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|| শ্ৰী নৰস িংহনখস্তুস িঃ || 
 
পািংত্ৱস্মান পুৰুহূ ৱৱসৰবলৱন মা িংগ মাদ্য়দ্ঘটা 
কুিংভ াচ্চাসি সৱপাটনাসি কপটু প্ৰভ য়ক ৱজ্ৰাসি ািঃ | 
শ্ৰীমত্কিংঠীৰৱা য় প্ৰ   ুনখৰা দ্াসৰ াৰাস দ্ূৰ  
প্ৰধ্ৱ স্তধ্ৱািং শািং  প্ৰসৱ  মন া  াসৱ া  ূসৰ াৱগিঃ || ১ || 
 
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলিন ননভৱসশ  ুভস্ত  মিং 
পশয়াম িুত্তমৱস্তু দ্ূৰ ৰভ া আপাস্তিং ৰভ া য়িাঽষ্টমিঃ | 
িভিা য় াত্কৰ দ্ক্ষভনত্ৰকুসটল প্ৰািংভ াসি াসি সু্ফৰ  
খভদ্য়া য় াপম সৱষু্ফসলিংগ  স  া ব্ৰভেশ শভৰাত্কৰািঃ || ২ || 
|| ইস  শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থ  গৱ  পাদ্কৃ া শ্ৰী নৰস িংহ 
নখস্তুস িঃ  িংপূৰ্থা || 
 
মিংগলাচৰৰ্ 
 
ওম || শ্ৰীমদ্ সৱষ্ণ্ৱিংসিসনষ্ঠা আস গুৰ্ গুৰু ম শ্ৰীমদ্ানিংদ্ ীৰ্থ  
নত্ৰভলাকয়া চািথ পাভদ্া জ্জজ্জৱলজল জল    পািং  য়ৱাঽস্মান 
পুনিং ু | 
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ৱাচািং িত্ৰ প্ৰভৰ্ত্ৰী সত্ৰ ুৱন মসহ া শাৰদ্া শাৰভদ্িংদ্ ু 
য়জয়াত্না  িসস্ম শ্ৰী িৱসল ককু া য়প্ৰম  াৰিংব াৰ || ১ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১: ঈ য়লাকা  া ৰ্ মত্ত ুসচিং ভনিসি স্পষ্টভ  
নীডুত্তভদ্.] 
 
উত্কিংঠা কুিংঠভকালা হলজৱসৱসদ্ া জস্ৰ য় ৱানুৱৃদ্ধ  
প্ৰাজ্জা ত্মজ্ঞানিূ ািং ি ম  ুমভনা য়মৌসলৰত্নাৱ লীনাম| 
 কু্ত্য় য়িকাৱগাড প্ৰঘটন িটা ত্কাৰ  িংঘৃ য়মাৰ্ প্ৰািং  
প্ৰািংগ্ৰয়ািংসি পীঠ ত্ত্সৰ্ কনকৰজিঃ সপিংজৰা ৰিংসজ াশািঃ ||২|| 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২: ঈ য়লাকা ওব্বৰ আভলাচভন প্ৰসৰভিিন্নু 
 ুিাসৰ ুত্তভদ্.] 
 
জন্মাসি ৱয়ািুয়পাসি প্ৰস হস  সৱৰহ প্ৰাপকাৰ্ািং গুৰ্ানাম  
অগ্ৰয়াৰ্াম মপথকাৰ্ািং সচৰমুসদ্  সচদ্ানিংদ্  িংভদ্াহদ্ানাম| 
এভ  া য়ম  য়দ্া  প্ৰমুস   মন ািং য়ৱৱস ৰ্ািং দ্ূ কাৰ্ািং 
নদ্ য়ানাম আস থ মিংভি  মস  সৱদ্ি ািং  িংস্তভৱ নাসস্ম শক্ত্িঃ || ৩ 
|| 
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[ফলশ্ৰুস িঃ ৩: ঈ য়লাকা অভড ভডগল ুমত্ত ুদ্িুঃখসদ্িংদ্ 
স্ৱা িংত্ৰয়ৱন্নু নীডুত্তভদ্] 
 
অ য়া সৱষ্ক ুথ কামিং কসলমলকলুভ  ঽসস্মন্জভন জ্ঞানমাগথিং 
ৱিংদ্য়িং চিংভিিংি ৰুি দ্য়ুমসৰ্ ফসৰ্ৱভিা নািকাৱদ্য়সৰ হাদ্য় | 
মধ্ৱাখয়িং মিংত্ৰস দ্ধিং সকমু  কৃ ৱভ া মাৰু   য়াৱ াৰিং 
পা াৰিং পাৰভমষ্ঠয়িং পদ্মপসৱপদ্িঃ প্ৰাপ্তুৰা পন্নপুিং াম || ৪ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৪: ঈ য়লাকা মিংত্ৰগলু মত্ত ুজাপগল পঠৰ্দ্সি 
িশস্ ন্ন ুনীডুত্তভদ্.] 
 
উদ্য়সৱৱদ্য়ু  সৱপ্ৰচিংডািং সনজৰুসচসনকৰ ৱয়াপ্ত য়লাকাৱকাভশা 
সবভ্ৰদ্  ীভমা  ুভজভিা ঽ ুয়সদ্ সদ্নকৰা  ািংগদ্াঢ্য় প্ৰকািংভড | 
ৱীভিথা দ্ধািথািং গদ্াগ্ৰয়াম িসমহ  ুমস িং ৱািুভদ্ভৱা সৱদ্িয়  
আদ্িয়াত্ম জ্জানভন া িস ৱৰ মসহভ া  ূসম  ূ া মসৰ্ভমথ || ৫ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৫: ঈ য়লাকাৱু নকভগািংড িাৱুভদ্ য়কল দ্সি ওব্বৰ 
প্ৰিত্নগল  াক্ষাত্কাৰৱন্নু নীডুত্তভদ্] 
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 িং াভৰা ত্তাপসনভ য়া পশমদ্ দ্ি য়নহহা  ািংবপুূৰ  
য়প্ৰাদ্য় সৱৱদ্য়ানৱদ্য় দ্য়ুস মসৰ্ সকৰৰ্ য়েসৰ্  িংপূসৰ াশিঃ| 
শ্ৰীৱত্ ািং কাসিৱাভ া সচ  ৰ ৰল শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থ  
ক্ষীৰািংভ া সিসৱথস িংদ্য়াদ্  ৱদ্নস ম িং  ূসৰভম  ূস ভহ ুিঃ || ৬ 
|| 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৬: ঈ য়লাকাৱু ফলপ্ৰদ্ য়নহৱন্নু নীডুত্তভদ্ মত্ত ু
দ্িুঃখগলন্ন ুয় ভগদ্হুাকুত্তভদ্.] 
 
মূলা ৱািু 
 
মূিথভনয় য় াঽংিংজসলভমথ দ্ৃঢ্ ৰ সমহভ  বিয়ভ  বিংি পাশ  
য়েভত্ৰ দ্াভত্ৰ  ুখানািং  জস   ুসৱ  সৱ য় সৱৱিাভত্ৰ দ্য়ু ভত্ৰথ | 
অ য়িং িং  িং  িংত্ৱিং প্ৰসদ্শ পদ্িুভগ হিং   িং াপ  াজাম  
অস্মাকিং  সক্ত্ভমকািং  গৱ  উ ভ  মািৱ য়াৰ্ ৱাভিািঃ || ৭ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৭: ঈ য়লাকাৱু য়লৌসকক লগত্তুগসলিংদ্ মত্ত ু
 াৱভনগসলিংদ্ স্ৱা িংত্ৰয়ৱন্নু নীডুত্তভদ্ মত্ত ুয়দ্হ মত্তু মনস্ ন্নু 
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বলপসড ুত্তভদ্] 
 
 াভভ্ৰাষ্ণা  ীশু শুভ্ৰ প্ৰ ম  িনভ া  ূসৰ  ূ  ৃসৱৱ  ূস  
ভ্ৰাসজষু্ণ  ূথ  ঋ  ূৰ্ািং  ৱনমসপ সৱভ া ঽভ সদ্ বভভ্ৰ ব ূভৱ | 
য়িনভ্ৰূ সৱভ্ৰমভস্ত ভ্ৰমি ু  ু ৃশিং ব ৃথ  ৱদ্দুৰ  ৃ াশান 
ভ্ৰািংস ৰ য় দ্াৱ  া   সত্ৱস   িমস   ূৰ য় াক্ষয়ভ া 
মাসিস কূ্ষন || ৮ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৮: ঈ য়লাকা অনগ য় উত্ াহসদ্িংদ্ ৱয়সক্ত্িন্নু 
শমনভগাসল ুত্তভদ্.] 
 
