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মুনিৰুৱাচ
কথং িাম্াং সহস্ৰং তং গণেশ উপনিষ্টৱাি |
নশৱিং তন্মমাচক্ষ্ৱ ল াকািুগ্ৰহতত্পৰ || ১ ||
ব্ৰণমাৱাচ
লিৱঃ পূৱংৱ পুৰাৰানতঃ পুৰত্ৰয়জণয়াদ্য়ণম |
অিচৱিাদ্গণেশস্য় জাণতা নৱঘ্নাকু ঃ নক || ২ ||
মিসা স নৱনিৰ্ৱায়ৱ িিৃণশ নৱঘ্নকাৰেম |
মহাগেপনতং ভক্ত্য়া সমভ্য়ৰ্চয়ৱ য়থানৱনৰ্ || ৩ ||
নৱঘ্নপ্ৰশমণিাপায়মপৃচ্ছিপনৰশ্ৰমম |
সন্তুষ্টঃ পূজয়া শণভামৱহাগেপনতঃ স্ৱয়ম || ৪ ||
সৱৱনৱঘ্নপ্ৰশমিং সৱৱকামফ প্ৰিম |
ততস্তস্মৈ স্ৱয়ং িাম্াং সহস্ৰনমিমব্ৰৱীত || ৫ ||
অস্য় শ্ৰীমহাগেপনতসহস্ৰিামণস্তাত্ৰমা ামন্ত্ৰস্য় |
গণেশ ঋন ঃ, মহাগেপনতণিৱ ৱতা, িািানৱৰ্ানিচ্ছন্াংনস |
হুনমনত বীজম, তু ন্গনমনত শনক্তঃ, স্ৱাহাশনক্তনৰনত কী কম |
সক নৱঘ্ননৱিাশিদ্ৱাৰা শ্ৰীমহাগেপনতপ্ৰসািনসদ্্য়ণথৱ জণপ নৱনিণয়াগঃ |
অথ কৰন্য়াসঃ
গণেশ্ৱণৰা গেক্ৰীড ইত্য়ন্ুষ্ঠাভ্য়াং িমঃ |
কুমাৰুৰুৰীশাি ইনত তজৱিীভ্য়াং িমঃ ||
ব্ৰমাণ্ডকুভনিণদ্্য়াণমনত ম্য়মাভ্য়াং িমঃ |
ৰণক্তা ৰক্তাম্বৰৰ্ৰ ইত্য়িানমকাভ্য়াং িমঃ
সৱৱসদ্গুৰস
ু ংণস্য় ইনত কনিনষ্ঠকাভ্য়াং িমঃ |
প্ত
ু নৱঘ্নঃ স্ৱভক্তািানমনত কৰত কৰপৃষ্ঠাভ্য়াং িমঃ ||
অথ অংগন্য়াসঃ
ছন্শ্ছণন্াদ্ভৱ ইনত হৃিয়ায় িমঃ |
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নিষ্কণ া নিমৱ ইনত নশৰণস স্ৱাহা |
সৃনষ্টনিনত য়ক্ৰীড ইনত নশখাস্ময় ৱ ট |
গ্নন্য়ািং নৱগ্নন্য়ািমািন্ ইনত কৱচায় হুম |
অষ্টান্গণয়াগফ ভৃ নিনত লিত্ৰত্ৰয়ায় লৱৌ ট |
অিন্তশনক্তসনহত ইত্য়স্ত্ৰায় ফট |
ভূ ভুৱ ৱঃ স্ৱণৰাম ইনত নিগ্বন্ধঃ |
অথ ্য়ািম
গজৱিিমনচন্ত্য়ং তীক্ষ্ণিংষ্ট্ৰং নত্ৰণিত্ৰং
বৃহিুিৰমণশ ং ভূ নতৰাজং পুৰােম |
অমৰৱৰসুপজ্ূ য়ং ৰক্তৱেৱং সুণৰশং
পশুপনতসুতমীশং নৱঘ্নৰাজং িমানম ||
শ্ৰীগেপনতৰুৱাচ
ওং গণেশ্ৱণৰা গেক্ৰীণডা গেিাণথা গোনৰ্পঃ |
একিণন্তা ৱক্ৰতু ণণ্ডা গজৱণৰা মণহািৰঃ || ১ ||
ণম্বািণৰা ৰ্ূম্ৰৱণেৱা নৱকণটা নৱঘ্নিাশিঃ |
সুমণু খা িুমণুৱ খা বুণধা নৱঘ্নৰাণজা গজািিঃ || ২ ||
ভীমঃ প্ৰণমাি আণমািঃ সুৰািণন্া মণিাত্কটঃ |
লহৰম্বঃ শম্বৰঃ শভু ৱম্বকণেৱা মহাব ঃ || ৩ ||
িন্ণিা ম্পণটা ভীণমা লমঘিাণিা গেন্জয়ঃ |
নৱিায়ণকা নৱৰূপাণষা ৱীৰঃ শূৰৱৰপ্ৰিঃ || ৪ ||
মহাগেপনতবুৱনধনপ্ৰয়ঃ নষপ্ৰপ্ৰসািিঃ |
ৰুদ্ৰনপ্ৰণয়া গো্য়ষ উমাপুণত্ৰাঘিাশিঃ || ৫ ||
কুমাৰুৰুৰীশািপুণত্ৰা মূ কৱাহিঃ |
নসনধনপ্ৰয়ঃ নসনধপনতঃ নসধঃ নসনধনৱিায়কঃ || ৬ ||
অনৱঘ্নস্তুম্বুৰঃু নসংহৱাহণিা লমানহিীনপ্ৰয়ঃ |
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কটন্কণটা ৰাজপুত্ৰঃ শাক ঃ সংনমণতানমতঃ || ৭ ||
কূষ্মাণ্ডসামসভূ নতিুৱ জৱণয়া ৰ্ূজৱণয়া জয়ঃ |
ভূ পনতভুৱ ৱিপনতভূৱ তািাং পনতৰ্য়য়ঃ || ৮ ||
নৱশ্ৱকতৱ া নৱশ্ৱমুণখা নৱশ্ৱৰূণপা নিনৰ্ুৱেঃ |
কনৱঃ কৱীিামৃ ণভা ব্ৰমণ্য়া ব্ৰমনৱত্নপ্ৰয়ঃ || ৯ ||
লজ্য়ষ্ঠৰাণজা নিনৰ্পনতনিৱনৰ্নপ্ৰয়পনতনপ্ৰয়ঃ |
নহৰণ্ময়পুৰান্তঃিঃ সূয়ৱমণ্ড ম্য়গঃ || ১০ ||
কৰাহনত্ৱস্তনসন্ধুসন ঃ পূ িন্তনভত |
উমান্কণকন কুতু কী মুনক্তিঃ কু পাৱিঃ || ১১ ||
নকৰীটী কুণ্ড ী হাৰী ৱিমা ী মণিাময়ঃ |
ৱৱমুখ্য়হতস্মিত্য়শ্ৰীঃ পািাহনতনজতনষনতঃ || ১২ ||
সণদ্য়াজাতঃ স্ৱেৱমন্
ু জণমখ ী িুনিৱনমত্তহৃত |
িুঃস্ৱপ্নহৃত্প্ৰসহণিা ুেী িািপ্ৰনতনষ্ঠতঃ || ১৩ ||
সুৰপ
ূ ঃ সৱৱণিত্ৰানৰ্ৱাণসা ৱীৰাসিাশ্ৰয়ঃ |
পীতাম্বৰঃ খণ্ডৰিঃ খণ্ডস্মৱশাখসংনিতঃ || ১৪ ||
