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মুনিরুবাচ
কথং িাম্াং সহস্রং তং গণেশ উপনিষ্টবাি |
নশবিং তন্মমাচক্ষ্ব ল াকািুগ্রহতত্পর || ১ ||
ব্রণমাবাচ
লিবঃ পূববং পুরারানতঃ পুরত্রয়জণয়াদ্য়ণম |
অিচবিাদ্গণেশস্য় জাণতা নবঘ্নাকু ঃ নক || ২ ||
মিসা স নবনির্বায়ব িিৃণশ নবঘ্নকারেম |
মহাগেপনতং ভক্ত্য়া সমভ্য়র্চয়ব য়থানবনর্ || ৩ ||
নবঘ্নপ্রশমণিাপায়মপৃচ্ছিপনরশ্রমম |
সন্তুষ্টঃ পূজয়া শণভামবহাগেপনতঃ স্বয়ম || ৪ ||
সববনবঘ্নপ্রশমিং সববকামফ প্রিম |
ততস্তস্মৈ স্বয়ং িাম্াং সহস্রনমিমব্রবীত || ৫ ||
অস্য় শ্রীমহাগেপনতসহস্রিামণস্তাত্রমা ামন্ত্রস্য় |
গণেশ ঋন ঃ, মহাগেপনতণিব বতা, িািানবর্ানিচ্ছন্াংনস |
হুনমনত বীজম, তু ন্গনমনত শনক্তঃ, স্বাহাশনক্তনরনত কী কম |
সক নবঘ্ননবিাশিদ্বারা শ্রীমহাগেপনতপ্রসািনসদ্্য়ণথব জণপ নবনিণয়াগঃ |
অথ করন্য়াসঃ
গণেশ্বণরা গেক্রীড ইত্য়ন্ুষ্ঠাভ্য়াং িমঃ |
কুমারুরুরীশাি ইনত তজবিীভ্য়াং িমঃ ||
ব্রমাণ্ডকুভনিদ্ব্ণয়াণমনত ম্য়মাভ্য়াং িমঃ |
রণক্তা রক্তাম্বরর্র ইত্য়িানমকাভ্য়াং িমঃ
সববসদ্গুরুসংণসব্য় ইনত কনিনষ্ঠকাভ্য়াং িমঃ |
প্ত
ু নবঘ্নঃ স্বভক্তািানমনত করত করপৃষ্ঠাভ্য়াং িমঃ ||
অথ অংগন্য়াসঃ
ছন্শ্ছণন্াদ্ভব ইনত হৃিয়ায় িমঃ |
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নিষ্কণ া নিমব ইনত নশরণস স্বাহা |
সৃনষ্টনিনত য়ক্রীড ইনত নশখাস্ময় ব ট |
গ্নন্য়ািং নবগ্নন্য়ািমািন্ ইনত কবচায় হুম |
অষ্টান্গণয়াগফ ভৃ নিনত লিত্রত্রয়ায় লবৌ ট |
অিন্তশনক্তসনহত ইত্য়স্ত্রায় ফট |
ভূ ভুব বঃ স্বণরাম ইনত নিগ্বন্ধঃ |
অথ ্য়ািম
গজবিিমনচন্ত্য়ং তীক্ষ্ণিংষ্ট্রং নত্রণিত্রং
বৃহিুিরমণশ ং ভূ নতরাজং পুরােম |
অমরবরসুপজ্ূ য়ং রক্তবেবং সুণরশং
পশুপনতসুতমীশং নবঘ্নরাজং িমানম ||
শ্রীগেপনতরুবাচ
ওং গণেশ্বণরা গেক্রীণডা গেিাণথা গোনর্পঃ |
একিণন্তা বক্রতু ণণ্ডা গজবণরা মণহািরঃ || ১ ||
ণম্বািণরা র্ূম্রবণেবা নবকণটা নবঘ্নিাশিঃ |
সুমণু খা িুমণুব খা বুণধা নবঘ্নরাণজা গজািিঃ || ২ ||
ভীমঃ প্রণমাি আণমািঃ সুরািণন্া মণিাত্কটঃ |
লহরম্বঃ শম্বরঃ শভু বম্বকণেবা মহাব ঃ || ৩ ||
িন্ণিা ম্পণটা ভীণমা লমঘিাণিা গেন্জয়ঃ |
নবিায়ণকা নবরূপাণষা বীরঃ শূরবরপ্রিঃ || ৪ ||
মহাগেপনতবুবনধনপ্রয়ঃ নষপ্রপ্রসািিঃ |
রুদ্রনপ্রণয়া গো্য়ষ উমাপুণত্রাঘিাশিঃ || ৫ ||
কুমারুরুরীশািপুণত্রা মূ কবাহিঃ |
নসনধনপ্রয়ঃ নসনধপনতঃ নসধঃ নসনধনবিায়কঃ || ৬ ||
অনবঘ্নস্তুম্বুরুঃ নসংহবাহণিা লমানহিীনপ্রয়ঃ |
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কটন্কণটা রাজপুত্রঃ শাক ঃ সংনমণতানমতঃ || ৭ ||
কূষ্মাণ্ডসামসভূ নতিুব জবণয়া র্ূজবণয়া জয়ঃ |
ভূ পনতভুব বিপনতভূব তািাং পনতরব্য়য়ঃ || ৮ ||
নবশ্বকতব া নবশ্বমুণখা নবশ্বরূণপা নিনর্ুবেঃ |
কনবঃ কবীিামৃ ণভা ব্রমণ্য়া ব্রমনবত্নপ্রয়ঃ || ৯ ||
লজ্য়ষ্ঠরাণজা নিনর্পনতনিবনর্নপ্রয়পনতনপ্রয়ঃ |
নহরণ্ময়পুরান্তঃিঃ সূয়বমণ্ড ম্য়গঃ || ১০ ||
করাহনতধ্বস্তনসন্ধুসন ঃ পূ িন্তনভত |
উমান্কণকন কুতু কী মুনক্তিঃ কু পাবিঃ || ১১ ||
নকরীটী কুণ্ড ী হারী বিমা ী মণিাময়ঃ |
ববমুখ্য়হতস্মিত্য়শ্রীঃ পািাহনতনজতনষনতঃ || ১২ ||
সণদ্য়াজাতঃ স্বেবমন্
ু জণমখ ী িুনিবনমত্তহৃত |
িুঃস্বপ্নহৃত্প্রসহণিা ুেী িািপ্রনতনষ্ঠতঃ || ১৩ ||
সুরূপঃ সববণিত্রানর্বাণসা বীরাসিাশ্রয়ঃ |
পীতাম্বরঃ খণ্ডরিঃ খণ্ডস্মবশাখসংনিতঃ || ১৪ ||
