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কৱচং ৰাঘৱৱংদ্ৰস্য় য়ত ংদ্ৰস্য় মহাত্মনঃ |
ৱক্ষ্য়ামম গুৰুৱয়য়স্য় ৱাংমিতাৰ্য়প্ৰদায়কম || ১ ||
ঋমিৰস্য়াপ্পণাচায়য়ঃ িংৱদাস্নুষ্টুপ প্ৰক মতয় তম |
দদৱতা শ্ৰীৰাঘৱৱংদ্ৰগুৰুমৰৰ্য়মিদ্ধৱয় || ২ ||
অৱষ্টাত্তৰশতং জপ্য়ং ভমিয়ুৱিন দচতিা |
উদ্য়ত্প্প্ৰৱদ্য়াতনৱদ্য়াতভময়কূময়ািৱন মিতম || ৩ ||
এদ্য়খৱদ্য়াতনৱদ্য়াতপ্ৰতাপং ৰামমানিম |
ধৃতকািায়ৱিনং তু লি হাৰৱক্ষিম || ৪ ||
দদাদয় ংডমৱলিদ্দংডকমংডলুমৱৰামজতম |
অভয় জ্ঞানমুদ্ৰাক্ষমালাশ লকৰাংবুজম || ৫ ||
দয়াগ ংদ্ৰৱংদ্য়পাদাব্জং ৰাঘৱৱংদ্ৰগুৰুং ভৱজ |
মশৱৰা ৰক্ষতু দম মনত্প্য়ং ৰাঘৱৱংৱদ্ৰামিৱলষ্টদঃ || ৬ ||
পাপামদ্ৰপাটৱন ৱজ্ৰঃ দকশান ৰক্ষতু দম িদা |
ক্ষমািুৰগণাধ ৱশা মুখং ৰক্ষতু দম গুৰুঃ || ৭ ||
হমৰৱিৱালব্ধিৱয়িংপত্প্ফালং মমাৱতু |
দদৱস্ৱভাৱৱাস্ৱতু দম দৃৱশৌ তত্ত প্ৰদশয়কঃ || ৮ ||
ইষ্টপ্ৰদাৱন কল্পদ্ৰঃ দৰাৱে শ্ৰুত্প্য়ৰ্য়ৱবাধকঃ |
ভৱ্য়স্ৱৰূৱপা দম নািাং মজহৱাং দমস্ৱতু ভৱ্য়কৃ ত || ৯ ||
আস্য়ং ৰক্ষতু দম দুঃখতূ লিংঘামিচয়য়কঃ |
িুখধধয়য়ামদিুগুৱণা ভ্ৰুৱৱৌ মম িদাস্ৱতু || ১০ ||
ওৱঠৌ ৰক্ষতু দম িৱয়গ্ৰহমনগ্ৰহশমিমান |
উপপ্লৱৱাদৱধৱস্িতু দয় ংতান ৰক্ষতু দম িদা || ১১ ||
মনৰস্তৱদাৱিা দম পাতু কৱপাৱলৌ িৱয়পালকঃ |
মনৰৱদ্য়মহাৱৱিঃ কংঠং দমস্ৱতু িৱয়দা || ১২ ||
কণয়মৱূ ল তু প্ৰত্প্য়মৰ্য়মক
ূ ত্প্ৱাকৰৱাঙ মম |
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বহুৱামদজয় পাতু হৱস্তৌ িত্তত্ত্ৱৱাদকৃ ত || ১৩ ||
কৱৰৌ ৰক্ষতু দম মৱদ্ৱত্প্পমৰৱজ্ঞয়মৱৱশিৱান |
ৱাধৱৱখৰ ভৱ্য়ৱশিজয় ৱক্ষিলং মম || ১৪ ||
িত িংতানিংপমত্তভমি জ্ঞানামদৱৃমদ্ধকৃ ত |
স্তৱনৌ ৰক্ষতু দম মনত্প্য়ং শৰ ৰাৱদ্য়হামনকৃ ত || ১৫ ||
পুণ্য়ৱধয়নপাদাব্জামভৱিকজলিংচয়ঃ |
নামভং ৰক্ষতু দম পা দ্য়ুনদ তু ল্য়িদ্গুণঃ || ১৬ ||
পৃষ্টং ৰক্ষতু দম মনত্প্য়ং তাপেয়মৱনাশকৃ ত |
কটং দম ৰক্ষতু িদা ৱংধ্য়ািত্প্পুেদায়কঃ || ১৭ ||
জঘনং দমস্ৱতু িদা ৱ্য়ংগস্ৱংগিমৃমদ্ধকৃ ত |
