|| শ্রী গুরুভ্য়ো নমঃ ||
|| অথ দশোবতোর স্তুততঃ ||
|| শ্রী লক্ষ্মী হয়গ্রীবোয় নমঃ ||
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[ অশ্ব ধোটী ]
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ওং মত্স্য়োয় নমঃ
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প্রোষ্ঠীশ তবগ্রহ সুতনষ্ঠীবভনোদ্ধৃততবতশষ্োংবুচোতরজলভধ
প্ োষ্ঠোংতরোতহততবভচষ্োগভমৌঘপরভমষ্ঠীতিত ত্ত্বমব মোম |
প্রষ্ঠো ক সূনম
ু নুভচষ্োথক মোত্মতবদতীভষ্ো য়ুগোংতসমভয়
প্েষ্ঠোত্মশৃংগধৃত োষ্ঠোংবুবোহন বরোষ্োপদরভতভনো || ১ ||
ওং শ্রী হয়গ্রীবোয় নমঃ খংিীভবদ্বহুলতিংিীরজৃংভণ সুচংিী ৃ ভতো দতধ
মহো োংিোতত তচত্র গতত প্শৌংিোদ্য় হহমরদ ভোংিো রভময় চতরত |
চংিোশ্ব ংঠমদ শংিোল দুর্হকদয় গংিো তভখংিো র প্দো- শ্চংিো মভরশহয়
তু ংিো ৃ ভত দৃশম খংিো মলং রতদশ প্ম || ২ ||
ওং কূমকোয় নমঃ কূমকো ৃ ভত ত্ববতু নমকোত্ম পৃষ্ঠধৃত ভমকোত্ম মংদর তগভর
ধমকোবলংবন সুধমকো সদো তলত শমকো সুধোতবতরণোত |
দুমোক ন রোহুমুখ দুমোক তয় দোনবসুমমকো তভভভদন পভ ো ঘমকো ক োংতত বর বমকো
ভবোন ভু বন তনমকোণ ধূত তব ৃ ততঃ || ৩ ||
ওং ধন্বংতভর নমঃ

ধন্বংতভরংগরুতচ ধন্বংতভরঽতরতরু ধন্বংস্তরীভবসুধো- ভোন্বংতরোবসথ
মন্বংতরোতধ ৃ ত তন্বংতভরৌষধতনভধ |
ধন্বংতরংগশগুধন্বংতমোতজশতব তন্বন্মমোতি তনয়ো
সূন্বংত োত্মর্হদতন্বংতরোবয়ব তন্বংতরোততক জলভধৌ || ৪ ||
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ওং শ্রী নোরোয়ণোয়য় নমঃ
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ওং শ্রী নোরোয়ণোয়য় নমঃ য়োক্ষীরবোতধকমদনোক্ষীণদপকতদততজোভক্ষোতভতোমরগণো
প্পক্ষোপ্তভয়ঽজতনবলক্ষোংশতবংবতজদতীক্ষ্ণোল োবৃতমুখী |
সূক্ষমোবলগ্নবসনোঽঽভক্ষপ ৃ ত্সুচ
োক্ষোক্ষমী ৃ তমভনো
দীক্ষোসুরোর্হতসুধোঽক্ষোতণভনোঽঽবতু সুরূভক্ষক্ষণোদ্ধতরতনুঃ || ৫ ||
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তশক্ষোতদয়ুজ্ঞগম দীক্ষোসুলক্ষণ পরীক্ষোক্ষমোতবতধসতী দোক্ষোয়ণী ক্ষমতত
সোক্ষোদ্রমোতপনয় দোভক্ষপবীক্ষণতবভধৌ |
প্রক্ষোতক্ষভলোভ রলোক্ষোর প্সোতক্ষত পদোভক্ষপলতক্ষতধরো সোঽক্ষোতরতোত্মতনু
ভূ ক্ষোর োতরতনটি লোক্ষোঽক্ষমোনবতু নঃ || ৬ ||
ওং শ্রী বরোহোয় নমঃ
নীলোংবুদোভশভ শীলোতদ্রভদহধর প্খলোর্হভতোদতধধুনী হশলোতদয়ুক্ত তনতখভললো
োদ্য়সুর তূ লো বীদহন প্ত |
প্ োলো ৃ ভত জলতধ োলোচয়োবয়ব নীলোব্জদংষ্ট্র ধতরণী
লীলোস্পভদোরুতলমূলোতশভয়োতগবরজোলোতভবংতদত নমঃ || ৭ ||