য়িঽমুিং  াৱিং  জিংভ   ুৰমুখ  ুজনা ৰাসি িং য়   ৃ ীিিং 
 া িংভ   া ুৱৰভস্ত  হচৰচসলৱ  শ্চামৱৰ শ্চাৰুভৱ ািঃ | 
নৱকুিংভঠ কিংঠলি সিৰশুসচ সৱল   কািংস   াৰুৰ্য়লীলা  
লাৱৰ্য়া পূৰ্থকািং া কুচ ৰ ুল া য়ে   ভমাদ্  ািংিািঃ || ৯ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৯: ঈ য়লাকা মসহভলিসৰিংদ্ য় ৌকিথৱন্নু কিংডুভকািলু 
 হাি মাডুত্তভদ্] 
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আনিংদ্া ন্মিংদ্মিংদ্া দ্দ্স সহ মৰু িঃ কুিংদ্ মিংদ্াৰ নিংদ্য়া  
ৱ য়থাভমাদ্ান দ্িানা মৃদ্পদ্মুসদ্ভ া দ্গী ৱকিঃ  ুিংদ্ৰীৰ্াম | 
ৱৃিংৱদ্ ৰাৱিংদ্য়মুভক্ত্িং ৱৱসহ মগুমদ্ নাহীিংি য়দ্ভৱিংিভ ভৱয় 
য়মৌকুিংভদ্ মিংদ্ভৰঽসস্মন নসৱৰ মুদ্িন য়মাসদ্নািং য়দ্ৱভদ্ৱ || ১০ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১০: ঈ য়লাকা মক্কল ুমত্ত ু ামানয়  িংভ া সদ্িংদ্ 
 িংভ া ৱন্নু নীডুত্তভদ্.] 
 
উত্তপ্তা  ুয়ত্কটসত্ৱট  প্ৰকটকটকট ধ্ৱান িংঘট্ট য়নাদ্য়সৱৱদ্ 
িুৱৱয় ঊঢ্সু্ফসলিংগ প্ৰকৰ সৱসকৰভৰ্া ত্্ৱাসৰ্ভ  বাসি ািংগান | 
উদ্গাঢ্িং পা য়মানা  মস     ই িঃ সকিংকৱৰিঃ পিংসকভলভ  
পিংসক্ত্গ্ৰথাৱৰ্ািং গসৰম্ৰ্া গ্লপিস সহ ৱ য়ৱৱৱস ভৰ্া সৱৱৱদ্াদ্য় || 
১১ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১১: ঈ য়লাকা ওব্বৰ শত্ৰুগল য়মভল য়গলৱুন্নু 
নীডুত্তভদ্.] 
 
অসস্মন্ন স্মদ্গুৰূৰ্ািং হসৰচৰৰ্ সচৰিয়ান  ন্মিংগলানািং 
িুষ্মাকিং পাৰ্শৱথ  ূসমিং িৃ ৰৰ্ৰসৰ্ক স্ৱসগথভ ৱয়ািং প্ৰপন্নিঃ | 
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িসূ্তদ্াভস্ত  আভস্ত অসি ৱম  ুল  য়েশ সনভমাকমস্ত  
প্ৰািানিংদ্িং কৰ্িংসচ ন্নৱ স     িং পিংচ কভষ্টঽস  কভষ্ট || ১২ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১২: ঈ য়লাকাৱু য় ামাসৰ নৱন্নু য় ভগদ্হুাকুত্তভদ্ 
মত্ত ু সক্ত্ িন্ন ুয়দ্ৱৰ কভডভগ হদ্ভগাসল ল ু হাি মাডুত্তভদ্] 
 
কু্ষত্ ক্ষামান ৰূক্ষৰভক্ষা ৰদ্খৰনখৰ কু্ষণ্ণ সৱভক্ষাস   াক্ষান 
আমিা নিংিকূভপ কু্ষৰমুখ মুখৱৰিঃ পসক্ষস  সৱথক্ষ ািংগান | 
পূিা  ৃঙ্মূত্ৰসৱষ্ঠা কৃসমকুল কসলভল  ত্ ক্ষৰ্ সক্ষপ্তশক্ত্য়া  
দ্য়স্ত্ৰ ৱ্ৰা াসদ্ ািংস্ত্ৱ সৱৱৱ  উপসজহভ  ৱজ্ৰকল্পা জলূকািঃ || 
১৩ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১৩: ঈ য়লাকা বড ন মত্ত ুয় ামাসৰ নৱন্নু 
য় ভগদ্হুাকুত্তভদ্ মত্ত ুশত্ৰুগলন্ন ুনাশমাডুত্তভদ্.] 
 
মা ভমথ মা সৰৰ্শৱন সপ ৰ ুলগুভৰা ভ্ৰা সৰষ্টাপ্ত বিংভিা 
স্ৱাসমন  ৱথািং ৰাত্মন নজৰজৰসি ৰ জন্ম মৃ য়াম অিানাম | 
য়গাসৱিংভদ্ য়দ্সহ  সক্ত্িং  ৱস  চ  গৱন্ন ঊসজথ  ািং সনসনথসমত্তািং 
সনৱয়থাজািং সনশ্চলািং  দ্গুৰ্গৰ্ বৃহ ীিং শাৰ্শৱ ীম আশুভদ্ৱ || ১৪ 
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| 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১৪: ঈ য়লাকা সহসৰিসৰভগ য়গৌৰৱ মত্তু সৱভিিভ  
য়বভল ল ুমত্ত ু মাজদ্সিন জনৰসি য়গৌৰৱৱন্নু গসল ল ু হাি 
মাডুত্তভদ্] 
 
সৱভষ্ণা ৰ ুয়ত্তমত্ৱাদ্ অসখলগুৰ্গৱৰ্ স্তত্ৰ  সক্ত্িং গসৰষ্ঠাম  
আসেভষ্ট শ্ৰীিৰা য়াম অমুমৰ্ পসৰৱাৰাত্মনা য় ৱভক ু | 
িিঃ  িংিভত্ত সৱসৰিংভচ ৰ্শৱ নসৱহগপা নিং ৰুভিিংিপূভৱথ  
ষ্ণৱািয়ািিং স্তাৰ ময়িং সু্ফটমৱস   দ্া ৱািুৰস্মদ্ গুৰুস্তম || ১৫ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১৫: ঈ য়লাকা য়দ্ৱৰ অসৰৱু মত্ত ুমহত্তৰভ িন্নু 
অস ৱৃসদ্ধপসড লু  হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
 ত্ত্ৱজ্ঞান মুসক্ত্ াজিঃ  ুখিস  সহ গুভৰা য়িাগয় া  াৰ ময়াদ্  
আিভত্  সমেবুদ্ধীিং সস্ত্ৰসদ্ৱসনৰি ূ য়গাচৰা সন্ন য়বদ্ধান | 
 াসমস্ৰািং িাসদ্কাভখয়  মস   ুবহুলিং দ্িুঃখ ি য়নয় ৰ্াজ্ঞান 
সৱভষ্ণা ৰাজ্ঞা স সৰিিং শ্ৰুস শ সমস  হা াসদ্চাঽ কৰ্থিামিঃ || ১৬ 
|| 
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[ফলশ্ৰুস িঃ ১৬: ঈ য়লাকা য়মাক্ষৱন্নু পভডদ্ভুকািল ু হাি 
মাডুত্তভদ্.] 
 
হনূমান 
 
ৱিংভদ্ঽহিং  িং হনূমান ইস  মসহ মহা য়পৌৰুভ া বাহুশালী 
খয়া  য়স্তঽভগ্ৰয়াঽৱ াৰিঃ  সহ  ইহ বহু ব্ৰে চিথাসদ্ িৱমথিঃ | 
 ভনহানািং  হস্ৱান অহৰহৰসহ িং সনদ্থহন য়দ্হ াজাম  
অিংভহা য়মাহাপভহািিঃ স্পৃহিস  মহ ীিং  সক্ত্মদ্য়াসপ ৰাভম || ১৭ 
|| 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১৭: ঈ য়লাকা অ ািয়ৱাদ্ কািথগলন্নু সনৱথসহ লু 
 হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
প্ৰাক পিংচা শত্ হৱস্ৰ ৱয়থৱসহ মসম িং য়িাজৱনিঃ পৱথ িং ত্ৱিং 
িাৱ   িংজীৱনা য়দ্য়ৌ ি সনসি মসিক প্ৰাৰ্ লিংকামৱন ীিঃ | 
অিাক্ষী দ্তু্প িং িং    উ  সগসৰমু  পাটিিং িং গৃহীত্ৱা 
িািং িং য়খ ৰাঘৱািংভিৌ প্ৰৰ্ মসপ  ৱদ্ কক্ষভৰ্ ত্ৱািং সহ য়লাকিঃ || 
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১৮ || 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১৮: ঈ য়লাকা অভনক  ীস ভগাসল ুৱ য়ৰাগগসলভগ 
সৱৰুদ্ধৱাসগ প্ৰস সৱ ৱাসগ কািথসনৱথসহ ুত্তভদ্.] 
 
