শ্রী গণেশায় নমঃ ||
শ্রীসুদশশন পরব্রহ্মণে নমঃ ||
অথ শ্রীসুদশশ ন সহস্রনাম স্তাত্রম ||
কৈলাসশশখণর রণমে মুক্তামাশেৈে মংডণপ |
রক্তশসংহাসনাসীনং প্রমথথঃ পশরবাশরতম || ১||
বদ্াংজশলপুটা ভূ ত্বা পপ্রচ্ছ শবনয়াশিতা |
ভতশ ারং সবশধমশজ্ঞং পাবশতী পরণমশ্বরম || ২||
পাবশতী -য়ত ত্বণয়াক্তং জগন্নাথ সুভ্রুশং স্েমশমচ্ছতাম |
স্সৌদশশনং রুণত শাস্ত্রং নাশতচানেশদশত প্রণভা || ৩||
তত্র ৈাশচত শববোশি তমথশং প্রশত স্ম প্রণভা |
এবমুক্তস্ত্বশহবুশদ্ধ্ন্েঃ পাবশতীং প্রতু েবাচ তাম || ৪||
অশহবুশদ্ধ্ন্ে -সংশণয়া য়শদ স্ত তত্র তং ব্রূশহ ত্বং বরানণন |
ইণতেবমুক্তা শগশরজা শগশরণশন মহাত্মনা || ৫||
পুনঃ স্প্রাবাচ সবশজ্ঞং জ্ঞানমুদ্রাধরং পশতম ||
পাবশতুেবাচ -স্লাণৈ স্সৌদশশনং মংত্রং য়ংত্রংতত্তত প্রণয়াগবত || ৬||
সবশং শবজ্ঞাতু মভেত্র য়থাবত সমনুশিতু ম |
অশতণবলমশক্তানাং তং মাগশং ভৃ শমীছ্তাম || ৭||
স্ৈা মাগশঃ ৈা ৈশথণতষাম ৈায়শশসশদ্ঃ ৈথং ভণবত |

এতণে ব্রূশহ স্লাণৈশ ত্বদনেঃ স্ৈা বণদতমুম || ৮||
ঈশ্বর উবাচ -অহং স্ত ৈথশয়শোশম সবশ শসশদ্ৈরং শুভম |
অনায়াণসন য়জ্জপ্ত্বা নরশসসশদ্মবাপ্নুয়াত || ৯||
তশ্চ স্সৌদশশনং শদবেং গুহেং নামসহস্রৈম |
শনয়মাত পঠতাং নৄোং শচংশততাথশ প্রদায়ৈম || ১০||
তসে নামসহস্রসে স্সাঽহণমব ঋশষঃ স্মৃতঃ |
ছংণদানুষ্টুপ স্দবতা তু পরমাত্মা সুদশশনঃ || ১১||
শ্রীং বীজং হ্ীং তু শশক্তসসা ক্ীং ৈীলৈমুদাহৃতম |
সমতাভীষ্ট শসধেণথশ শবশনণয়াগ উদাহৃতঃ || ১২||
শংখং চক্রং চ চাপাশদ ধোনমসে সমীশরতম ||
ধোনং -শংখং চক্রং চ চাপং পরশুমশসশমশুং শূল পাশাংৈু শাব্জম
শবভ্রােং বজ্রণখণটৌ হল মুসল গদা ৈু ংদমতু েগ্র দংষ্ট্রম |
জ্বালা স্ৈশং শত্রণনত্রং জ্বল দলনশনভং হার স্ৈয়ূর ভূ ষম
ধোণয়ত ষণ্ৈাে সংিং সৈল শরপুজন প্রাে সংহাশর চক্রম ||
|| হশরঃ ওম ||
শ্রীচক্রঃ শ্রীৈরঃ শ্রীশঃ শ্রীশবষ্ু ঃ শ্রীশবভাবনঃ |
শ্রীমদাংতে হরঃ শ্রীমান শ্রীবত্সৈৃ ত লেেঃ || ১||
শ্রীশনশধঃ শ্রীবরঃ স্রগ্বী শ্রীলক্ষ্মী ৈরপূশজতঃ |
শ্রীরতঃ শ্রীশবভু ঃ শসংধুৈনোপশতঃ অণধােজঃ || ২||
অচু েতশ্চাংবুজগ্রীবঃ সহস্রারঃ সনাতনঃ |