ওং শ্রী নরতসংহোয় নমঃ
দংভভোতলতীক্ষ্ণনখ সংভভতদভতংদ্রতরপু ুংভীংদ্র পোতহ ৃ পয়ো স্তংভোভক
োসহনতিংভোয় দত্তবর গংভীর নোদ নৃহভর |
অংভভোতদজোনুসরণোংভভোজভূ পবন ুংভীন প্সশ খগরো ুংভীংদ্র ৃ তত্তধর
জংভোতর ষণ্মুখ মুখোংভভোরু হোতভ নুত মোং || ৮ ||
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ওং শ্রী বোমনোয় নমঃ

w

বোমন তভনোনোথ পোতহ য়জমোনো সুভরশবসুধো দোনোয় য়োচতন
বোগ্বতশত নোনোসদ্য় দনুজ |
তনমকল তনশোনোথ প্ োটিল সমোনোত্ম প্মৌংতজগুণভ ৌ পীনোচ্ছ সূত্রপদ
পত্র র োনম্য়দংিবরভৃ ত || ১০ ||

w

ধ্য়োনোহক
লীনোথক
মীনোং
য়োনোত
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ওং শ্রী বোমনোয় নমঃ
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তপংগোক্ষ তবক্রম তু রংগোতদ হসন্য় চতু রংগো বতলপ্ত দনুজো সোংগো ধ্বরে
বতল সোংগোবপোত র্হতষতোংগো মরোতলনুত প্ত |
শৃংগোর পোদনখ তু ংগোগ্রতভন্ন ন োংগোংিপোতত তটিনী তু ংগোতত মংগল
তরংগো তভভূ ত ভজ োংগোঘ বোমন নমঃ || ৯ ||

ওং শ্রী পরশরোমোয় নমঃ
হধয়কোংবুভধ পরশচয়কোতধ ৃ ত্তখল বয়কোবনীশ্বর মহো প্শৌয়কোতভভূ ত ৃ ত
বীয়কোত্মজোতভু জ বীয়কোবভলপতন র |

ভোয়কোপরোধুতপতোয়কোজ্ঞয়োগতলতনোয়কোত্ম সূগল তভরো
োয়কোঽপরোধমতবচোয়কোয়ক প্মৌঘজতয় বীয়কোতমতো মতয় দয়ো || ১১ ||
ওং শ্রী রোমোয় নমঃ
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শ্রীরোমলক্ষ্মণশ োরোম ভূ রবতু ভগৌরোমলোতমতমভহো হোরোমরস্তুত
য়ভশোরোম োংততসুত প্নোরোমলি লহ |
স্বোরোমবয়কতরপু বীরোময়োতধক র চীরোমলোবৃত ভ স্বোরোম
দশকনজমোরোময়োগতসুভঘোরোমভনোরথহর || ১২ ||
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ওং শ্রী রোমোয় নমঃ শ্রীভ শবরতদশনোভ শ জোত তপভলোভ শ ভগ্নরতবভূ
প্স্তোভ তরোততক হরণোভ বলোতক সুখধীভ ত োলজলদ |
সোভ তনোথবরপোভ রমুখ্য়সুত প্ োভ ন ভতক্তমতু লোং রোভ ংদু তবংবমুখ
োভ ক্ষণোপহ র্হষীভ শ প্তংঽতি মভল || ১৩ ||
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ওং শ্রী রোমোয় নমঃ

