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|| শ্রী নরস িংহনখস্তুস িঃ || 
 
পািংত্বস্মান পুরুহূ বৈসরৈলৈন মা িংগ মাদ্য়দ্ঘটা 
কুিংভ াচ্চাসি সৈপাটনাসি কপটু প্রভ য়ক ৈজ্রাসি ািঃ | 
শ্রীমত্কিংঠীরৈা য় প্র   ুনখরা দ্াসর ারাস দ্ূর  
প্রধ্ব স্তধ্বািং শািং  প্রসৈ  মন া  াসৈ া  ূসর াবগিঃ || ১ || 
 
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলিন ননভৈসশ  ুভস্ত  মিং 
পশয়াম িুত্তমৈস্তু দ্ূর রভ া আপাস্তিং রভ া য়িাঽষ্টমিঃ | 
িভিা য় াত্কর দ্ক্ষভনত্রকুসটল প্রািংভ াসি াসি সু্ফর  
খভদ্য়া য় াপম সৈষু্ফসলিংগ  স  া ব্রভেশ শভরাত্করািঃ || ২ || 
|| ইস  শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থ  গৈ  পাদ্কৃ া শ্রী নরস িংহ 
নখস্তুস িঃ  িংপূর্থা || 
 
মিংগলাচরর্ 
 
ওম || শ্রীমদ্ সৈষ্ণ্বিংসিসনষ্ঠা আস গুর্ গুরু ম শ্রীমদ্ানিংদ্ ীর্থ  
নত্রভলাকয়া চািথ পাভদ্া জ্জ্বলজল জল    পািং  য়ৈাঽস্মান 
পুনিং ু | 
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ৈাচািং িত্র প্রভর্ত্রী সত্র ুৈন মসহ া শারদ্া শারভদ্িংদ্ ু 
য়জয়াত্না  িসস্ম শ্রী িৈসল ককু া য়প্রম  ারিংৈ ার || ১ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১: ঈ য়লাকা  া র্ মত্ত ুসচিং ভনিসি স্পষ্টভ  
নীডুত্তভদ্.] 
 
উত্কিংঠা কুিংঠভকালা হলজৈসৈসদ্ া জস্র য় ৈানুৈৃদ্ধ  
প্রাজ্জা ত্মজ্ঞানিূ ািং ি ম  ুমভনা য়মৌসলরত্নাৈ লীনাম| 
 কু্ত্য় য়িকাৈগাড প্রঘটন িটা ত্কার  িংঘৃ য়মার্ প্রািং  
প্রািংগ্রয়ািংসি পীঠ ত্ত্সর্ কনকরজিঃ সপিংজরা রিংসজ াশািঃ ||২|| 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২: ঈ য়লাকা ওব্বর আভলাচভন প্রসরভিিন্নু 
 ুিাসর ুত্তভদ্.] 
 
জন্মাসি ৈয়ািুয়পাসি প্রস হস  সৈরহ প্রাপকার্ািং গুর্ানাম  
অগ্রয়ার্াম মপথকার্ািং সচরমুসদ্  সচদ্ানিংদ্  িংভদ্াহদ্ানাম| 
এভ  া য়ম  য়দ্া  প্রমুস   মন ািং য়েস র্ািং দ্ূ কার্ািং 
নদ্ য়ানাম আস থ মিংভি  মস  সৈদ্ি ািং  িংস্তভৈ নাসস্ম শক্ত্িঃ || ৩ 
|| 
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[ফলশ্রুস িঃ ৩: ঈ য়লাকা অভড ভডগল ুমত্ত ুদ্িুঃখসদ্িংদ্ 
স্বা িংত্রয়ৈন্নু নীডুত্তভদ্] 
 
অ য়া সৈষ্ক ুথ কামিং কসলমলকলুভ  ঽসস্মন্জভন জ্ঞানমাগথিং 
ৈিংদ্য়িং চিংভিিংি রুি দ্য়ুমসর্ ফসর্ৈভিা নািকাবদ্য়সর হাদ্য় | 
মধ্বাখয়িং মিংত্রস দ্ধিং সকমু  কৃ ৈভ া মারু   য়াৈ ারিং 
পা ারিং পারভমষ্ঠয়িং পদ্মপসৈপদ্িঃ প্রাপ্তুরা পন্নপুিং াম || ৪ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৪: ঈ য়লাকা মিংত্রগলু মত্ত ুজাপগল পঠর্দ্সি 
িশস্ ন্ন ুনীডুত্তভদ্.] 
 
উদ্য়সেদ্য়ু  সৈপ্রচিংডািং সনজরুসচসনকর ৈয়াপ্ত য়লাকাৈকাভশা 
সৈভ্রদ্  ীভমা  ুভজভিা ঽ ুয়সদ্ সদ্নকরা  ািংগদ্াঢ্য় প্রকািংভড | 
ৈীভিথা দ্ধািথািং গদ্াগ্রয়াম িসমহ  ুমস িং ৈািুভদ্ভৈা সৈদ্িয়  
আদ্িয়াত্ম জ্জানভন া িস ৈর মসহভ া  ূসম  ূ া মসর্ভমথ || ৫ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৫: ঈ য়লাকাৈ ুনকভগািংড িাৈভুদ্ য়কল দ্সি ওব্বর 
প্রিত্নগল  াক্ষাত্কারৈন্নু নীডুত্তভদ্] 
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 িং াভরা ত্তাপসনভ য়া পশমদ্ দ্ি য়নহহা  ািংৈপুূর  
য়প্রাদ্য় সেদ্য়ানৈদ্য় দ্য়ুস মসর্ সকরর্ য়েসর্  িংপূসর াশিঃ| 
শ্রীৈত্ ািং কাসিৈাভ া সচ  র রল শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থ  
ক্ষীরািংভ া সিসৈথস িংদ্য়াদ্  ৈদ্নস ম িং  ূসরভম  ূস ভহ ুিঃ || ৬ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৬: ঈ য়লাকাৈ ুফলপ্রদ্ য়নহৈন্নু নীডুত্তভদ্ মত্ত ু
দ্িুঃখগলন্ন ুয় ভগদ্হুাকুত্তভদ্.] 
 