নচত্রান্গঃ শ্য়ামিশণিা ভা চণরা হনবভুব জঃ |
লয়াগানর্পস্তারকিঃ পুরুণ া গজকেবকঃ || ১৫ ||
গোনর্রাণজা নবজয়ঃ নিণরা গজপনতধ্বজী |
লিবণিবঃ ৈরঃ প্রােিীপণকা বায়ুকী কঃ || ১৬ ||
নবপনিদ্বরণিা িাণিা িািনভন্নমহাচ ঃ |
বরাহরিণিা মৃত্য়ুন্জণয়া ব্য়াঘ্রানজিাম্বরঃ || ১৭ ||
ইচ্ছাশনক্তভণবা লিবত্রাতা বিত্য়নবমিব িঃ |
শভু বণরাদ্ভবঃ শভু ণকাপহা শভু হাস্য়ভূ ঃ || ১৮ ||
শভু ণতজাঃ নশবাণশাকহারী লগৌরীসুখাবহঃ |
উমান্গম ণজা লগৌরীণতণজাভূ ঃ স্বর্ুবিীভবঃ || ১৯ ||
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য়গ্নন্য়কাণয়া মহািাণিা নগনরবষ্মবা শুভািিঃ |
সববাত্মা সববণিবাত্মা ব্রমমূর্বা ককুপ্শ্রুনতঃ || ২০ ||
ব্রমাণ্ডকুভনিদ্ব্ণয়ামভা ঃসত্য়নশণরারুহঃ |
জগজ্জন্ম ণয়াণন্ম নিণমণ াগ্নন্য়কব ণসামিৃক || ২১ ||
নগরীস্মরকরণিা র্মবার্ণমবাষ্ঠঃ সামবৃংনহতঃ |
গ্রহষব িশণিা বােীনজণবা বাসবিানসকঃ || ২২ ||
ভ্রূম্য়সংনিতকণরা ব্রমনবদ্য়ামণিািকঃ |
কু াচ াংসঃ লসামাকব ঘণটা রুদ্রনশণরার্রঃ || ২৩ ||
িিীিিভু জঃ সপবান্ু ীকস্তারকািখঃ |
লব্য়ামিানভঃ শ্রীহৃিণয়া লমরুপৃণষ্ঠােবণবািরঃ || ২৪ ||
কুনষিয়ষগন্ধববরষঃনকন্নরমািু ঃ |
পৃথ্বীকটঃ সৃনষ্টন ন্গঃ বশণ ারুিব স্রজািুকঃ || ২৫ ||
পাতা জণন্ঘা মুনিপাত্কা ান্ুষ্ঠস্ত্রয়ীতিুঃ |
লজ্য়ানতমবণ্ড ান্গূণ া হৃিয়া ািনিি ঃ || ২৬ ||
হৃত্পদ্মকনেবকাশা ী নবয়ত্ণকন সণরাবরঃ |
সদ্ভক্ত্য়ািনিগডঃ পূজাবানরনিবানরতঃ || ২৭ ||
প্রতাপী কাশ্য়ণপা মন্তা গেণকা নবষ্টপী ব ী |
য়শস্বী র্ানমবণকা লজতা প্রথমঃ প্রমণথশ্বরঃ || ২৮ ||
নচন্তামনেদ্বীপপনতঃ কল্পদ্রুমবিা য়ঃ |
রত্নমণ্ডপম্য়ণিা রত্ননসংহাসিাশ্রয়ঃ || ২৯ ||
তীব্রানশণরাধৃতপণিা জ্বান িীণমৌন ান তঃ |
িন্ািনন্তপীঠশ্রীণভব াগণিা ভূ ন তাসিঃ || ৩০ ||
সকামিানয়িীপীঠঃ স্ফু রিুগ্রাসিাশ্রয়ঃ |
লতণজাবতীনশণরারত্নং সত্য়ানিত্য়াবতংনসতঃ || ৩১ ||
সনবঘ্নিানশিীপীঠঃ সববশক্ত্য়ম্বুজা য়ঃ |
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ন নপপদ্মাসিার্াণরা বনির্ামত্রয়া য়ঃ || ৩২ ||
উন্নতপ্রপণিা গূঢুল্ফঃ সংবৃতপানণব কঃ |
পীিজন্ঘঃ নিষ্টজািুঃ িূণ ারুঃ লপ্রান্নমত্কটঃ || ৩৩ ||
নিম্িানভঃ িূ কুনষঃ পীিবষা বৃহদ্ভু জঃ |
পীিস্কন্ধঃ কম্বুকণঠা ণম্বাণষ্ঠা ম্বিানসকঃ || ৩৪ ||
ভগ্নবামরিস্তুন্গসব্য়িণন্তা মহাহিুঃ |
হ্রস্বণিত্রত্রয়ঃ শূপবকণেবা নিনবডমস্তকঃ || ৩৫ ||
স্তবকাকারকুভাণগ্রা রত্নণমৌন নিবরন্কুশঃ |
সপবহারকটীসূত্রঃ সপবয়ণগ্নন্য়াপবীতবাি || ৩৬ ||
সপবণকাটীরকটকঃ সপবস্মগ্রণবয়কান্গিঃ |
সপবকণষািরাবন্ধঃ সপবরাণজাত্তরচ্ছিঃ || ৩৭ ||
রণক্তা রক্তাম্বরর্ণরা রক্তমা ানবভূ েঃ |
রণক্তষণিা রক্তকণরা রক্ততাণবাষ্ঠপল্লবঃ || ৩৮ ||
লশ্বতঃ লশ্বতাম্বরর্রঃ লশ্বতমা ানবভূ েঃ |
লশ্বতাতপত্ররুনচরঃ লশ্বতচামরবীনজতঃ || ৩৯ ||
সববাবয়বসম্পূেঃব সবব ষে নষতঃ |
সববাভরেণশাভাঢ্য়ঃ সববণশাভাসমনিতঃ || ৪০ ||
সববমন্গ মান্গল্য়ঃ সববকারেকারেম |
সববণিববরঃ শান্গী বীজপূরী গিার্রঃ || ৪১ ||
শুভাণন্গা ল াকসারন্গঃ সুতন্তুস্তন্তুবর্বিঃ |
নকরীটী কুণ্ড ী হারী বিমা ী শুভান্গিঃ || ৪২ ||
ইষু চাপর্রঃ শূ ী চক্রপানেঃ সণরাজভৃ ত |
পাশী র্ৃণতাত্প ঃ শান মন্জরীভৃ ত্স্বিন্তভৃ ত || ৪৩ ||
কল্পবল্লীর্ণরা নবশ্বাভয়স্মিককণরা বশী |
অষমা ার্ণরা গ্নন্য়ািমুদ্রাবাি মুদ্গরায়ুর্ঃ || ৪৪ ||
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পূেপ
