|| শ্ৰী ৰাঘৱ েংদ্ৰ স্তাত্ৰম ||
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জীৱ ি স্েে গুৰ্পূব্ধতণ জগত্সুসত্
নীৱচাচ্চো মুখনক্ৰ গণৰ্স্সৱমতা |
েু াণ দ্ জাপব্ধতব্ধগণিগুণৰু ৰাঘৱ েংদ্ৰ
াৱে তাসব্ধৰেমুেং ব্ধ মিীকৱৰাতু || ২ ||
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শ্ৰী পূৰ্ৱণ াধ গুৰুতীৰ্ণ পৱ াব্ধিপাৰা
কামাব্ধৰমাক্ষ ব্ধ ষমাক্ষ ব্ধিৰস্পি
ৃ েংতী |
পূৱ াণ ত্তৰাঽব্ধমত তৰেংগ চৰত্সুহেংসা
স্ে াব্ধি স্সব্ধ ত পৰােংব্ধিপৱ াজিগ্না || ১ ||
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শ্ৰী ৰাঘৱ েংদ্ৰস্সকিপ্ৰোতা স্ পােকেংজদ্
েব্ধিমদ্্ ঃ |
অঘাব্ধদ্ৰসেংৱেেন েৃব্ধি জ্ৰঃ ক্ষমাসুৱৰেংৱদ্ৰাঽ তু মােং সো েং || ৩ ||
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শ্ৰী ৰাঘৱ েংৱদ্ৰা হব্ধৰপােকেংজ নীৱষ ৰ্াল্লি সমত সেংপত |
স্ে স্ োৱ া ব্ধেব্ধ জদ্ৰুৱমাঽ ব্ধমিপ্ৰৱোৱম সততেং স েূ াত || ৪ ||
েৱ্ স্ ৰূৱপা ে েুঃখতূ ি সেংঘাব্ধগ্ন চ ণঃস্সুখণধ ি
ণ ািী |
সমত েুিগ্ৰহব্ধনগ্ৰৱহৱিা েুৰত্ ৱ াপপ্ল ব্ধসেংধুৱসতু ঃ || ৫ ||
ব্ধনৰতৱোৱষা ব্ধনৰ দ্ ৱ ষঃ প্ৰত্ ব্ধৰ্ণমক
ূ ত্ ব্ধনোনোষঃ |
ব্ধ দ্ ত্পব্ধৰৱে মহাব্ধ ৱিষঃ াণৱ খৰী ব্ধনব্ধজণত েৱ্ ৱিষঃ || ৬ ||
সেংতান সেংপত্পব্ধৰশুদ্ধ েব্ধি ব্ধ োন াৱে হসুপাট ােীন |

েত্ ািৰীৱৰাঽত্থ সমতৱোষান হত্ া স স্নাঽৱ্ াদ্গুৰু ৰাঘৱ েংদ্ৰঃ || ৭
||
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ত্পােকেংজৰজসা পব্ধৰেূ ব্ধষতােংগা
ত্পােপদ্ম মধুপাব্ধ ত মানসা স্ |
ত্পােপদ্ম পব্ধৰকীতণ ন জীৰ্ণ াচঃ
তদ্দিণনেং েুব্ধৰতকানন ো েূ তেং || ৯ ||
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ত্পাৱোেকসেংচ ঃ সুৰনেী মুখ্ াপগাসাব্ধধতাঽ
সেংখ্ ানুত্তম পুণ্ সেংঘ ব্ধ িসত্প্ৰখ্ াত পুণ্ া হঃ |
েুতাপত্ৰ নািৱনােু ব্ধ মহা েংদ্ া সুপুত্ৰপ্ৰৱো
ৱ্ েংগস্ েংগ সমৃব্ধদ্ধৱো গ্ৰহমহাপাপাপহতেংশ্ৰৱ || ৮ ||
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ণ েংত্ৰ স্ তেংৱত্ৰাৱসৌ শ্ৰীমধ্ মত ধণনঃ |
ব্ধ জ ীেংদ্ৰ কৰাৱজাত্থ সুধীেংদ্ৰ ৰপুত্ৰকঃ || ১০ ||
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শ্ৰী ৰাঘৱ েংৱদ্ৰা ব্ধতৰাট গুৰুৱমণ স্ াদ্ভ াপঃ |
োনেব্ধি সুপুত্ৰা ু ণিঃ শ্ৰী পুণ্ ধণনঃ || ১১ ||
প্ৰব্ধত াব্ধে জ স্ ােংত স্েেব্ধচহ্নােৱৰা গুৰুঃ |
স ব্ধণ দ্ া প্ৰ ীৰ্াৱ্ া ৰাঘৱ েংদ্ৰান্নব্ধ দ্ ৱত || ১২ ||
অপৱৰাক্ষীকৃ ত শ্ৰীিঃ সমুৱপব্ধক্ষতো জঃ |
অৱপব্ধক্ষত প্ৰোতাৱ্ া ৰাঘৱ েংদ্ৰান্ন ব্ধ দ্ ৱত || ১৩ ||