মূলা ৈািু 
 
মূিথভনয় য় াঽংিংজসলভমথ দ্ৃঢ্ র সমহভ  ৈিয়ভ  ৈিংি পাশ  
য়েভত্র দ্াভত্র  ুখানািং  জস   ুসৈ  সৈ য় সেিাভত্র দ্য়ু ভত্রথ | 
অ য়িং িং  িং  িংত্বিং প্রসদ্শ পদ্িুভগ হিং   িং াপ  াজাম  
অস্মাকিং  সক্ত্ভমকািং  গৈ  উ ভ  মািৈ য়ার্ ৈাভিািঃ || ৭ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৭: ঈ য়লাকাৈ ুয়লৌসকক লগত্তুগসলিংদ্ মত্ত ু
 াৈভনগসলিংদ্ স্বা িংত্রয়ৈন্নু নীডুত্তভদ্ মত্ত ুয়দ্হ মত্তু মনস্ ন্নু 
ৈলপসড ুত্তভদ্] 
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 াভভ্রাষ্ণ্া  ীশু শুভ্র প্র ম  িনভ া  ূসর  ূ  ৃসে  ূস  
ভ্রাসজষু্ণ্  ূথ  ঋ  ূর্ািং  ৈনমসপ সৈভ া ঽভ সদ্ ৈভভ্র ৈ ূভৈ | 
য়িনভ্রূ সৈভ্রমভস্ত ভ্রমি ু  ু ৃশিং ৈ ৃথ  ৈদ্দুর  ৃ াশান 
ভ্রািংস র য় দ্াৈ  া   সত্বস   িমস   ূর য় াক্ষয়ভ া 
মাসিস কূ্ষন || ৮ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৮: ঈ য়লাকা অনগ য় উত্ াহসদ্িংদ্ ৈয়সক্ত্িন্নু 
শমনভগাসল ুত্তভদ্.] 
 
য়িঽমুিং  াৈিং  জিংভ   ুরমুখ  ুজনা রাসি িং য়   ৃ ীিিং 
 া িংভ   া ুবরভস্ত  হচরচসলব  শ্চামবর শ্চারুভৈ ািঃ | 
নৈকুিংভঠ কিংঠলি সিরশুসচ সৈল   কািংস   ারুর্য়লীলা  
লাৈর্য়া পূর্থকািং া কুচ র ুল া য়ে   ভমাদ্  ািংিািঃ || ৯ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৯: ঈ য়লাকা মসহভলিসরিংদ্ য় ৌকিথৈন্নু কিংডুভকািলু 
 হাি মাডুত্তভদ্] 
 
আনিংদ্া ন্মিংদ্মিংদ্া দ্দ্স সহ মরু িঃ কুিংদ্ মিংদ্ার নিংদ্য়া  
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ৈ য়থাভমাদ্ান দ্িানা মৃদ্পদ্মুসদ্ভ া দ্গী বকিঃ  ুিংদ্রীর্াম | 
ৈৃিংবদ্ রাৈিংদ্য়মুভক্ত্িং েসহ মগুমদ্ নাহীিংি য়দ্ভৈিংিভ ভৈয় 
য়মৌকুিংভদ্ মিংদ্ভরঽসস্মন নসৈর মুদ্িন য়মাসদ্নািং য়দ্ৈভদ্ৈ || ১০ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১০: ঈ য়লাকা মক্কল ুমত্ত ু ামানয়  িংভ া সদ্িংদ্ 
 িংভ া ৈন্নু নীডুত্তভদ্.] 
 
উত্তপ্তা  ুয়ত্কটসত্বট  প্রকটকটকট ধ্বান িংঘট্ট য়নাদ্য়সেদ্ 
িুেয় ঊঢ্সু্ফসলিংগ প্রকর সৈসকরভর্া ত্বাসর্ভ  ৈাসি ািংগান | 
উদ্গাঢ্িং পা য়মানা  মস     ই িঃ সকিংকবরিঃ পিংসকভলভ  
পিংসক্ত্গ্রথাবর্ািং গসরম্র্া গ্লপিস সহ ৈ য়েস ভর্া সৈেদ্াদ্য় || ১১ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১১: ঈ য়লাকা ওব্বর শত্রুগল য়মভল য়গলৈুন্নু 
নীডুত্তভদ্.] 
 
অসস্মন্ন স্মদ্গুরূর্ািং হসরচরর্ সচরিয়ান  ন্মিংগলানািং 
িুষ্মাকিং পার্শ্থ  ূসমিং িৃ রর্রসর্ক স্বসগথভ ৈয়ািং প্রপন্নিঃ | 
িসূ্তদ্াভস্ত  আভস্ত অসি ৈম  ুল  য়েশ সনভমাকমস্ত  
প্রািানিংদ্িং কর্িংসচ ন্নৈ স     িং পিংচ কভষ্টঽস  কভষ্ট || ১২ || 
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[ফলশ্রুস িঃ ১২: ঈ য়লাকাৈ ুয় ামাসর নৈন্নু য় ভগদ্হুাকুত্তভদ্ মত্তু 
 সক্ত্ িন্ন ুয়দ্ৈর কভডভগ হদ্ভগাসল ল ু হাি মাডুত্তভদ্] 
 
কু্ষত্ ক্ষামান রূক্ষরভক্ষা রদ্খরনখর কু্ষণ্ণ সৈভক্ষাস   াক্ষান 
আমিা নিংিকূভপ কু্ষরমুখ মুখবরিঃ পসক্ষস  সৈথক্ষ ািংগান | 
পূিা  ৃঙ্মূত্রসৈষ্ঠা কৃসমকুল কসলভল  ত্ ক্ষর্ সক্ষপ্তশক্ত্য়া  
দ্য়স্ত্র ব্রা াসদ্ ািংস্ত্ব সে  উপসজহভ  ৈজ্রকল্পা জলূকািঃ || ১৩ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১৩: ঈ য়লাকা ৈড ন মত্ত ুয় ামাসর নৈন্নু 
য় ভগদ্হুাকুত্তভদ্ মত্ত ুশত্রুগলন্ন ুনাশমাডুত্তভদ্.] 
 
মা ভমথ মা সরর্শ্ন সপ র ুলগুভরা ভ্রা সরষ্টাপ্ত ৈিংভিা 
স্বাসমন  ৈথািং রাত্মন নজরজরসি র জন্ম মৃ য়াম অিানাম | 
য়গাসৈিংভদ্ য়দ্সহ  সক্ত্িং  ৈস  চ  গৈন্ন ঊসজথ  ািং সনসনথসমত্তািং 
সনৈয়থাজািং সনশ্চলািং  দ্গুর্গর্ ৈৃহ ীিং শার্শ্ ীম আশুভদ্ৈ || ১৪ | 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১৪: ঈ য়লাকা সহসরিসরভগ য়গৌরৈ মত্ত ুসৈভিিভ  
য়ৈভল ল ুমত্ত ু মাজদ্সিন জনরসি য়গৌরৈৈন্ন ুগসল ল ু হাি 
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মাডুত্তভদ্] 
 
সৈভষ্ণ্া র ুয়ত্তমত্বাদ্ অসখলগুর্গবর্ স্তত্র  সক্ত্িং গসরষ্ঠাম  
আসেভষ্ট শ্রীিরা য়াম অমুমর্ পসরৈারাত্মনা য় ৈভক ু | 
িিঃ  িংিভত্ত সৈসরিংভচ র্শ্ নসৈহগপা নিং রুভিিংিপূভৈথ  
ষ্বািয়ািিং স্তার ময়িং সু্ফটমৈস   দ্া ৈািুরস্মদ্ গুরুস্তম || ১৫ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১৫: ঈ য়লাকা য়দ্ৈর অসরৈ ুমত্ত ুমহত্তরভ িন্নু 
অস ৈৃসদ্ধপসড ল ু হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
 ত্তবজ্ঞান মুসক্ত্ াজিঃ  ুখিস  সহ গুভরা য়িাগয় া  ার ময়াদ্  
আিভত্  সমেৈুদ্ধীিং সস্ত্রসদ্ৈসনরি ূ য়গাচরা সন্ন য়ৈদ্ধান | 
 াসমস্রািং িাসদ্কাভখয়  মস   ুৈহুলিং দ্িুঃখ ি য়নয় র্াজ্ঞান 
সৈভষ্ণ্া রাজ্ঞা স সরিিং শ্রুস শ সমস  হা াসদ্চাঽ কর্থিামিঃ || ১৬ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১৬: ঈ য়লাকা য়মাক্ষৈন্ন ুপভডদ্ভুকািল ু হাি 
মাডুত্তভদ্.] 
 
