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দুর্াগ দুর্র্গয় মহদুষ্টজন সংহার্ে
দুর্াগ ংতর্গত দুর্র্গ দুর্গর্ে সুর্র্ে
দুর্ম
গ য়বাগর্র্দ গনন্ন মগহর্ম ভোম্ম
ের্গাগদর্গর্র্র্ল্ল গুগিগসদরূ
স্বর্গেূগম পাতার্ সমস্ত ব্য়াপুত ভদগব
বর্গর্ে মীগেদ বর্ুসুংদেী
দুর্ি
গ দবে বার্ে বহর্বাগর্র্দ তাগয়
দুর্গগ তহার্ে নানু ভপর্ুবর্ু দনু
দুর্ংগ েবাগর্র্দ সংসইগত ভনাগিদর্ে
গনর্গম না কার্িনম্ম মংর্র্াংর্র্
দুর্র্গ ভহ দুর্র্গ মহাদুর্র্গ েূ দুর্র্গ গবষ্ণু
দুর্র্গ দুজগর্য় দুেগর্ে শগি
দুর্গ কানন র্হন পবগত ভ াে সপগ
র্র্গে শব্ধ ব্য়াপ্র কেগি মৃত্য়ু
বর্গ েূ তর্প্রত পপশাগি ভবাদর্াদ
দুর্ি
গ সংকট প্রাপ্তবার্র্
দুর্াগ দুর্র্গ এংদু উচ্চস্বেগদংদ
গনর্গগর্তনাগর্ ওর্ম্ম কূগর্দরূ
স্বর্গাপবর্গদগল্ল হগের্য়াির্ন ইদ্দরু
সুর্ি
গ জয়জয়র্বংদু ভপার্র্ু গতর্ে
কর্গগর্ংদগর্ এগি সাকুব সাগিেূ র্ত
নীগুগগিদংর্ত ভর্াকর্ীর্র্ গননর্র্
স্বর্গংর্াজনক নম্ম গবজয় গবঠ্ঠর্নংগি
দুর্াগ শ্রয়মাগি বদুকুবংর্ত মািু
অগেদোংকুশ শগি পেশু ভনর্গর্ খড্গ
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সেগসজ র্র্দ মুদ্গে িাপ মার্গি
বে অেয় মুসর্ পগে পগে আয়ুেব
েগেগস ভমর্েব র্কুগম সেগসজেব রুদ্র
সরুব ভদবর্তর্র্ করুিা পাংর্দগল্ল
গনেীগিগস অবেবে স্বরূপসুখ ভকািু ব
গসগে েূ গমদুর্াগ সরুর্বািম
নম্ম গবজয় গবঠ্ঠর্নংগি
পেম েকুগতগয়ংদ স্মগেসুব জর্জ্জনগন
স্তুগতমািু র্ব গনন্ন কাগর্ মহাকাগর্ উ
ন্নত বাহু কোর্বদর্ন িংগদেমুর্খ
েৃগতশাংগত বহুরূর্প োগি োগি িের্ি
গিগতর্য় গনদ্রাের্দ্র েিবত্সর্র্ ের্ব্য়
িতু েষ্টগিহর্স্ত হগস্ত হগস্তর্মর্ন অ
দ্ভু ত প্রবর্র্ প্রবাগস দুর্াগ েণ্য়বার্স
গিগতোে হের্ি িীোগব্ধতর্নর্য় স
দ্গগত ভপ্রদার্ত মায়া শ্রীর্য় ইংগদর্ে ের্ম
গদগতজাত গনগ্রর্হ গনেূগত কল্মর্ে
প্রগতকূর্ ভের্দ পূিগ ভোর্ে ভেৌর্দ্র
অগতশয় েি গজহ্বার্র্ার্র্ মাগিক্য় মার্র্
গজতকার্ম জনন মেি েগহর্ত খ্য়ার্ত
ৃতপাি পেমান্ন তাংবূর্হর্স্ত সু
ব্রর্ত পগতব্রর্ত গির্নর্ি শিাংবর্ে
শতপিনয়র্ন গনরুত কর্য়য় উদয়াকগ
শতর্কাটি সগন্নর্ে হগেয়াংক সংর্ে
শ্রুগত তগত নুর্ত শুক্ল ভশাগিত েগহর্ত অ
