোৱনীশ্ৱৰ মহো প্শৌয়কোতভভূত ৃত 
ৱীয়কোত্মজোতভুজ ৱীয়কোৱভলপতন ৰ |  
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ভোয়কোপৰোধুতপতোয়কোজ্ঞয়োগতলতনোয়কোত্ম সূগল তভৰো 
 োয়কোঽপৰোধমতৱচোয়কোয়ক প্মৌঘজতয় ৱীয়কোতমতো মতয় দয়ো || ১১ ||  
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
শ্ৰীৰোমলক্ষ্মণশ োৰোম ভূৰৱতুভগৌৰোমলোতমতমভহো হোৰোমৰস্তুত 
য়ভশোৰোম োংততসুত প্নোৰোমলি লহ |  
্ৱোৰোমৱয়কতৰপ ুৱীৰোময়োতধক ৰ চীৰোমলোৱতৃ ভ  ্ৱোৰোম 
দশকনজমোৰোময়োগতসুভঘোৰোমভনোৰথহৰ || ১২ ||  
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ শ্ৰীভ শৱৰতদশনোভ শ জোত তপভলোভ শ ভগ্নৰতৱভূ 
প্স্তোভ তৰোততক হৰণোভ ৱলোতক সুখধীভ ত  োলজলদ |  
সোভ তনোথৱৰপোভ ৰমখু্য়সুত প্ োভ ন ভতক্তমতুলোং ৰোভ ংদ ুতবংবমখু 
 োভ ক্ষণোপহ ৰ্হষীভ শ প্তংঽতি মভল || ১৩ || 
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
ৰোভমনণৃোং ৰ্হদতভৰোভমনৰোতশুল ভীভমমভনোদ্য়ৰমতোং 
প্গোভমতদনীজতয়তভপোঽভময়গোতধসুত  োভমতনতৱষ্ মনসী |  
শ্য়োভম সদো ত্সৱতয়তজতোভময় তোপসজ ৰোভম গতোতধ সভম 
ভীভমশচোপদলনোভময়ভশৌয়কতজত ৱোভম ক্ষভণ তৱজতয়নী || ১৪ ||  
 
ওং শ্ৰী সীতো্ৱৰতূপয়ণ শ্ৰীয়য় নমঃ  
 
 োংতোৰভগহখল  োংতোৰ দ্ৱদন  োংতোল োংত শৰং 
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 োংতোৰঽঽয়োঽংংবজুতন  োংতোন্ৱৱোয়তৱধ ু োংতোশ্মভোতদপহভৰ |  
 োংতোতলভলোলদল  োংতোতভভশোতভততল  োংতোভৱংতমনসুো 
 োংতোনয়ুোনতজত  োংতোৰদগুক    োংতোৰমোত্সৱৱতু মোং || ১৫ ||  
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
দোংতং দশোনন সতুোংতং ধৰোমতধৱসংতং ৰচংি তপসো ক্োংতং সভমত্সয় 
তৱতপনোংতং ত্সৱৱোপ য়মনংতং তপত্ৱ প লম |  
য়োংতং ভৱোৰতত ভয়োংতং মমোশ ভগৱংতং ভভৰণ ভজতোত ্ৱোংতং 
সৱোতৰ দনজুোংতং ধৰোধৰতনশোংতং স তোপসৱৰম || ১৬ ||  
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
শংপোভচোপলৱ  ংপোস্ত শতৃবল সংপোতদতোতমতয়শোঃ শং পোদ তোমৰস 
সংপোতত প্নোঽল মন ু ংপোৰ প্সন তদশভম |  
সংপোতত পতক্ষ সহজংপোপ ৰোৱণ হতং পোৱনং য়দ  ৃথো ত্সৱোং পোপ কূপ 
পতত তং পোতহ মোং তদতপ পংপো সৰস্ত  চৰ || ১৭ ||  
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
প্লোলোক্শশ্য়ভপতক্ষতসলুীলোুৰংগৱদ প্খলোুতূহল গভত 
্ৱোলোপভূতমজতনবোলোপহোয়কনজু পোলোদ্য়ভভো জয় জয় |  
বোলোতগ্নদগ্ধপুৰ শোলোতনলোত্মজতন ফোলোত্তপত্তলৰভজো নীলোংগদোতদ তপ 
মোলো ৃতোতলপথ মলূো্য়তীত জলভধ || ১৮ ||  
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ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
তূণীৰ োমুক  ৃপোণীত ণোং ভুজ পোণী ৰতৱৰততমভোঃ প্ক্ষোতণধৰোতলতনভ 
প্ঘোণী মখুোতদঘনভৱণীসুৰক্ষণ ৰঃ |  
প্শোতণভৱন্নয়ন প্ োণী তজতোংবতুনতধ পোণী তৰতোহক ণমণী প্েণীৱতৃোংতিতৰহ 
ৱোণীশসূনৱুৰ ৱোণীস্তুভতো তৱজয়ভত || ১৯ ||  
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
হুং োৰপূৱকমথ ং োৰনোদমতত পং োঽৱধোয়ক চতলতো লং োতশভলোচ্চয়তৱশং ো 
পততিদৰু শং োসয়্য় ধনষুঃ |  
লং োতধভপোমনতুয়ং োলৰোতত্ৰতমৱ শং োশতোুলতধয়ো তং োলদংিশত 
সং োশ োমুকখ শৰোং োতন্ৱতং ভজ হতৰং || ২০ || 
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
ধীমোনভময়তনধুোমোঽঽতক মংগলদনোমো ৰমো মলভূ  োমোতৰপন্নগপ  োমোতহ 
হৱতৰগুৰ ুপ্সোমোতদৱংদ্য় মতহম |  
প্েমোতদনোপগত সীমোঽৱতোত্সসখল সোমোজ ৰোৱণতৰপ ূৰোমোতভভদো 
হতৰৰভভৌমো ৃততঃ ৰতন সোমোতদ প্ৱদতৱষয়ঃ || ২১ ||  
 