w

রোভমনৃণোং র্হদতভরোভমনরোতশুল ভীভমমভনোদ্য়রমতোং
প্গোভমতদনীজতয়তভপোঽভময়গোতধসুত োভমতনতবষ্ মনসী |
শ্য়োভম সদো ত্বতয়তজতোভময় তোপসজ রোভম গতোতধ সভম
ভীভমশচোপদলনোভময়ভশৌয়কতজত বোভম ক্ষভণ তবজতয়নী || ১৪ ||
ওং শ্রী সীতোস্বরূতপয়ণ শ্রীয়য় নমঃ
োংতোরভগহখল

োংতোর দ্বদন

োংতোল োংত শরং

োংতোরঽঽয়োঽংংবুজতন োংতোন্ববোয়তবধু োংতোশ্মভোতদপহভর |
োংতোতলভলোলদল োংতোতভভশোতভততল োংতোভবংতমনুসো
োংতোনুয়োনতজত োংতোরদুগক
োংতোরমোত্ববতু মোং || ১৫ ||
ওং শ্রী রোমোয় নমঃ
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দোংতং দশোনন সুতোংতং ধরোমতধবসংতং রচংি তপসো ক্োংতং সভমত্সয়
তবতপনোংতং ত্ববোপ য়মনংতং তপতস্ব প লম |
য়োংতং ভবোরতত ভয়োংতং মমোশ ভগবংতং ভভরণ ভজতোত স্বোংতং
সবোতর দনুজোংতং ধরোধরতনশোংতং স তোপসবরম || ১৬ ||
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ওং শ্রী রোমোয় নমঃ

w
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শংপোভচোপলব ংপোস্ত শতৃ বল সংপোতদতোতমতয়শোঃ শং পোদ তোমরস
সংপোতত প্নোঽল মনু ংপোর প্সন তদশভম |
সংপোতত পতক্ষ সহজংপোপ রোবণ হতং পোবনং য়দ ৃ থো ত্বোং পোপ কূপ
পতত তং পোতহ মোং তদতপ পংপো সরস্ত চর || ১৭ ||
ওং শ্রী রোমোয় নমঃ
প্লোলোক্শশ্য়ভপতক্ষতসুলীলোুরংগবদ প্খলোুতূ হল গভত
স্বোলোপভূ তমজতনবোলোপহোয়কনজ
ু পোলোদ্য়ভভো জয় জয় |
বোলোতগ্নদগ্ধপুর শোলোতনলোত্মজতন ফোলোত্তপত্তলরভজো নীলোংগদোতদ তপ
মোলো ৃ তোতলপথ মূলো্য়তীত জলভধ || ১৮ ||

ওং শ্রী রোমোয় নমঃ
তূ ণীর োমুক ৃ পোণীত ণোং ভু জ পোণী রতবরততমভোঃ প্ক্ষোতণধরোতলতনভ
প্ঘোণী মুখোতদঘনভবণীসুরক্ষণ রঃ |
প্শোতণভবন্নয়ন প্ োণী তজতোংবুতনতধ পোণী তরতোহক ণমণী প্েণীবৃতোংতিতরহ
বোণীশসূনব
ু র বোণীস্তুভতো তবজয়ভত || ১৯ ||
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ওং শ্রী রোমোয় নমঃ
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ওং শ্রী রোমোয় নমঃ
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হুং োরপূবকমথ ং োরনোদমতত পং োঽবধোয়ক চতলতো লং োতশভলোচ্চয়তবশং ো
পততিদুর শং োসয়্য় ধনুষঃ |
লং োতধভপোমনুতয়ং োলরোতত্রতমব শং োশতোুলতধয়ো তং োলদংিশত
সং োশ োমুখ
ক শরোং োতন্বতং ভজ হতরং || ২০ ||