ে াোব্ধক্ষণ্ ৱ ৰাৱ
াক্পাট মুখােংব্ধকতঃ |
িাপানুগ্ৰহিৱিাঽৱ্ া ৰাঘৱ েংদ্ৰান্ন ব্ধ দ্ ৱত || ১৪ ||
অোন ব্ধ স্মৃব্ধত ভ্ােংব্ধত সেংি াপস্মৃব্ধতক্ষ াঃ |
তেংদ্ৰাকেংপ চঃ স্কৌেংঠ্ মুখাৱ স্চেংব্ধদ্ৰৱ াদ্ভ াঃ |
স্োষাৱে নািমা ােংব্ধত ৰাঘৱ েংদ্ৰ প্ৰসােতঃ || ১৫ ||
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ওেং শ্ৰী ৰাঘৱ েংদ্ৰা নমঃ ইত্ িাক্ষৰ মেংত্ৰতঃ |
জব্ধপতাদ্ভাব্ধ তাব্ধনত্ েং ইিাৰ্ণাস্স্ ুনণসেংিঃ || ১৬ ||
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হেংতু নঃ কা জান স্োষান আত্মাত্মী সমুদ্ভ ান |
স াণ নব্ধপ পুমৰ্ণােংশ্চ েোতু গুৰুৰাত্মব্ধ ত || ১৭ ||
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ইব্ধত কািত্ৰৱ ব্ধনত্ েং প্ৰাৰ্ণনােং ঃ কৱৰাব্ধতসঃ |
ইহামুত্ৰাপ্ত সৱ ৱণ িা স্মােৱত নাত্ৰ সেংি ঃ || ১৮ ||
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অগম্ মব্ধহমাৱিাৱক ৰাঘৱ েংৱদ্ৰা মহা িাঃ |
শ্ৰী মধ্ মত েুগ্ধাব্ধি চেংৱদ্ৰা তু সোঽনঘঃ || ১৯ ||
স ণ াত্ৰা ফিা াপ্ত্ণ
কৱৰাব্ধম ত ব্ধসদ্ধস্
ব্ধিৰসা ধাৰ াম্ দ্

ৰ্ািব্ধি প্ৰেব্ধক্ষৰ্েং |
েংৃ ো নগতেং জিেং
স ত
ণ ীৰ্ণ ফিাপ্তৱ || ২০ ||

স াণ েীিাৰ্ণ ব্ধসদ্ধ্ ৰ্ণেং নমস্কাৰেং কৱৰাম্ হেং |
ত সেংকীতণ নেং স্ েিাস্ত্ৰাৰ্ণ োন ব্ধসদ্ধৱ || ২১ ||