সমশচশ ণতা স্বদমূশতশ ঃ সমতীত সুরাগ্রজঃ || ৩||
ষণ্ৈাে মধেণগা বীরঃ সবশণগাঽষ্টভু জঃ প্রভু ঃ |
চংডণবণগা ভীমরবঃ শশশপশবষ্টাশচশ ণতা হশরঃ || ৪||
শাশ্বতঃ সৈলঃ শোমঃ শোমলঃ শৈটাথশনঃ |
কদতোশরঃ শারদস্কংধঃ সৈটােঃ শশরীষগঃ || ৫||
শরপাশরভশক্তবশেঃ শশাংণৈা বামণনাবেয়ঃ |
বরূথীবাশরজঃ ৈংজণলাচণনা বসুধাশদপঃ || ৬||
বণরণেো বাহণনাঽনংতঃ চক্রপাশেগশদাগ্রজঃ |
গভীণরা স্গালৈাধীণশা গদাপশেসসুণলাচনঃ || ৭||
সহস্রােঃ চতু বশাহু ঃ শংখচক্র গদাধরঃ |
ভীষণো ভীশতণদা ভণদ্রা ভীমাভীষ্ট ফলপ্রদঃ || ৮||
ভীমাশচশ ণতা ভীমণসণনা ভানুবংশ প্রৈাশৈঃ |
প্রহ্লাদবরদঃ বালণলাচণনা স্লাৈপূশজতঃ || ৯||
উত্তরামানণদা মানী মানবাভীষ্ট শসশদ্দঃ |
ভক্তপালঃ পাপহারী বলণদা দহনধ্বজঃ || ১০||
ৈরীশঃ ৈনণৈা দাতা ৈামপাল পুরাতনঃ |
অক্রূরঃ ক্রূ রজনৈঃ ক্রূরদংষ্ট্রঃ ৈু লাশদপঃ || ১১||
ক্রূরৈমশা ক্রূররূশপ ক্রূ রহারী ৈু ণশশয়ঃ |
মংদণরা মাশননীৈাংণতা মধুহা মাধবশপ্রয়ঃ || ১২||
সুপ্রতপ্ত্ স্বেশরূপী বাোসুর ভু জাংতৈৃ ত |
ধরাধণরা দানবাশরদশ নুণজংদ্রাশর পূশজতঃ || ১৩||

ভাগেপ্রণদা মহাসণত্তবা শবশ্বাত্মা শবগতজ্বরঃ |
সুরাচায়শাশচশ ণতা বণশো বাসুণদণবা বসুপ্রদঃ || ১৪||
প্রেতাশতশ হরঃ স্েষ্টঃ শরেেঃ পাপনাশনঃ |
পাবণৈা বারোদ্রীণশা কবৈু ংণঠা শবগতৈল্মষঃ || ১৫||
বজ্রদংণষ্ট্রা বজ্রনণখা বায়ুরূপী শনরােয়ঃ |
শনরীণহা শনস্পৃণহা শনণতো নীশতণজ্ঞা নীশতপাবনঃ || ১৬||
নীরূণপা নারদনুণতা নৈু লাচল বাসৈৃ ত |
শনতোনংণদা বৃহদ্ভানুঃ বৃহদীশঃ পুরাতনঃ || ১৭||
শনশধনামশধণপাঽনংণদা নরৈােশব তারৈঃ |
অগাণধাঽশবরণলা মণতেশা জ্বালাণৈশঃ ৈৈাশচশ তঃ || ১৮||
তরুেতনুৈৃ ত ভক্তঃ পরমঃ শচত্তসংভবঃ |
শচংতেসসত্বশনশধঃ সাগ্রশসচদানংদঃ শশবশপ্রয়ঃ || ১৯||
শশন্শুমারশ্শতমখঃ শাতৈু ংভ শনভপ্রভঃ |
স্ভাক্তারুণেণশা বলবান বালগ্রহ শনবারৈঃ || ২০||
সবশাশরষ্ট প্রশমণনা মহাভয় শনবারৈঃ |
বংধুঃ সুবংধুঃ সুপ্রীতসসংতু ষ্টসসুরসন্নুতঃ || ২১||
বীজণৈণশো বণৈা ভানুঃ অশমতাশচশ পশাংপশতঃ |
সুয়ণজ্ঞা স্জোশতষশ্শাংণতা শবরূপােঃ সুণরশ্বরঃ || ২২||
বশিপ্রাৈার সংবীণতা রক্তগভশঃ প্রভাৈরঃ |
সুশীলঃ সুভগঃ স্বেঃ সুমুখঃ সুখদঃ সুখী || ২৩||
মহাসুরঃ শশরণচ্ছতা পাৈশাসন বংশদতঃ |
শতমূশতশ সহস্রাণরা শহরেে স্জোশতরবেয়ঃ || ২৪||