w

w

ধীমোনভময়তনুধোমোঽঽতক মংগলদনোমো রমো মলভূ োমোতরপন্নগপ োমোতহ
হবতরগুরু প্সোমোতদবংদ্য় মতহম |
প্েমোতদনোপগত সীমোঽবতোত্সসখল সোমোজ রোবণতরপূ রোমোতভভদো
হতররভভৌমো ৃ ততঃ রতন সোমোতদ প্বদতবষয়ঃ || ২১ ||
ওং শ্রী রোমোয় নমঃ
প্দোষোঽত্মভূ বশতু রোষোিততক্রমজ প্রোষোত্মভতৃক বচস
পোষোণভূ তমুতনভয়োষোবরোত্মতনুভবশোতদদোতয়চরণঃ |

হনষোধভয়োতষধসুভভষো ৃ দংিজতন প্দোষোচরোতদ সুর্হভদো
প্দোষোগ্রজন্মমৃততভশোষোপভহোঽবতু সুভদোষোংতিজোতহননোত || ২২ ||
ওং শ্রী

ৃ ষ্ণোয় নমঃ

ৃ ষ্ণোয় নমঃ
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বৃংদোবনেপশ বৃংদোবনং তবনুত বৃংদোরয় শরণং নংদোত্মজং তনহত
তনংদো ৃ দো সুরজনংদোমবদ্ধ জঠরম |
বংদোমভহ বয়ম মংদোবদোতরুতচ মংদোক্ষ োতরবদনং ুংদোতলদংতমুত
ংদোতসতরভতনুংদোবরোক্ষসহরম || ২৩ ||

ৃ ষ্ণোয় নমঃ
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প্গোপোলভ োত্সসব ৃ তোপোরভক্শ্য়রস সূপোন্নভলোপুতপতো
শোপোলয়োতপতলয়োপোংবুদোতলসতললোপোয়ধোতরততগভর |
সোপোংগদশকনজতোপোংগ রোগয়ুত প্গোপোংগ নোংশ র্হতত ব্য়োপোর
প্শৌংিতবতবধোপোয় তস্ত্বমব প্গোপোতরজোতহরণ || ২৪ ||

ংসোতদ োসদবতংসো বনীপতততবতহংসো ৃ তোত্মজনুষং সংসোরভূ ততমহ
সংসোরবদ্ধমন সংসোরতচত্সসুখতনুম |
সংসোধয়ংতমতনশংসোতত্ব ব্রজমহংসোদরং ভত ভভজ
হংসোতদতোপসতররংসোস্পদং পরমহংসোতদ বংদ্য় চরণম || ২৫||
ওং শ্রী

ৃ ষ্ণোয় নমঃ রোজীব প্নত্রতবদুরোজীবমোমবতু রোজীব প্ তনবশং

বোজীভপতত্তনৃপরোজী রথোতন্বতজ রোজীব গবকশমন |
বোজীশবোহতসত বোজীশ হদত্সয় তনু বোজীশ প্ভদ রভদো- জকোজী দংবনব
রোজীব মুখ্য়সুম রোজীসুবোতসততশরঃ || ২৬ ||
ওং শ্রী
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োলীর্হদোবসথ োলীয়ুংিতলপ োলীেপোদনখরো ব্য়োলীনবোংশ র
বোতলগণোরুতণত োলীরুভচ জয় জয় |
প্ লীলবোপর্হত োলীশদত্তবর নোলী দৃপ্ততদততভূ
চূ লী ভগোপমতহলোলীতনূঘসৃণধূলী ণোং র্হদয় || ২৭ ||
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নমঃ ৃ ষ্ণোতদ পোংিু সুত ৃ ষ্ণো মনঃরচু র তৃ ষ্ণো সুতৃতপ্ত রবো
ৃ ষ্ণোং পোতলরত ৃ ষ্ণোতভধোঘহর ৃ ষ্ণোতদষণ্মতহল প্ভোঃ |
পুষ্ণোতু মোমতজত তনষ্ণোদ বোতধকমদ
ু নুষ্ণোংশ মংিল হভর তজভষ্ণো তগরীংদ্র
ধর তবভষ্ণো বৃষোবরজ ধৃভষ্ণো ভবোন রুণয়ো || ২৮ ||
ৃ ষ্ণোয় নমঃ