নচত্ৰান্গঃ শ্য়ামিশণিা ভা চণৰা হনৱভুৱ জঃ |
লয়াগানৰ্পস্তাৰকিঃ পুৰণু া গজকেৱকঃ || ১৫ ||
গোনৰ্ৰাণজা নৱজয়ঃ নিণৰা গজপনত্ৱজী |
লিৱণিৱঃ ৈৰঃ প্ৰােিীপণকা ৱায়ুকী কঃ || ১৬ ||
নৱপনিদ্ৱৰণিা িাণিা িািনভন্নমহাচ ঃ |
ৱৰাহৰিণিা মৃত্য়ুন্জণয়া ্য়াঘ্ৰানজিাম্বৰঃ || ১৭ ||
ইচ্ছাশনক্তভণৱা লিৱত্ৰাতা ৱিত্য়নৱমিৱ িঃ |
শভু ৱণৰাদ্ভৱঃ শভু ণকাপহা শভু হাস্য়ভূ ঃ || ১৮ ||
শভু ণতজাঃ নশৱাণশাকহাৰী লগৌৰীসুখাৱহঃ |
উমান্গম ণজা লগৌৰীণতণজাভূ ঃ স্ৱৰ্ুৱিীভৱঃ || ১৯ ||
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য়গ্নন্য়কাণয়া মহািাণিা নগনৰৱষ্মৱা শুভািিঃ |
সৱৱাত্মা সৱৱণিৱাত্মা ব্ৰমমূৰ্ৱা ককুপ্শ্ৰুনতঃ || ২০ ||
ব্ৰমাণ্ডকুভনিণদ্্য়ামভা ঃসত্য়নশণৰাৰুহঃ |
জগজ্জন্ম ণয়াণন্ম নিণমণ াগ্নন্য়কৱ ণসামিৃক || ২১ ||
নগৰীস্মৰকৰণিা ৰ্মৱাৰ্ণমৱাষ্ঠঃ সামবৃংনহতঃ |
গ্ৰহষৱ িশণিা ৱােীনজণ্ৱা ৱাসৱিানসকঃ || ২২ ||
ভ্ৰূম্য়সংনিতকণৰা ব্ৰমনৱদ্য়ামণিািকঃ |
কু াচ াংসঃ লসামাকৱ ঘণটা ৰুদ্ৰনশণৰাৰ্ৰঃ || ২৩ ||
িিীিিভু জঃ সপৱান্ু ীকস্তাৰকািখঃ |
ল্য়ামিানভঃ শ্ৰীহৃিণয়া লমৰুপৃণষ্ঠােৱণৱািৰঃ || ২৪ ||
কুনষিয়ষগন্ধৱৱৰষঃনকন্নৰমািু ঃ |
পৃথ্ৱীকটঃ সৃনষ্টন ন্গঃ ৱশণ াৰুিৱস্ৰজািুকঃ || ২৫ ||
পাতা জণন্ঘা মুনিপাত্কা ান্ুষ্ঠস্ত্ৰয়ীতিুঃ |
লজ্য়ানতমৱণ্ড ান্গূণ া হৃিয়া ািনিি ঃ || ২৬ ||
হৃত্পদ্মকনেৱকাশা ী নৱয়ত্ণকন সণৰাৱৰঃ |
সদ্ভক্ত্য়ািনিগডঃ পূজাৱানৰনিৱানৰতঃ || ২৭ ||
প্ৰতাপী কাশ্য়ণপা মন্তা গেণকা নৱষ্টপী ব ী |
য়শস্ৱী ৰ্ানমৱণকা লজতা প্ৰথমঃ প্ৰমণথশ্ৱৰঃ || ২৮ ||
নচন্তামনেদ্ৱীপপনতঃ কল্পদ্ৰুমৱিা য়ঃ |
ৰত্নমণ্ডপম্য়ণিা ৰত্ননসংহাসিাশ্ৰয়ঃ || ২৯ ||
তীৱ্ৰানশণৰাধৃতপণিা জ্ৱান িীণমৌন ান তঃ |
িন্ািনন্তপীঠশ্ৰীণভৱ াগণিা ভূ ন তাসিঃ || ৩০ ||
সকামিানয়িীপীঠঃ স্ফু ৰিুগ্ৰাসিাশ্ৰয়ঃ |
লতণজাৱতীনশণৰাৰত্নং সত্য়ানিত্য়াৱতংনসতঃ || ৩১ ||
সনৱঘ্নিানশিীপীঠঃ সৱৱশক্ত্য়ম্বুজা য়ঃ |
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ন নপপদ্মাসিাৰ্াণৰা ৱনিৰ্ামত্ৰয়া য়ঃ || ৩২ ||
উন্নতপ্ৰপণিা গূঢুল্ফঃ সংৱৃতপানণৱ কঃ |
পীিজন্ঘঃ নিষ্টজািুঃ িূণ াৰুঃ লপ্ৰান্নমত্কটঃ || ৩৩ ||
নিম্িানভঃ িূ কুনষঃ পীিৱষা বৃহদ্ভু জঃ |
পীিস্কন্ধঃ কম্বুকণঠা ণম্বাণষ্ঠা ম্বিানসকঃ || ৩৪ ||
ভগ্নৱামৰিস্তুন্গস্য়িণন্তা মহাহিুঃ |
হ্ৰস্ৱণিত্ৰত্ৰয়ঃ শূপৱকণেৱা নিনবডমস্তকঃ || ৩৫ ||
স্তবকাকাৰকুভাণগ্ৰা ৰত্নণমৌন নিৱৰন্কুশঃ |
সপৱহাৰকটীসূত্ৰঃ সপৱয়ণগ্নন্য়াপৱীতৱাি || ৩৬ ||
সপৱণকাটীৰকটকঃ সপৱস্মগ্ৰণৱয়কান্গিঃ |
সপৱকণষািৰাবন্ধঃ সপৱৰাণজাত্তৰচ্ছিঃ || ৩৭ ||
ৰণক্তা ৰক্তাম্বৰৰ্ণৰা ৰক্তমা ানৱভূ েঃ |
ৰণক্তষণিা ৰক্তকণৰা ৰক্ততাণ্ৱাষ্ঠপল্লৱঃ || ৩৮ ||
লশ্ৱতঃ লশ্ৱতাম্বৰৰ্ৰঃ লশ্ৱতমা ানৱভূ েঃ |
লশ্ৱতাতপত্ৰৰুনচৰঃ লশ্ৱতচামৰৱীনজতঃ || ৩৯ ||
সৱৱাৱয়ৱসম্পূেঃৱ সৱৱ ষে নষতঃ |
সৱৱাভৰেণশাভাঢ্য়ঃ সৱৱণশাভাসমনন্ৱতঃ || ৪০ ||
সৱৱমন্গ মান্গ্য়ঃ সৱৱকাৰেকাৰেম |
সৱৱণিৱৱৰঃ শান্গী বীজপূৰী গিাৰ্ৰঃ || ৪১ ||
শুভাণন্গা ল াকসাৰন্গঃ সুতন্তুস্তন্তুৱৰ্ৱিঃ |
নকৰীটী কুণ্ড ী হাৰী ৱিমা ী শুভান্গিঃ || ৪২ ||
ইষু চাপৰ্ৰঃ শূ ী চক্ৰপানেঃ সণৰাজভৃ ত |
পাশী ৰ্ৃণতাত্প ঃ শান মন্জৰীভৃ ত্স্ৱিন্তভৃ ত || ৪৩ ||
কল্পৱল্লীৰ্ণৰা নৱশ্ৱাভয়স্মিককণৰা ৱশী |
অষমা াৰ্ণৰা গ্নন্য়ািমুদ্ৰাৱাি মুদ্গৰায়ুৰ্ঃ || ৪৪ ||
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পূেপ