ব াত্রী কম্বুর্ণরা নবর্ৃতান্কুশমূ কঃ |
করিাম্রফ িূ তকন কাভৃ ত্কুঠারবাি || ৪৫ ||
পুষ্করিস্বেবঘটীপূের
ব ত্নানভব বকঃ |
ভারতীসুন্রীিাণথা নবিায়করনতনপ্রয়ঃ || ৪৬ ||
মহা ক্ষ্মীনপ্রয়তমঃ নসধ ক্ষ্মীমণিারমঃ |
রমারণমশপূববাণন্গা িনষণোমামণহশ্বরঃ || ৪৭ ||
মহীবরাহবামাণন্গা রনতকন্পবপনিমঃ |
আণমািণমািজিিঃ সপ্রণমািপ্রণমািিঃ || ৪৮ ||
সংবনর্বতমহাবৃনধরৃনধনসনধপ্রবর্বিঃ |
িন্তণসৌমুখ্য়সুমখ
ু ঃ কানন্তকন্ন তাশ্রয়ঃ || ৪৯ ||
মিিাবত্য়ানশ্রতানন্ঘ্রঃ কৃ তস্মবমুখ্য়িুমুবখঃ |
নবঘ্নসংপল্লবঃ পদ্মঃ সণববান্নতমিদ্রবঃ || ৫০ ||
নবঘ্নকৃ নন্নম্চরণো দ্রানবেীশনক্তসত্কৃ তঃ |
তীব্রাপ্রসন্নিয়ণিা জ্বান িীপান স্মতকিৃক || ৫১ ||
লমানহিীণমাহণিা লভাগিানয়িীকানন্তমণ্ডিঃ |
কানমিীকান্তবরশ্রীরনর্নষ্ঠতবসুন্ধরঃ || ৫২ ||
বসুর্ারামণিান্নাণিা মহাশন্খনিনর্নপ্রয়ঃ |
িমদ্বসুমতীমা ী মহাপদ্মনিনর্ঃ প্রভু ঃ || ৫৩ ||
সববসদ্গুরুসংণসব্য়ঃ লশানচণষ্কশহৃিাশ্রয়ঃ |
ঈশািমূর্বা লিণবরনশখঃ পবিিন্িঃ || ৫৪ ||
প্রত্য়ুগ্রিয়ণিা নিণব্য়া নিব্য়াস্ত্রশতপববর্ৃক |
ঐরাবতানিসববাশাবারণো বারেনপ্রয়ঃ || ৫৫ ||
বজ্রাদ্য়স্ত্রপরীবাণরা গেচণ্ডসমাশ্রয়ঃ |
জয়াজয়পনরকণরা নবজয়ানবজয়াবহঃ || ৫৬ ||
অজয়ানচবতপািাণজা নিত্য়ািন্বিনিতঃ |
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নব ানসিীকৃ ণতাল্লাসঃ লশৌণ্ডী লসৌন্য়বমনণ্ডতঃ || ৫৭ ||
অিন্তািন্তসুখিঃ সুমন্গ সুমন্গ ঃ |
গ্নন্য়ািাশ্রয়ঃ নক্রয়ার্ার ইচ্ছাশনক্তনিণ নবতঃ || ৫৮ ||
সুভগাসংনশ্রতপণিা ন তা ন তাশ্রয়ঃ |
কানমিীপা িঃ কামকানমিীণকন ান তঃ || ৫৯ ||
সরস্বত্য়াশ্রণয়া লগৌরীিন্িঃ শ্রীনিণকতিঃ |
ুরুুপ্তপণিা বাচানসণধা বাগীশ্বরীপনতঃ || ৬০ ||
িন িীকামুণকা বামারাণমা লজ্য়ষ্ঠামণিারমঃ |
লরৌদ্রীমুনদ্রতপািাণজা হুম্বীজস্তুন্গশনক্তকঃ || ৬১ ||
নবশ্বানিজিিত্রােঃ স্বাহাশনক্তঃ সকী কঃ |
অমৃতানিকৃ তাবাণসা মিঘূনেবতণ াচিঃ || ৬২ ||
উনচ্ছণষ্টানচ্ছষ্টগেণকা গণেণশা গেিায়কঃ |
সাববকান কসংনসনধনিবত্য়ণসণব্য়া নিগম্বরঃ || ৬৩ ||
অিপাণয়ািন্তিৃনষ্টরপ্রণমণয়াজরামরঃ |
অিানবণ াপ্রনতহনতরর্চয়ুণতামৃতমষরঃ || ৬৪ ||
অপ্রতণকয়বাষণয়াজণ্য়ািার্াণরািামণয়াম ঃ |
অণময়নসনধরস্মদ্বতমণঘাণরানগ্নসমািিঃ || ৬৫ ||
অিাকাণরানিভূ ম্য়নগ্নব ণঘ্নাব্য়ক্ত ষেঃ |
আর্ারপীঠমার্ার আর্ারাণর্য়বনজবতঃ || ৬৬ ||
আখুণকতি আশাপূরক আখুমহারথঃ |
ইষু সাগরম্য়ি ইষু ভষে া সঃ || ৬৭ ||
ইষু চাপানতণরকশ্রীনরষু চাপনিণ নবতঃ |
ইরণগাপসমািশ্রীনররিী সমদ্য়ুনতঃ || ৬৮ ||
ইন্ীবরি শ্য়াম ইন্ুমণ্ড মনণ্ডতঃ |
ইধ্মনপ্রয় ইডাভাগ ইডাবানিনন্রানপ্রয়ঃ || ৬৯ ||
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ইক্ষ্বাকুনবঘ্ননবধ্বংসী ইনতকতব ব্য়ণতনিতঃ |
ঈশািণমৌন রীশাি ঈশািনপ্রয় ঈনতহা || ৭০ ||
ঈ োত্রয়কল্পান্ত ঈহামাত্রনববনজবতঃ |
উণপর উডু ভৃ ণন্মৌন রুডু িাথকরনপ্রয়ঃ || ৭১ ||
উন্নতািি উত্তুন্গ উিারনস্ত্রিশাগ্রেীঃ |
ঊজবস্বািূষ্ম মি ঊহাণপাহিুরাসিঃ || ৭২ ||
ঋগ্নয়জুঃসামিয়ি ঋনধনসনধসমপবকঃ |
ঋজুনচস্মত্তকসু ণভা ঋেত্রয়নবণমাচিঃ || ৭৩ ||
প্ত
ু নবঘ্নঃ স্বভক্তািাং প্ত
ু শনক্তঃ সুরনদ্ব াম |
প্ত
ু শ্রীনববমখ
ু াচবািাং ত
ূ ানবণস্ফাটিাশিঃ || ৭৪ ||
একারপীঠম্য়ি একপািকৃ তাসিঃ |
এনজতানখ স্মিত্য়শ্রীণরনর্তানখ সংশ্রয়ঃ || ৭৫ ||
ঐশ্বয়বনিনর্স্মরশ্বয়বস্মমনহকামুনষ্মকপ্রিঃ |