মংডলী মংডলাৈারঃ চংদ্রসূয়শাশি স্লাচনঃ |
প্রভংজনঃ তীক্ষ্ণধারঃ প্রশাংতঃ শারদশপ্রয়ঃ || ২৫||
ভক্তশপ্রণয়া বশলহণরা লাবণেোলেেশপ্রয়ঃ |
শবমণলা দুলশভণসসামেসসুলণভা ভীমশবক্রমঃ || ২৬||
শজতমনুেঃ শজতারাশতঃ মহাণো ভৃ গুপূশজতঃ |
তত্তবরূপঃ তত্তবণবশদঃ সবশতত্ব প্রশতশিতঃ ||২৭||
ভাবণজ্ঞা বংধুজনণৈা দীনবংধুঃ পুরােশবত |
শণস্ত্রণশা শনমশণতা স্নতা নণরা নানাসুরশপ্রয়ঃ || ২৮||
নাশভচণক্রা নতাশমণত্রা নধীশ ৈরপূশজতঃ |
দমনঃ ৈাশলৈঃ ৈমশী ৈাংতঃ ৈালাথশনঃ ৈশবঃ || ২৯||
বসুংধণরা বায়ুণবণগা বরাণহা বরুোলয়ঃ |
ৈমনীয়ৈৃ শতঃ ৈালঃ ৈমলাসন স্সশবতঃ |
ৈৃ পালুঃ ৈশপলঃ ৈামী ৈাশমতাথশ প্রদায়ৈঃ || ৩০||
ধমশণসতু ধশমশপাণলা ধমশী ধমশময়ঃ পরঃ |
জ্বালাশজম্হঃ শশখাণমৌলীঃ সুরৈায়শ প্রবতশ ৈঃ || ৩১||
ৈলাধরঃ সুরাশরঘ্নঃ স্ৈাপহা ৈালরূপদৃৈ |
দাতাঽঽনংদমণয়া শদণবো ব্রহ্মরূপী প্রৈাশৈৃ ত || ৩২ |
সবশয়জ্ঞমণয়া য়ণজ্ঞা য়জ্ঞভু ৈ য়জ্ঞভাবনঃ |
বশিধ্বণজা বশিসণখা বংজুলদ্রুম মূলৈঃ || ৩৩||
দেহা দানৈারী চ নণরা নারায়েশপ্রয়ঃ |
কদতেদংডধণরা দাংতঃ শুভ্রাংগঃ শুভদায়ৈঃ || ৩৪||
স্লাশহতাণো মহাণরৌণদ্রৌ মায়ারূপধরঃ খগঃ |

উন্নণতা ভানুজঃ সাংণগা মহাচক্রঃ পরাক্রমী || ৩৫||
অিীণশাঽশিময়ঃ দ্বশিণলাচণনাশি সমপ্রভঃ |
অশিমানশিরসণনা য়ুদ্ণসবী রশবশপ্রয়ঃ || ৩৬||
আশেত স্ঘৌঘ শবধ্বংসী শনতোনংদ প্রদায়ৈঃ |
অসুরণঘ্না মহাবাহূভশীমৈমশা শুভপ্রদঃ || ৩৭||
শশাংৈ প্রেবাধারঃ সমিাশী শবষাপহঃ |
তণৈশা শবতণৈশা শবমণলা শবলণৈা বাদরায়েঃ || ৩৮||
বশদরিসচক্রবালঃ ষণ্ৈাোংতগশতশসশখীঃ |
দৃতধিা স্শাডষাণো দীঘশবাহূদশ রীমুখঃ || ৩৯||
প্রসণন্না বামজনণৈা শনণনা নীশতৈরঃ শুশচঃ |
নরণভশদ শসংহরূপী পুরাধীশঃ পুরংদরঃ || ৪০||
রশবস্তুণতা য়ূতপাণলা য়ুতপাশরসসতাংগশতঃ |
হৃশষণৈণশা শদ্বত্রমূশতশ ঃ শদ্বরষ্টায়ুদভৃ ত বরঃ || ৪১||
শদবাৈণরা শনশানাণথা শদলীপাশচশ ত শবগ্রহঃ |
ধিংতশরসশোমলাশরভশক্তণশাৈ শবনাশৈঃ || ৪২||
শরপুপ্রাে হণরা স্জতা শূরসচাতু য়শ শবগ্রহঃ |
শবধাতা সশচদানংদসসবশদুষ্ট শনবারৈঃ || ৪৩||
উণকা মণহাণকা রণক্তাকসসহণস্রাকসশতাশচশ ষঃ |
বুণদ্া স্বৌদ্হণরা স্বৌদ্ জনণমাণহা বুধােয়ঃ || ৪৪ ||
পূেশণবাধঃ পূেশরূপঃ পূেশৈাণমা মহাদুেশতঃ |
পূেশমংত্রঃ পূেশগাত্রঃ পূেশষাড্গুেে শবগ্রহঃ || ৪৫||