ৱ াত্ৰী কম্বুৰ্ণৰা নৱৰ্ৃতান্কুশমূ কঃ |
কৰিাম্ৰফ িূ তকন কাভৃ ত্কুঠাৰৱাি || ৪৫ ||
পুষ্কৰিস্ৱেৱঘটীপূেৱৰত্নানভৱ ৱকঃ |
ভাৰতীসুন্ৰীিাণথা নৱিায়কৰনতনপ্ৰয়ঃ || ৪৬ ||
মহা ক্ষ্মীনপ্ৰয়তমঃ নসধ ক্ষ্মীমণিাৰমঃ |
ৰমাৰণমশপূৱাৱ ণন্গা িনষণোমামণহশ্ৱৰঃ || ৪৭ ||
মহীৱৰাহৱামাণন্গা ৰনতকন্পৱপনিমঃ |
আণমািণমািজিিঃ সপ্ৰণমািপ্ৰণমািিঃ || ৪৮ ||
সংৱনৰ্ৱতমহাৱৃনধৰৃনধনসনধপ্ৰৱৰ্ৱিঃ |
িন্তণসৌমুখ্য়সুমখ
ু ঃ কানন্তকন্ন তাশ্ৰয়ঃ || ৪৯ ||
মিিাৱত্য়ানশ্ৰতানন্ঘ্ৰঃ কৃ তস্মৱমুখ্য়িুমুৱখঃ |
নৱঘ্নসংপল্লৱঃ পদ্মঃ সণৱৱান্নতমিদ্ৰৱঃ || ৫০ ||
নৱঘ্নকৃ নন্নম্চৰণো দ্ৰানৱেীশনক্তসত্কৃ তঃ |
তীৱ্ৰাপ্ৰসন্নিয়ণিা জ্ৱান িীপান স্মতকিৃক || ৫১ ||
লমানহিীণমাহণিা লভাগিানয়িীকানন্তমণ্ডিঃ |
কানমিীকান্তৱৰশ্ৰীৰনৰ্নষ্ঠতৱসুন্ধৰঃ || ৫২ ||
ৱসুৰ্াৰামণিান্নাণিা মহাশন্খনিনৰ্নপ্ৰয়ঃ |
িমদ্ৱসুমতীমা ী মহাপদ্মনিনৰ্ঃ প্ৰভু ঃ || ৫৩ ||
সৱৱসদ্গুৰস
ু ংণস্য়ঃ লশানচণষ্কশহৃিাশ্ৰয়ঃ |
ঈশািমূৰ্ৱা লিণৱৰনশখঃ পৱিিন্িঃ || ৫৪ ||
প্ৰত্য়ুগ্ৰিয়ণিা নিণ্য়া নি্য়াস্ত্ৰশতপৱৱৰ্ৃক |
ঐৰাৱতানিসৱৱাশাৱাৰণো ৱাৰেনপ্ৰয়ঃ || ৫৫ ||
ৱজ্ৰাদ্য়স্ত্ৰপৰীৱাণৰা গেচণ্ডসমাশ্ৰয়ঃ |
জয়াজয়পনৰকণৰা নৱজয়ানৱজয়াৱহঃ || ৫৬ ||
অজয়ানচৱতপািাণজা নিত্য়ািন্ৱিনিতঃ |
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নৱ ানসিীকৃ ণতাল্লাসঃ লশৌণ্ডী লসৌন্য়ৱমনণ্ডতঃ || ৫৭ ||
অিন্তািন্তসুখিঃ সুমন্গ সুমন্গ ঃ |
গ্নন্য়ািাশ্ৰয়ঃ নক্ৰয়াৰ্াৰ ইচ্ছাশনক্তনিণ নৱতঃ || ৫৮ ||
সুভগাসংনশ্ৰতপণিা ন তা ন তাশ্ৰয়ঃ |
কানমিীপা িঃ কামকানমিীণকন ান তঃ || ৫৯ ||
সৰস্ৱত্য়াশ্ৰণয়া লগৌৰীিন্িঃ শ্ৰীনিণকতিঃ |
ুৰুুপ্তপণিা ৱাচানসণধা ৱাগীশ্ৱৰীপনতঃ || ৬০ ||
িন িীকামুণকা ৱামাৰাণমা লজ্য়ষ্ঠামণিাৰমঃ |
লৰৌদ্ৰীমুনদ্ৰতপািাণজা হুম্বীজস্তুন্গশনক্তকঃ || ৬১ ||
নৱশ্ৱানিজিিত্ৰােঃ স্ৱাহাশনক্তঃ সকী কঃ |
অমৃতানিকৃ তাৱাণসা মিঘূনেৱতণ াচিঃ || ৬২ ||
উনচ্ছণষ্টানচ্ছষ্টগেণকা গণেণশা গেিায়কঃ |
সাৱৱকান কসংনসনধনিৱত্য়ণসণ্য়া নিগম্বৰঃ || ৬৩ ||
অিপাণয়ািন্তিৃনষ্টৰপ্ৰণমণয়াজৰামৰঃ |
অিানৱণ াপ্ৰনতহনতৰৰ্চয়ুণতামৃতমষৰঃ || ৬৪ ||
অপ্ৰতণক্ষয়ৱাষণয়াজণ্য়ািাৰ্াণৰািামণয়াম ঃ |
অণময়নসনধৰস্মদ্ৱতমণঘাণৰানগ্নসমািিঃ || ৬৫ ||
অিাকাণৰানিভূ ম্য়নগ্নব ণঘ্না্য়ক্ত ষেঃ |
আৰ্াৰপীঠমাৰ্াৰ আৰ্াৰাণৰ্য়ৱনজৱতঃ || ৬৬ ||
আখুণকতি আশাপূৰক আখুমহাৰথঃ |
ইষু সাগৰম্য়ি ইষু ভষে া সঃ || ৬৭ ||
ইষু চাপানতণৰকশ্ৰীনৰষু চাপনিণ নৱতঃ |
ইৰণগাপসমািশ্ৰীনৰৰিী সমদ্য়ুনতঃ || ৬৮ ||
ইন্ীৱৰি শ্য়াম ইন্ুমণ্ড মনণ্ডতঃ |
ইধ্মনপ্ৰয় ইডাভাগ ইডাৱানিনন্ৰানপ্ৰয়ঃ || ৬৯ ||
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ইক্ষ্ৱাকুনৱঘ্ননৱ্ৱংসী ইনতকতৱ ্য়ণতনিতঃ |
ঈশািণমৌন ৰীশাি ঈশািনপ্ৰয় ঈনতহা || ৭০ ||
ঈ োত্ৰয়কল্পান্ত ঈহামাত্ৰনৱৱনজৱতঃ |
উণপৰ উডু ভৃ ণন্মৌন ৰুডুিাথকৰনপ্ৰয়ঃ || ৭১ ||
উন্নতািি উত্তুন্গ উিাৰনস্ত্ৰিশাগ্ৰেীঃ |
ঊজৱস্ৱািূষ্ম মি ঊহাণপাহিুৰাসিঃ || ৭২ ||
ঋগ্নয়জুঃসামিয়ি ঋনধনসনধসমপৱকঃ |
ঋজুনচস্মত্তকসু ণভা ঋেত্ৰয়নৱণমাচিঃ || ৭৩ ||
প্ত
ু নৱঘ্নঃ স্ৱভক্তািাং প্ত
ু শনক্তঃ সুৰনদ্ৱ াম |
প্ত
ু শ্ৰীনৱৱমখ
ু াচৱািাং ত
ূ ানৱণস্ফাটিাশিঃ || ৭৪ ||
একাৰপীঠম্য়ি একপািকৃ তাসিঃ |
এনজতানখ স্মিত্য়শ্ৰীণৰনৰ্তানখ সংশ্ৰয়ঃ || ৭৫ ||
ঐশ্ৱয়ৱনিনৰ্স্মৰশ্ৱয়ৱস্মমনহকামুনষ্মকপ্ৰিঃ |