হনূমান 
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ৈিংভদ্ঽহিং  িং হনূমান ইস  মসহ মহা য়পৌরুভ া ৈাহুশালী 
খয়া  য়স্তঽভগ্রয়াঽৈ ারিঃ  সহ  ইহ ৈহু ব্রে চিথাসদ্ িবমথিঃ | 
 ভনহানািং  হস্বান অহরহরসহ িং সনদ্থহন য়দ্হ াজাম  
অিংভহা য়মাহাপভহািিঃ স্পৃহিস  মহ ীিং  সক্ত্মদ্য়াসপ রাভম || ১৭ 
|| 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১৭: ঈ য়লাকা অ ািয়ৈাদ্ কািথগলন্নু সনৈথসহ লু 
 হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
প্রাক পিংচা শত্ হবস্র ৈয়থৈসহ মসম িং য়িাজবনিঃ পৈথ িং ত্বিং 
িাৈ   িংজীৈনা য়দ্য়ৌ ি সনসি মসিক প্রার্ লিংকামবন ীিঃ | 
অিাক্ষী দ্তু্প িং িং    উ  সগসরমু  পাটিিং িং গৃহীত্বা 
িািং িং য়খ রাঘৈািংভিৌ প্রর্ মসপ  বদ্ কক্ষভর্ ত্বািং সহ য়লাকিঃ || 
১৮ || 
[ফলশ্রুস িঃ ১৮: ঈ য়লাকা অভনক  ীস ভগাসল ুৈ য়রাগগসলভগ 
সৈরুদ্ধৈাসগ প্রস সৈ ৈাসগ কািথসনৈথসহ ুত্তভদ্.] 
 
সক্ষপ্তিঃ পশ্চাত্ লীলিং শ ম ুলমভ  য়িাজনানািং য় ৌচ্চ 
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স্তাৈসে স্তারৈািংশ্চা পুয়পললৈ ইৈ ৈয়গ্রৈদু্ধয়া ত্বিাঽ িঃ | 
স্বস্বিা নসি াস   সর্রশকলসশলা জাল  িংভে নষ্ট  
য়েদ্ািংকিঃ প্রাসগৈা ূ  কসপৈরৈপু  য়স্তনমিঃ য়কৌশলাি || ১৯ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ১৯: ঈ য়লাকা  ত্বগল য়মভল ওব্বর সনলুৈ ু াসি লু, 
নষ্টগলন্ন ুমত্ত ুমনসস্ ন অ মর্থভ িন্নু সনৈথসহ ল ু হাি 
মাডুত্তভদ্.] 
 
দ্ৃষ্টবা দ্ষু্টাসি য়পারিঃ সু্ফসট  কনক  েমথ ঘৃষ্টাসিকূটিং 
সনসিষ্টিং হাটকাসি প্রকট  ট টা কাস শিংভকা জভনাঽ ূ  | 
য়িনাভজৌ রাৈর্াসর সপ্রিনটনপটু মুথসষ্টসরষ্টিং প্রভদ্ষু্টিং 
সকিং য়নভষ্ট য়ম ভ ঽষ্টা পদ্কটক সট য়ত্কাসট া মৃষ্টকাষ্ঠিঃ || ২০ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২০: ঈ য়লাকা ওব্বর শত্রুগল য়মভল য়গলৈুন্নু 
নীডুত্তভদ্.] 
 
য়দ্ৈয়া য়দ্শপ্রর্ীস  দ্রুসহর্ হরৈরা ৈিয়রভক্ষা সৈঘা াদ্  
িাভ ভৈা দ্য়দ্দিািথিঃ  হ ুজমকভরা িামনামা মুকুিংদ্িঃ | 
দ্ষু্প্রাভপ পারভমভষ্ঠয় কর লম ুলিং মূসনথ সৈনয় য় িনয়িং 



Page 11 of 33 

 

 ন্বন  ূিিঃ প্র ূ  প্রর্ি সৈকস  া য়েক্ষর্ য়স্ত্বক্ষমার্িঃ || ২১ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২১: ঈ য়লাকা ওব্বর আভ গলন্নু পূবর ুত্তভদ্.] 
 
 ীমভ ন 
 
জভে সনভেন সৈভো ৈহুল ৈলৈক ধ্বিং নাভদ্য়ন য়শাচসে  
প্রানুভরাশপাবশ র ুসৈিৃস   ুখব য়ক চরাজনানাম| 
 বস্ম য়  য়দ্ৈ কুমথিঃ কুরুকুলপ ভি কমথর্া চ প্রর্ামান 
সকমথীরিং দ্মুথ ীনািং প্রর্মমর্ চ য়িা নমথর্া সনমথমার্ || ২২ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২২: ঈ য়লাকা ওব্বর প্রগস িসি অভড ভডগলন্নু 
সনৈথসহ ল ু হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
সনমৃথদ্নন্ন অ য়িত্নিং সৈজরৈরজরা  িংিকািাসি  িংিী  
নুয়ভদ্ধত্বিং স্বধ্বভর ৈা পশুসমৈ দ্মিন সৈষু্ণ্পক্ষদ্ সৈডীশম | 
িাৈ  প্র য়ক্ষ ূ িং সনসখল মখ ুজিং  পথিা মাস র্াভ ৌ 
 াৈ য়া ঽঽভিাসজ  ৃপ্তয়া সকমু ৈদ্  গৈন রাজ ূ িার্শ্ভমভি || ২৩ 
|| 
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[ফলশ্রুস িঃ ২৩: ঈ য়লাকা শত্রুগল য়মভল 
সৈজিৈন্নুিংটুমাডুত্তভদ্.] 
 