সক্ষপ্তিঃ পশ্চাত্ লীলিং শ ম ুলমভ  য়িাজনানািং য় ৌচ্চ 
স্তাৱসৱৱ স্তাৰৱািংশ্চা পুয়পললৱ ইৱ ৱয়গ্ৰবুদ্ধয়া ত্ৱিাঽ িঃ | 
স্ৱস্ৱিা নসি াস   সৰ্ৰশকলসশলা জাল  িংভে নষ্ট  
য়েদ্ািংকিঃ প্ৰাসগৱা ূ  কসপৱৰৱপু  য়স্তনমিঃ য়কৌশলাি || ১৯ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ১৯: ঈ য়লাকা  ত্ৱগল য়মভল ওব্বৰ সনলুৱু 
 াসি লু, নষ্টগলন্ন ুমত্তু মনসস্ ন অ মৰ্থভ িন্নু সনৱথসহ লু  হাি 
মাডুত্তভদ্.] 
 
দ্ৃষ্ণ্ৱা দ্ষু্টাসি য়পাৰিঃ সু্ফসট  কনক  ৱৱমথ ঘৃষ্টাসিকূটিং 
সনসিষ্টিং হাটকাসি প্ৰকট  ট টা কাস শিংভকা জভনাঽ ূ  | 
য়িনাভজৌ ৰাৱৰ্াসৰ সপ্ৰিনটনপটু মুথসষ্টসৰষ্টিং প্ৰভদ্ষু্টিং 
সকিং য়নভষ্ট য়ম ভ ঽষ্টা পদ্কটক সট য়ত্কাসট া মৃষ্টকাষ্ঠিঃ || ২০ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২০: ঈ য়লাকা ওব্বৰ শত্ৰুগল য়মভল য়গলৱুন্নু 
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নীডুত্তভদ্.] 
 
য়দ্ৱয়া য়দ্শপ্ৰৰ্ীস  দ্ৰুসহৰ্ হৰৱৰা ৱিয়ৰভক্ষা সৱঘা াদ্  
িাভ ভৱা দ্য়দ্দিািথিঃ  হ ুজমকভৰা িামনামা মুকুিংদ্িঃ | 
দ্ষু্প্ৰাভপ পাৰভমভষ্ঠয় কৰ লম ুলিং মূসনথ সৱনয় য় িনয়িং 
 ন্ৱন  ূিিঃ প্ৰ ূ  প্ৰৰ্ি সৱকস  া য়েক্ষৰ্ য়স্ত্ৱক্ষমাৰ্িঃ || ২১ 
|| 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২১: ঈ য়লাকা ওব্বৰ আভ গলন্নু পূৱৰ ুত্তভদ্.] 
 
 ীমভ ন 
 
জভে সনভেন সৱভো বহুল বলবক ধ্ৱিং নাভদ্য়ন য়শাচসৱৱ  
প্ৰানুভৰাশপাৱশ ৰ ুসৱিৃস   ুখৱ য়ক চৰাজনানাম| 
 ৱস্ম য়  য়দ্ৱ কুমথিঃ কুৰুকুলপ ভি কমথৰ্া চ প্ৰৰ্ামান 
সকমথীৰিং দ্মুথ ীনািং প্ৰৰ্মমৰ্ চ য়িা নমথৰ্া সনমথমাৰ্ || ২২ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২২: ঈ য়লাকা ওব্বৰ প্ৰগস িসি অভড ভডগলন্নু 
সনৱথসহ লু  হাি মাডুত্তভদ্.] 
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সনমৃথদ্নন্ন অ য়িত্নিং সৱজৰৱৰজৰা  িংিকািাসি  িংিী  
নুয়ভদ্ধত্ৱিং স্ৱধ্ৱভৰ ৱা পশুসমৱ দ্মিন সৱষু্ণপক্ষদ্ সৱডীশম | 
িাৱ  প্ৰ য়ক্ষ ূ িং সনসখল মখ ুজিং  পথিা মাস ৰ্াভ ৌ 
 াৱ য়া ঽঽভিাসজ  ৃপ্তয়া সকমু ৱদ্  গৱন ৰাজ ূ িাৰ্শৱভমভি || 
২৩ || 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২৩: ঈ য়লাকা শত্ৰুগল য়মভল 
সৱজিৱন্নুিংটুমাডুত্তভদ্.] 
 
য়্ষ্ণৱলা ক্ষীৰ্াট্টহা িং  ৱৰৰ্মসৰ হন্ন উদ্গভদ্া দ্দামবাভহা  
বথহ্ৱক য় ৌসহৰ্য়নীক ক্ষপৰ্  ুসনপুৰ্িং ি য়  ভৱথাত্তম য় | 
শুশ্ৰূ াৰ্থিং চকৰ্থ স্ৱিমিমৰ্ িং ৱকু্ত্ম আনিংদ্ ীৰ্থ- 
শ্ৰীমন্নামন  মৰ্থ স্ত্ৱমসপ সহ িুৱভিািঃ পাদ্পদ্মিং প্ৰপভদ্য় || ২৪ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২৪: ঈ য়লাকা য়মলসিকাসৰগসলভগ সনভষ্ঠিন্নু প্ৰস ফল 
নীডুত্তভদ্.] 
 
দ্ৰুহয়িং ীিং হৃদ্দ্ৰুহিং মািং দ্ৰু মসনলবলা দ্দ্ৰাৱিিং ীম সৱদ্য়া 
সনিািং সৱিাৱয়  ভদ্য়া ৰচনপটুমৰ্াঽ পাদ্য় সৱদ্য়া মুি | 
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ৱাভেৱী  া ুসৱদ্য়া িসৱৰ্দ্ সৱসদ্ া য়িৌপদ্ী ৰুিপত্নয়া  
দ্য়ুসিক্ত্া িাগ িা িহি ু দ্সি া পূৱথ  ীমাঽজ্ঞ িাভ  || ২৫ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২৫: ঈ য়লাকা  া ৰ্দ্সি স্পষ্টভ  নীডুত্তভদ্ মত্ত ু
অজ্ঞানৱন্নু নাশপসড ুত্তভদ্.] 
 
িা য়ািং শুশ্ৰূ ুৰা ীিঃ কুৰুকুল জনভন ক্ষত্ৰ সৱভপ্ৰা সদ্ া য়ািং 
ব্ৰে য়ািং বৃিংসহ া য়ািং সচস  ুখ ৱপু া কৃষ্ণনামা স্পদ্া য়াম | 
সনভ থ দ্া য়ািং সৱভশ াসৱৱৱ ৱচন সৱ িা য়া মু া য়াম অমূ য়ািং 
 ু য়িং চ য়ক্ষমভদ্ য়িঃ  ৰস জ সৱল  য়িাচভনভ য়া নভমাঽস্তু || ২৬ 
|| 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২৬: ঈ য়লাকা গুৰু  সক্ত্ নীডুত্তভদ্.] 
 
গচ্চন য় ৌগিংসিকাৰ্থিং পসৰ্  হনুম িঃ পুে মে য়  ীমিঃ 
য়প্ৰাদ্ধ ুথ িং নাশকত্  ত্ৱমুমুৰু ৱপু া  ী িা মা ভচস  | 
পূৰ্থজ্ঞাভনৌ জভ াভস্ত গুৰু ম ৱপুভ ািঃ শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থ 
ৰীডামাত্ৰিং  ভদ্   প্ৰমদ্দ্  ুসিিািং য়মাহক য়ৱৱ   াজাম || ২৭ 
|| 
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[ফলশ্ৰুস িঃ ২৭: ঈ য়লাকা ওব্বৰ য়কল গলসি িশস্ ন্ন ু
নীডুত্তভদ্.] 
 
বহ্ৱীিঃ য়কাটীৰটীকিঃ কুসটল কটুম ী নুত্কটা য়টাপভকাপান 
িাক চ ত্ৱিং  ত্ৱৰত্ৱা েৰৰ্দ্ গদ্িা য়পাৰ্িা মাস ৰ্াৰীন | 
উন্মৰ্য়া  ৰ্য়সমৰ্য়া ত্ৱৱচন ৱচনা নুত্পৰ্ িািংস্তৰ্া  
ঽনয়ান্প্ৰািেিঃ স্ৱসপ্ৰিাৱি সপ্ৰি ম কু ুমিং প্ৰাৰ্  ৱস্ম নমভস্ত || 
২৮ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ২৮: ঈ য়লাকা  ুিু মত্তু ৱিংচভনি সৱৰুদ্ধ ৰসক্ষ ুত্তভদ্.] 
 