ঐরংমিসণমাণন্ম ঐরাবতসমািিঃ || ৭৬ ||
ওংকারবার্চয় ওংকার ওজস্বাণিা র্ীপনতঃ |
ঔিায়বনিনর্ণরৌধত্য়স্মর্য়ব ঔন্নত্য়নিঃসমঃ || ৭৭ ||
অন্কুশঃ সুরিাগািামন্কুশাকারসংনিতঃ |
অঃ সমস্তনবসগবান্তপণি ু পনরকীনতব তঃ || ৭৮ ||
কমণ্ড র্
ু রঃ কল্পঃ কপিী ক ভািিঃ |
কমবসাষী কমবকতব া কমবাকমবফ প্রিঃ || ৭৯ ||
কিম্বণগা কাকারঃ কূষ্মাণ্ডগেিায়কঃ |
কারু্য়ণিহঃ কনপ ঃ কথকঃ কটসূত্রভৃ ত || ৮০ ||
খববঃ খড্গনপ্রয়ঃ খড্গঃ খান্তান্তঃিঃ খনিমব ঃ |
খবাটশৃন্গনি য়ঃ খট্বান্গী খিুরাসিঃ || ৮১ ||
ুোণঢ্য়া গহণিা গণদ্য়া গদ্য়পদ্য়সুর্ােববঃ |
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গদ্য়গািনপ্রণয়া গণজবা গীতগীববােপূববজঃ || ৮২ ||
ুহ্য়াচাররণতা ুণহ্য়া ুহ্য়াগমনিরূনপতঃ |
ুহাশণয়া ুডানিণিা ুরুগণম্য়া ুরুুবরুঃ || ৮৩ ||
ঘটাঘঘবনরকামা ী ঘটকুণভা ঘণটািরঃ |
িকারবাণর্চয়া িাকাণরা িকারাকারশুণ্ডভৃ ত || ৮৪ ||
চণ্ডিণণ্ডশ্বরিণ্ডী চণণ্ডশিণ্ডনবক্রমঃ |
চরাচরনপতা নচন্তামনেিববে া সঃ || ৮৫ ||
ছন্শ্ছণন্াদ্ভবশ্ছণন্া িু বক্য়শ্ছন্নবগ্রহঃ |
জগণদ্য়ানিজবগত্সাষী জগিীণশা জগন্ময়ঃ || ৮৬ ||
জণপ্শ্রয়া জপপণরা জাণপ্শ্রয়া নজবানসংহাসিপ্রভু ঃ |
স্রবদ্গণণ্ডাল্লসধািঝন্কানরভ্রমরাকু ঃ || ৮৭ ||
টন্কারস্ফারসংরাবষ্টন্কারমনেিূপুরঃ |
ঠদ্বয়ীপল্লবান্তিসববমণন্ত্র ু নসনধিঃ || ৮৮ ||
নডনণ্ডমুণণ্ডা ডানকিীণশা ডামণরা নডনণ্ডমনপ্রয়ঃ |
ঢক্কানিিািমুনিণতা লঢৌণন্কা ঢু নিনবিায়কঃ || ৮৯ ||
তত্ত্বািাং প্রকৃ নতস্তত্ত্বং তত্ত্বংপিনিরূনপতঃ |
তারকান্তরসংিািস্তারকস্তারকান্তকঃ || ৯০ ||
িােুঃ িােুনপ্রয়ঃ িাতা িাবরং জন্গমং জগত |
িষয়গ্নন্য়প্রমথণিা িাতা িািং িণমা িয়া || ৯১ ||
িয়াবানন্ব্য়নবভণবা িণ্ডভৃ দ্দণ্ডিায়কঃ |
িন্তপ্রনভন্নাভ্রমাণ া বিত্য়বারেিারেঃ || ৯২ ||
িংষ্ট্রা গ্নদ্বীপঘণটা লিবাথবিগ
ৃ জাকৃ নতঃ |
র্িং র্িপণতববন্ধুর্বিণিা র্রেীর্রঃ || ৯৩ ||
্য়াস্মিকপ্রকণটা ল্য়ণয়া ্য়ািং ্য়ািপরায়েঃ |
ধ্বনিপ্রকৃ নতচীত্কাণরা ব্রমাণ্ডাবন ণমখ ঃ || ৯৪ ||
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িণন্দ্য়া িনন্নপ্রণয়া িাণিা িািম্য়প্রনতনষ্ঠতঃ |
নিষ্কণ া নিমবণ া নিত্ণয়া নিত্য়ানিত্ণয়া নিরাময়ঃ || ৯৫ ||
পরং লব্য়াম পরং র্াম পরমাত্মা পরং পিম || ৯৬ ||
পরাত্পরঃ পশুপনতঃ পশুপাশনবণমাচিঃ |
পূোব িন্ঃ পরািন্ঃ পুরােপুরুণ াত্তমঃ || ৯৭ ||
পদ্মপ্রসন্নবিিঃ প্রেতাগ্নন্য়ািিাশিঃ |
প্রমােপ্রত্য়য়াতীতঃ প্রেতানতব নিবারেঃ || ৯৮ ||
ফনেহস্তঃ ফনেপনতঃ ফূ ত্কারঃ ফনেতনপ্রয়ঃ |
বাোনচবতানন্ঘ্রয়ুগণ া বা ণকন কুতূ হ ী |
ব্রম ব্রমানচবতপণিা ব্রমচারী বৃহস্পনতঃ || ৯৯ ||
বৃহত্তণমা ব্রমপণরা ব্রমণ্য়া ব্রমনবত্নপ্রয়ঃ |
বৃহন্নািাগ্র্ য়চীত্কাণরা ব্রমাণ্ডাবন ণমখ ঃ || ১০০ ||
ভ্রূণষপিত্ত ক্ষ্মীণকা ভণগবা ভণদ্রা ভয়াপহঃ |
ভগবাি ভনক্তসু ণভা ভূ নতণিা ভূ নতভূ েঃ || ১০১ ||
ভণব্য়া ভূ তা ণয়া লভাগিাতা ভ্রূম্য়ণগাচরঃ |
মণন্ত্রা মন্ত্রপনতমবন্ত্রী মিমণত্তা মণিা ময়ঃ || ১০২ ||
লমখ াহীশ্বণরা মন্গনতমবন্নিণভষেঃ |
মহাবণ া মহাবীণয়বা মহাপ্রাণো মহামিাঃ || ১০৩ ||
য়ণগ্নন্য়া য়গ্নন্য়পনতয়বগ্নন্য়ণগাপ্তা য়গ্নন্য়ফ প্রিঃ |
য়শস্কণরা লয়াগগণম্য়া য়ানগ্নন্য়ণকা য়াজকনপ্রয়ঃ || ১০৪ ||
রণসা রসনপ্রণয়া রণস্য়া রন্জণকা রাবোনচবতঃ |
রাজ্য়রষাকণরা রত্নগণভব া রাজ্য়সুখপ্রিঃ || ১০৫ ||