পূেশণনশমঃ পূনশনাশভঃ পূেশাশী পূেশমানসঃ |
পূেশসারঃ পূেশশশক্তঃ রংগণসশব রেশপ্রয়ঃ || ৪৬||
পূশরতাণশাঽশরষ্টদাশত পূেশাথশঃ পূেশভূ ষেঃ |
পদ্মগভশঃ পাশরজাতঃ পরশমত্রসশরাৈৃ শতঃ || ৪৭||
ভূ বৃত্বপুঃ পুেেমূশতশ ভূ ভৃ তাং পশতরাশুৈঃ |
ভাণগোদণয়া ভক্তবণশো শগশরজাবল্লভশপ্রয়ঃ || ৪৮||
গশবণষ্টা গজমানীণশা গমনাগমন শপ্রয়ঃ |
ব্রহ্মচাশর বংধুমানী সুপ্রতীৈসসুশবক্রমঃ || ৪৯||
শংৈরাভীষ্টণদা ভবেঃ সাশচবেসসবেলেেঃ |
মহাহংসসসুখৈণরা নাভাগ তনয়াশচশ তঃ || ৫০||
স্ৈাশটসূয়শপ্রণভা দীণপ্ত্া শবদুেণত্ৈাশট সমপ্রভঃ |
বজ্রৈণপা বজ্রসণখা বজ্রশনঘশাত শনস্বনঃ || ৫১||
শগরীণশা মানণদা মাণনো নারায়ে ৈরালয়ঃ |
অশনরুদ্ঃ পরামষশী উণপংদ্রঃ পূেশশবগ্রহঃ || ৫২||
আয়ুণধশসশতাশরঘ্নঃ শমনঃ শতথসশনৈঃ |
সবশাসুর বণধাদুেক্তঃ সূয়শ দুমশান স্ভদৈঃ || ৫৩||
রাহু শবণলাষৈারী চ ৈাশীনগর দাহৈঃ |
পীয়ুষাংশু পরংণজোশতঃ সংপূেশ ক্রতু ভু ৈ প্রভু ঃ || ৫৪||
মাংধাতৃ বরদসশুণদ্া হরণসবেসশচীষ্টদঃ |
সশহষ্ু বশলভু ৈ বীণরা স্লাৈভৃ ণল্লাৈনায়ৈঃ ||৫৫||
দুবশাণসামুশন দপশণঘ্না জয়ণতা শবজয়শপ্রয়ঃ |
পুরাধীণশাঽসুরারাশতঃ স্গাশবংদ ৈরভূ ষেঃ || ৫৬||

রথরূপী রথাধীশঃ ৈালচক্র ৈৃ পাশনশধঃ |
চক্ররূপধণরা শবষ্ু ঃ িূ লসূক্ষ্মশশ্শশখপ্রভঃ || ৫৭||
শরোগত সংত্রাতা স্বতালাশরমশহাবলঃ |
জ্ঞানণদা বাক্পশতমশানী মহাণবণগা মহামশেঃ || ৫৮||
শবদুেত স্ৈণশা শবহাণরশঃ পদ্মণয়াশনঃ চতু ভুশ জঃ |
ৈামাত্মা ৈামদঃ ৈামী ৈালণনশম শশণরাহরঃ || ৫৯||
শুভ্রসশুচীসশুনাসীরঃ শুক্রশমত্রঃ শুভাননঃ |
বৃষৈাণয়া বৃষারাশতঃ বৃষণভংদ্র সুপূশজতঃ || ৬০||
শবশ্বংভণরা বীশতণহাণত্রা বীণয়শা শবশ্বজনশপ্রয়ঃ |
শবশ্বৈৃ ত শবশ্বণভা শবশ্বহতশ া সাহসৈমশৈৃ ত || ৬১||
বােবাহূহণরা স্জোশতঃ পরাত্মা স্শাৈনাশনঃ |
শবমলাশদপশতঃ পুণেো জ্ঞাতা স্জ্ঞয়ঃ প্রৈাশৈঃ || ৬২||
স্েচ্ছ প্রহারী দুষ্টঘ্নঃ সূয়শমংডলমধেগঃ |
শদগংবণরা বৃশাদ্রীণশা শবশবধায়ুধ রূপৈঃ || ৬৩||
সত্ববান সতেবাগীশঃ সতেধমশ পরায়েঃ |
রুদ্রপ্রীশতৈণরা রুদ্র বরণদা রুশগ্বণভদৈঃ || ৬৪||
নারায়ণো নক্রণভদী গণজংদ্র পশরণমােৈঃ |
ধমশশপ্রয়ঃ ষডাধাণরা স্বদাত্মা গুেসাগরঃ || ৬৫||
গদাশমত্রঃ পৃথুভুণজা রসাতল শবণভদৈঃ |
তণমাথবরী মহাণতজাঃ মহারাণজা মহাতপাঃ || ৬৬||
সমতাশরহরঃ শাংত ক্রূণরা স্য়াণগশ্বণরশ্বরঃ |