ওং শ্ৰী ৰোমোয় নমঃ  
 
প্দোষোঽত্মভূৱশতুৰোষোিততক্ৰমজ প্ৰোষোত্মভতৃক ৱচস 
পোষোণভূতমতুনভয়োষোৱৰোত্মতনভুৱশোতদদোতয়চৰণঃ |  
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হনষোধভয়োতষধসুভভষো ৃদংিজতন প্দোষোচৰোতদ সুৰ্হভদো 
প্দোষোগ্ৰজন্মমতৃতভশোষোপভহোঽৱতু সুভদোষোংতিজোতহননোত || ২২ ||  
 
ওং শ্ৰী  ৃষ্ণোয় নমঃ  
 
ৱংৃদোৱনেপশ ৱংৃদোৱনং তৱনতু ৱংৃদোৰয়  শৰণং নংদোত্মজং তনহত 
তনংদো  ৃদো সুৰজনংদোমবদ্ধ জঠৰম |  
ৱংদোমভহ ৱয়ম মংদোৱদোতৰতুচ মংদোক্ষ োতৰৱদনং ুংদোতলদংতমতু 
 ংদোতসতৰভতনংুদোৱৰোক্ষসহৰম || ২৩ ||  
 
ওং শ্ৰী  ৃষ্ণোয় নমঃ  
 
প্গোপোলভ োত্সসৱ ৃতোপোৰভক্শ্য়ৰস সূপোন্নভলোপুতপতো 
শোপোলয়োতপতলয়োপোংবদুোতলসতললোপোয়ধোতৰততগভৰ |  
সোপোংগদশকনজতোপোংগ ৰোগয়ুত প্গোপোংগ নোংশ  ৰ্হতত ৱ্য়োপোৰ 
প্শৌংিতৱতৱধোপোয় তস্্তৱমৱ প্গোপোতৰজোতহৰণ || ২৪ ||  
 
ওং শ্ৰী  ৃষ্ণোয় নমঃ  
 
 ংসোতদ োসদৱতংসো ৱনীপতততৱতহংসো ৃতোত্মজনষুং সংসোৰভূততমহ 
সংসোৰবদ্ধমন সংসোৰতচত্সসুখতনমু |  
সংসোধয়ংতমতনশংসোত্সতৱ ৱ্ৰজমহংসোদৰং ভত ভভজ 
হংসোতদতোপসতৰৰংসোস্পদং পৰমহংসোতদ ৱংদ্য় চৰণম || ২৫||  
 
ওং শ্ৰী  ৃষ্ণোয় নমঃ ৰোজীৱ প্নত্ৰতৱদৰুোজীৱমোমৱতু ৰোজীৱ প্ তনৱশং 

www.yo
us

igm
a.c

om



ৱোজীভপতত্তনপৃৰোজী ৰথোতন্ৱতজ ৰোজীৱ গৱকশমন |  
ৱোজীশৱোহতসত ৱোজীশ হদত্সয় তন ুৱোজীশ প্ভদ ৰভদো- জক োজী দংবনৱ 
ৰোজীৱ মখু্য়সুম ৰোজীসুৱোতসততশৰঃ || ২৬ ||  
 
ওং শ্ৰী  ৃষ্ণোয় নমঃ  
 
 োলীৰ্হদোৱসথ  োলীয়ুংিতলপ  োলীেপোদনখৰো ৱ্য়োলীনৱোংশ ৰ 
ৱোতলগণোৰতুণত  োলীৰভুচ জয় জয় |  
প্ লীলৱোপৰ্হত  োলীশদত্তৱৰ নোলী দপৃ্ততদততভূ 
চূলী ভগোপমতহলোলীতনঘূসৃণধূলী ণোং ৰ্হদয় || ২৭ || 
 