য়েলা ক্ষীর্াট্টহা িং  ৈরর্মসর হন্ন উদ্গভদ্া দ্দামৈাভহা  
ৈথহ্বক য় ৌসহর্য়নীক ক্ষপর্  ুসনপুর্িং ি য়  ভৈথাত্তম য় | 
শুশ্রূ ার্থিং চকর্থ স্বিমিমর্ িং ৈকু্ত্ম আনিংদ্ ীর্থ- 
শ্রীমন্নামন  মর্থ স্ত্বমসপ সহ িুৈভিািঃ পাদ্পদ্মিং প্রপভদ্য় || ২৪ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২৪: ঈ য়লাকা য়মলসিকাসরগসলভগ সনভষ্ঠিন্নু প্রস ফল 
নীডুত্তভদ্.] 
 
দ্রুহয়িং ীিং হৃদ্দ্রুহিং মািং দ্রু মসনলৈলা দ্দ্রাৈিিং ীম সৈদ্য়া 
সনিািং সৈিাৈয়  ভদ্য়া রচনপটুমর্াঽ পাদ্য় সৈদ্য়া মুি | 
ৈাভেৈী  া ুসৈদ্য়া িসৈর্দ্ সৈসদ্ া য়িৌপদ্ী রুিপত্নয়া  
দ্য়ুসিক্ত্া িাগ িা িহি ু দ্সি া পূৈথ  ীমাঽজ্ঞ িাভ  || ২৫ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২৫: ঈ য়লাকা  া র্দ্সি স্পষ্টভ  নীডুত্তভদ্ মত্ত ু
অজ্ঞানৈন্নু নাশপসড ুত্তভদ্.] 
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িা য়ািং শুশ্রূ ুরা ীিঃ কুরুকুল জনভন ক্ষত্র সৈভপ্রা সদ্ া য়ািং 
ব্রে য়ািং ৈৃিংসহ া য়ািং সচস  ুখ ৈপু া কৃষ্ণ্নামা স্পদ্া য়াম | 
সনভ থ দ্া য়ািং সৈভশ াসে ৈচন সৈ িা য়া মু া য়াম অমূ য়ািং 
 ু য়িং চ য়ক্ষমভদ্ য়িঃ  রস জ সৈল  য়িাচভনভ য়া নভমাঽস্তু || ২৬ 
|| 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২৬: ঈ য়লাকা গুরু  সক্ত্ নীডুত্তভদ্.] 
 
গচ্চন য় ৌগিংসিকার্থিং পসর্  হনুম িঃ পুে মে য়  ীমিঃ 
য়প্রাদ্ধ ুথ িং নাশকত্  ত্বমুমুরু ৈপু া  ী িা মা ভচস  | 
পূর্থজ্ঞাভনৌ জভ াভস্ত গুরু ম ৈপুভ ািঃ শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থ 
রীডামাত্রিং  ভদ্   প্রমদ্দ্  ুসিিািং য়মাহক য়ে   াজাম || ২৭ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২৭: ঈ য়লাকা ওব্বর য়কল গলসি িশস্ ন্ন ু
নীডুত্তভদ্.] 
 
ৈহ্বীিঃ য়কাটীরটীকিঃ কুসটল কটুম ী নুত্কটা য়টাপভকাপান 
িাক চ ত্বিং  ত্বরত্বা েরর্দ্ গদ্িা য়পার্িা মাস র্ারীন | 
উন্মর্য়া  র্য়সমর্য়া ত্বৈচন ৈচনা নুত্পর্ িািংস্তর্া  
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ঽনয়ান্প্রািেিঃ স্বসপ্রিাবি সপ্রি ম কু ুমিং প্রার্  বস্ম নমভস্ত || ২৮ 
|| 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২৮: ঈ য়লাকা  ুিু মত্তু ৈিংচভনি সৈরুদ্ধ রসক্ষ ুত্তভদ্.] 
 
মধ্বা 
 
য়দ্হা দ্তু্রাসম  ানাম অসিপস  র  াম অরমাদ্ ৈরৈসুদ্ধিঃ 
রুদ্ধিঃ য়রাবিক ৈশয়িঃ কৃসমসরৈ মসর্মান দ্ষৃু্ক ী সনসি িার্থম | 
চভর  ূচর য়ম য় রকচসমৈ  ািং য়চ  িঃ কষ্ট শাস্ত্রিং 
দ্সু্তকথ িং চরপাভর্ গুর্গর্ সৈরহিং জীৈ ািং চাসিকৃ য় || ২৯ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ২৯: ঈ য়লাকাৈ ুসনমন্নু  মাজভক্ক য়হচু্চ 
জনসপ্রিভগাসল ুত্তভদ্ মত্ত ুয়ৈভলৈালৈুিংভ  মাডুত্তভদ্.] 
 
 দ্দুি য়রক্ষানু ারা ত্কস পিকুনবর রাদ্ৃভ াঽবনয় সৈথ ৃভষ্টা 
ব্রোঽহিং সনগুথভর্াঽহিং সৈ র্ সমদ্সমস  য়হয়  পা িংড ৈাদ্িঃ | 
 দ্য়ুক্ত্য়া  া জাল প্র রসৈ  রূ দ্দাহদ্ক্ষ প্রমার্  
জ্বালা মালািভরাঽসিিঃ পৈন সৈজিভ  য় ঽৈ  ার সৃ্ত ীিিঃ || ৩০ 
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|| 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩০: ঈ য়লাকাৈ ুচভচথগলসি িশস্ ন্নু নীডুত্তভদ্.] 
 
আভরাশিংভ া সনআশা  ি রসৈ ৈশস্বাশিা সিন্নদ্পথা 
ৈাশিংভ া য়দ্শনাশ সস্ত্বস  ৈ  কুসিিািং নাশমাশা দ্শাঽশু | 
িাৈিংভ া ঽেীলশীলা সৈ র্ শপর্ শাপাসশৈািঃ শািং ভশৌিথা  
স্ত্বেয়াখয়া স িংহনাভদ্  পসদ্ দ্দ্ৃসশভর মাসিভগা মািৈভস্ত || ৩১ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩১: ঈ য়লাকা ওব্বর শত্রুগলন্নু য় াসল ুত্তভদ্.] 
 