মধ্ৱা 
 
য়দ্হা দ্তু্ৰাসম  ানাম অসিপস  ৰ  াম অৰমাদ্ ৱৰবসুদ্ধিঃ 
ৰুদ্ধিঃ য়ৰাৱিক ৱশয়িঃ কৃসমসৰৱ মসৰ্মান দ্ষৃু্ক ী সনসি িাৰ্থম | 
চভৰ  ূচৰ য়ম য় ৰকচসমৱ  ািং য়চ  িঃ কষ্ট শাস্ত্ৰিং 
দ্সু্তকথ িং চৰপাভৰ্ গুৰ্গৰ্ সৱৰহিং জীৱ ািং চাসিকৃ য় || ২৯ || 
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[ফলশ্ৰুস িঃ ২৯: ঈ য়লাকাৱু সনমন্নু  মাজভক্ক য়হচু্চ 
জনসপ্ৰিভগাসল ুত্তভদ্ মত্ত ুয়বভলবালৱুিংভ  মাডুত্তভদ্.] 
 
 দ্দুি য়ৰক্ষানু াৰা ত্কস পিকুনৱৰ ৰাদ্ৃভ াঽৱনয় সৱথ ৃভষ্টা 
ব্ৰোঽহিং সনগুথভৰ্াঽহিং সৱ ৰ্ সমদ্সমস  য়হয়  পা িংড ৱাদ্িঃ | 
 দ্য়ুক্ত্য়া  া জাল প্ৰ ৰসৱ  ৰূ দ্দাহদ্ক্ষ প্ৰমাৰ্  
জ্জৱালা মালািভৰাঽসিিঃ পৱন সৱজিভ  য় ঽৱ  াৰ সৃ্ত ীিিঃ || 
৩০ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩০: ঈ য়লাকাৱু চভচথগলসি িশস্ ন্নু নীডুত্তভদ্.] 
 
আভৰাশিংভ া সনআশা  ি ৰসৱ ৱশস্ৱাশিা সিন্নদ্পথা 
ৱাশিংভ া য়দ্শনাশ সস্ত্ৱস  ব  কুসিিািং নাশমাশা দ্শাঽশু | 
িাৱিংভ া ঽেীলশীলা সৱ ৰ্ শপৰ্ শাপাসশৱািঃ শািং ভশৌিথা  
স্ত্ৱৱৱয়াখয়া স িংহনাভদ্  পসদ্ দ্দ্ৃসশভৰ মাসিভগা মািৱভস্ত || ৩১ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩১: ঈ য়লাকা ওব্বৰ শত্ৰুগলন্নু য় াসল ুত্তভদ্.] 
 
সত্ৰষ্ণৱভপয় ৱাৱ াভৰ ষ্ণৱসৰস ৰপঘৃৰ্িং সহিংস ভ া সনসৱথকাৰিঃ 
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 ৱথজ্ঞিঃ  ৱথশসক্ত্িঃ  কল গুৰ্গৰ্া পূৰ্থৰূপ প্ৰগল্ িঃ | 
স্ৱেিঃ স্ৱেিংদ্ মৃ ুয়িঃ  ুখিস   ুজনিং য়দ্ৱ সকিং সচত্ৰমত্ৰ 
ত্ৰা া ি য় সত্ৰিামা জগদ্ ু ৱশগিং সকিংকৰািঃ শিংকৰাদ্য়ািঃ || ৩২ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩২: ঈ য়লাকা অকাসলক মৰৰ্ৱন্নু  ভডিুত্তভদ্ মত্ত ু
খয়াস িন্নু  াসি ল ু হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
উদ্য়ন মিংদ্সস্ম শ্ৰী মৃদ্মুিুমিুৰা লাপপী িূ িাৰাপ 
ঊৰা য় ভকাপশািং া  ুখ ুজনমভনাভলাচনা পীিমানম| 
 িংিভক্ষয়  ুিংদ্ৰিং িং দ্হুসদ্হ মহদ্ানিংদ্ম আনিংদ্ ীৰ্থ 
শ্ৰীমদ্ ৱভৰিংদ্সুবিংবিং দ্সুৰ  নুদ্সুদ্ িং সন য়দ্াহিং কদ্ানু || ৩৩ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩৩: ঈ য়লাকা প্ৰবল মত্ত ুআক থক ৱয়সক্ত্ত্ৱৱন্নু 
অস ৱৃসদ্ধপসড লু  হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
প্ৰাচীনা চীৰ্থপুভৰ্য়া চ্চিচ ুৰ ৰা চাৰ শ্চাৰুসচত্তা  
ন ুয়চ্চািং য়ৰাচিিং ীিং শ্ৰুস সচ ৱচনািং োৱ কািংভশ্চাদ্য় চুিংচূন | 
ৱয়াখয়া মুত্খা  দ্িুঃখািং সচৰমুসচ  মহাচািথ সচিং াৰ  ািংভস্ত 
সচত্ৰািং  োস্ত্ৰ ক থ  শ্চৰৰ্ পসৰচৰািং ছ্ৰাৱিা স্মািংশ্চ সকিংসচ  || ৩৪ 
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|| 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩৪: ঈ য়লাকা ওব্বৰ আশিগলন্নু পূৱৰ ুত্তভদ্ মত্ত ু
আভ গলন্ন ুপসৰৰ্ামকাসৰিাসগ স সল ুৱ  ামৰ্য়থ নীডুত্তভদ্.] 
 
পীভঠ ৰভত্নাপেৄভপ্ত ৰুসচৰ ৰুসচমসৰ্ য়জয়াস  া  সন্ন ণ্ণিং 
ব্ৰোৰ্িং  াসৱনিংত্ৱািং জ্জৱলস  সনজপভদ্ নৱসদ্কাদ্য়াসহ সৱদ্য়ািঃ | 
য় ৱিংভ  মূস থ ম য়িঃ  ুচসৰ  চসৰ িং  াস  গিংিৱথ গী িং 
প্ৰভ য়কিং য়দ্ৱ  িং ত্স্ৱসপ  ৱ  গৱন নস থ   য়দ্য়াৱিূ ু || ৩৫ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩৫: ঈ য়লাকা য়হ ৰু মত্ত ুখয়াস িন্নু  াসি ল ু হাি 
মাডুত্তভদ্.] 
 
 ানু য়ৰাৱশৰজস্ৰিং জসন মৃস সনৰিা দ্ূয়সমথ মালাসৱভলঽসস্মন 
 িং াৰা য়ধৌসনমিািং ছৰৰ্ মশৰৰ্া সনেভ া ৱীক্ষয় জিং ূন | 
িুষ্মাস িঃ প্ৰাসৰ্থ িঃ  ঞ জলসনসি শিনিঃ   য়ৱ য়ািং মহভ থ  
ৱয়থক্ত্সশ্চ ন্মাত্ৰমূস থ ৰ নখল ু গৱ িঃ প্ৰাকৃভ া জা ু য়দ্হিঃ || ৩৬ 
|| 
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[ফলশ্ৰুস িঃ ৩৬: ঈ য়লাকাৱু য়লৌসকক লগত্তুগলন্নু সবসড ুৱুদ্ ু
মত্ত ুউত্তম মক্কলন্নু পভডিুৱুদ্ভক্ক  হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
অস্তৱয়স্তিং  মস্ত শ্ৰুস গ  মিৱম ৰত্নপূগিং িৰ্ািংৱি  
ৰৰ্থিং য়লাভকাপ কৃৱ য় গুৰ্গৰ্ সনলিিঃ  ূত্ৰিা মা  কৃত্নম | 
য়িাঽভ ৌ ৱয়া াস িান স্তমহ মহৰহৰ  সক্ত্ স্ত  প্ৰ াদ্া  
 ভদ্য়াসৱভদ্য়া পলৱধয় গুৰু ম মগুৰুিং য়দ্ৱভদ্ৱিং নমাসম || ৩৭ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩৭: ঈ য়লাকা নষ্টগসলিংদ্ য়চ সৰস ভকািলু  হাি 
মাডুত্তভদ্.] 
 
আজ্ঞামন অৱনয়ৰিািথািং সশৰস  পসৰ ৰ িসি য়কাটীৰ য়কাভটৌ 
কৃষ্ণ য়া সেষ্টকমথা দ্িদ্নু  ৰৰ্া দ্সৰ্থভ া য়দ্ৱ িংৱঘিঃ | 
 ূমাৱাগ য়  ূমন্ন অ ুকৰ মকভৰা ব্ৰথে ূত্ৰ য়  া য়িং 
দ্ ুথ া য়িং ৱয় য়দ্ভ য়া মথসৰ্ম  উসদ্ িং য়ৱদ্  দ্য়ুসক্ত্ স স্ত্ৱম || 
৩৮ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩৮: ঈ য়লাকা হৰ্ৱন্নু গসল ল ু হাি মাডুত্তভদ্.] 
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 ূত্ৱা য়ক্ষভত্ৰ সৱশুভদ্ধ সৱৱজগৰ্ সনলভি ৰূপয়পী ঠাস িাভন 
 ত্ৰাসপ ব্ৰেজাস  সস্ত্ৰ ুৱনসৱশভদ্ মিয় য়গহাখয়ভগভহ | 
পাসৰ ৱ্ৰাজয়াসিৰাজিঃ পুনৰসপ বদ্ৰীিং প্ৰাপয় কৃষ্ণিং চনত্ৱা 
কৃত্ৱা  া য়াসৰ্  ময়গ ৱয় নু চ  ৱান  াৰ াৰ্থ প্ৰকাশম || 
৩৯ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৩৯: ঈ য়লাকাৱু মক্কসলিংদ্ লা  পভডিল ুঅনকূল 
মাডুত্তভদ্.] 
 