িশবরসস্বেশ বেশাংগঃ শত্রুথসনে শবনাশৈৃ ত || ৬৭||
প্রাণজ্ঞা শবশ্বতনুত্রাতা শৃশতস্মৃশতময়ঃ ৈৃ শত |
বেক্তাবেক্ত স্বরূপাংসঃ ৈালচক্রঃ ৈলাশনশধঃ || ৬৮||
মহাধুেশতরণময়াত্মা বজ্রণনশমঃ প্রভাশনশধঃ |
মহাস্ফু শলংগ ধারাশচশ ঃ মহায়ুদ্ ৈৃ তচু েতঃ || ৬৯||
ৈৃ তজ্ঞসসহণনা বাগ্মী জ্বালামালা শবভূ ষেঃ |
চতু মুশখনুতঃ শ্রীমান ভ্রাশজষ্ু ভশক্তবত্সলঃ || ৭০||
চাতু য়শ গমনশ্চক্রী চাতু বশগশ প্রদায়ৈঃ |
শবশচত্রমালোভরেঃ তীক্ষ্ণধারঃ সুরাশচশ তঃ || ৭১||
য়ুগৈৃ ত য়ুগপালশ্চ য়ুগসংশধয়ুশগাংতৈৃ ত |
সুতীক্ষ্ণারগণো গণমো বশলধ্বংসী শত্রণলাৈপঃ || ৭২||
শত্রণনত্রশস্ত্রজগদ্বংধেঃ তৃ েীৈৃ ত মহাসুরঃ |
শত্রৈালজ্ঞশস্ত্রণলাৈজ্ঞঃ শত্রনাশভঃ শত্রজগশত্প্রয়ঃ || ৭৩||
সবশয়ংত্রমণয়া মংত্রসসবশশত্রু শনবহশ েঃ |
সবশগসসবশশবত স্সৌমেসসবশণলাৈশহতংৈরঃ ||৭৪||
আশদমূলঃ সদ্গুোণ্ো বণরেেশস্ত্রগুোত্মৈঃ |
ধোনগমেঃ ৈল্মষঘ্নঃ ৈশলগবশ প্রণভদৈঃ || ৭৫||
ৈমনীয় তনুত্রােঃ ৈু ংডলী মংশডতাননঃ |
সুৈুংঠীৈৃ ত চংণডশঃ সুসংত্রি ষডাননঃ || ৭৬||
শবষাধীৈৃ ত শবণঘ্নণশা শবগতানংদ নংশদৈঃ |
মশথত প্রমথবূেহঃ প্রেত প্রমদাশধপঃ || ৭৭||

প্রােশভো প্রণদাঽনংণতা স্লাৈসােী মহাস্বনঃ |
স্মধাবী শাশ্বণথাঽক্রূরঃ ক্রূ রৈমশাঽপরাশজতঃ || ৭৮||
অরী দৃণষ্টাঽপ্রণময়াত্মা সুংদরশ্শত্রুতাপনঃ |
স্য়াগ স্য়াগীশ্বরাধীণশা ভক্তাভীষ্ট প্রপূরৈঃ || ৭৯||
সবশৈামপ্রণদাঽশচংতেঃ শুভাংগঃ ৈু লবধশনঃ |
শনশবশৈাণরাঽংংতরূণপা নরনারায়েশপ্রয়ঃ || ৮০||
মংত্র য়ংত্র স্বরূপাত্মা পরমংত্র প্রণভদৈঃ |
ভূ তণবতাল শবধ্বংসী চংড ৈূ ষ্াংড খংডনঃ || ৮১||
য়ে রণোগে ধ্বংসী মহাৈৃ তো প্রদাহৈঃ |
সৈলীৈৃ ত মারীচঃ কভরব গ্রহ স্ভদৈঃ || ৮২||
চূ শেশৈৃ ত মহাভূ তঃ ৈবলীৈৃ ত দুগ্রশহঃ |
সুদুগ্রশণহা জংভণভদী সূচীমুখ শনষূদনঃ || ৮৩||
বৃণৈাদরবণলাদ্ত্তশা পুরংদর বলানুগঃ |
অপ্রণময় বলঃ স্বামী ভক্তপ্রীশত শববধশনঃ || ৮৪||
মহাভূ ণতশ্বরশ্শূণরা শনতেসশারদশবগ্রহঃ |
ধমশাধেণো শবধমশঘ্নঃ সুধমশিাপৈশশ্শবঃ || ৮৫||
শবধূমজ্বলণনা ভানুভশানুমান ভাস্বতাম পশতঃ |
জগণোহন পাটীরসসণবশাপদ্রব স্শাধৈঃ || ৮৬||
ৈু শলশাভরণো জ্বালাবৃতণসসৌভাগে বধশনঃ |
গ্রহপ্রধ্বংসৈঃ স্বাত্মরেণৈা ধারোত্মৈঃ || ৮৭||
সংতাপণনা বজ্রসারসসুণমধাঽমৃত সাগরঃ |
সংতান পংজণরা বােতাটংণৈা বজ্রমাশলৈঃ || ৮৮||