ঐৰংমিসণমাণন্ম ঐৰাৱতসমািিঃ || ৭৬ ||
ওংকাৰৱাৰ্চয় ওংকাৰ ওজস্ৱাণিা ৰ্ীপনতঃ |
ঔিায়ৱনিনৰ্ণৰৌধত্য়স্মৰ্য়ৱ ঔন্নত্য়নিঃসমঃ || ৭৭ ||
অন্কুশঃ সুৰিাগািামন্কুশাকাৰসংনিতঃ |
অঃ সমস্তনৱসগৱান্তপণি ু পনৰকীনতৱ তঃ || ৭৮ ||
কমণ্ড ৰ্
ু ৰঃ কল্পঃ কপিী ক ভািিঃ |
কমৱসাষী কমৱকতৱ া কমৱাকমৱফ প্ৰিঃ || ৭৯ ||
কিম্বণগা কাকাৰঃ কূষ্মাণ্ডগেিায়কঃ |
কাৰু্য়ণিহঃ কনপ ঃ কথকঃ কটসূত্ৰভৃ ত || ৮০ ||
খৱৱঃ খড্গনপ্ৰয়ঃ খড্গঃ খান্তান্তঃিঃ খনিমৱ ঃ |
খ্ৱাটশৃন্গনি য়ঃ খট্ৱান্গী খিুৰাসিঃ || ৮১ ||
ুোণঢ্য়া গহণিা গণদ্য়া গদ্য়পদ্য়সুৰ্ােৱৱঃ |
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গদ্য়গািনপ্ৰণয়া গণজৱা গীতগীৱৱােপূৱৱজঃ || ৮২ ||
ু্য়াচাৰৰণতা ুণ্য়া ু্য়াগমনিৰূনপতঃ |
ুহাশণয়া ুডানিণিা ুৰুগণম্য়া ুৰুুৱৰঃু || ৮৩ ||
ঘটাঘঘৱনৰকামা ী ঘটকুণভা ঘণটািৰঃ |
িকাৰৱাণৰ্চয়া িাকাণৰা িকাৰাকাৰশুণ্ডভৃ ত || ৮৪ ||
চণ্ডিণণ্ডশ্ৱৰিণ্ডী চণণ্ডশিণ্ডনৱক্ৰমঃ |
চৰাচৰনপতা নচন্তামনেিৱৱে া সঃ || ৮৫ ||
ছন্শ্ছণন্াদ্ভৱশ্ছণন্া িু ৱক্ষ্য়শ্ছন্নৱগ্ৰহঃ |
জগণদ্য়ানিজৱগত্সাষী জগিীণশা জগন্ময়ঃ || ৮৬ ||
জণপ্শ্ৰয়া জপপণৰা জাণপ্শ্ৰয়া নজ্ৱানসংহাসিপ্ৰভু ঃ |
স্ৰৱদ্গণণ্ডাল্লসধািঝন্কানৰভ্ৰমৰাকু ঃ || ৮৭ ||
টন্কাৰস্ফাৰসংৰাৱষ্টন্কাৰমনেিূপুৰঃ |
ঠদ্ৱয়ীপল্লৱান্তিসৱৱমণন্ত্ৰ ু নসনধিঃ || ৮৮ ||
নডনণ্ডমুণণ্ডা ডানকিীণশা ডামণৰা নডনণ্ডমনপ্ৰয়ঃ |
ঢক্কানিিািমুনিণতা লঢৌণন্কা ঢু নিনৱিায়কঃ || ৮৯ ||
তত্ত্ৱািাং প্ৰকৃ নতস্তত্ত্ৱং তত্ত্ৱংপিনিৰূনপতঃ |
তাৰকান্তৰসংিািস্তাৰকস্তাৰকান্তকঃ || ৯০ ||
িােুঃ িােুনপ্ৰয়ঃ িাতা িাৱৰং জন্গমং জগত |
িষয়গ্নন্য়প্ৰমথণিা িাতা িািং িণমা িয়া || ৯১ ||
িয়াৱানন্্য়নৱভণৱা িণ্ডভৃ দ্দণ্ডিায়কঃ |
িন্তপ্ৰনভন্নাভ্ৰমাণ া ৱিত্য়ৱাৰেিাৰেঃ || ৯২ ||
িংষ্ট্ৰা গ্নদ্ৱীপঘণটা লিৱাথৱিগ
ৃ জাকৃ নতঃ |
ৰ্িং ৰ্িপণতবৱন্ধুৰ্ৱিণিা ৰ্ৰেীৰ্ৰঃ || ৯৩ ||
্য়াস্মিকপ্ৰকণটা ল্য়ণয়া ্য়ািং ্য়ািপৰায়েঃ |
্ৱনিপ্ৰকৃ নতচীত্কাণৰা ব্ৰমাণ্ডাৱন ণমখ ঃ || ৯৪ ||
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িণন্দ্য়া িনন্নপ্ৰণয়া িাণিা িািম্য়প্ৰনতনষ্ঠতঃ |
নিষ্কণ া নিমৱণ া নিত্ণয়া নিত্য়ানিত্ণয়া নিৰাময়ঃ || ৯৫ ||
পৰং ল্য়াম পৰং ৰ্াম পৰমাত্মা পৰং পিম || ৯৬ ||
পৰাত্পৰঃ পশুপনতঃ পশুপাশনৱণমাচিঃ |
পূোৱ িন্ঃ পৰািন্ঃ পুৰােপুৰণু াত্তমঃ || ৯৭ ||
পদ্মপ্ৰসন্নৱিিঃ প্ৰেতাগ্নন্য়ািিাশিঃ |
প্ৰমােপ্ৰত্য়য়াতীতঃ প্ৰেতানতৱ নিৱাৰেঃ || ৯৮ ||
ফনেহস্তঃ ফনেপনতঃ ফূ ত্কাৰঃ ফনেতনপ্ৰয়ঃ |
বাোনচৱতানন্ঘ্ৰয়ুগণ া বা ণকন কুতূ হ ী |
ব্ৰম ব্ৰমানচৱতপণিা ব্ৰমচাৰী বৃহস্পনতঃ || ৯৯ ||
বৃহত্তণমা ব্ৰমপণৰা ব্ৰমণ্য়া ব্ৰমনৱত্নপ্ৰয়ঃ |
বৃহন্নািাগ্ৰ্ য়চীত্কাণৰা ব্ৰমাণ্ডাৱন ণমখ ঃ || ১০০ ||
ভ্ৰূণষপিত্ত ক্ষ্মীণকা ভণগৱা ভণদ্ৰা ভয়াপহঃ |
ভগৱাি ভনক্তসু ণভা ভূ নতণিা ভূ নতভূ েঃ || ১০১ ||
ভণ্য়া ভূ তা ণয়া লভাগিাতা ভ্ৰূম্য়ণগাচৰঃ |
মণন্ত্ৰা মন্ত্ৰপনতমৱন্ত্ৰী মিমণত্তা মণিা ময়ঃ || ১০২ ||
লমখ াহীশ্ৱণৰা মন্গনতমৱন্নিণভষেঃ |
মহাবণ া মহাৱীণয়ৱা মহাপ্ৰাণো মহামিাঃ || ১০৩ ||
য়ণগ্নন্য়া য়গ্নন্য়পনতয়ৱগ্নন্য়ণগাপ্তা য়গ্নন্য়ফ প্ৰিঃ |
য়শস্কণৰা লয়াগগণম্য়া য়ানগ্নন্য়ণকা য়াজকনপ্ৰয়ঃ || ১০৪ ||
ৰণসা ৰসনপ্ৰণয়া ৰণস্য়া ৰন্জণকা ৰাৱোনচৱতঃ |
ৰাজ্য়ৰষাকণৰা ৰত্নগণভৱ া ৰাজ্য়সুখপ্ৰিঃ || ১০৫ ||