ণষা ষপনত বণক্য়া য়ণিা ড্ডু কনপ্রয়ঃ |
াসনপ্রণয়া াস্য়পণরা াভকৃ ণল্লাকনবুতঃ || ১০৬ ||
বণরণ্য়া বনিবিণিা বণন্দ্য়া লবিান্তণগাচরঃ |
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নবকতব া নবশ্বতিষু নববর্াতা নবশ্বণতামুখঃ || ১০৭ ||
বামণিণবা নবশ্বণিতা বনজ্রবজ্রনিবারেঃ |
নববস্বদ্বন্ধণিা নবশ্বার্াণরা নবণশ্বশ্বণরা নবভু ঃ || ১০৮ ||
শব্দব্রম শমপ্রাপ্শ্রয়ঃ শভু শনক্তগণেশ্বরঃ |
শাস্তা নশখাগ্রনি য়ঃ শর্য়ঃ শম্বণরশ্বরঃ || ১০৯ ||
ডৃ তু কুসুমস্রগ্বী ডার্ারঃ ডষরঃ |
সংসারস্মবদ্য়ঃ সববগ্নন্য়ঃ সববণভ জণভ জম || ১১০ ||
সৃনষ্টনিনত য়ক্রীডঃ সুরকুন্জরণভিকঃ |
নসন্ূনরতমহাকুভঃ সিসদ্ভনক্তিায়কঃ || ১১১ ||
সাষী সমুদ্রমথিঃ স্বয়ংণবদ্য়ঃ স্বিনষেঃ |
স্বতন্ত্রঃ সত্য়সংকল্পঃ সামগািরতঃ সুখী || ১১২ ||
হংণসা হনস্তনপশাচীণশা হবিং হব্য়কব্য়ভু ক |
হব্য়ং হুতনপ্রণয়া হৃণষ্টা হৃণল্লখামন্ত্রম্য়গঃ || ১১৩ ||
লষত্রানর্পঃ ষমাভতব া ষমাষমপরায়েঃ |
নষপ্রণষমকরঃ লষমািন্ঃ লষােীসুরদ্রুমঃ || ১১৪ ||
র্মবপ্রণিাথবিঃ কামিাতা লসৌভাগ্নয়বর্বিঃ |
নবদ্য়াপ্রণিা নবভবণিা ভু নক্তমুনক্তফ প্রিঃ || ১১৫ ||
আনভরূপ্শ্রয়কণরা বীরশ্রীপ্রণিা নবজয়প্রিঃ |
সবববশ্য়কণরা গভব ণিা হা পুত্রণপৌত্রিঃ || ১১৬ ||
লমর্ািঃ কীনতব িঃ লশাকহারী লিৌভব াগ্নয়িাশিঃ |
প্রনতবানিমুখস্তণভা রুষ্টনচত্তপ্রসািিঃ || ১১৭ ||
পরানভচারশমণিা িুঃখহা বন্ধণমাষিঃ |
বস্ত্রুটঃ ক া কাষ্ঠা নিণম স্তত্পরষেঃ || ১১৮ ||
ঘটী মুহূতবঃ প্রহণরা নিবা িক্তমহনিবশম |
পণষা মাসর্ত্বয়িাব্দয়ুগং কণল্পা মহা য়ঃ || ১১৯ ||
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রানশস্তারা নতনথণয়বাণগা বারঃ করেমংশকম |
গ্নং লহারা কা চক্রং লমরুঃ সপ্ত বণয়া ধ্রুবঃ || ১২০ ||
রাহুমবন্ঃ কনবজীণবা বুণর্া লভৌমঃ শশী রনবঃ |
কা ঃ সৃনষ্টঃ নিনতনববশ্বং িাবরং জন্গমং জগত || ১২১ ||
ভূ রাণপানগ্নমবরুদ্ব্ণয়ামাহংকৃ নতঃ প্রকৃ নতঃ পুমাি |
ব্রমা নবণু ঃ নশণবা রুদ্র ঈশঃ শনক্তঃ সিানশবঃ || ১২২ ||
নত্রিশাঃ নপতরঃ নসধা য়ষা রষাংনস নকন্নরাঃ |
নসধনবদ্য়ার্রা ভূ তা মিু্য়াঃ পশবঃ খগাঃ || ১২৩ ||
সমুদ্রাঃ সনরতঃ বশ া ভূ তং ভব্য়ং ভণবাদ্ভবঃ |
সাংখ্য়ং পাতন্জ ং লয়াগং পুরাোনি ুনতঃ ৈৃনতঃ || ১২৪ ||
লবিান্গানি সিাচাণরা মীমাংসা ন্য়ায়নবস্তরঃ |
আয়ুণববণিা র্িুণববণিা গান্ধববং কাব্য়িাটকম || ১২৫ ||
ববখািসং ভাগবতং মািু ং পান্চরাত্রকম |
বশবং পাশুপতং কা ামুখংস্মভরবশাসিম || ১২৬ ||
শাক্তং ববিায়কং লসৌরং বজিমাহব তসংনহতা |
সিসদ্ব্য়ক্তমব্য়ক্তং সণচতিমণচতিম || ১২৭ ||
বণন্ধা লমাষঃ সুখং লভাণগা লয়াগঃ সত্য়মেুমহব াি |
স্বনস্ত হুংফট স্বর্া স্বাহা লশ্রৌ ট লবৌ ট ব ে িমঃ ১২৮ ||
গ্নন্য়ািং নবগ্নন্য়ািমািণন্া লবার্ঃ সংনবত্সণমাসমঃ |
এক একাষরার্ার একাষরপরায়েঃ || ১২৯ ||
একাগ্রর্ীণরকবীর এণকাণিকস্বরূপর্ৃক |
নদ্বরূণপা নদ্বভু ণজা দ্ব্য়ণষা নদ্বরণিা দ্বীপরষকঃ || ১৩০ ||
বদ্বমাতু ণরা নদ্ববিণিা দ্বন্দ্বহীণিা দ্বয়ানতগঃ |
নত্রর্ামা নত্রকরণস্ত্রতা নত্রবগবফ িায়কঃ || ১৩১ ||
নত্রুোত্মা নত্রণ াকানিনস্ত্রশক্তীশনস্ত্রণ াচিঃ |
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চতু নববর্বণচাবৃনত্তপনরবৃনত্তপ্রবতব কঃ || ১৩২ ||
চতু ববাহুিতু িব ন্তিতু রাত্মা চতু ভুব জঃ |
চতু নববণর্াপায়ময়িতু ববোব শ্রমাশ্রয়ঃ ১৩৩ ||
চতু থীপূজিপ্রীতিতু থীনতনথসভবঃ ||