গুহয়ং ৰক্ষতু দম পাপগ্ৰহামৰষ্টমৱনাশকৃ ত || ১৮ ||
ভিাঘমৱধ্ৱংিকৰমনজমূমতয় প্ৰদশয়কঃ |
মূমতয় মান্পাতু দম দৰামং ৰাঘৱৱংৱদ্ৰা জগদ্গুৰঃু || ১৯ ||
িৱয়তংেস্ৱতংৱোৱস্িৌ জানুন দম িদ্ৰাৱতু |
জংৱঘ ৰক্ষতু দম মনত্প্য়ং শ্ৰীমধ্ৱমতৱধয়নঃ || ২০ ||
মৱজয় ংদ্ৰকৰাৱব্জাত্থিুধ ংদ্ৰৱৰপুেকঃ |
গুৱফৌ শ্ৰীৰাঘৱৱংৱদ্ৰা দম য়মতৰাট িৱয়দাস্ৱতু || ২১ ||
পাৱদৌ ৰক্ষতু দম িৱয়ভয়হাৰ কৃ পামনমধঃ |
জ্ঞানভমিিুপুোয়ুয়য়শঃ শ্ৰীপুণ্য়ৱধয়নঃ || ২২ ||
কৰপাদাংগুল ঃ িৱয়া মমাৱতু জগদ্গুৰঃু |
প্ৰমতৱামদজয়স্ৱাংতৱভদমচহ্নাদৱৰা গুৰুঃ || ২৩ ||
নখানৱতু দম িৱয়ান িৱয়শাস্ত্ৰমৱশাৰদঃ |
অপৱৰাক্ষ কৃ তশ্ৰীশঃ প্ৰাচয়াং মদমশ িদাস্ৱতু || ২৪ ||
ি দমক্ষৱণ চাৱতু মাং িমুৱপমক্ষতভাৱজঃ |
অৱপমক্ষতপ্ৰদাতা চ প্ৰত চয়ামৱতু প্ৰভু ঃ || ২৫ ||
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দয়াদামক্ষণ্য়ধৱৰাৱয়ৱাক্ষপাটৱমুখাংমকতঃ |
িৱদাদ চয়ামৱতু মাং শাপানুগ্ৰহশমিমান || ২৬ ||
মনমখৱলংমদ্ৰয়ৱদািৱনা মহানুগ্ৰহকৃ দ্গুৰঃু |
অধৱচাধ্ৱয়ং চাৱতু মামষ্টাক্ষৰমনূমদতম || ২৭ ||
আত্মাত্ম য়াঘৰামশৱনা মাং ৰক্ষতু মৱমদক্ষু চ |
চতু ণয়াং চ পুমৰ্য়ানাং দাতা প্ৰাতঃ িদাস্ৱতু || ২৮ ||
িংগৱেৱতু মাং মনত্প্য়ং তত্ত্ৱমৱত্প্িৱয়ৱিৌখ্য়কৃ ত |
মধ্য়াৱহ্নঽগম্য়মমহমা মাং ৰক্ষতু মহায়শাঃ || ২৯ ||
মৃতৱপাতপ্ৰাণদাতা িায়াৱহ্ন মাং িদাস্ৱতু |
দৱমদিপুৰৱু িাজ্জ ৱ মনশ ৱৰ্ পাতু মাং গুৰুঃ || ৩০ ||
ৱমহ্নিমামলৱকাদ্ধতয় া ৱমহ্নতাপাত্প্িদাস্ৱতু |
িমগ্ৰটীকাৱ্য়াখ্য়াতা গুৰুৱময় মৱিৱয়স্ৱতু || ৩১ ||
কাংতাৱৰয়ৱতু মাং মনত্প্য়ং ভাট্ট (ভা্য়) িংগ্ৰহকৃ দ্গুৰঃু |
িুধাপমৰমৱলাদ্ধতয় া িু (স্ৱ)চ্ছংদস্তু িদাস্ৱতু || ৩২ ||
ৰাজৱচাৰমৱিৱ্য়ামধয়াৱদাৱন্য়মৃগামদমভঃ |
অপস্মাৰাপহতয় া নঃ শাস্ত্ৰমৱত্প্িৱয়দাস্ৱতু || ৩৩ ||
গৱতৌ িৱয়ে মাং পাতূ পমনিদৰ্য়কৃদ্গুৰুঃ |
ঋৱৱ্য়াখ্য়ানকৃ দাচায়য়ঃ মিৱতৌ ৰক্ষতু মাং িদা || ৩৪ ||
মংোলয়মনৱাি মাং জাগ্ৰত্প্কাৱল িদাস্ৱতু |