ৱিংভদ্  িং ত্ৱা  ুপূৰ্থ প্ৰমস  মনুসদ্না য় সৱ িং য়দ্ৱৱৃিংৱদ্  
ৱথিংভদ্ ৱিংদ্াৰুমীভশ সেি উ  সনি িং শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থম | 
ৱিংভদ্ মিংদ্াসকনী     সৰদ্ মলজলা য় ক াসিকয়  িংগিং 
ৱিংভদ্ঽহিং য়দ্ৱ  ক্ত্য়া  ৱ ি দ্হনিং  জ্জনান য়মাদ্িিং ম || ৪০ || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৪০: ঈ য়লাকাৱু গ্ৰহগল য়কট্ট পসৰৰ্ামগলন্নু 
পসৰহসৰ ুত্তভদ্.] 
 
ফলশ্ৰুস িঃ 
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 ুব্ৰেৰ্য়াখয়  ূভৰিঃ  ু  ইস   ু ৃশিং য়কশৱা নিংদ্  ীৰ্থ- 
শ্ৰীম  পাদ্াে ক্ত্িঃ স্তুস  মকৃ  হভৰৰ ৱািুভদ্ৱ য় চা য় | 
 ত্পাদ্াৰ চাদ্ভৰৰ্ গ্ৰসৰ্ পদ্ল  ন্মালিা য়ত্ৱ িা য়ি 
 িংৰািয়া মূনমিংস  প্ৰ   মস গুৰ্া মুসক্ত্ভমভ  ৱ্ৰজিংস  || ৪১ || 
|| ইস  কসৱকুলস লক শ্ৰীম  সত্ৰসৱৰমপিংসড াচািথ কৃ া 
ৱািুস্তুস িঃ  িংপূৰ্থা || 
 
[ফলশ্ৰুস িঃ ৪১: ঈ য়লাকাৱু য়লৌসকক লগত্তুগসলিংদ্ 
সবডুগভডভগািুত্তভদ্.] 
 
|| শ্ৰী নৰস িংহনখস্তুস িঃ || 
 
পািংত্ৱস্মান পুৰুহূ ৱৱসৰবলৱন মা িংগ মাদ্য়দ্ঘটা 
কুিংভ াচ্চাসি সৱপাটনাসি কপটু প্ৰভ য়ক ৱজ্ৰাসি ািঃ | 
শ্ৰীমত্কিংঠীৰৱা য় প্ৰ   ুনখৰা দ্াসৰ াৰাস দ্ূৰ  
প্ৰধ্ৱ স্তধ্ৱািং শািং  প্ৰসৱ  মন া  াসৱ া  ূসৰ াৱগিঃ || ১ || 
 
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলিন ননভৱসশ  ুভস্ত  মিং 
পশয়াম িুত্তমৱস্তু দ্ূৰ ৰভ া আপাস্তিং ৰভ া য়িাঽষ্টমিঃ | 
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িভিা য় াত্কৰ দ্ক্ষভনত্ৰকুসটল প্ৰািংভ াসি াসি সু্ফৰ  
খভদ্য়া য় াপম সৱষু্ফসলিংগ  স  া ব্ৰভেশ শভৰাত্কৰািঃ || ২ || 
 
পুৰস্চৰৰ্ 
 
 
|| শ্ৰী নৰস িংহনখস্তুস িঃ || 
 
পািংত্ৱস্মান পুৰুহূ ৱৱসৰবলৱন মা িংগ মাদ্য়দ্ঘটা 
কুিংভ াচ্চাসি সৱপাটনাসি কপটু প্ৰভ য়ক ৱজ্ৰাসি ািঃ | 
শ্ৰীমত্কিংঠীৰৱা য় প্ৰ   ুনখৰা দ্াসৰ াৰাস দ্ূৰ  
প্ৰধ্ৱ স্তধ্ৱািং শািং  প্ৰসৱ  মন া  াসৱ া  ূসৰ াৱগিঃ || ১ || 
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলিন ননভৱসশ  ুভস্ত  মিং 
পশয়াম িুত্তমৱস্তু দ্ূৰ ৰভ া আপাস্তিং ৰভ া য়িাঽষ্টমিঃ | 
িভিা য় াত্কৰ দ্ক্ষভনত্ৰকুসটল প্ৰািংভ াসি াসি সু্ফৰ  
খভদ্য়া য় াপম সৱষু্ফসলিংগ  স  া ব্ৰভেশ শভৰাত্কৰািঃ || ২ || 
|| ইস  শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থ  গৱ  পাদ্কৃ া শ্ৰী নৰস িংহ 
নখস্তুস িঃ  িংপূৰ্থা || 
ফলশ্ৰুস িঃ 
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 ুব্ৰেৰ্য়াখয়  ূভৰিঃ  ু  ইস   ু ৃশিং য়কশৱা নিংদ্  ীৰ্থ- 
শ্ৰীম  পাদ্াে ক্ত্িঃ স্তুস  মকৃ  হভৰৰ ৱািুভদ্ৱ য় চা য় | 
 ত্পাদ্াৰ চাদ্ভৰৰ্ গ্ৰসৰ্ পদ্ল  ন্মালিা য়ত্ৱ িা য়ি 
 িংৰািয়া মূনমিংস  প্ৰ   মস গুৰ্া মুসক্ত্ভমভ  ৱ্ৰজিংস  || ৪১ || 
|| ইস  কসৱকুলস লক শ্ৰীম  সত্ৰসৱৰমপিংসড াচািথ কৃ া 
ৱািুস্তুস িঃ  িংপূৰ্থা || 
 
মধ্ৱা 
ৱিংভদ্  িং ত্ৱা  ুপূৰ্থ প্ৰমস  মনুসদ্না য় সৱ িং য়দ্ৱৱৃিংৱদ্  
ৱথিংভদ্ ৱিংদ্াৰুমীভশ সেি উ  সনি িং শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থম | 
ৱিংভদ্ মিংদ্াসকনী     সৰদ্ মলজলা য় ক াসিকয়  িংগিং 
ৱিংভদ্ঽহিং য়দ্ৱ  ক্ত্য়া  ৱ ি দ্হনিং  জ্জনান য়মাদ্িিং ম || ৪০ || 
 
 ূত্ৱা য়ক্ষভত্ৰ সৱশুভদ্ধ সৱৱজগৰ্ সনলভি ৰূপয়পী ঠাস িাভন 
 ত্ৰাসপ ব্ৰেজাস  সস্ত্ৰ ুৱনসৱশভদ্ মিয় য়গহাখয়ভগভহ | 
পাসৰ ৱ্ৰাজয়াসিৰাজিঃ পুনৰসপ বদ্ৰীিং প্ৰাপয় কৃষ্ণিং চনত্ৱা 
কৃত্ৱা  া য়াসৰ্  ময়গ ৱয় নু চ  ৱান  াৰ াৰ্থ প্ৰকাশম || 
৩৯ || 
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আজ্ঞামন অৱনয়ৰিািথািং সশৰস  পসৰ ৰ িসি য়কাটীৰ য়কাভটৌ 
কৃষ্ণ য়া সেষ্টকমথা দ্িদ্নু  ৰৰ্া দ্সৰ্থভ া য়দ্ৱ িংৱঘিঃ | 
 ূমাৱাগ য়  ূমন্ন অ ুকৰ মকভৰা ব্ৰথে ূত্ৰ য়  া য়িং 
দ্ ুথ া য়িং ৱয় য়দ্ভ য়া মথসৰ্ম  উসদ্ িং য়ৱদ্  দ্য়ুসক্ত্ স স্ত্ৱম || 
৩৮ || 
 
অস্তৱয়স্তিং  মস্ত শ্ৰুস গ  মিৱম ৰত্নপূগিং িৰ্ািংৱি  
ৰৰ্থিং য়লাভকাপ কৃৱ য় গুৰ্গৰ্ সনলিিঃ  ূত্ৰিা মা  কৃত্নম | 
য়িাঽভ ৌ ৱয়া াস িান স্তমহ মহৰহৰ  সক্ত্ স্ত  প্ৰ াদ্া  
 ভদ্য়াসৱভদ্য়া পলৱধয় গুৰু ম মগুৰুিং য়দ্ৱভদ্ৱিং নমাসম || ৩৭ || 
 