পন্চাষরাত্মা পন্চাত্মা পন্চাস্য়ঃ পন্চকৃ ত্তমঃ || ১৩৪ ||
পন্চার্ারঃ পন্চবেবঃ পন্চাষরপরায়েঃ |
পন্চতা ঃ পন্চকরঃ পন্চপ্রেবমাতৃ কঃ || ১৩৫ ||
পন্চব্রমময়স্ফূ নতব ঃ পন্চাবরেবানরতঃ |
পন্চভষনপ্রয়ঃ পন্চবােঃ পন্চনশখাত্মকঃ || ১৩৬ ||
ণ্কােপীঠঃ ্চক্রর্ামা ড্গ্গ্রনিণভিকঃ |
ডন্গধ্বান্তনবধ্বংসী ডন্ু মহাহ্রিঃ || ১৩৭ ||
ণ্মুখঃ ণ্মুখভ্রাতা ্শনক্তপনরবানরতঃ |
স্মৈনরবগবনবধ্বংসী ডূ নমবভয়ভন্জিঃ || ১৩৮ ||
্তকব িূরঃ ্কমবা ড্গুেঃ ড্রসাশ্রয়ঃ |
সপ্তপাতা চরেঃ সপ্তদ্বীণপারুমণ্ড ঃ || ১৩৯ ||
সপ্তস্বণ বাকমুকুটঃ সপ্তসনপ্তবরপ্রিঃ |
সপ্তান্গরাজ্য়সুখিঃ সপ্তন বগেবনন্তঃ || ১৪০ ||
সপ্তচ্ছণন্ানিনর্ঃ সপ্তণহাত্রঃ সপ্তস্বরাশ্রয়ঃ |
সপ্তানিণকন কাসারঃ সপ্তমাতৃ নিণ নবতঃ || ১৪১ ||
সপ্তচ্ছণন্া লমািমিঃ সপ্তচ্ছণন্া মখপ্রভু ঃ |
অষ্টমূনতব ণ্য়বয়মূনতব রষ্টপ্রকৃ নতকারেম || ১৪২ ||
অষ্টান্গণয়াগফ ভৃ িষ্টপত্রাম্বুজাসিঃ |
অষ্টশনক্তসমািশ্রীরস্মষ্টশ্বয়বপ্রবর্বিঃ || ১৪৩ ||
অষ্টপীণঠাপপীঠশ্রীরষ্টমাতৃ সমাবৃতঃ |
অষ্টস্মভরবণসণব্য়াষ্টবসুবণন্দ্য়াষ্টমূনতব ভৃ ত || ১৪৪ ||
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অষ্টচক্রস্ফু রন্মূনতব রষ্টদ্রব্য়হনবঃনপ্রয়ঃ |
অষ্টশ্রীরষ্টসামশ্রীরস্মষ্টশ্বয়বপ্রিায়কঃ |
িবিাগাসিা্য়াসী িবনি্য়িুশানসতঃ || ১৪৫ ||
িবদ্বারপুরাবৃণত্তা িবদ্বারনিণকতিঃ |
িবিাথমহািাণথা িবিাগনবভূ ন তঃ || ১৪৬ ||
িবিারায়েস্তুণল্য়া িবিুগাব নিণ নবতঃ |
িবরত্ননবনচত্রাণন্গা িবশনক্তনশণরাধৃতঃ || ১৪৭ ||
িশাত্মণকা িশভু ণজা িশনিকপনতবনন্তঃ |
িশা্য়াণয়া িশপ্রাণো িণশনরয়নিয়ামকঃ || ১৪৮ ||
িশাষরমহামণন্ত্রা িশাশাব্য়ানপনবগ্রহঃ |
একািশমহারুস্মদ্রঃস্তুতস্মিকািশাষরঃ || ১৪৯ ||
দ্বািশনদ্বিশাষ্টানিণিািব ণ্ডাস্ত্রনিণকতিঃ |
ত্রণয়ািশনভিানভণন্না নবণশ্বণিবানর্স্মিবতম || ১৫০ ||
চতু িব ণশরবরিিতু িব শমিুপ্রভু ঃ |
চতু িব শাদ্য়নবদ্য়াঢ্য়িতু িব শজগত্পনতঃ || ১৫১ ||
সামপন্চিশঃ পন্চিশীশীতাংশুনিমব ঃ |
নতনথপন্চিশাকারনস্তথ্য়া পন্চিশানচবতঃ || ১৫২ ||
ল াডশার্ারনি য়ঃ ল াডশস্বরমাতৃ কঃ |
ল াডশান্তপিাবাসঃ ল াডণশন্ুক াত্মকঃ || ১৫৩ ||
ক াসপ্তিশী সপ্তিশসপ্তিশাষরঃ |
অষ্টািশদ্বীপপনতরষ্টািশপুরােকৃ ত || ১৫৪ ||
অষ্টািণশৌ র্ীসৃনষ্টরষ্টািশনবনর্ঃ ৈৃতঃ |
অষ্টািশন নপব্য়নষ্টসমনষ্টগ্নন্য়ািণকানবিঃ || ১৫৫ ||
অষ্টািশান্নসম্পনত্তরষ্টািশনবজানতকৃ ত |
একনবংশঃ পুমাণিকনবংশত্য়ন্ুন পল্লবঃ || ১৫৬ ||
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চতু নববংশনততত্ত্বাত্মা পন্চনবংশাখ্য়পূরু ঃ |
সপ্তনবংশনততাণরশঃ সপ্তনবংশনতণয়াগকৃ ত || ১৫৭ ||
দ্বানত্রংশস্মদ্ভরবার্ীশিতু নস্ত্রংশন্মহাহ্রিঃ |
ন্ত্রংশত্তত্ত্বসংভূ নতরষ্টনত্রংশত্ক াত্মকঃ || ১৫৮ ||
পন্চাশনদ্বণু শক্তীশঃ পন্চাশন্মাতৃ কা য়ঃ |
নদ্বপন্চাশদ্বপুঃণশ্রেীনত্র ্্য়ষরসংশ্রয়ঃ |
পন্চাশিষরণশ্রেীপন্চাশদ্রুদ্রনবগ্রহঃ || ১৫৯ ||
চতু ঃ নষ্টমহানসনধণয়ানগিীবৃন্বনন্তঃ |
িমণিণকািপন্চাশন্মরুদ্বগবনিরগব ঃ || ১৬০ ||
চতু ঃ ্্য়থবনিণেবতা চতু ঃ নষ্টক ানিনর্ঃ |
অষ্ট নষ্টমহাতীথবণষত্রস্মভরববনন্তঃ || ১৬১ ||
চতু িববনতমন্ত্রাত্মা ণ্ণবত্য়নর্কপ্রভু ঃ |
শতািন্ঃ শতর্ৃনতঃ শতপত্রায়ণতষেঃ || ১৬২ ||
শতািীকঃ শতমখঃ শতর্ারাবরায়ুর্ঃ |
সহস্রপত্রনি য়ঃ সহস্রফনেভূ েঃ || ১৬৩ ||
সহস্রশী বা পুরু ঃ সহস্রাষঃ সহস্রপাত |