ণষা ষপনত ৱণক্ষ্য়া য়ণিা ড্ডু কনপ্ৰয়ঃ |
াসনপ্ৰণয়া াস্য়পণৰা াভকৃ ণল্লাকনৱুতঃ || ১০৬ ||
ৱণৰণ্য়া ৱনিৱিণিা ৱণন্দ্য়া লৱিান্তণগাচৰঃ |
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নৱকতৱ া নৱশ্ৱতিষু নৱৱৰ্াতা নৱশ্ৱণতামুখঃ || ১০৭ ||
ৱামণিণৱা নৱশ্ৱণিতা ৱনজ্ৰৱজ্ৰনিৱাৰেঃ |
নৱৱস্ৱদ্বন্ধণিা নৱশ্ৱাৰ্াণৰা নৱণশ্ৱশ্ৱণৰা নৱভু ঃ || ১০৮ ||
শব্দব্ৰম শমপ্ৰাপ্শ্ৰয়ঃ শভু শনক্তগণেশ্ৱৰঃ |
শাস্তা নশখাগ্ৰনি য়ঃ শৰ্য়ঃ শম্বণৰশ্ৱৰঃ || ১০৯ ||
ডৃ তু কুসুমস্ৰগ্নৱী ডাৰ্াৰঃ ডষৰঃ |
সংসাৰস্মৱদ্য়ঃ সৱৱগ্নন্য়ঃ সৱৱণভ জণভ জম || ১১০ ||
সৃনষ্টনিনত য়ক্ৰীডঃ সুৰকুন্জৰণভিকঃ |
নসন্ূনৰতমহাকুভঃ সিসদ্ভনক্তিায়কঃ || ১১১ ||
সাষী সমুদ্ৰমথিঃ স্ৱয়ংণৱদ্য়ঃ স্ৱিনষেঃ |
স্ৱতন্ত্ৰঃ সত্য়সংকল্পঃ সামগািৰতঃ সুখী || ১১২ ||
হংণসা হনস্তনপশাচীণশা হৱিং হ্য়ক্য়ভু ক |
হ্য়ং হুতনপ্ৰণয়া হৃণষ্টা হৃণল্লখামন্ত্ৰম্য়গঃ || ১১৩ ||
লষত্ৰানৰ্পঃ ষমাভতৱ া ষমাষমপৰায়েঃ |
নষপ্ৰণষমকৰঃ লষমািন্ঃ লষােীসুৰদ্ৰুমঃ || ১১৪ ||
ৰ্মৱপ্ৰণিাথৱিঃ কামিাতা লসৌভাগ্নয়ৱৰ্ৱিঃ |
নৱদ্য়াপ্ৰণিা নৱভৱণিা ভু নক্তমুনক্তফ প্ৰিঃ || ১১৫ ||
আনভৰূপ্শ্ৰয়কণৰা ৱীৰশ্ৰীপ্ৰণিা নৱজয়প্ৰিঃ |
সৱৱৱশ্য়কণৰা গভৱ ণিা হা পুত্ৰণপৌত্ৰিঃ || ১১৬ ||
লমৰ্ািঃ কীনতৱ িঃ লশাকহাৰী লিৌভৱ াগ্নয়িাশিঃ |
প্ৰনতৱানিমুখস্তণভা ৰুষ্টনচত্তপ্ৰসািিঃ || ১১৭ ||
পৰানভচাৰশমণিা িুঃখহা বন্ধণমাষিঃ |
ৱস্ত্ৰুটঃ ক া কাষ্ঠা নিণম স্তত্পৰষেঃ || ১১৮ ||
ঘটী মুহূতৱঃ প্ৰহণৰা নিৱা িক্তমহনিৱশম |
পণষা মাসত্ৱ ৱয়িাব্দয়ুগং কণল্পা মহা য়ঃ || ১১৯ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ৰানশস্তাৰা নতনথণয়ৱাণগা ৱাৰঃ কৰেমংশকম |
গ্নং লহাৰা কা চক্ৰং লমৰুঃ সপ্ত ৱণয়া ধ্ৰুৱঃ || ১২০ ||
ৰাহুমৱন্ঃ কনৱজীণৱা বুণৰ্া লভৌমঃ শশী ৰনৱঃ |
কা ঃ সৃনষ্টঃ নিনতনৱৱশ্ৱং িাৱৰং জন্গমং জগত || ১২১ ||
ভূ ৰাণপানগ্নমৱৰণু দ্্য়ামাহংকৃ নতঃ প্ৰকৃ নতঃ পুমাি |
ব্ৰমা নৱণু ঃ নশণৱা ৰুদ্ৰ ঈশঃ শনক্তঃ সিানশৱঃ || ১২২ ||
নত্ৰিশাঃ নপতৰঃ নসধা য়ষা ৰষাংনস নকন্নৰাঃ |
নসধনৱদ্য়াৰ্ৰা ভূ তা মিু্য়াঃ পশৱঃ খগাঃ || ১২৩ ||
সমুদ্ৰাঃ সনৰতঃ ৱশ া ভূ তং ভ্য়ং ভণৱাদ্ভৱঃ |
সাংখ্য়ং পাতন্জ ং লয়াগং পুৰাোনি ুনতঃ ৈৃনতঃ || ১২৪ ||
লৱিান্গানি সিাচাণৰা মীমাংসা ন্য়ায়নৱস্তৰঃ |
আয়ুণৱৱণিা ৰ্িুণৱৱণিা গান্ধৱৱং কা্য়িাটকম || ১২৫ ||
ৱৱখািসং ভাগৱতং মািু ং পান্চৰাত্ৰকম |
ৱশৱং পাশুপতং কা ামুখংস্মভৰৱশাসিম || ১২৬ ||
শাক্তং ৱৱিায়কং লসৌৰং ৱজিমাহৱ তসংনহতা |
সিসদ্্য়ক্তম্য়ক্তং সণচতিমণচতিম || ১২৭ ||
বণন্ধা লমাষঃ সুখং লভাণগা লয়াগঃ সত্য়মেুমহৱ াি |
স্ৱনস্ত হুংফট স্ৱৰ্া স্ৱাহা লশ্ৰৌ ট লৱৌ ট ৱ ে িমঃ ১২৮ ||
গ্নন্য়ািং নৱগ্নন্য়ািমািণন্া লবাৰ্ঃ সংনৱত্সণমাসমঃ |
এক একাষৰাৰ্াৰ একাষৰপৰায়েঃ || ১২৯ ||
একাগ্ৰৰ্ীণৰকৱীৰ এণকাণিকস্ৱৰূপৰ্ৃক |
নদ্ৱৰূণপা নদ্ৱভু ণজা দ্্য়ণষা নদ্ৱৰণিা দ্ৱীপৰষকঃ || ১৩০ ||
ৱদ্ৱমাতু ণৰা নদ্ৱৱিণিা দ্ৱন্দ্ৱহীণিা দ্ৱয়ানতগঃ |
নত্ৰৰ্ামা নত্ৰকৰণস্ত্ৰতা নত্ৰৱগৱফ িায়কঃ || ১৩১ ||
নত্ৰুোত্মা নত্ৰণ াকানিনস্ত্ৰশক্তীশনস্ত্ৰণ াচিঃ |
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চতু নৱৱৰ্ৱণচাৱৃনত্তপনৰৱৃনত্তপ্ৰৱতৱ কঃ || ১৩২ ||
চতু বৱাহুিতু িৱ ন্তিতু ৰাত্মা চতু ভুৱ জঃ |
চতু নৱৱণৰ্াপায়ময়িতু ৱৱোৱ শ্ৰমাশ্ৰয়ঃ ১৩৩ ||
চতু থীপূজিপ্ৰীতিতু থীনতনথসভৱঃ ||