সত্রষ্বভপয় ৈাৈ াভর ষ্বসরস রপঘৃর্িং সহিংস ভ া সনসৈথকারিঃ 
 ৈথজ্ঞিঃ  ৈথশসক্ত্িঃ  কল গুর্গর্া পূর্থরূপ প্রগল্ িঃ | 
স্বেিঃ স্বেিংদ্ মৃ ুয়িঃ  ুখিস   ুজনিং য়দ্ৈ সকিং সচত্রমত্র 
ত্রা া ি য় সত্রিামা জগদ্ ু ৈশগিং সকিংকরািঃ শিংকরাদ্য়ািঃ || ৩২ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩২: ঈ য়লাকা অকাসলক মরর্ৈন্ন ু ভডিুত্তভদ্ মত্ত ু
খয়াস িন্নু  াসি ল ু হাি মাডুত্তভদ্.] 
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উদ্য়ন মিংদ্সস্ম শ্রী মৃদ্মুিুমিুরা লাপপী িূ িারাপ 
ঊরা য় ভকাপশািং া  ুখ ুজনমভনাভলাচনা পীিমানম| 
 িংিভক্ষয়  ুিংদ্রিং িং দ্হুসদ্হ মহদ্ানিংদ্ম আনিংদ্ ীর্থ 
শ্রীমদ্ ৈভরিংদ্সুৈিংৈিং দ্সুর  নুদ্সুদ্ িং সন য়দ্াহিং কদ্ানু || ৩৩ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩৩: ঈ য়লাকা প্রৈল মত্ত ুআক থক ৈয়সক্ত্ত্বৈন্নু 
অস ৈৃসদ্ধপসড ল ু হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
প্রাচীনা চীর্থপুভর্য়া চ্চিচ ুর রা চার শ্চারুসচত্তা  
ন ুয়চ্চািং য়রাচিিং ীিং শ্রুস সচ ৈচনািং োৈ কািংভশ্চাদ্য় চুিংচূন | 
ৈয়াখয়া মুত্খা  দ্িুঃখািং সচরমুসচ  মহাচািথ সচিং ার  ািংভস্ত 
সচত্রািং  োস্ত্র ক থ  শ্চরর্ পসরচরািং ছ্রাৈিা স্মািংশ্চ সকিংসচ  || ৩৪ 
|| 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩৪: ঈ য়লাকা ওব্বর আশিগলন্নু পূবর ুত্তভদ্ মত্তু 
আভ গলন্ন ুপসরর্ামকাসরিাসগ স সল ুৈ  ামর্য়থ নীডুত্তভদ্.] 
 
পীভঠ রভত্নাপেৄভপ্ত রুসচর রুসচমসর্ য়জয়াস  া  সন্ন ণ্ণিং 
ব্রোর্িং  াসৈনিংত্বািং জ্বলস  সনজপভদ্ নৈসদ্কাদ্য়াসহ সৈদ্য়ািঃ | 
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য় ৈিংভ  মূস থ ম য়িঃ  ুচসর  চসর িং  াস  গিংিৈথ গী িং 
প্রভ য়কিং য়দ্ৈ  িং ত্স্বসপ  ৈ  গৈন নস থ   য়দ্য়াৈিূ ু || ৩৫ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩৫: ঈ য়লাকা য়হ রু মত্ত ুখয়াস িন্নু  াসি ল ু হাি 
মাডুত্তভদ্.] 
 
 ানু য়রাবশরজস্রিং জসন মৃস সনরিা দ্ূয়সমথ মালাসৈভলঽসস্মন 
 িং ারা য়ধৌসনমিািং ছরর্ মশরর্া সনেভ া ৈীক্ষয় জিং ূন | 
িুষ্মাস িঃ প্রাসর্থ িঃ  ঞ জলসনসি শিনিঃ   য়ৈ য়ািং মহভ থ  
ৈয়থক্ত্সশ্চ ন্মাত্রমূস থ র নখল ু গৈ িঃ প্রাকৃভ া জা ু য়দ্হিঃ || ৩৬ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩৬: ঈ য়লাকাৈ ুয়লৌসকক লগত্তুগলন্নু সৈসড ুৈুদ্ ুমত্ত ু
উত্তম মক্কলন্নু পভডিুৈদু্ভক্ক  হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
অস্তৈয়স্তিং  মস্ত শ্রুস গ  মিবম রত্নপূগিং ির্ািংবি  
রর্থিং য়লাভকাপ কৃব য় গুর্গর্ সনলিিঃ  ূত্রিা মা  কৃত্নম | 
য়িাঽভ ৌ ৈয়া াস িান স্তমহ মহরহর  সক্ত্ স্ত  প্র াদ্া  
 ভদ্য়াসৈভদ্য়া পলবধয় গুরু ম মগুরুিং য়দ্ৈভদ্ৈিং নমাসম || ৩৭ || 
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[ফলশ্রুস িঃ ৩৭: ঈ য়লাকা নষ্টগসলিংদ্ য়চ সরস ভকািলু  হাি 
মাডুত্তভদ্.] 
 
আজ্ঞামন অবনয়রিািথািং সশরস  পসর র িসি য়কাটীর য়কাভটৌ 
কৃষ্ণ্ য়া সেষ্টকমথা দ্িদ্নু  রর্া দ্সর্থভ া য়দ্ৈ িংবঘিঃ | 
 ূমাৈাগ য়  ূমন্ন অ ুকর মকভরা ব্রথে ূত্র য়  া য়িং 
দ্ ুথ া য়িং ৈয় য়দ্ভ য়া মথসর্ম  উসদ্ িং য়ৈদ্  দ্য়ুসক্ত্ স স্ত্বম || ৩৮ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩৮: ঈ য়লাকা হর্ৈন্নু গসল ল ু হাি মাডুত্তভদ্.] 
 
 ূত্বা য়ক্ষভত্র সৈশুভদ্ধ সেজগর্ সনলভি রূপয়পী ঠাস িাভন 
 ত্রাসপ ব্রেজাস  সস্ত্র ুৈনসৈশভদ্ মিয় য়গহাখয়ভগভহ | 
পাসর ব্রাজয়াসিরাজিঃ পুনরসপ ৈদ্রীিং প্রাপয় কৃষ্ণ্িং চনত্বা 
কৃত্বা  া য়াসর্  ময়গ ৈয় নু চ  ৈান  ার ার্থ প্রকাশম || ৩৯ 
|| 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৩৯: ঈ য়লাকাৈ ুমক্কসলিংদ্ লা  পভডিল ুঅনকূল 
মাডুত্তভদ্.] 
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ৈিংভদ্  িং ত্বা  ুপূর্থ প্রমস  মনুসদ্না য় সৈ িং য়দ্ৈৈৃিংবদ্  
ৈথিংভদ্ ৈিংদ্ারুমীভশ সেি উ  সনি িং শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থম | 
ৈিংভদ্ মিংদ্াসকনী     সরদ্ মলজলা য় ক াসিকয়  িংগিং 
ৈিংভদ্ঽহিং য়দ্ৈ  ক্ত্য়া  ৈ ি দ্হনিং  জ্জনান য়মাদ্িিং ম || ৪০ || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৪০: ঈ য়লাকাৈ ুগ্রহগল য়কট্ট পসরর্ামগলন্নু 
পসরহসর ুত্তভদ্.] 
 