ওং শ্ৰী  ৃষ্ণোয়  
 
নমঃ  ৃষ্ণোতদ পোংিুসুত  ৃষ্ণো মনঃৰচুৰ তৃষ্ণো সুতৃতপ্ত ৰৱো  
 ৃষ্ণোং পোতলৰত  ৃষ্ণোতভধোঘহৰ  ৃষ্ণোতদষণ্মতহল প্ভোঃ |  
পুষ্ণোতু মোমতজত তনষ্ণোদ ৱোতধকমদু নষু্ণোংশ মংিল হভৰ তজভষ্ণো তগৰীংদ্ৰ 
ধৰ তৱভষ্ণো ৱষৃোৱৰজ ধৃভষ্ণো ভৱোন  ৰণুয়ো || ২৮ ||  
 
ওং শ্ৰী  ৃষ্ণোয় নমঃ  
 
ৰোমোতশভৰোমতণধৰোমোসভমতবলৰোমোনজুোতভধৰততং প্ৱ্য়োমোসুৰোংত ৰ প্ত 
মোৰতোত তদশভম মোধৱোংতি মভল |  
 োমোতক ভভৌমপুৰ ৰোমোৱতলৰণয় ৱোমোতক্ষপীততনভুো 
ভীমোতহনোথমখুয়ৱমোতন োতভনতু ভীমোতভৱংদ্য় চৰণ || ২৯ ||  
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ওং শ্ৰী  ৃষ্ণোয় নমঃ  
্ৱভক্শ্ৱলভক্শ্য়ভয় দোতক্ষেভৱো গণজ লোভক্ষপপোশয়মনং লোক্ষগৃহজ্ৱলন 
ৰভক্ষো তহতিংবব  হভক্ষোন্নপূৱকতৱপদঃ |  
অক্ষোনবুংধভৱৰূক্ষোক্ষৰেৱণ সোক্ষোন্মতহ্য়ৱমতী 
 ক্ষোনয়ুোনমধমক্ষ্মোপভসৱনমভীক্ষ্ণোপহোসমসতোং || ৩০ ||  
 
চক্ষোণ এৱতনজ পক্ষোগ্ৰভূদশশতোক্ষোত্মজোতদ সুৰ্হদো 
মোভক্ষপ োতৰুনপৃোভক্ষৌতহণীশতবলোভক্ষোভদীতক্ষতমনোঃ |  
তোক্শ্য়কোতসচোপশৰতীক্ষ্ণোতৰপূৱকতনজ লক্ষ্মোতণচোপ্য়গণয়ন 
ৱকৃ্ষোলয়ধ্ৱজতৰৰক্ষো ভৰো জয়তত লক্ষ্মীপততয়কদপুততঃ || ৩১ ||  
 
ওং শ্ৰী বদু্ধোয় নমঃ, ওং শ্ৰী  তিভন নমঃ  
 
বদু্ধোৱতোৰ তৱ বদ্ধোন ুংপুৰ ুবদ্ধোংজভলৌ মতয় দয়োং প্শৌভদ্ধোদতনৰমখু 
হসদ্ধোংতত ো সুগম প্বৌদ্ধোগমৰণয়ন |  
 ৃদ্ধোতহতোসুৰ্হতততসদ্ধোতসভখ ধৰ শদ্ধোশ্ৱয়োন মলো শদ্ধোংতমোংৰতুচতপ 
নদ্ধোতখলোংগ তনজ মদ্ধোঽৱ  ল্কক্শয়তভধ প্ভোঃ || ৩২ ||  
 
ওং শ্ৰী বদৰী নোৰোয়ণ নমঃ  
 
সোৰংগ  ৃতত্তধৰ সোৰংগ ৱোতৰধৰ সোৰংগ ৰোজৱৰদো সোৰংগ দোতৰতৰ 
সোৰংগ তোত্মমদ সোৰংগভতৌষধবলং |  
সোৰংগ ৱত্সুসুম সোৰং গতং চ তৱ সোৰংগ মোংতিয়ুগলং সোৰংগ ৱণকমপ 
সোৰংগ তোব্জমদ সোৰংগ তদংস্্তৱমৱ মোম || ৩৩ ||  
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মংগলো চৰণ  
 
গ্ৰীৱো্য় ৱোহতন ুপ্দৱোংিজোতদদশ ভোৱোতভৰোম চতৰতং ভোৱোততভৱ্য়শভ 
দীৱোতদৰোজয়তত ভূৱোতগ্ৱলোস তনলয়ং |  
শ্ৰীৱোগধীশমখু প্দৱোতভনম্য় হতৰভসৱোচক ভনষু পঠতো- মোৱোস 
এৱভতৱতোঽৱোগ্ভভৱতৰসুৰোৱোসভলো তন ভৰ || ৩৪ ||  
 
|| ইতত শ্ৰীমদ্ৱোতদৰোজপূজ্য়চৰণ তৱৰতচতং শ্ৰীদশোৱতোৰস্তুততঃ সংপূণকং 
||  
 
|| ভোৰতীৰমণমখু্য়ৰোণোংতগকত শ্ৰী ৃষ্ণোপকণমস্তু ||  
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