সহস্রিামসংস্তুত্য়ঃ সহস্রাষব াপহঃ || ১৬৪ ||
িশসাহস্রফনেভৃ ত্ফনেরাজকৃ তাসিঃ |
অষ্টাশীনতসহস্রাদ্য়মহন বণস্তাত্রপাঠিতঃ || ১৬৫ ||
ষার্ারঃ নপ্রয়ার্াণরা ষার্ারমণিাময়ঃ |
চতু বষজপপ্রীতিতু বষপ্রকাশকঃ || ১৬৬ ||
চতু রশীনত ষাোং জীবািাং লিহসংনিতঃ |
লকাটসূয়বপ্রতীকাশঃ লকাটচরাংশুনিমব ঃ || ১৬৭ ||
নশণবাদ্ভবাদ্য়ষ্টণকাটস্মবিায়কর্ুরন্ধরঃ |
সপ্তণকাটমহামন্ত্রমনন্ত্রতাবয়বদ্য়ুনতঃ || ১৬৮ ||
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ত্রয়নস্ত্রংশত্ণকাটসুরণশ্রেীপ্রেতপািুকঃ |
অিন্তণিবতাণসণব্য়া হ্য়িন্তশুভিায়কঃ || ১৬৯ ||
অিন্তিামািন্তশ্রীরিণন্তািন্তণসৌখ্য়িঃ |
অিন্তশনক্তসনহণতা হ্য়িন্তমুনিসংস্তুতঃ || ১৭০ ||
ইনত ববিায়কং িাম্াং সহস্রনমিমীনরতম |
ইিং ব্রাণম মুহূণতব য়ঃ পঠনত প্রত্য়হং িরঃ || ১৭১ ||
করিং তস্য় সক স্মমনহকামুনষ্মকং সুখম |
আয়ুরাণরাগ্নয়স্মমশ্বয়বং বর্য়বং লশৌয়বং ব ং য়শঃ || ১৭২ ||
লমর্া প্রগ্নন্য়া র্ৃনতঃ কানন্তঃ লসৌভাগ্নয়মনভরূপতা |
সত্য়ং িয়া ষমা শানন্তিব ানষ্য়ং র্মবশী তা || ১৭৩ ||
জগত্সংবিিং নবশ্বসংবাণিা লবিপাটবম |
সভাপানণ্ডত্য়ণমৌিায়বং গাভীয়বং ব্রমবচবসম || ১৭৪ ||
ওজণস্তজঃ কু ং শী ং প্রতাণপা বীয়বমায়বতা |
গ্নন্য়ািং নবগ্নন্য়ািমানস্তকয়ং বিয়বং নবশ্বাসতা তথা || ১৭৫ ||
র্ির্ান্য়ানিবৃনধি সকৃ িস্য় জপাদ্ভণবত |
বশ্য়ং চতু নববর্ং নবশ্বং জপািস্য় প্রজায়ণত || ১৭৬ ||
রাণগ্নন্য়া রাজক ত্রস্য় রাজপুত্রস্য় মনন্ত্রেঃ |
জপ্শ্রয়ণত য়স্য় বশ্য়াণথব স িাসস্তস্য় জায়ণত || ১৭৭ ||
র্মবাথবকামণমাষাোমিায়াণসি সার্িম |
শানকিীডানকিীরণষায়ষগ্রহভয়াপহম || ১৭৮ ||
সাম্রাজ্য়সুখিং সববসপত্নমিমিব িম |
সমস্তক হধ্বংনস িগ্ধবীজপ্রণরাহেম || ১৭৯ ||
িুঃস্বপ্নশমিং ক্রুধস্বানমনচত্তপ্রসািিম |
ৈগবাষ্টমহানসনধনত্রকা গ্নন্য়ািকারেম || ১৮০ ||
পরকৃ ত্য়প্রশমিং পরচক্রপ্রমিব িম |
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সংগ্রামমাণগব সণব ানমিণমকং জয়াবহম || ১৮১ ||
সবববন্্য়র্ত্ণিা ঘ্নং গভব রস্মষককারেম |
পঠ্য়ণত প্রত্য়হং য়ত্র লস্তাত্রং গেপণতনরিম || ১৮২ ||
লিণশ তত্র ি িুনভব ষমীতণয়া িুনরতানি চ |
ি তণদ্গহং জহানত শ্রীয়বত্রায়ং জপ্শ্রয়ণত স্তবঃ || ১৮৩ ||
ষয়কুষ্ঠপ্রণমহাশবভগন্রনব ূনচকাঃ |
ুল্মং প্লীহািমশমািমনতসারং মণহািরম || ১৮৪ ||
কাসং শ্বাসমুিাবতব ং শূ ং লশাফামণয়ািরম |
নশণরাণরাগং বনমং নহক্কাং গণ্ডমা ামণরাচকম || ১৮৫ ||
বাতনপত্তকফদ্বন্দ্বনত্রণিা জনিতজ্বরম |
আগন্তুনব মং শীতমুণং বচকানহকানিকম || ১৮৬ ||
ইত্য়াদ্য়ুক্তমিুক্তং বা লরাগণিা ানিসভবম |
সববং প্রশময়ত্য়াশু লস্তাত্রস্য়াস্য় সকৃ জ্জপঃ || ১৮৭ ||
প্রাপ্শ্রয়ণতস্য় জপাত্নসনধঃ স্ত্রীশূস্মদ্রঃ পনতস্মতরনপ |
সহস্রিামমণন্ত্রায়ং জনপতব্য়ঃ শুভাপ্তণয় || ১৮৮ ||
মহাগেপণতঃ লস্তাত্রং সকামঃ প্রজপনন্নিম |
ইচ্ছয়া সক াি লভাগািুপভু ণজ্য়হ পানথববাি || ১৮৯ ||
মণিারথফস্ম নিব স্মব্য়ণব্য়বাময়াস্মিমবণিারস্মমঃ |
চণররভাস্কণরাণপরব্রমশববানিসদ্মসু || ১৯০ ||
কামরূপঃ কামগনতঃ কামিঃ কামণিশ্বরঃ |
ভু ক্ত্বা য়ণথনিতাণন্ভাগািভীস্মষ্টঃ সহ বন্ধুনভঃ || ১৯১ ||
গণেশািুচণরা ভূ র্ত্া গণো গেপনতনপ্রয়ঃ |
িন্ীশ্বরানিসািস্মন্িবনন্তঃ সকস্ম গবস্মেঃ || ১৯২ ||
নশবাভ্য়াং কৃ পয়া পুত্রনিনববণশ ং চ ান তঃ |
নশবভক্তঃ পূেক
ব াণমা গণেশ্বরবরাত্পুিঃ || ১৯৩ ||