ফলশ্রুস িঃ 
 
 ুব্রের্য়াখয়  ূভরিঃ  ু  ইস   ু ৃশিং য়কশৈা নিংদ্  ীর্থ- 
শ্রীম  পাদ্াে ক্ত্িঃ স্তুস  মকৃ  হভরর ৈািুভদ্ৈ য় চা য় | 
 ত্পাদ্ার চাদ্ভরর্ গ্রসর্ পদ্ল  ন্মালিা য়ত্ব িা য়ি 
 িংরািয়া মূনমিংস  প্র   মস গুর্া মুসক্ত্ভমভ  ব্রজিংস  || ৪১ || 
|| ইস  কসৈকুলস লক শ্রীম  সত্রসৈরমপিংসড াচািথ কৃ া 
ৈািুস্তুস িঃ  িংপূর্থা || 
 
[ফলশ্রুস িঃ ৪১: ঈ য়লাকাৈ ুয়লৌসকক লগত্তুগসলিংদ্ 
সৈডুগভডভগািুত্তভদ্.] 
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|| শ্রী নরস িংহনখস্তুস িঃ || 
 
পািংত্বস্মান পুরুহূ বৈসরৈলৈন মা িংগ মাদ্য়দ্ঘটা 
কুিংভ াচ্চাসি সৈপাটনাসি কপটু প্রভ য়ক ৈজ্রাসি ািঃ | 
শ্রীমত্কিংঠীরৈা য় প্র   ুনখরা দ্াসর ারাস দ্ূর  
প্রধ্ব স্তধ্বািং শািং  প্রসৈ  মন া  াসৈ া  ূসর াবগিঃ || ১ || 
 
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলিন ননভৈসশ  ুভস্ত  মিং 
পশয়াম িুত্তমৈস্তু দ্ূর রভ া আপাস্তিং রভ া য়িাঽষ্টমিঃ | 
িভিা য় াত্কর দ্ক্ষভনত্রকুসটল প্রািংভ াসি াসি সু্ফর  
খভদ্য়া য় াপম সৈষু্ফসলিংগ  স  া ব্রভেশ শভরাত্করািঃ || ২ || 
 
পুরস্চরর্ 
 
 
|| শ্রী নরস িংহনখস্তুস িঃ || 
 
পািংত্বস্মান পুরুহূ বৈসরৈলৈন মা িংগ মাদ্য়দ্ঘটা 
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কুিংভ াচ্চাসি সৈপাটনাসি কপটু প্রভ য়ক ৈজ্রাসি ািঃ | 
শ্রীমত্কিংঠীরৈা য় প্র   ুনখরা দ্াসর ারাস দ্ূর  
প্রধ্ব স্তধ্বািং শািং  প্রসৈ  মন া  াসৈ া  ূসর াবগিঃ || ১ || 
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলিন ননভৈসশ  ুভস্ত  মিং 
পশয়াম িুত্তমৈস্তু দ্ূর রভ া আপাস্তিং রভ া য়িাঽষ্টমিঃ | 
িভিা য় াত্কর দ্ক্ষভনত্রকুসটল প্রািংভ াসি াসি সু্ফর  
খভদ্য়া য় াপম সৈষু্ফসলিংগ  স  া ব্রভেশ শভরাত্করািঃ || ২ || 
|| ইস  শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থ  গৈ  পাদ্কৃ া শ্রী নরস িংহ 
নখস্তুস িঃ  িংপূর্থা || 
ফলশ্রুস িঃ 
 
 ুব্রের্য়াখয়  ূভরিঃ  ু  ইস   ু ৃশিং য়কশৈা নিংদ্  ীর্থ- 
শ্রীম  পাদ্াে ক্ত্িঃ স্তুস  মকৃ  হভরর ৈািুভদ্ৈ য় চা য় | 
 ত্পাদ্ার চাদ্ভরর্ গ্রসর্ পদ্ল  ন্মালিা য়ত্ব িা য়ি 
 িংরািয়া মূনমিংস  প্র   মস গুর্া মুসক্ত্ভমভ  ব্রজিংস  || ৪১ || 
|| ইস  কসৈকুলস লক শ্রীম  সত্রসৈরমপিংসড াচািথ কৃ া 
ৈািুস্তুস িঃ  িংপূর্থা || 
 
মধ্বা 
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ৈিংভদ্  িং ত্বা  ুপূর্থ প্রমস  মনুসদ্না য় সৈ িং য়দ্ৈৈৃিংবদ্  
ৈথিংভদ্ ৈিংদ্ারুমীভশ সেি উ  সনি িং শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থম | 
ৈিংভদ্ মিংদ্াসকনী     সরদ্ মলজলা য় ক াসিকয়  িংগিং 
ৈিংভদ্ঽহিং য়দ্ৈ  ক্ত্য়া  ৈ ি দ্হনিং  জ্জনান য়মাদ্িিং ম || ৪০ || 
 
 ূত্বা য়ক্ষভত্র সৈশুভদ্ধ সেজগর্ সনলভি রূপয়পী ঠাস িাভন 
 ত্রাসপ ব্রেজাস  সস্ত্র ুৈনসৈশভদ্ মিয় য়গহাখয়ভগভহ | 
পাসর ব্রাজয়াসিরাজিঃ পুনরসপ ৈদ্রীিং প্রাপয় কৃষ্ণ্িং চনত্বা 
কৃত্বা  া য়াসর্  ময়গ ৈয় নু চ  ৈান  ার ার্থ প্রকাশম || ৩৯ 
|| 
 
আজ্ঞামন অবনয়রিািথািং সশরস  পসর র িসি য়কাটীর য়কাভটৌ 
কৃষ্ণ্ য়া সেষ্টকমথা দ্িদ্নু  রর্া দ্সর্থভ া য়দ্ৈ িংবঘিঃ | 
 ূমাৈাগ য়  ূমন্ন অ ুকর মকভরা ব্রথে ূত্র য়  া য়িং 
দ্ ুথ া য়িং ৈয় য়দ্ভ য়া মথসর্ম  উসদ্ িং য়ৈদ্  দ্য়ুসক্ত্ স স্ত্বম || ৩৮ || 
 
অস্তৈয়স্তিং  মস্ত শ্রুস গ  মিবম রত্নপূগিং ির্ািংবি  
রর্থিং য়লাভকাপ কৃব য় গুর্গর্ সনলিিঃ  ূত্রিা মা  কৃত্নম | 
য়িাঽভ ৌ ৈয়া াস িান স্তমহ মহরহর  সক্ত্ স্ত  প্র াদ্া  
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 ভদ্য়াসৈভদ্য়া পলবধয় গুরু ম মগুরুিং য়দ্ৈভদ্ৈিং নমাসম || ৩৭ || 
 
 ানু য়রাবশরজস্রিং জসন মৃস সনরিা দ্ূয়সমথ মালাসৈভলঽসস্মন 
 িং ারা য়ধৌসনমিািং ছরর্ মশরর্া সনেভ া ৈীক্ষয় জিং ূন | 
িুষ্মাস িঃ প্রাসর্থ িঃ  ঞ জলসনসি শিনিঃ   য়ৈ য়ািং মহভ থ  
ৈয়থক্ত্সশ্চ ন্মাত্রমূস থ র নখল ু গৈ িঃ প্রাকৃভ া জা ু য়দ্হিঃ || ৩৬ || 
 