সেংসাৱৰঽক্ষ সাগৱৰ প্ৰকৃ ব্ধতৱতাঽগাৱধ সোেুতৱৰ
স াণ দ্ জিগ্ৰণহৰনুপণমঃ কামাব্ধেেেংগাকুৱি |
নানাব্ধ ভ্মেুভ্ণৱমঽব্ধমতে ৱতামাব্ধেৱঘৱনাত্কৱট |
েুঃৱখাত্কৃ ি ব্ধ ৱষসমুদ্ধৰ গুৱৰামামগ্নৰূপেং সো || ২২ ||
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ৰাঘৱ েংদ্ৰ গুৰুৱতাত্ৰেং ঃ পৱেদ্ভব্ধিপূ ক
ণ েং |
তস্ কুিাব্ধে স্ৰাগাৰ্ােং ব্ধন ব্ধৃ ত্তস্ ৰ া েৱ ত || ২৩ ||
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অেংৱধাব্ধপ ব্ধেৱ্ েৃব্ধিস্স্ াৱেডমূৱকাব্ধপ াক্পব্ধতঃ |
পূৰ্াণ ুঃ পূৰ্স
ণ েংপব্ধত্তঃ স্তাত্ৰস্ াস্ জপাদ্ভৱ ত || ২৪ ||
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ঃব্ধপৱ জ্জিৱমৱতন স্তাৱত্ৰণৰ্ াব্ধেমেংব্ধত্ৰতেং |
তস্ কুব্ধক্ষগতা স্োষাঃ সৱ ন
ণ শ্ েংব্ধত তত ক্ষৰ্াত || ২৫ ||
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ে েংৃ ো ন মাসাদ্ পেংগুঃ খেংৱজাব্ধপ া জনঃ |
স্তাৱত্ৰৰ্াৱনন ঃ কু াত প্ৰেব্ধক্ষৰ্ নমস্কৃতী
সেং জেংঘাৱিােৱ ৱে গুৰুৰাজ প্ৰসােতঃ || ২৬ ||
স্সামসূৱ ণাপৰাৱগ চ পুষ্ াকণ াব্ধে সমাগৱম |
স্ ানুত্তম ব্ধমেেং স্তাত্ৰেং অৱিাত্তৰ িতেংজৱপত
েূ তৱপ্ৰত ব্ধপিাচাব্ধে পীডা তস্ ন জা ৱত || ২৭ ||
এতত স্তাত্ৰেং সমুচ্চা ণ গুৱৰা ণেংৃ ো নােংব্ধতৱক |
েীপসেংৱ াজনাত োনেং পুত্ৰিাৱোেৱ দ্ু েং || ২৮ ||

পৰ াব্ধেজৱ াব্ধেৱ্ োনেি্ াব্ধে ধণনেং |
স াণ েীিপ্ৰ ব্ধৃ দ্ধস্স্ ান্নাত্ৰকা ণা ব্ধ চাৰৰ্া || ২৯ ||
ৰাজৱচাৰ মহাৱ্ াি সপণনক্ৰাব্ধেপীডনেং |
ন জা ৱতঽস্ স্তাত্ৰস্ প্ৰো ান্নাত্ৰ সেংি ঃ || ৩০ ||
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স্ া েি্ া গুৰুৰাঘৱ েংদ্ৰ চৰৰ্দ্ েংদ্ েং স্মৰ্ ঃ পৱেত |
স্তাত্ৰেং ব্ধেৱ্ ব্ধমেেং সো ন ব্ধহ েৱ ত তস্ াঽসুখেং ব্ধকেংচন || ৩১ ||
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ব্ধকেংত্ব্ধ িাৰ্ণসমৃব্ধদ্ধৱৰ কমিানাৰ্ প্ৰসাৱোে াত |
কীব্ধতণব্ধেণব্ধৱ ব্ধেতা ব্ধ েূ ব্ধতৰতু িা সাক্ষীহ াৱস্ াঽত্ৰব্ধহ || ৩২ ||
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ইব্ধত শ্ৰী ৰাঘৱ েংদ্ৰা ণ গুৰুৰাজ প্ৰসােতঃ |
কৃ তেং স্তাত্ৰব্ধমেেং পুণ্ েং শ্ৰীমব্ধদ্ভ প্পৰ্াব্ধেণেঃ || ৩৩ ||
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পূজ্ া ৰাঘৱ েংদ্ৰা সত্ ধমণ ৰতা চ |
েজতােং কল্প ক্ষ
ৃ া নমতােং কামৱধনৱ || ৩৪ ||
|| ইব্ধত শ্ৰী অপ্পৰ্াচা কৃ ত শ্ৰী ৰাঘৱ েংদ্ৰ স্তাত্ৰেং সেংপূৰ্েংণ ||