রোমোতশভরোমতণধরোমোসভমতবলরোমোনুজোতভধরততং প্ব্য়োমোসুরোংত র প্ত
মোরতোত তদশভম মোধবোংতি মভল |
োমোতক ভভৌমপুর রোমোবতলরণয় বোমোতক্ষপীততনুভো
ভীমোতহনোথমুখয়বমোতন োতভনুত ভীমোতভবংদ্য় চরণ || ২৯ ||

ওং শ্রী ৃ ষ্ণোয় নমঃ
স্বভেলভক্শ্য়ভয় দোতক্ষেভবো গণজ লোভক্ষপপোশয়মনং লোক্ষগৃহজ্বলন রভক্ষো
তহতিংবব হভক্ষোন্নপূবকতবপদঃ |
অক্ষোনুবংধভবরূক্ষোক্ষরেবণ সোক্ষোন্মতহ্য়বমতী
ক্ষোনুয়োনমধমক্ষ্মোপভসবনমভীক্ষ্ণোপহোসমসতোং || ৩০ ||
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ওং শ্রী বুদ্ধোয় নমঃ, ওং শ্রী
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চক্ষোণ এবতনজ পক্ষোগ্রভূ দশশতোক্ষোত্মজোতদ সুর্হদো
মোভক্ষপ োতরুনৃপোভক্ষৌতহণীশতবলোভক্ষোভদীতক্ষতমনোঃ |
তোক্শ্য়কোতসচোপশরতীক্ষ্ণোতরপূবকতনজ লক্ষ্মোতণচোপ্য়গণয়ন
বৃক্ষোলয়ধ্বজতররক্ষো ভরো জয়তত লক্ষ্মীপততয়কদপ
ু ততঃ || ৩১ ||
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বুদ্ধোবতোর তব বদ্ধোনু ংপুরু বদ্ধোংজভলৌ মতয় দয়োং প্শৌভদ্ধোদতনরমুখ
হসদ্ধোংতত ো সুগম প্বৌদ্ধোগমরণয়ন |
ৃ দ্ধোতহতোসুর্হতততসদ্ধোতসভখ ধর শদ্ধোশ্বয়োন মলো শদ্ধোংতমোংরুতচতপ
নদ্ধোতখলোংগ তনজ মদ্ধোঽব ল্কক্শয়তভধ প্ভোঃ || ৩২ ||
ওং শ্রী বদরী নোরোয়ণ নমঃ
সোরংগ ৃ তত্তধর সোরংগ বোতরধর সোরংগ রোজবরদো সোরংগ দোতরতর
সোরংগ তোত্মমদ সোরংগভতৌষধবলং |
সোরংগ বত্সুসুম সোরং গতং চ তব সোরংগ মোংতিয়ুগলং সোরংগ বণকমপ
সোরংগ তোব্জমদ সোরংগ তদংস্ত্বমব মোম || ৩৩ ||

মংগলো চরণ
গ্রীবো্য় বোহতনু প্দবোংিজোতদদশ ভোবোতভরোম চতরতং ভোবোততভব্য়শভ
দীবোতদরোজয়তত ভূ বোতগ্বলোস তনলয়ং |
শ্রীবোগধীশমুখ প্দবোতভনম্য় হতরভসবোচকভনষু পঠতো- মোবোস
এবভতবতোঽবোগ্ভভবতরসুরোবোসভলো তন ভর || ৩৪ ||
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|| ইতত শ্রীমদ্বোতদরোজপূজ্য়চরণ তবরতচতং শ্রীদশোবতোরস্তুততঃ সংপূণংক ||
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|| ভোরতীরমণমুখ্য়রোণোংতগকত শ্রী ৃ ষ্ণোপকণমস্তু ||