পীভঠ রভত্নাপেৄভপ্ত রুসচর রুসচমসর্ য়জয়াস  া  সন্ন ণ্ণিং 
ব্রোর্িং  াসৈনিংত্বািং জ্বলস  সনজপভদ্ নৈসদ্কাদ্য়াসহ সৈদ্য়ািঃ | 
য় ৈিংভ  মূস থ ম য়িঃ  ুচসর  চসর িং  াস  গিংিৈথ গী িং 
প্রভ য়কিং য়দ্ৈ  িং ত্স্বসপ  ৈ  গৈন নস থ   য়দ্য়াৈিূ ু || ৩৫ || 
 
প্রাচীনা চীর্থপুভর্য়া চ্চিচ ুর রা চার শ্চারুসচত্তা  
ন ুয়চ্চািং য়রাচিিং ীিং শ্রুস সচ ৈচনািং োৈ কািংভশ্চাদ্য় চুিংচূন | 
ৈয়াখয়া মুত্খা  দ্িুঃখািং সচরমুসচ  মহাচািথ সচিং ার  ািংভস্ত 
সচত্রািং  োস্ত্র ক থ  শ্চরর্ পসরচরািং ছ্রাৈিা স্মািংশ্চ সকিংসচ  || ৩৪ 
|| 
 
উদ্য়ন মিংদ্সস্ম শ্রী মৃদ্মুিুমিুরা লাপপী িূ িারাপ 
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ঊরা য় ভকাপশািং া  ুখ ুজনমভনাভলাচনা পীিমানম| 
 িংিভক্ষয়  ুিংদ্রিং িং দ্হুসদ্হ মহদ্ানিংদ্ম আনিংদ্ ীর্থ 
শ্রীমদ্ ৈভরিংদ্সুৈিংৈিং দ্সুর  নুদ্সুদ্ িং সন য়দ্াহিং কদ্ানু || ৩৩ || 
 
সত্রষ্বভপয় ৈাৈ াভর ষ্বসরস রপঘৃর্িং সহিংস ভ া সনসৈথকারিঃ 
 ৈথজ্ঞিঃ  ৈথশসক্ত্িঃ  কল গুর্গর্া পূর্থরূপ প্রগল্ িঃ | 
স্বেিঃ স্বেিংদ্ মৃ ুয়িঃ  ুখিস   ুজনিং য়দ্ৈ সকিং সচত্রমত্র 
ত্রা া ি য় সত্রিামা জগদ্ ু ৈশগিং সকিংকরািঃ শিংকরাদ্য়ািঃ || ৩২ || 
 
আভরাশিংভ া সনআশা  ি রসৈ ৈশস্বাশিা সিন্নদ্পথা 
ৈাশিংভ া য়দ্শনাশ সস্ত্বস  ৈ  কুসিিািং নাশমাশা দ্শাঽশু | 
িাৈিংভ া ঽেীলশীলা সৈ র্ শপর্ শাপাসশৈািঃ শািং ভশৌিথা  
স্ত্বেয়াখয়া স িংহনাভদ্  পসদ্ দ্দ্ৃসশভর মাসিভগা মািৈভস্ত || ৩১ || 
 
 দ্দুি য়রক্ষানু ারা ত্কস পিকুনবর রাদ্ৃভ াঽবনয় সৈথ ৃভষ্টা 
ব্রোঽহিং সনগুথভর্াঽহিং সৈ র্ সমদ্সমস  য়হয়  পা িংড ৈাদ্িঃ | 
 দ্য়ুক্ত্য়া  া জাল প্র রসৈ  রূ দ্দাহদ্ক্ষ প্রমার্  
জ্বালা মালািভরাঽসিিঃ পৈন সৈজিভ  য় ঽৈ  ার সৃ্ত ীিিঃ || ৩০ 
|| 
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য়দ্হা দ্তু্রাসম  ানাম অসিপস  র  াম অরমাদ্ ৈরৈসুদ্ধিঃ 
রুদ্ধিঃ য়রাবিক ৈশয়িঃ কৃসমসরৈ মসর্মান দ্ষৃু্ক ী সনসি িার্থম | 
চভর  ূচর য়ম য় রকচসমৈ  ািং য়চ  িঃ কষ্ট শাস্ত্রিং 
দ্সু্তকথ িং চরপাভর্ গুর্গর্ সৈরহিং জীৈ ািং চাসিকৃ য় || ২৯ || 
 
 ীমভ ন 
 
ৈহ্বীিঃ য়কাটীরটীকিঃ কুসটল কটুম ী নুত্কটা য়টাপভকাপান 
িাক চ ত্বিং  ত্বরত্বা েরর্দ্ গদ্িা য়পার্িা মাস র্ারীন | 
উন্মর্য়া  র্য়সমর্য়া ত্বৈচন ৈচনা নুত্পর্ িািংস্তর্া  
ঽনয়ান্প্রািেিঃ স্বসপ্রিাবি সপ্রি ম কু ুমিং প্রার্  বস্ম নমভস্ত || ২৮ 
|| 
 
গচ্চন য় ৌগিংসিকার্থিং পসর্  হনুম িঃ পুে মে য়  ীমিঃ 
য়প্রাদ্ধ ুথ িং নাশকত্  ত্বমুমুরু ৈপু া  ী িা মা ভচস  | 
পূর্থজ্ঞাভনৌ জভ াভস্ত গুরু ম ৈপুভ ািঃ শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থ 
রীডামাত্রিং  ভদ্   প্রমদ্দ্  ুসিিািং য়মাহক য়ে   াজাম || ২৭ || 
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িা য়ািং শুশ্রূ ুরা ীিঃ কুরুকুল জনভন ক্ষত্র সৈভপ্রা সদ্ া য়ািং 
ব্রে য়ািং ৈৃিংসহ া য়ািং সচস  ুখ ৈপু া কৃষ্ণ্নামা স্পদ্া য়াম | 
সনভ থ দ্া য়ািং সৈভশ াসে ৈচন সৈ িা য়া মু া য়াম অমূ য়ািং 
 ু য়িং চ য়ক্ষমভদ্ য়িঃ  রস জ সৈল  য়িাচভনভ য়া নভমাঽস্তু || ২৬ 
|| 
 
দ্রুহয়িং ীিং হৃদ্দ্রুহিং মািং দ্রু মসনলৈলা দ্দ্রাৈিিং ীম সৈদ্য়া 
সনিািং সৈিাৈয়  ভদ্য়া রচনপটুমর্াঽ পাদ্য় সৈদ্য়া মুি | 
ৈাভেৈী  া ুসৈদ্য়া িসৈর্দ্ সৈসদ্ া য়িৌপদ্ী রুিপত্নয়া  
দ্য়ুসিক্ত্া িাগ িা িহি ু দ্সি া পূৈথ  ীমাঽজ্ঞ িাভ  || ২৫ || 
 