 ানু য়ৰাৱশৰজস্ৰিং জসন মৃস সনৰিা দ্ূয়সমথ মালাসৱভলঽসস্মন 
 িং াৰা য়ধৌসনমিািং ছৰৰ্ মশৰৰ্া সনেভ া ৱীক্ষয় জিং ূন | 
িুষ্মাস িঃ প্ৰাসৰ্থ িঃ  ঞ জলসনসি শিনিঃ   য়ৱ য়ািং মহভ থ  
ৱয়থক্ত্সশ্চ ন্মাত্ৰমূস থ ৰ নখল ু গৱ িঃ প্ৰাকৃভ া জা ু য়দ্হিঃ || ৩৬ 
|| 
 
পীভঠ ৰভত্নাপেৄভপ্ত ৰুসচৰ ৰুসচমসৰ্ য়জয়াস  া  সন্ন ণ্ণিং 
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ব্ৰোৰ্িং  াসৱনিংত্ৱািং জ্জৱলস  সনজপভদ্ নৱসদ্কাদ্য়াসহ সৱদ্য়ািঃ | 
য় ৱিংভ  মূস থ ম য়িঃ  ুচসৰ  চসৰ িং  াস  গিংিৱথ গী িং 
প্ৰভ য়কিং য়দ্ৱ  িং ত্স্ৱসপ  ৱ  গৱন নস থ   য়দ্য়াৱিূ ু || ৩৫ || 
 
প্ৰাচীনা চীৰ্থপুভৰ্য়া চ্চিচ ুৰ ৰা চাৰ শ্চাৰুসচত্তা  
ন ুয়চ্চািং য়ৰাচিিং ীিং শ্ৰুস সচ ৱচনািং োৱ কািংভশ্চাদ্য় চুিংচূন | 
ৱয়াখয়া মুত্খা  দ্িুঃখািং সচৰমুসচ  মহাচািথ সচিং াৰ  ািংভস্ত 
সচত্ৰািং  োস্ত্ৰ ক থ  শ্চৰৰ্ পসৰচৰািং ছ্ৰাৱিা স্মািংশ্চ সকিংসচ  || ৩৪ 
|| 
 
উদ্য়ন মিংদ্সস্ম শ্ৰী মৃদ্মুিুমিুৰা লাপপী িূ িাৰাপ 
ঊৰা য় ভকাপশািং া  ুখ ুজনমভনাভলাচনা পীিমানম| 
 িংিভক্ষয়  ুিংদ্ৰিং িং দ্হুসদ্হ মহদ্ানিংদ্ম আনিংদ্ ীৰ্থ 
শ্ৰীমদ্ ৱভৰিংদ্সুবিংবিং দ্সুৰ  নুদ্সুদ্ িং সন য়দ্াহিং কদ্ানু || ৩৩ || 
 
সত্ৰষ্ণৱভপয় ৱাৱ াভৰ ষ্ণৱসৰস ৰপঘৃৰ্িং সহিংস ভ া সনসৱথকাৰিঃ 
 ৱথজ্ঞিঃ  ৱথশসক্ত্িঃ  কল গুৰ্গৰ্া পূৰ্থৰূপ প্ৰগল্ িঃ | 
স্ৱেিঃ স্ৱেিংদ্ মৃ ুয়িঃ  ুখিস   ুজনিং য়দ্ৱ সকিং সচত্ৰমত্ৰ 
ত্ৰা া ি য় সত্ৰিামা জগদ্ ু ৱশগিং সকিংকৰািঃ শিংকৰাদ্য়ািঃ || ৩২ || 
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আভৰাশিংভ া সনআশা  ি ৰসৱ ৱশস্ৱাশিা সিন্নদ্পথা 
ৱাশিংভ া য়দ্শনাশ সস্ত্ৱস  ব  কুসিিািং নাশমাশা দ্শাঽশু | 
িাৱিংভ া ঽেীলশীলা সৱ ৰ্ শপৰ্ শাপাসশৱািঃ শািং ভশৌিথা  
স্ত্ৱৱৱয়াখয়া স িংহনাভদ্  পসদ্ দ্দ্ৃসশভৰ মাসিভগা মািৱভস্ত || ৩১ || 
 
 দ্দুি য়ৰক্ষানু াৰা ত্কস পিকুনৱৰ ৰাদ্ৃভ াঽৱনয় সৱথ ৃভষ্টা 
ব্ৰোঽহিং সনগুথভৰ্াঽহিং সৱ ৰ্ সমদ্সমস  য়হয়  পা িংড ৱাদ্িঃ | 
 দ্য়ুক্ত্য়া  া জাল প্ৰ ৰসৱ  ৰূ দ্দাহদ্ক্ষ প্ৰমাৰ্  
জ্জৱালা মালািভৰাঽসিিঃ পৱন সৱজিভ  য় ঽৱ  াৰ সৃ্ত ীিিঃ || 
৩০ || 
 
য়দ্হা দ্তু্ৰাসম  ানাম অসিপস  ৰ  াম অৰমাদ্ ৱৰবসুদ্ধিঃ 
ৰুদ্ধিঃ য়ৰাৱিক ৱশয়িঃ কৃসমসৰৱ মসৰ্মান দ্ষৃু্ক ী সনসি িাৰ্থম | 
চভৰ  ূচৰ য়ম য় ৰকচসমৱ  ািং য়চ  িঃ কষ্ট শাস্ত্ৰিং 
দ্সু্তকথ িং চৰপাভৰ্ গুৰ্গৰ্ সৱৰহিং জীৱ ািং চাসিকৃ য় || ২৯ || 
 
 ীমভ ন 
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বহ্ৱীিঃ য়কাটীৰটীকিঃ কুসটল কটুম ী নুত্কটা য়টাপভকাপান 
িাক চ ত্ৱিং  ত্ৱৰত্ৱা েৰৰ্দ্ গদ্িা য়পাৰ্িা মাস ৰ্াৰীন | 
উন্মৰ্য়া  ৰ্য়সমৰ্য়া ত্ৱৱচন ৱচনা নুত্পৰ্ িািংস্তৰ্া  
ঽনয়ান্প্ৰািেিঃ স্ৱসপ্ৰিাৱি সপ্ৰি ম কু ুমিং প্ৰাৰ্  ৱস্ম নমভস্ত || 
২৮ || 
 
গচ্চন য় ৌগিংসিকাৰ্থিং পসৰ্  হনুম িঃ পুে মে য়  ীমিঃ 
য়প্ৰাদ্ধ ুথ িং নাশকত্  ত্ৱমুমুৰু ৱপু া  ী িা মা ভচস  | 
পূৰ্থজ্ঞাভনৌ জভ াভস্ত গুৰু ম ৱপুভ ািঃ শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থ 
ৰীডামাত্ৰিং  ভদ্   প্ৰমদ্দ্  ুসিিািং য়মাহক য়ৱৱ   াজাম || ২৭ 
|| 
 
িা য়ািং শুশ্ৰূ ুৰা ীিঃ কুৰুকুল জনভন ক্ষত্ৰ সৱভপ্ৰা সদ্ া য়ািং 
ব্ৰে য়ািং বৃিংসহ া য়ািং সচস  ুখ ৱপু া কৃষ্ণনামা স্পদ্া য়াম | 
সনভ থ দ্া য়ািং সৱভশ াসৱৱৱ ৱচন সৱ িা য়া মু া য়াম অমূ য়ািং 
 ু য়িং চ য়ক্ষমভদ্ য়িঃ  ৰস জ সৱল  য়িাচভনভ য়া নভমাঽস্তু || ২৬ 
|| 
 
দ্ৰুহয়িং ীিং হৃদ্দ্ৰুহিং মািং দ্ৰু মসনলবলা দ্দ্ৰাৱিিং ীম সৱদ্য়া 
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সনিািং সৱিাৱয়  ভদ্য়া ৰচনপটুমৰ্াঽ পাদ্য় সৱদ্য়া মুি | 
ৱাভেৱী  া ুসৱদ্য়া িসৱৰ্দ্ সৱসদ্ া য়িৌপদ্ী ৰুিপত্নয়া  
দ্য়ুসিক্ত্া িাগ িা িহি ু দ্সি া পূৱথ  ীমাঽজ্ঞ িাভ  || ২৫ || 
 