ন্য়ায়মুিাৱল কতয় া স্ৱৱে ৰক্ষতু মাং িদা || ৩৫ ||
মাং পাতু চংমদ্ৰকাৱ্য়াখ্য়াকতয় া িুৱতৌ মহ তত্ত কৃ ত |
িুতংেদ মপকাকতয় া মুৱিৌ ৰক্ষতু মাং গুৰুঃ || ৩৬ ||
গ তাৰ্য়িংগ্ৰহকৰস্িদা ৰক্ষতু মাং গুৰুঃ |
শ্ৰীমধ্ৱমতদুগ্ধামব্ধচংৱদ্ৰাস্ৱতু িদাস্নঘঃ || ৩৭ ||
ইমত শ্ৰীৰাঘৱৱংদ্ৰস্য় কৱচং পাপনাশনম |
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িৱয়ৱ্য়ামধহৰং িদ্য়ঃ পাৱনং পুণ্য়ৱধয়নম || ৩৮ ||
য় ইদং পঠৱত মনত্প্য়ং মনয়ৱমন িমামহতঃ |
অদৃমষ্টঃ পূণদ
য় মৃ ষ্টঃ স্য়াৱদডমূৱকামি ৱাক্ষপমতঃ || ৩৯ ||
পূণায় য়ুঃ পূণি
য় ংপমত্তভমি জ্ঞানামভৱৃমদ্ধকৃ ত |
প ত্প্ৱা ৱামৰ নৱৰা দয়ন কৱৱচনামভমংমেতম || ৪০ ||
জহামত কুমক্ষগান দৰাগান গুৰুৱয়য়প্ৰিাদতঃ |
প্ৰদমক্ষণনমস্কাৰান গুৱৰাৱৃংয় দাৱনস্য় য়ঃ || ৪১ ||
কৱৰামত পৰয়া ভি্য়া তৱদতত্প্কৱচং পঠন |
পংগুঃ কূমণচ দপৌগংডঃ পূণায় ংৱগা জায়ৱত ধ্ৰুৱম || ৪২ ||
দশিাচ কুঠপূৱায় চ নশ্য়ংত্প্য়াময়ৰাশয়ঃ |
অষ্টাক্ষৱৰণ মংৱেণ দস্তাৱেণ কৱৱচন চ || ৪৩ ||
ৱৃংদাৱৱন িমিমহতমমভমিচয় য়ৰ্ামৱমধ |
য়ংৱে মংোক্ষৰাণ্য়ৱষ্টৌ মৱমলখ্য়াে প্ৰমতমঠতম || ৪৪ ||
দিাডধশৰুপচাধৰচ িংপূজ্য় মেজগদ্গুৰম
ু |
অৱষ্টাত্তৰশতাখ্য়ামভৰচয়ৱয়ত্প্কুিুমামদমভঃ || ৪৫ ||
ফধলচ মৱমৱধধৱৰৱ গুৱৰাৰচয়াং প্ৰকুৱয়তঃ |
নামৰৱণমাৱেণ গুৰুৱয়য়প্ৰিাদতঃ || ৪৬ ||
ভূ তৱপ্ৰতমপশাচাদ্য়াঃ মৱদ্ৰৱংমত মদৱশা দশ |
পৱঠৱদতমিকং মনত্প্য়ং গুৱৰাৱৃংয় দাৱনাংমতৱক || ৪৭ ||
দ পং িংৱয়াজ্য় মৱদ্য়াৱান িভািু মৱজয় ভৱৱত |
ৰাজৱচাৰমহাৱ্য়াঘ্ৰিপয়নক্ৰামদপ ডনাত || ৪৮ ||
কৱচস্য় প্ৰভাৱৱণ ভয়ং তস্য় ন জায়ৱত |
দিামিূৱয়য়াপৰাগামদকাৱল ৱৃংদাৱনাংমতৱক || ৪৯ ||
কৱচামদমেকং পুণ্য়মপ্পণাচায়য়দমশয়তম |
জৱপদ্য়ঃ ি ধনং পুোন ভায়য়াং চ িুমৱনাৰমাম || ৫০ ||
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জ্ঞানং ভমিং চ ৱৱৰাৱয়ং ভু মিং মুমিং চ শাত ম |
িংপ্ৰাপ্য় দমাদৱত মনত্প্য়ং গুৰুৱয়য়প্ৰিাদতঃ || ৫১ ||
|| ইমত শ্ৰীমদপ্পণাচায়য়মৱৰমচতং শ্ৰীৰাঘৱৱংদ্ৰকৱচং িংপূণম
য় ||