পন্চাষৰাত্মা পন্চাত্মা পন্চাস্য়ঃ পন্চকৃ ত্তমঃ || ১৩৪ ||
পন্চাৰ্াৰঃ পন্চৱেৱঃ পন্চাষৰপৰায়েঃ |
পন্চতা ঃ পন্চকৰঃ পন্চপ্ৰেৱমাতৃ কঃ || ১৩৫ ||
পন্চব্ৰমময়স্ফূ নতৱ ঃ পন্চাৱৰেৱানৰতঃ |
পন্চভষনপ্ৰয়ঃ পন্চবােঃ পন্চনশখাত্মকঃ || ১৩৬ ||
ণট্কােপীঠঃ ট্চক্ৰৰ্ামা ড্গ্গ্ৰনিণভিকঃ |
ডন্গ্ৱান্তনৱ্ৱংসী ডন্ু মহাহ্ৰিঃ || ১৩৭ ||
ণ্মুখঃ ণ্মুখভ্ৰাতা ট্শনক্তপনৰৱানৰতঃ |
স্মড্গ্ৱনৰৱগৱনৱ্ৱংসী ডূ নমৱভয়ভন্জিঃ || ১৩৮ ||
ট্তকৱ িূৰঃ ট্কমৱা ড্গুেঃ ড্ৰসাশ্ৰয়ঃ |
সপ্তপাতা চৰেঃ সপ্তদ্ৱীণপাৰুমণ্ড ঃ || ১৩৯ ||
সপ্তস্ৱণ ৱাকমুকুটঃ সপ্তসনপ্তৱৰপ্ৰিঃ |
সপ্তান্গৰাজ্য়সুখিঃ সপ্তন ৱগেৱনন্তঃ || ১৪০ ||
সপ্তচ্ছণন্ানিনৰ্ঃ সপ্তণহাত্ৰঃ সপ্তস্ৱৰাশ্ৰয়ঃ |
সপ্তানিণকন কাসাৰঃ সপ্তমাতৃ নিণ নৱতঃ || ১৪১ ||
সপ্তচ্ছণন্া লমািমিঃ সপ্তচ্ছণন্া মখপ্ৰভু ঃ |
অষ্টমূনতৱ ণ্য়ৱয়মূনতৱ ৰষ্টপ্ৰকৃ নতকাৰেম || ১৪২ ||
অষ্টান্গণয়াগফ ভৃ িষ্টপত্ৰাম্বুজাসিঃ |
অষ্টশনক্তসমািশ্ৰীৰস্মষ্টশ্ৱয়ৱপ্ৰৱৰ্ৱিঃ || ১৪৩ ||
অষ্টপীণঠাপপীঠশ্ৰীৰষ্টমাতৃ সমাৱৃতঃ |
অষ্টস্মভৰৱণসণ্য়াষ্টৱসুৱণন্দ্য়াষ্টমূনতৱ ভৃ ত || ১৪৪ ||
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অষ্টচক্ৰস্ফু ৰন্মূনতৱ ৰষ্টদ্ৰ্য়হনৱঃনপ্ৰয়ঃ |
অষ্টশ্ৰীৰষ্টসামশ্ৰীৰস্মষ্টশ্ৱয়ৱপ্ৰিায়কঃ |
িৱিাগাসিা্য়াসী িৱনি্য়িুশানসতঃ || ১৪৫ ||
িৱদ্ৱাৰপুৰাৱৃণত্তা িৱদ্ৱাৰনিণকতিঃ |
িৱিাথমহািাণথা িৱিাগনৱভূ ন তঃ || ১৪৬ ||
িৱিাৰায়েস্তুণ্য়া িৱিুগাৱ নিণ নৱতঃ |
িৱৰত্ননৱনচত্ৰাণন্গা িৱশনক্তনশণৰাধৃতঃ || ১৪৭ ||
িশাত্মণকা িশভু ণজা িশনিক্ষপনতৱনন্তঃ |
িশা্য়াণয়া িশপ্ৰাণো িণশনৰয়নিয়ামকঃ || ১৪৮ ||
িশাষৰমহামণন্ত্ৰা িশাশা্য়ানপনৱগ্ৰহঃ |
একািশমহাৰুস্মদ্ৰঃস্তুতস্মিকািশাষৰঃ || ১৪৯ ||
দ্ৱািশনদ্ৱিশাষ্টানিণিািৱ ণ্ডাস্ত্ৰনিণকতিঃ |
ত্ৰণয়ািশনভিানভণন্না নৱণশ্ৱণিৱানৰ্স্মিৱতম || ১৫০ ||
চতু িৱ ণশৰৱৰিিতু িৱ শমিুপ্ৰভু ঃ |
চতু িৱ শাদ্য়নৱদ্য়াঢ্য়িতু িৱ শজগত্পনতঃ || ১৫১ ||
সামপন্চিশঃ পন্চিশীশীতাংশুনিমৱ ঃ |
নতনথপন্চিশাকাৰনস্তথ্য়া পন্চিশানচৱতঃ || ১৫২ ||
ল াডশাৰ্াৰনি য়ঃ ল াডশস্ৱৰমাতৃ কঃ |
ল াডশান্তপিাৱাসঃ ল াডণশন্ুক াত্মকঃ || ১৫৩ ||
ক াসপ্তিশী সপ্তিশসপ্তিশাষৰঃ |
অষ্টািশদ্ৱীপপনতৰষ্টািশপুৰােকৃ ত || ১৫৪ ||
অষ্টািণশৌ ৰ্ীসৃনষ্টৰষ্টািশনৱনৰ্ঃ ৈৃতঃ |
অষ্টািশন নপ্য়নষ্টসমনষ্টগ্নন্য়ািণকানৱিঃ || ১৫৫ ||
অষ্টািশান্নসম্পনত্তৰষ্টািশনৱজানতকৃ ত |
একনৱংশঃ পুমাণিকনৱংশত্য়ন্ুন পল্লৱঃ || ১৫৬ ||
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চতু নৱৱংশনততত্ত্ৱাত্মা পন্চনৱংশাখ্য়পূৰু ঃ |
সপ্তনৱংশনততাণৰশঃ সপ্তনৱংশনতণয়াগকৃ ত || ১৫৭ ||
দ্ৱানত্ৰংশস্মদ্ভৰৱাৰ্ীশিতু নস্ত্ৰংশন্মহাহ্ৰিঃ |
নট্ত্ৰংশত্তত্ত্ৱসংভূ নতৰষ্টনত্ৰংশত্ক াত্মকঃ || ১৫৮ ||
পন্চাশনদ্ৱণু শক্তীশঃ পন্চাশন্মাতৃ কা য়ঃ |
নদ্ৱপন্চাশদ্ৱপুঃণশ্ৰেীনত্ৰ ্ট্য়ষৰসংশ্ৰয়ঃ |
পন্চাশিষৰণশ্ৰেীপন্চাশদ্ৰুদ্ৰনৱগ্ৰহঃ || ১৫৯ ||
চতু ঃ নষ্টমহানসনধণয়ানগিীৱৃন্ৱনন্তঃ |
িমণিণকািপন্চাশন্মৰুদ্ৱগৱনিৰগৱ ঃ || ১৬০ ||
চতু ঃ ্ট্য়থৱনিণেৱতা চতু ঃ নষ্টক ানিনৰ্ঃ |
অষ্ট নষ্টমহাতীথৱণষত্ৰস্মভৰৱৱনন্তঃ || ১৬১ ||
চতু িৱৱনতমন্ত্ৰাত্মা ণ্ণৱত্য়নৰ্কপ্ৰভু ঃ |
শতািন্ঃ শতৰ্ৃনতঃ শতপত্ৰায়ণতষেঃ || ১৬২ ||
শতািীকঃ শতমখঃ শতৰ্াৰাৱৰায়ুৰ্ঃ |
সহস্ৰপত্ৰনি য়ঃ সহস্ৰফনেভূ েঃ || ১৬৩ ||
সহস্ৰশী ৱা পুৰু ঃ সহস্ৰাষঃ সহস্ৰপাত |