স্মখালশিশশণখা বজ্র পংজরসসসুরাংৈু শঃ |
সবশণরাগ প্রশমণনা গাংধবশ শবশশখাৈৃ শতঃ || ৮৯||
প্রণমাহ মংডণলা ভূ ত গ্রহ শৃংখল ৈমশৈৃ ত |
ৈলাবৃণতা মহাশংখু ধারেসশলে চংশদ্রৈঃ || ৯০||
স্ছদণনা ধারৈসশলে েূ ণত্রােূলন তত্পরঃ |
বংধনাবরেসশলে ৈৃ ংতণনা বজ্রৈীলৈঃ || ৯১||
প্রতীৈবংধণনা জ্বালা মংডলসশস্ত্রধারেঃ |
ইংদ্রােীমাশলৈঃ ৈৃ তো দংডশসচত্তপ্রণভদৈঃ || ৯২||
গ্রহ বাগুশরৈসসবশ বংধণনা বজ্রণভদৈঃ |
লঘুসংতান সংৈণপা বদ্গ্রহ শবণমাচনঃ || ৯৩||
স্মৌশলৈাংচন সংধাতা শবপে মতণভদৈঃ |
শদগ্বংধন ৈরসসূচী মুখাশিশসচত্তপাতৈঃ || ৯৪||
স্চারাশি মংডলাৈারঃ পরৈংৈাল মদশ নঃ |
তাংত্রীৈসশত্রুবংশণঘ্না নানাশনগল স্মাচনঃ || ৯৫||
সমিণলাৈ সারংগঃ সুমহা শবষদূষেঃ |
সুমহা স্মরুণৈাদংডঃ সবশ বশেৈণরশ্বরঃ || ৯৬||
শনশখলাৈষশেপটু ঃ সবশ সণমাহ ৈমশৈৃ ত |
সংিংবন ৈরঃ সবশ ভূ ণতাচাটন তত্পরঃ || ৯৭||
অশহতাময় ৈারী চ শদ্বষোরে ৈারৈঃ |
এৈায়ন গদাশমত্র শবণদ্বষে পরায়েঃ || ৯৮||
সবশাথশ শসশদ্ণদা দাতা শবধাতা শবশ্বপালৈঃ |

শবরূপাণো মহাবোঃ বশরণষ্টা মাধবশপ্রয়ঃ || ৯৯||
অশমত্রৈশশন শাংতঃ প্রশাংতঃ প্রেতাশতশ হা |
রমেীণয়া রণোত্সাণহা রক্তাণো রেপংশডতঃ || ১০০||
রোংতৈৃ ত রতাৈারঃ রতাংণগা রশবপূশজতঃ |
বীরহা শবশবধাৈারঃ বরুোরাশধণতা বশীঃ |
সবশ শত্রু বধাৈাংেী শশক্তমান ভক্তমানদঃ || ১০১||
সবশণলাৈধরঃ পুেেঃ পুরুষঃ পুরুণষাত্তমঃ |
পুরােঃ পুংডরীৈােঃ পরমমশ প্রণভদৈঃ || ১০২||
বীরাসনগণতা বমশী সবশাধাণরা শনরংৈু শঃ |
জগত্রণো জগেূশতশ ঃ জগদানংদ বধশনঃ || ১০৩||
শারদঃ শৈটারাশতঃ শংৈরসশৈটাৈৃ শতঃ |
শবরণক্তা রক্তবেশাণ্ো রামসায়ৈ রূপদৃত || ১০৪||
মহাবরাহ দংষ্ট্রাত্মা নৃশসংহ নগরাত্মৈঃ |
সমদৃণমােণদা বংণধো শবহারী বীতৈল্মষঃ || ১০৫||
গংভীণরা গভশণগা স্গাপ্ত্া গভশতগুশহেণগাগুরুঃ |
শ্রীধরঃ শ্রীরতসোংতঃ শত্রুঘ্নসশৃশতণগাচরঃ || ১০৬||
পুরাণো শবতণতা বীরঃ পশবত্রসচরোহ্বয়ঃ |
মহাধীণরা মহাবীণয়শা মহাবল পরাক্রমঃ || ১০৭||
সুশবগ্রণহা শবগ্রহঘ্নঃ সুমানী মানদায়ৈঃ |
মায়ী মায়াপণহা মংত্রী মাণনো মানশববধশনঃ || ১০৮||
শত্রুসংহারৈসশূরঃ শুক্রাশরশ্শংৈরাশচশ তঃ |
সবশাধারঃ পরংণজোশতঃ প্রােঃ প্রােভৃ তচু েতঃ || ১০৯||