য়্ষ্ণৱলা ক্ষীৰ্াট্টহা িং  ৱৰৰ্মসৰ হন্ন উদ্গভদ্া দ্দামবাভহা  
বথহ্ৱক য় ৌসহৰ্য়নীক ক্ষপৰ্  ুসনপুৰ্িং ি য়  ভৱথাত্তম য় | 
শুশ্ৰূ াৰ্থিং চকৰ্থ স্ৱিমিমৰ্ িং ৱকু্ত্ম আনিংদ্ ীৰ্থ- 
শ্ৰীমন্নামন  মৰ্থ স্ত্ৱমসপ সহ িুৱভিািঃ পাদ্পদ্মিং প্ৰপভদ্য় || ২৪ || 
 
সনমৃথদ্নন্ন অ য়িত্নিং সৱজৰৱৰজৰা  িংিকািাসি  িংিী  
নুয়ভদ্ধত্ৱিং স্ৱধ্ৱভৰ ৱা পশুসমৱ দ্মিন সৱষু্ণপক্ষদ্ সৱডীশম | 
িাৱ  প্ৰ য়ক্ষ ূ িং সনসখল মখ ুজিং  পথিা মাস ৰ্াভ ৌ 
 াৱ য়া ঽঽভিাসজ  ৃপ্তয়া সকমু ৱদ্  গৱন ৰাজ ূ িাৰ্শৱভমভি || 
২৩ || 
 
জভে সনভেন সৱভো বহুল বলবক ধ্ৱিং নাভদ্য়ন য়শাচসৱৱ  
প্ৰানুভৰাশপাৱশ ৰ ুসৱিৃস   ুখৱ য়ক চৰাজনানাম| 
 ৱস্ম য়  য়দ্ৱ কুমথিঃ কুৰুকুলপ ভি কমথৰ্া চ প্ৰৰ্ামান 
সকমথীৰিং দ্মুথ ীনািং প্ৰৰ্মমৰ্ চ য়িা নমথৰ্া সনমথমাৰ্ || ২২ || 
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হনুমন 
য়দ্ৱয়া য়দ্শপ্ৰৰ্ীস  দ্ৰুসহৰ্ হৰৱৰা ৱিয়ৰভক্ষা সৱঘা াদ্  
িাভ ভৱা দ্য়দ্দিািথিঃ  হ ুজমকভৰা িামনামা মুকুিংদ্িঃ | 
দ্ষু্প্ৰাভপ পাৰভমভষ্ঠয় কৰ লম ুলিং মূসনথ সৱনয় য় িনয়িং 
 ন্ৱন  ূিিঃ প্ৰ ূ  প্ৰৰ্ি সৱকস  া য়েক্ষৰ্ য়স্ত্ৱক্ষমাৰ্িঃ || ২১ 
|| 
 
দ্ৃষ্ণ্ৱা দ্ষু্টাসি য়পাৰিঃ সু্ফসট  কনক  ৱৱমথ ঘৃষ্টাসিকূটিং 
সনসিষ্টিং হাটকাসি প্ৰকট  ট টা কাস শিংভকা জভনাঽ ূ  | 
য়িনাভজৌ ৰাৱৰ্াসৰ সপ্ৰিনটনপটু মুথসষ্টসৰষ্টিং প্ৰভদ্ষু্টিং 
সকিং য়নভষ্ট য়ম ভ ঽষ্টা পদ্কটক সট য়ত্কাসট া মৃষ্টকাষ্ঠিঃ || ২০ || 
 
সক্ষপ্তিঃ পশ্চাত্ লীলিং শ ম ুলমভ  য়িাজনানািং য় ৌচ্চ 
স্তাৱসৱৱ স্তাৰৱািংশ্চা পুয়পললৱ ইৱ ৱয়গ্ৰবুদ্ধয়া ত্ৱিাঽ িঃ | 
স্ৱস্ৱিা নসি াস   সৰ্ৰশকলসশলা জাল  িংভে নষ্ট  
য়েদ্ািংকিঃ প্ৰাসগৱা ূ  কসপৱৰৱপু  য়স্তনমিঃ য়কৌশলাি || ১৯ || 
 
প্ৰাক পিংচা শত্ হৱস্ৰ ৱয়থৱসহ মসম িং য়িাজৱনিঃ পৱথ িং ত্ৱিং 
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িাৱ   িংজীৱনা য়দ্য়ৌ ি সনসি মসিক প্ৰাৰ্ লিংকামৱন ীিঃ | 
অিাক্ষী দ্তু্প িং িং    উ  সগসৰমু  পাটিিং িং গৃহীত্ৱা 
িািং িং য়খ ৰাঘৱািংভিৌ প্ৰৰ্ মসপ  ৱদ্ কক্ষভৰ্ ত্ৱািং সহ য়লাকিঃ || 
১৮ || 
ৱিংভদ্ঽহিং  িং হনূমান ইস  মসহ মহা য়পৌৰুভ া বাহুশালী 
খয়া  য়স্তঽভগ্ৰয়াঽৱ াৰিঃ  সহ  ইহ বহু ব্ৰে চিথাসদ্ িৱমথিঃ | 
 ভনহানািং  হস্ৱান অহৰহৰসহ িং সনদ্থহন য়দ্হ াজাম  
অিংভহা য়মাহাপভহািিঃ স্পৃহিস  মহ ীিং  সক্ত্মদ্য়াসপ ৰাভম || ১৭ 
|| 
 
মূলা ৱািু 
 ত্ত্ৱজ্ঞান মুসক্ত্ াজিঃ  ুখিস  সহ গুভৰা য়িাগয় া  াৰ ময়াদ্  
আিভত্  সমেবুদ্ধীিং সস্ত্ৰসদ্ৱসনৰি ূ য়গাচৰা সন্ন য়বদ্ধান | 
 াসমস্ৰািং িাসদ্কাভখয়  মস   ুবহুলিং দ্িুঃখ ি য়নয় ৰ্াজ্ঞান 
সৱভষ্ণা ৰাজ্ঞা স সৰিিং শ্ৰুস শ সমস  হা াসদ্চাঽ কৰ্থিামিঃ || ১৬ 
|| 
 
সৱভষ্ণা ৰ ুয়ত্তমত্ৱাদ্ অসখলগুৰ্গৱৰ্ স্তত্ৰ  সক্ত্িং গসৰষ্ঠাম  
আসেভষ্ট শ্ৰীিৰা য়াম অমুমৰ্ পসৰৱাৰাত্মনা য় ৱভক ু | 
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িিঃ  িংিভত্ত সৱসৰিংভচ ৰ্শৱ নসৱহগপা নিং ৰুভিিংিপূভৱথ  
ষ্ণৱািয়ািিং স্তাৰ ময়িং সু্ফটমৱস   দ্া ৱািুৰস্মদ্ গুৰুস্তম || ১৫ || 
 
মা ভমথ মা সৰৰ্শৱন সপ ৰ ুলগুভৰা ভ্ৰা সৰষ্টাপ্ত বিংভিা 
স্ৱাসমন  ৱথািং ৰাত্মন নজৰজৰসি ৰ জন্ম মৃ য়াম অিানাম | 
য়গাসৱিংভদ্ য়দ্সহ  সক্ত্িং  ৱস  চ  গৱন্ন ঊসজথ  ািং সনসনথসমত্তািং 
সনৱয়থাজািং সনশ্চলািং  দ্গুৰ্গৰ্ বৃহ ীিং শাৰ্শৱ ীম আশুভদ্ৱ || ১৪ 
| 
 
কু্ষত্ ক্ষামান ৰূক্ষৰভক্ষা ৰদ্খৰনখৰ কু্ষণ্ণ সৱভক্ষাস   াক্ষান 
আমিা নিংিকূভপ কু্ষৰমুখ মুখৱৰিঃ পসক্ষস  সৱথক্ষ ািংগান | 
পূিা  ৃঙ্মূত্ৰসৱষ্ঠা কৃসমকুল কসলভল  ত্ ক্ষৰ্ সক্ষপ্তশক্ত্য়া  
দ্য়স্ত্ৰ ৱ্ৰা াসদ্ ািংস্ত্ৱ সৱৱৱ  উপসজহভ  ৱজ্ৰকল্পা জলূকািঃ || 
১৩ || 
 