সহস্ৰিামসংস্তুত্য়ঃ সহস্ৰাষব াপহঃ || ১৬৪ ||
িশসাহস্ৰফনেভৃ ত্ফনেৰাজকৃ তাসিঃ |
অষ্টাশীনতসহস্ৰাদ্য়মহন ৱণস্তাত্ৰপাঠিতঃ || ১৬৫ ||
ষাৰ্াৰঃ নপ্ৰয়াৰ্াণৰা ষাৰ্াৰমণিাময়ঃ |
চতু ৱষজপপ্ৰীতিতু ৱষপ্ৰকাশকঃ || ১৬৬ ||
চতু ৰশীনত ষাোং জীৱািাং লিহসংনিতঃ |
লকাটসূয়ৱপ্ৰতীকাশঃ লকাটচৰাংশুনিমৱ ঃ || ১৬৭ ||
নশণৱাদ্ভৱাদ্য়ষ্টণকাটস্মৱিায়কৰ্ুৰন্ধৰঃ |
সপ্তণকাটমহামন্ত্ৰমনন্ত্ৰতাৱয়ৱদ্য়ুনতঃ || ১৬৮ ||
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ত্ৰয়নস্ত্ৰংশত্ণকাটসুৰণশ্ৰেীপ্ৰেতপািুকঃ |
অিন্তণিৱতাণসণ্য়া ্য়িন্তশুভিায়কঃ || ১৬৯ ||
অিন্তিামািন্তশ্ৰীৰিণন্তািন্তণসৌখ্য়িঃ |
অিন্তশনক্তসনহণতা ্য়িন্তমুনিসংস্তুতঃ || ১৭০ ||
ইনত ৱৱিায়কং িাম্াং সহস্ৰনমিমীনৰতম |
ইিং ব্ৰাণম মুহূণতৱ য়ঃ পঠনত প্ৰত্য়হং িৰঃ || ১৭১ ||
কৰিং তস্য় সক স্মমনহকামুনষ্মকং সুখম |
আয়ুৰাণৰাগ্নয়স্মমশ্ৱয়ৱং ৱৰ্য়ৱং লশৌয়ৱং ব ং য়শঃ || ১৭২ ||
লমৰ্া প্ৰগ্নন্য়া ৰ্ৃনতঃ কানন্তঃ লসৌভাগ্নয়মনভৰূপতা |
সত্য়ং িয়া ষমা শানন্তিৱ ানষ্য়ং ৰ্মৱশী তা || ১৭৩ ||
জগত্সংৱিিং নৱশ্ৱসংৱাণিা লৱিপাটৱম |
সভাপানণ্ডত্য়ণমৌিায়ৱং গাভীয়ৱং ব্ৰমৱচৱসম || ১৭৪ ||
ওজণস্তজঃ কু ং শী ং প্ৰতাণপা ৱীয়ৱমায়ৱতা |
গ্নন্য়ািং নৱগ্নন্য়ািমানস্তক্ষয়ং ৱিয়ৱং নৱশ্ৱাসতা তথা || ১৭৫ ||
ৰ্িৰ্ান্য়ানিৱৃনধি সকৃ িস্য় জপাদ্ভণৱত |
ৱশ্য়ং চতু নৱৱৰ্ং নৱশ্ৱং জপািস্য় প্ৰজায়ণত || ১৭৬ ||
ৰাণগ্নন্য়া ৰাজক ত্ৰস্য় ৰাজপুত্ৰস্য় মনন্ত্ৰেঃ |
জপ্শ্ৰয়ণত য়স্য় ৱশ্য়াণথৱ স িাসস্তস্য় জায়ণত || ১৭৭ ||
ৰ্মৱাথৱকামণমাষাোমিায়াণসি সাৰ্িম |
শানকিীডানকিীৰণষায়ষগ্ৰহভয়াপহম || ১৭৮ ||
সাম্ৰাজ্য়সুখিং সৱৱসপত্নমিমিৱ িম |
সমস্তক হ্ৱংনস িগ্ধবীজপ্ৰণৰাহেম || ১৭৯ ||
িুঃস্ৱপ্নশমিং ক্ৰুধস্ৱানমনচত্তপ্ৰসািিম |
ড্গ্ৱগৱাষ্টমহানসনধনত্ৰকা গ্নন্য়ািকাৰেম || ১৮০ ||
পৰকৃ ত্য়প্ৰশমিং পৰচক্ৰপ্ৰমিৱ িম |
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সংগ্ৰামমাণগৱ সণৱ ানমিণমকং জয়াৱহম || ১৮১ ||
সৱৱৱন্্য়ত্ৱণিা ঘ্নং গভৱ ৰস্মষককাৰেম |
পঠ্য়ণত প্ৰত্য়হং য়ত্ৰ লস্তাত্ৰং গেপণতনৰিম || ১৮২ ||
লিণশ তত্ৰ ি িুনভৱ ষমীতণয়া িুনৰতানি চ |
ি তণদ্গহং জহানত শ্ৰীয়ৱত্ৰায়ং জপ্শ্ৰয়ণত স্তৱঃ || ১৮৩ ||
ষয়কুষ্ঠপ্ৰণমহাশৱভগন্ৰনৱ ূনচকাঃ |
ুল্মং প্লীহািমশমািমনতসাৰং মণহািৰম || ১৮৪ ||
কাসং শ্ৱাসমুিাৱতৱ ং শূ ং লশাফামণয়ািৰম |
নশণৰাণৰাগং ৱনমং নহক্কাং গণ্ডমা ামণৰাচকম || ১৮৫ ||
ৱাতনপত্তকফদ্ৱন্দ্ৱনত্ৰণিা জনিতজ্ৱৰম |
আগন্তুনৱ মং শীতমুণং ৱচকানহকানিকম || ১৮৬ ||
ইত্য়াদ্য়ুক্তমিুক্তং ৱা লৰাগণিা ানিসভৱম |
সৱৱং প্ৰশময়ত্য়াশু লস্তাত্ৰস্য়াস্য় সকৃ জ্জপঃ || ১৮৭ ||
প্ৰাপ্শ্ৰয়ণতস্য় জপাত্নসনধঃ স্ত্ৰীশূস্মদ্ৰঃ পনতস্মতৰনপ |
সহস্ৰিামমণন্ত্ৰায়ং জনপত্য়ঃ শুভাপ্তণয় || ১৮৮ ||
মহাগেপণতঃ লস্তাত্ৰং সকামঃ প্ৰজপনন্নিম |
ইচ্ছয়া সক াি লভাগািুপভু ণজ্য়হ পানথৱৱাি || ১৮৯ ||
মণিাৰথফস্ম নিৱ স্ম্য়ণ্য়ৱাময়াস্মিমৱণিাৰস্মমঃ |
চণৰৰভাস্কণৰাণপৰব্ৰমশৱৱানিসদ্মসু || ১৯০ ||
কামৰূপঃ কামগনতঃ কামিঃ কামণিশ্ৱৰঃ |
ভু ক্ত্ৱা য়ণথনিতাণন্ভাগািভীস্মষ্টঃ সহ বন্ধুনভঃ || ১৯১ ||
গণেশািুচণৰা ভূ ত্ৱা গণো গেপনতনপ্ৰয়ঃ |
িন্ীশ্ৱৰানিসািস্মন্িৱনন্তঃ সকস্ম গৱস্মেঃ || ১৯২ ||
নশৱাভ্য়াং কৃ পয়া পুত্ৰনিনৱৱণশ ং চ ান তঃ |
নশৱভক্তঃ পূেক
ৱ াণমা গণেশ্ৱৰৱৰাত্পুিঃ || ১৯৩ ||