চংদ্রধামাঽপ্রশতদ্বংদঃ পরমাত্মা সুদুগশমঃ |
শবশুদ্াত্মা মহাণতজাঃ পুেেণলাৈঃ পুরােশবত || ১১০||
সমি জগদাধাণরা শবণজতা শবক্রমঃ ক্রমঃ |
আশদণদণবা ধ্রুণবা দৃশেঃ সাশত্তবৈঃ প্রীশতবধশনঃ || ১১১||
সবশণলাৈােয়ণসসবেঃ সবশাত্মা বংশবধশনঃ |
দুরাধষশঃ প্রৈাশাত্মা সবশদৃৈ সবশশবত্সমঃ || ১১২||
সদ্গশতসসত্বসংপন্নঃ শনতেসংৈপ ৈপৈঃ |
বেশী বাচস্পশতবশাগ্মী মহাশশক্তঃ ৈলাশনশধঃ || ১১৩||
অংতশরেগশতঃ ৈলেঃ ৈশলৈালুষে স্মাচনঃ |
সতেধমশঃ প্রসন্নাত্মা প্রৈৃ ণষ্টা স্বোমবাহনঃ || ১১৪||
শশতধারশসশশখ স্রৌণদ্রা ভণদ্রা রুদ্রসুপূশজতঃ |
দশরমুখাশিজংভণঘ্না বীরহা বাসবশপ্রয়ঃ || ১১৫||
দুতরসসুদরু াণরাণহা দুণজ্ঞশণয়া দুষ্টশনগ্রহঃ |
ভূ তাবাণসা ভূ তহংতা ভূ ণতণশা ভূ তভাবনঃ || ১১৬||
ভাবণজ্ঞা ভবণরাগণঘ্না মণনাণবগী মহাভু জঃ |
সবশণদবময়ঃ ৈাংতঃ স্মৃশতমান সবশপাবনঃ || ১১৭||
নীশতমন সবশশজত স্সৌণমো মহষশীরপরাশজতঃ |
রুদ্রাংবরীষ বরণদা শজতমায়ঃ পুরাতনঃ || ১১৮||
অধোত্ম শনলণয়া স্ভাক্তা সংপূেশসসবশৈামদঃ |
সণতোঽেণরা গভীরাত্মা শবশ্বভতশ া মরীশচমান || ১১৯||
শনরংজণনা শজতভ্রাংশুঃ অশিগণভশাঽশি স্গাচরঃ |

সবশশজত সংভণবা শবষ্ু ঃ পূণজো মংত্রশবতশক্রয়ঃ || ১২০||
শতাবত্তশঃ ৈলানাথঃ ৈালঃ ৈালমণয়া হশরঃ |
অরূণপা রূপসংপণন্না শবশ্বরূণপা শবরূপৈৃ ত || ১২১||
স্বামোত্মা সমরলাঘী সুব্রণতা শবজয়াংশবতঃ |
চংড্ঘ্ঘ্নসচংডশৈরেঃ চতু রসচারেশপ্রয়ঃ || ১২২||
পুেেৈীশতশ ঃ পরামষশী নৃশসংণহা নাশভমধেগঃ |
য়জ্ঞাত্ম য়জ্ঞসংৈণপা য়জ্ঞণৈতু মশণহশ্বরঃ || ১২৩||
শজতাশরয়শজ্ঞশনলয়শ্শরেেশ্শৈটাৈৃ শতঃ |
উত্ততণমাঽনুত্ততণমানংগসসাংগসসবশাংগ স্শাভনঃ || ১২৪||
ৈালাশিঃ ৈালণনশমঘ্নঃ ৈাশম ৈারুেেসাগরঃ |
রমানংদৈণরা রাণমা রজনীশাংতরশিতঃ || ১২৫||
সংবধশন সমরাংণবষী শদ্বষত্প্রাে পশরগ্রহঃ |
মহাশভমানী সংধাতা সবশাধীণশা মহাগুরুঃ || ১২৬
শসদ্ঃ সবশজগণদোশনঃ শসদ্াথশসসবশশসশদ্দঃ |
চতু ণবশদময়শ্শািা সবশশাস্ত্র শবশারদঃ || ১২৭ ||
শতরস্কৃ তাৈশ স্তজণস্কা ভাস্করারাশধতশ্শুভঃ |
বোপী শবশ্বংভণরা বেগ্রঃ স্বয়ংণজোশতরনংতৈৃ ত || ১২৮||
জয়শীণলা জয়াৈাংেী জাতণবণদা জয়প্রদঃ |
ৈশবঃ ৈলোেদঃ ৈাণমো স্মােণদা স্মাহনাৈৃ শতঃ || ১২৯||
ৈু ংৈু মারুে সবশাংগ ৈমলােঃ ৈবীশ্বরঃ |
সুশবক্রণমা শনষ্কলংণৈা শবশ্বণেণনা শবহারৈৃ ত || ১৩০||
ৈদংবাসুর শবধ্বংসী স্ৈতনগ্রহ দাহৈঃ |