অসস্মন্ন স্মদ্গুৰূৰ্ািং হসৰচৰৰ্ সচৰিয়ান  ন্মিংগলানািং 
িুষ্মাকিং পাৰ্শৱথ  ূসমিং িৃ ৰৰ্ৰসৰ্ক স্ৱসগথভ ৱয়ািং প্ৰপন্নিঃ | 
িসূ্তদ্াভস্ত  আভস্ত অসি ৱম  ুল  য়েশ সনভমাকমস্ত  
প্ৰািানিংদ্িং কৰ্িংসচ ন্নৱ স     িং পিংচ কভষ্টঽস  কভষ্ট || ১২ || 
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উত্তপ্তা  ুয়ত্কটসত্ৱট  প্ৰকটকটকট ধ্ৱান িংঘট্ট য়নাদ্য়সৱৱদ্ 
িুৱৱয় ঊঢ্সু্ফসলিংগ প্ৰকৰ সৱসকৰভৰ্া ত্্ৱাসৰ্ভ  বাসি ািংগান | 
উদ্গাঢ্িং পা য়মানা  মস     ই িঃ সকিংকৱৰিঃ পিংসকভলভ  
পিংসক্ত্গ্ৰথাৱৰ্ািং গসৰম্ৰ্া গ্লপিস সহ ৱ য়ৱৱৱস ভৰ্া সৱৱৱদ্াদ্য় || 
১১ || 
আনিংদ্া ন্মিংদ্মিংদ্া দ্দ্স সহ মৰু িঃ কুিংদ্ মিংদ্াৰ নিংদ্য়া  
ৱ য়থাভমাদ্ান দ্িানা মৃদ্পদ্মুসদ্ভ া দ্গী ৱকিঃ  ুিংদ্ৰীৰ্াম | 
ৱৃিংৱদ্ ৰাৱিংদ্য়মুভক্ত্িং ৱৱসহ মগুমদ্ নাহীিংি য়দ্ভৱিংিভ ভৱয় 
য়মৌকুিংভদ্ মিংদ্ভৰঽসস্মন নসৱৰ মুদ্িন য়মাসদ্নািং য়দ্ৱভদ্ৱ || ১০ || 
 
য়িঽমুিং  াৱিং  জিংভ   ুৰমুখ  ুজনা ৰাসি িং য়   ৃ ীিিং 
 া িংভ   া ুৱৰভস্ত  হচৰচসলৱ  শ্চামৱৰ শ্চাৰুভৱ ািঃ | 
নৱকুিংভঠ কিংঠলি সিৰশুসচ সৱল   কািংস   াৰুৰ্য়লীলা  
লাৱৰ্য়া পূৰ্থকািং া কুচ ৰ ুল া য়ে   ভমাদ্  ািংিািঃ || ৯ || 
 
 াভভ্ৰাষ্ণা  ীশু শুভ্ৰ প্ৰ ম  িনভ া  ূসৰ  ূ  ৃসৱৱ  ূস  
ভ্ৰাসজষু্ণ  ূথ  ঋ  ূৰ্ািং  ৱনমসপ সৱভ া ঽভ সদ্ বভভ্ৰ ব ূভৱ | 
য়িনভ্ৰূ সৱভ্ৰমভস্ত ভ্ৰমি ু  ু ৃশিং ব ৃথ  ৱদ্দুৰ  ৃ াশান 
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ভ্ৰািংস ৰ য় দ্াৱ  া   সত্ৱস   িমস   ূৰ য় াক্ষয়ভ া 
মাসিস কূ্ষন || ৮ || 
 
মূিথভনয় য় াঽংিংজসলভমথ দ্ৃঢ্ ৰ সমহভ  বিয়ভ  বিংি পাশ  
য়েভত্ৰ দ্াভত্ৰ  ুখানািং  জস   ুসৱ  সৱ য় সৱৱিাভত্ৰ দ্য়ু ভত্ৰথ | 
অ য়িং িং  িং  িংত্ৱিং প্ৰসদ্শ পদ্িুভগ হিং   িং াপ  াজাম  
অস্মাকিং  সক্ত্ভমকািং  গৱ  উ ভ  মািৱ য়াৰ্ ৱাভিািঃ || ৭ || 
 
মিংগলাচৰৰ্ 
 িং াভৰা ত্তাপসনভ য়া পশমদ্ দ্ি য়নহহা  ািংবপুূৰ  
য়প্ৰাদ্য় সৱৱদ্য়ানৱদ্য় দ্য়ুস মসৰ্ সকৰৰ্ য়েসৰ্  িংপূসৰ াশিঃ| 
শ্ৰীৱত্ ািং কাসিৱাভ া সচ  ৰ ৰল শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থ  
ক্ষীৰািংভ া সিসৱথস িংদ্য়াদ্  ৱদ্নস ম িং  ূসৰভম  ূস ভহ ুিঃ || ৬ 
|| 
 
উদ্য়সৱৱদ্য়ু  সৱপ্ৰচিংডািং সনজৰুসচসনকৰ ৱয়াপ্ত য়লাকাৱকাভশা 
সবভ্ৰদ্  ীভমা  ুভজভিা ঽ ুয়সদ্ সদ্নকৰা  ািংগদ্াঢ্য় প্ৰকািংভড | 
ৱীভিথা দ্ধািথািং গদ্াগ্ৰয়াম িসমহ  ুমস িং ৱািুভদ্ভৱা সৱদ্িয়  
আদ্িয়াত্ম জ্জানভন া িস ৱৰ মসহভ া  ূসম  ূ া মসৰ্ভমথ || ৫ || 
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অ য়া সৱষ্ক ুথ কামিং কসলমলকলুভ  ঽসস্মন্জভন জ্ঞানমাগথিং 
ৱিংদ্য়িং চিংভিিংি ৰুি দ্য়ুমসৰ্ ফসৰ্ৱভিা নািকাৱদ্য়সৰ হাদ্য় | 
মধ্ৱাখয়িং মিংত্ৰস দ্ধিং সকমু  কৃ ৱভ া মাৰু   য়াৱ াৰিং 
পা াৰিং পাৰভমষ্ঠয়িং পদ্মপসৱপদ্িঃ প্ৰাপ্তুৰা পন্নপুিং াম || ৪ || 
জন্মাসি ৱয়ািুয়পাসি প্ৰস হস  সৱৰহ প্ৰাপকাৰ্ািং গুৰ্ানাম  
অগ্ৰয়াৰ্াম মপথকাৰ্ািং সচৰমুসদ্  সচদ্ানিংদ্  িংভদ্াহদ্ানাম| 
এভ  া য়ম  য়দ্া  প্ৰমুস   মন ািং য়ৱৱস ৰ্ািং দ্ূ কাৰ্ািং 
নদ্ য়ানাম আস থ মিংভি  মস  সৱদ্ি ািং  িংস্তভৱ নাসস্ম শক্ত্িঃ || ৩ 
|| 
 
উত্কিংঠা কুিংঠভকালা হলজৱসৱসদ্ া জস্ৰ য় ৱানুৱৃদ্ধ  
প্ৰাজ্জা ত্মজ্ঞানিূ ািং ি ম  ুমভনা য়মৌসলৰত্নাৱ লীনাম| 
 কু্ত্য় য়িকাৱগাড প্ৰঘটন িটা ত্কাৰ  িংঘৃ য়মাৰ্ প্ৰািং  
প্ৰািংগ্ৰয়ািংসি পীঠ ত্ত্সৰ্ কনকৰজিঃ সপিংজৰা ৰিংসজ াশািঃ ||২|| 
 
ওম || শ্ৰীমদ্ সৱষ্ণ্ৱিংসিসনষ্ঠা আস গুৰ্ গুৰু ম শ্ৰীমদ্ানিংদ্ ীৰ্থ  
নত্ৰভলাকয়া চািথ পাভদ্া জ্জজ্জৱলজল জল    পািং  য়ৱাঽস্মান 
পুনিং ু | 
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ৱাচািং িত্ৰ প্ৰভৰ্ত্ৰী সত্ৰ ুৱন মসহ া শাৰদ্া শাৰভদ্িংদ্ ু 
য়জয়াত্না  িসস্ম শ্ৰী িৱসল ককু া য়প্ৰম  াৰিংব াৰ || ১ || 
 
|| শ্ৰী নৰস িংহনখস্তুস িঃ || 
 
পািংত্ৱস্মান পুৰুহূ ৱৱসৰবলৱন মা িংগ মাদ্য়দ্ঘটা 
কুিংভ াচ্চাসি সৱপাটনাসি কপটু প্ৰভ য়ক ৱজ্ৰাসি ািঃ | 
শ্ৰীমত্কিংঠীৰৱা য় প্ৰ   ুনখৰা দ্াসৰ াৰাস দ্ূৰ  
প্ৰধ্ৱ স্তধ্ৱািং শািং  প্ৰসৱ  মন া  াসৱ া  ূসৰ াৱগিঃ || ১ || 
 
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলিন ননভৱসশ  ুভস্ত  মিং 
পশয়াম িুত্তমৱস্তু দ্ূৰ ৰভ া আপাস্তিং ৰভ া য়িাঽষ্টমিঃ | 
িভিা য় াত্কৰ দ্ক্ষভনত্ৰকুসটল প্ৰািংভ াসি াসি সু্ফৰ  
খভদ্য়া য় াপম সৱষু্ফসলিংগ  স  া ব্ৰভেশ শভৰাত্কৰািঃ || ২ || 
 
|| ইস  শ্ৰীমদ্ আনিংদ্ ীৰ্থ  গৱ  পাদ্কৃ া শ্ৰী নৰস িংহ 
নখস্তুস িঃ  িংপূৰ্থা || 