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প্রগতহর্ত সবগদা সংিাগেগি িতু র্ে
িতু ে কপগদগ র্য় অংভ্রগি হ্রী
উত্পগত গিগতর্য় কর্তগ শুভ্র ভশােন মূর্তগ
পগততপাবর্ন ের্য়য় সর্বগােগেয়গর্দ্দু
হতমািু কািু ব ভোর্ংর্গর্ংদ
গিগতর্য়ার্ু সুখদগল্ল বার্ুব মগত ইিু
সতত কায়গর্র্বকু দুর্র্গদর্ু র্গ
চ্য়ুতদূে গবজয় গবঠ্ঠর্র্েয়ন প্রীর্য়
কৃ তাংজগর্গয়ংদগর্ তর্র্বাগর্ নগমসুর্ব
শ্রী র্গি কমর্ পদ্মা পগদ্মগন কম
র্ার্র্য় েমা বৃোকগপ েয়য় বৃগদ্দ গব
শার্ য়জ্ঞা ইংগদর্ে গহেণ্য় হগেগি
বার্য় সত্য়গনত্য়ানংত িগয় সুো
শীর্র্ সুর্ংে সুংদগে গবদ্য়াসুশীর্র্
সুর্িি ভদগব নানা রূপর্গর্ংদ ভমর্েব মৃত্য়ুনার্শ
বার্র্র্কািু সংতে সগন্নগেয়গল্ল
কার্কার্র্ক এন্ন োের্পাগহসুব তাগয়
ভমর্ু ভমর্ু গনন্ন শগি কীগতগ বর্ু
ভকগর্ ভকগর্ বংর্দ ভকবর্ ঈ মন
র্াগর্য়ংর্ত পেদ্রব্য়র্ে ভপাপুদু
এর্র্ মাির্দ উদ্ধাে মািু ব
পকর্াস পুেদগল্ল পূর্জর্র্াংব ভদগব
মূর্ প্রকইগত সবগ বিগাগেমাগনগন
পার্সার্ে শাগয় গবজয়গবঠর্র্নার্ু
র্ীর্র্ মািু ব নানােের্ি েূ ের্ি পূর্িগ
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ভর্াগপনংদর্ন মুর্ি পদত্য়সংতগত সং
তাপব ভকািু গতপ্প মহাকর্ঠার্ে উগ্র
রূপ পবর্ির্ি অজ্ঞানর্েগেমাগনগন
তাপিয় গবনার্শ ওংকার্ে ভহাংকার্ে
পাগপকংসর্র্ েয় ভতাগের্দ বার্র্ীর্র্
ব্য়াপুর্ত েমগ মার্গ ভপ্রের্ি অপ্রাকৃ র্ত
স্বপ্নদগর্ গনন্ন ভনর্নগসদ শেিগনর্র্
অপােবাগর্দ্দ বাগেগেয়ংর্ত মহা
আপিু বংগদের্ু হাগে ভপার্র্াবু সপ্ত
িীপ নাগয়র্ক নেক গনর্র্গর্প তর্মাগুিদ
ব্য়াপাে মাগিগস েিজনর্ক পুণ্য়
ভসাপান মাগির্কািু ব ভসৌোগ্য়বংর্ত দুর্র্গ
প্রাপুতবাগর্ এন্ন মনদগল্ল গনংদু দুুঃখ
কূপগদংদগর্ এগি কর্িমািু জন্মংর্র্ু
ভসৌপগিগ গমগর্র্াদ সগতয়রু গনত্য় গনন্ন
আপাদর্মৌগর্ তনক েগজগস েব্য়োদরু
না ভপর্ুবর্ু দনু পাংিবে মর্নােীর্ষ্ট
ঈ পাংির্েৌগতকদগল্ল আব সােন কার্ি
শ্রীপগতনাম ওর্ে গজহ্বাগ্রহদগর্ ভনর্নব
ঔপাসন ভকািু রুদ্রাগদর্র্ বের্দ
তাপসজন প্রীয় গবজয় গবঠ্ঠর্ মূগতগ য়
শ্রীপাদািগর্ন মাল্ব শ্রী েূ দুর্াগ বিগাশ্রয়
দুর্র্গ হা ভহ ভহা হা দুর্র্গ মংর্র্ দুর্র্গ
দুর্গগ ত ভকািগদরু গবজয় গবঠ্ঠর্ প্রীর্য়