জুগুপ্সািতীক্ষ্ণধাণরা কবৈু ংঠ ভু জবাসৈৃ ত || ১৩১||
সারজ্ঞঃ ৈরুোমূশতশ ঃ কবষ্ণবা শবষ্ু ভশক্তদঃ |
সুক্রুতণজ্ঞা মণহাদাণরা দুষ্কৃ তঘ্নসসুশবগ্রহঃ || ১৩২||
সবশাভীষ্ট প্রণদাঽংংণতা শনতোনংণদা গুোৈরঃ |
চক্রী ৈু ংদধরঃ খড্গী পরশ্বত ধণরাঽশিভৃ ত || ১৩৩||
দৃতাংৈু ণশা দংডধরঃ শশক্তহিসসুশংখভ্রুত |
ধিী দৃতমহাপাণশা হশল মুসলভূ ষেঃ || ১৩৪||
গদায়ুধধণরা বজ্রী মহাশূল লসত্ভু জঃ |
সমতায়ুধ সংপূেশসসুদশশ ন মহাপ্রভু ঃ || ১৩৫||
||

ফলশৃশতঃ

||

ইশত স্সৌদশশ নং শদবেং গুহেং নামসহস্রৈম |
সবশশসশদ্ৈরং সবশ য়ংত্র মংত্রাত্মৈং পরম || ১৩৬||
এতন্নাম সহস্রং তু শনতেং য়ঃ পণঠত সুধীঃ |
শৃণোশত বা োবয়শত তসে শসশদ্ঃ ৈরশততা || ১৩৭||
কদতোনাং স্দবশত্রূোং দুজশয়ানাং মণহৌজসাম |
শবনাশাথশশমদং স্দশব হণরা রাসাশধতং ময়া || ১৩৮||
শত্রুসংহারৈশমদং সবশদা জয়বধশনম |
জল কশল মহারেে দুগশণমষু মহাপশত || ১৩৯||
ভয়ংৈণরষু শাপত্সু সংপ্রাণপ্ত্ষু মহত্সুচ |
য়সসৈৃ ত পঠনং ৈু য়শাত তসে কনব ভণবত ভয়ম || ১৪০||
ব্রহ্মঘ্নশ্চ পশুঘ্নশ্চ মাতাশপতৄ শবশনংদৈঃ |

স্দবানাং দূষৈশ্চাশপ গুরুতপগণতাঽশপ বা || ১৪১||
জপ্ত্বা সৈৃ শতদং স্তাত্রং মুচেণত সবশশৈশিথষঃ |
শতিন গচ্ছন স্বপন ভু ংজন জাগ্রন্নশপ হসন্নশপ || ১৪২||
সুদশশ ন নৃশসংণহশত স্য়া বণদত্তু সৈৃ ন্নরঃ |
স কব ন শলপেণত পাথপঃ ভু শক্তং মুশক্তং চ শবংদশত || ১৪৩||
আদণয়া বোদয়সসণবশ স্রাগা স্রাগাশদণদবতাঃ |
শীঘ্রং নশেংশত স্ত সণবশ পঠনাত্তসে কব নৃোম || ১৪৪||
বহূনাত্র শৈমুণক্তন জণপ্ত্বদং মংত্র পুষ্কলম |
য়ত্র মতেশশ্চণরত তত্র রেশত শ্রীসুদশশনঃ || ১৪৫||
ইশত শ্রী শবহণগশ্বর উত্তরখংণড উমামণহশ্বরসংবাণদ
মংত্রশবধাণন শ্রী সুদশশন সহস্রনাম স্তাত্রং নাম
স্ষাডশ প্রৈাশঃ ||