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জানতৈণৰা ৰ্মৱপৰঃ সাৱৱণভৌণমানভজায়ণত |
নিষ্কামস্তু জপনন্নত্য়ং ভক্ত্য়া নৱণঘ্নশতত্পৰঃ || ১৯৪ ||
লয়াগনসনধং পৰাং প্ৰাপ্শ্ৰয় গ্নন্য়ািস্মৱৰাগ্নয়সংয়ুতঃ |
নিৰন্তণৰ নিৰাবাণৰ্ পৰমািন্সংনগ্নন্য়ণত || ১৯৫ ||
নৱণশ্ৱাত্তীণেৱ পণৰ পূণেৱ পুিৰাৱৃনত্তৱনজৱণত |
ীণিা ৱৱিায়ণক ৰ্ানম্ ৰমণত নিত্য়নিৱৃণৱ ত || ১৯৬ ||
লয়া িামনভহুৱস্মতিৱ স্মত্তঃ পূজণয়িচৱণয়এন্নৰঃ |
ৰাজাণিা ৱশ্য়তাং য়ানন্ত নৰপণৱা য়ানন্ত িাসতাম || ১৯৭ ||
তস্য় নস্য়নন্ত মন্ত্ৰাোং িু ৱভাণিষ্টনসধয়ঃ |
মূ মন্ত্ৰািনপ লস্তাত্ৰনমিং নপ্ৰয়তমং মম || ১৯৮ ||
িভণস্য় মানস শুক্লায়াং চতু থ্য়ৱাং মম জন্মনি |
িূৱাৱ নভিৱামনভঃ পূজাং তপৱেং নৱনৰ্ৱচ্চণৰত || ১৯৯ ||
অষ্টদ্ৰস্ম্য়নৱৱণশণ ে কুয়ৱাদ্ভনক্তসুসংয়ুতঃ |
তণস্য়নিতং ৰ্িং ৰ্ান্য়স্মমশ্ৱয়ৱং নৱজণয়া য়শঃ || ২০০ ||
ভনৱ্য়নত ি সণন্হঃ পুত্ৰণপৌত্ৰানিকং সুখম |
ইিং প্ৰজনপতং লস্তাত্ৰং পঠিতং শ্ৰানৱতং ুতম || ২০১ ||
্য়াকৃ তং চনচৱতং ্য়াতং নৱমৃষ্টমনভৱনন্তম |
ইহামুত্ৰ চ নৱণশ্ৱ াং নৱস্মশ্ৱশ্ৱয়ৱপ্ৰিায়কম || ২০২ ||
স্ৱচ্ছন্চানৰোণপ্শ্ৰয় লয়ি সন্ধায়ৱণত স্তৱঃ |
স ৰক্ষ্য়ণত নশণৱাদ্ভূ স্মতগৱস্মেৰ্য়ষ্টণকাটনভঃ || ২০৩ ||
ন নখতং পুস্তকণস্তাত্ৰং মন্ত্ৰভূ তং প্ৰপূজণয়ত |
তত্ৰ সণৱৱাত্তমা ক্ষ্মীঃ সনন্নৰ্ণত্ত নিৰন্তৰম || ২০৪ ||
িাস্মিৰণশস্ম ৰনখস্ম ৱ্ৰৱস্মতি তীস্মথৱৰণশস্ম ৰনখস্ম মৱস্মখি |
ি তত্ফ ং নৱন্নত য়দ্গণেশসহস্ৰিামৈৰণেি সদ্য়ঃ || ২০৫ ||
এতন্নাম্াং সহস্ৰং পঠনত নিিমণেৌ প্ৰত্য়হংণপ্ৰানজ্জহাণি
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সায়ং ম্য়নন্ণি ৱা নত্ৰ ৱেমথৱা সন্ততং ৱা জণিা য়ঃ |
স স্য়াস্মিশ্ৱয়ৱৰ্ুয়ৱঃ প্ৰভৱনত ৱচসাং কীনতৱ মুস্মচ্চস্তণিানত
িানৰদ্ৰ্ য়ং হনন্ত নৱশ্ৱং ৱশয়নত সুনচৰং ৱৰ্ৱণত পুত্ৰণপৌস্মত্ৰঃ || ২০৬ ||
অনকন্চণিাণপ্শ্ৰয়কনচণত্তা নিয়ণতা নিয়তাসিঃ |
প্ৰজপংিতু ণৰা মাসাি গণেশাচৱিতত্পৰঃ || ২০৭ ||
িনৰদ্ৰতাং সমুন্ম্ূ য় সপ্তজন্মািুগামনপ |
ভণত মহতীং ক্ষ্মীনমত্য়াগ্নন্য়া পাৰণমশ্ৱৰী || ২০৮ ||
আয়ু্য়ং ৱীতণৰাগং কু মনতনৱম ং সম্পিিানতৱ িাশঃ
কীনতৱ নিৱত্য়াৱিাতা ভৱনত খ ু িৱা কানন্তৰ্য়াজভ্য়া |
পুত্ৰাঃ সন্তঃ ক ত্ৰং ুেৱিনভমতং য়দ্য়িন্য়চ্চ তত্ত নন্নত্য়ং য়ঃ লস্তাত্ৰণমতত পঠনত গেপণতস্তস্য় হণস্ত সমস্তম || ২০৯ ||
গেন্জণয়া গেপনতণহৱ ৰণম্বা ৰ্ৰেীৰ্ৰঃ |
মহাগেপনতবুৱনধনপ্ৰয়ঃ নষপ্ৰপ্ৰসািিঃ || ২১০ ||
অণমাঘনসনধৰমৃতমন্ত্ৰনিন্তামনেনিৱনৰ্ঃ |
সুমন্গণ া বীজমাশাপূৰণকা ৱৰিঃ ক ঃ || ২১১ ||
কাশ্য়ণপা িন্ণিা ৱাচানসণধা ঢু নিনৱৱিায়কঃ |
লমািস্মকণৰনভৰস্মত্ৰকনৱংশত্য়া িামনভঃ পুমাি || ২১২ ||
উপায়িং িণিদ্ভক্ত্য়া মত্প্ৰসািং নচকী ৱনত |
ৱত্সৰং নৱঘ্নৰাণজাস্য় তথ্য়নমষ্টাথৱনসধণয় || ২১৩ ||
য়ঃ লস্তৌনত মদ্গতমিা মমাৰাৰ্িতত্পৰঃ |
স্তুণতা িাম্া সহণস্ৰে লতিাহং িাত্ৰ সংশয়ঃ || ২১৪ ||
িণমা িমঃ সুৰৱৰপূনজতান্ঘ্ৰণয়
িণমা িণমা নিৰুপমমন্গ াত্মণি |
িণমা িণমা নৱপু িস্ময়কনসধণয়
িণমা িমঃ কনৰক ভািিায় লত || ২১৫ ||
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নকনন্কেীগেৰনচতচৰেঃ
প্ৰকটতুৰুনমতচাৰুকৰেঃ |
মিজ হৰীকন তকণপা ঃ
শময়তু িুনৰতং গেপনতিাম্া || ২১৬ ||
|| ইনত শ্ৰীগণেশপুৰাণে উপাসিাখণণ্ড ঈশ্ৱৰগণেশসংৱাণি
গণেশসহস্ৰিামণস্তাত্ৰং িাম ট্চত্ৱানৰংণশা্য়ায়ঃ ||