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জানতৈণরা র্মবপরঃ সাববণভৌণমানভজায়ণত |
নিষ্কামস্তু জপনন্নত্য়ং ভক্ত্য়া নবণঘ্নশতত্পরঃ || ১৯৪ ||
লয়াগনসনধং পরাং প্রাপ্শ্রয় গ্নন্য়ািস্মবরাগ্নয়সংয়ুতঃ |
নিরন্তণর নিরাবাণর্ পরমািন্সংনগ্নন্য়ণত || ১৯৫ ||
নবণশ্বাত্তীণেব পণর পূণেব পুিরাবৃনত্তবনজবণত |
ীণিা ববিায়ণক র্ানম্ রমণত নিত্য়নিবৃবণত || ১৯৬ ||
লয়া িামনভহুবস্মতিব স্মত্তঃ পূজণয়িচবণয়এন্নরঃ |
রাজাণিা বশ্য়তাং য়ানন্ত নরপণবা য়ানন্ত িাসতাম || ১৯৭ ||
তস্য় নস্য়নন্ত মন্ত্রাোং িু বভাণিষ্টনসধয়ঃ |
মূ মন্ত্রািনপ লস্তাত্রনমিং নপ্রয়তমং মম || ১৯৮ ||
িভণস্য় মানস শুক্লায়াং চতু থ্য়বাং মম জন্মনি |
িূববানভিবামনভঃ পূজাং তপবেং নবনর্বচ্চণরত || ১৯৯ ||
অষ্টদ্রস্মব্য়নববণশণ ে কুয়বাদ্ভনক্তসুসংয়ুতঃ |
তণস্য়নিতং র্িং র্ান্য়স্মমশ্বয়বং নবজণয়া য়শঃ || ২০০ ||
ভনব্য়নত ি সণন্হঃ পুত্রণপৌত্রানিকং সুখম |
ইিং প্রজনপতং লস্তাত্রং পঠিতং শ্রানবতং ুতম || ২০১ ||
ব্য়াকৃ তং চনচবতং ্য়াতং নবমৃষ্টমনভবনন্তম |
ইহামুত্র চ নবণশ্ব াং নবস্মশ্বশ্বয়বপ্রিায়কম || ২০২ ||
স্বচ্ছন্চানরোণপ্শ্রয় লয়ি সন্ধায়বণত স্তবঃ |
স রক্য়ণত নশণবাদ্ভূ স্মতগবস্মের্য়ষ্টণকাটনভঃ || ২০৩ ||
ন নখতং পুস্তকণস্তাত্রং মন্ত্রভূ তং প্রপূজণয়ত |
তত্র সণববাত্তমা ক্ষ্মীঃ সনন্নর্ণত্ত নিরন্তরম || ২০৪ ||
িাস্মিরণশস্ম রনখস্ম ব্রবস্মতি তীস্মথবরণশস্ম রনখস্ম মবস্মখি |
ি তত্ফ ং নবন্নত য়দ্গণেশসহস্রিামৈরণেি সদ্য়ঃ || ২০৫ ||
এতন্নাম্াং সহস্রং পঠনত নিিমণেৌ প্রত্য়হংণপ্রানজ্জহাণি
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সায়ং ম্য়নন্ণি বা নত্র বেমথবা সন্ততং বা জণিা য়ঃ |
স স্য়াস্মিশ্বয়বর্ুয়বঃ প্রভবনত বচসাং কীনতব মুস্মচ্চস্তণিানত
িানরদ্র্ য়ং হনন্ত নবশ্বং বশয়নত সুনচরং বর্বণত পুত্রণপৌস্মত্রঃ || ২০৬ ||
অনকন্চণিাণপ্শ্রয়কনচণত্তা নিয়ণতা নিয়তাসিঃ |
প্রজপংিতু ণরা মাসাি গণেশাচবিতত্পরঃ || ২০৭ ||
িনরদ্রতাং সমুন্মল্ূ য় সপ্তজন্মািুগামনপ |
ভণত মহতীং ক্ষ্মীনমত্য়াগ্নন্য়া পারণমশ্বরী || ২০৮ ||
আয়ু্য়ং বীতণরাগং কু মনতনবম ং সম্পিিানতব িাশঃ
কীনতব নিবত্য়াবিাতা ভবনত খ ু িবা কানন্তরব্য়াজভব্য়া |
পুত্রাঃ সন্তঃ ক ত্রং ুেবিনভমতং য়দ্য়িন্য়চ্চ তত্ত নন্নত্য়ং য়ঃ লস্তাত্রণমতত পঠনত গেপণতস্তস্য় হণস্ত সমস্তম || ২০৯ ||
গেন্জণয়া গেপনতণহব রণম্বা র্রেীর্রঃ |
মহাগেপনতবুবনধনপ্রয়ঃ নষপ্রপ্রসািিঃ || ২১০ ||
অণমাঘনসনধরমৃতমন্ত্রনিন্তামনেনিবনর্ঃ |
সুমন্গণ া বীজমাশাপূরণকা বরিঃ ক ঃ || ২১১ ||
কাশ্য়ণপা িন্ণিা বাচানসণধা ঢু নিনববিায়কঃ |
লমািস্মকণরনভরস্মত্রকনবংশত্য়া িামনভঃ পুমাি || ২১২ ||
উপায়িং িণিদ্ভক্ত্য়া মত্প্রসািং নচকী বনত |
বত্সরং নবঘ্নরাণজাস্য় তথ্য়নমষ্টাথবনসধণয় || ২১৩ ||
য়ঃ লস্তৌনত মদ্গতমিা মমারার্িতত্পরঃ |
স্তুণতা িাম্া সহণস্রে লতিাহং িাত্র সংশয়ঃ || ২১৪ ||
িণমা িমঃ সুরবরপূনজতান্ঘ্রণয়
িণমা িণমা নিরুপমমন্গ াত্মণি |
িণমা িণমা নবপু িস্ময়কনসধণয়
িণমা িমঃ কনরক ভািিায় লত || ২১৫ ||
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নকনন্কেীগেরনচতচরেঃ
প্রকটতুরুনমতচারুকরেঃ |
মিজ হরীকন তকণপা ঃ
শময়তু িুনরতং গেপনতিাম্া || ২১৬ ||
|| ইনত শ্রীগণেশপুরাণে উপাসিাখণণ্ড ঈশ্বরগণেশসংবাণি
গণেশসহস্রিামণস্তাত্রং িাম ্চর্ত্ানরংণশা্য়ায়ঃ ||