য়েলা ক্ষীর্াট্টহা িং  ৈরর্মসর হন্ন উদ্গভদ্া দ্দামৈাভহা  
ৈথহ্বক য় ৌসহর্য়নীক ক্ষপর্  ুসনপুর্িং ি য়  ভৈথাত্তম য় | 
শুশ্রূ ার্থিং চকর্থ স্বিমিমর্ িং ৈকু্ত্ম আনিংদ্ ীর্থ- 
শ্রীমন্নামন  মর্থ স্ত্বমসপ সহ িুৈভিািঃ পাদ্পদ্মিং প্রপভদ্য় || ২৪ || 
 
সনমৃথদ্নন্ন অ য়িত্নিং সৈজরৈরজরা  িংিকািাসি  িংিী  
নুয়ভদ্ধত্বিং স্বধ্বভর ৈা পশুসমৈ দ্মিন সৈষু্ণ্পক্ষদ্ সৈডীশম | 
িাৈ  প্র য়ক্ষ ূ িং সনসখল মখ ুজিং  পথিা মাস র্াভ ৌ 
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 াৈ য়া ঽঽভিাসজ  ৃপ্তয়া সকমু ৈদ্  গৈন রাজ ূ িার্শ্ভমভি || ২৩ 
|| 
 
জভে সনভেন সৈভো ৈহুল ৈলৈক ধ্বিং নাভদ্য়ন য়শাচসে  
প্রানুভরাশপাবশ র ুসৈিৃস   ুখব য়ক চরাজনানাম| 
 বস্ম য়  য়দ্ৈ কুমথিঃ কুরুকুলপ ভি কমথর্া চ প্রর্ামান 
সকমথীরিং দ্মুথ ীনািং প্রর্মমর্ চ য়িা নমথর্া সনমথমার্ || ২২ || 
 
হনুমন 
য়দ্ৈয়া য়দ্শপ্রর্ীস  দ্রুসহর্ হরৈরা ৈিয়রভক্ষা সৈঘা াদ্  
িাভ ভৈা দ্য়দ্দিািথিঃ  হ ুজমকভরা িামনামা মুকুিংদ্িঃ | 
দ্ষু্প্রাভপ পারভমভষ্ঠয় কর লম ুলিং মূসনথ সৈনয় য় িনয়িং 
 ন্বন  ূিিঃ প্র ূ  প্রর্ি সৈকস  া য়েক্ষর্ য়স্ত্বক্ষমার্িঃ || ২১ || 
 
দ্ৃষ্টবা দ্ষু্টাসি য়পারিঃ সু্ফসট  কনক  েমথ ঘৃষ্টাসিকূটিং 
সনসিষ্টিং হাটকাসি প্রকট  ট টা কাস শিংভকা জভনাঽ ূ  | 
য়িনাভজৌ রাৈর্াসর সপ্রিনটনপটু মুথসষ্টসরষ্টিং প্রভদ্ষু্টিং 
সকিং য়নভষ্ট য়ম ভ ঽষ্টা পদ্কটক সট য়ত্কাসট া মৃষ্টকাষ্ঠিঃ || ২০ || 
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সক্ষপ্তিঃ পশ্চাত্ লীলিং শ ম ুলমভ  য়িাজনানািং য় ৌচ্চ 
স্তাৈসে স্তারৈািংশ্চা পুয়পললৈ ইৈ ৈয়গ্রৈদু্ধয়া ত্বিাঽ িঃ | 
স্বস্বিা নসি াস   সর্রশকলসশলা জাল  িংভে নষ্ট  
য়েদ্ািংকিঃ প্রাসগৈা ূ  কসপৈরৈপু  য়স্তনমিঃ য়কৌশলাি || ১৯ || 
 
প্রাক পিংচা শত্ হবস্র ৈয়থৈসহ মসম িং য়িাজবনিঃ পৈথ িং ত্বিং 
িাৈ   িংজীৈনা য়দ্য়ৌ ি সনসি মসিক প্রার্ লিংকামবন ীিঃ | 
অিাক্ষী দ্তু্প িং িং    উ  সগসরমু  পাটিিং িং গৃহীত্বা 
িািং িং য়খ রাঘৈািংভিৌ প্রর্ মসপ  বদ্ কক্ষভর্ ত্বািং সহ য়লাকিঃ || 
১৮ || 
ৈিংভদ্ঽহিং  িং হনূমান ইস  মসহ মহা য়পৌরুভ া ৈাহুশালী 
খয়া  য়স্তঽভগ্রয়াঽৈ ারিঃ  সহ  ইহ ৈহু ব্রে চিথাসদ্ িবমথিঃ | 
 ভনহানািং  হস্বান অহরহরসহ িং সনদ্থহন য়দ্হ াজাম  
অিংভহা য়মাহাপভহািিঃ স্পৃহিস  মহ ীিং  সক্ত্মদ্য়াসপ রাভম || ১৭ 
|| 
 
মূলা ৈািু 
 ত্তবজ্ঞান মুসক্ত্ াজিঃ  ুখিস  সহ গুভরা য়িাগয় া  ার ময়াদ্  
আিভত্  সমেৈুদ্ধীিং সস্ত্রসদ্ৈসনরি ূ য়গাচরা সন্ন য়ৈদ্ধান | 
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 াসমস্রািং িাসদ্কাভখয়  মস   ুৈহুলিং দ্িুঃখ ি য়নয় র্াজ্ঞান 
সৈভষ্ণ্া রাজ্ঞা স সরিিং শ্রুস শ সমস  হা াসদ্চাঽ কর্থিামিঃ || ১৬ || 
 
সৈভষ্ণ্া র ুয়ত্তমত্বাদ্ অসখলগুর্গবর্ স্তত্র  সক্ত্িং গসরষ্ঠাম  
আসেভষ্ট শ্রীিরা য়াম অমুমর্ পসরৈারাত্মনা য় ৈভক ু | 
িিঃ  িংিভত্ত সৈসরিংভচ র্শ্ নসৈহগপা নিং রুভিিংিপূভৈথ  
ষ্বািয়ািিং স্তার ময়িং সু্ফটমৈস   দ্া ৈািুরস্মদ্ গুরুস্তম || ১৫ || 
 
মা ভমথ মা সরর্শ্ন সপ র ুলগুভরা ভ্রা সরষ্টাপ্ত ৈিংভিা 
স্বাসমন  ৈথািং রাত্মন নজরজরসি র জন্ম মৃ য়াম অিানাম | 
য়গাসৈিংভদ্ য়দ্সহ  সক্ত্িং  ৈস  চ  গৈন্ন ঊসজথ  ািং সনসনথসমত্তািং 
সনৈয়থাজািং সনশ্চলািং  দ্গুর্গর্ ৈৃহ ীিং শার্শ্ ীম আশুভদ্ৈ || ১৪ | 
 
কু্ষত্ ক্ষামান রূক্ষরভক্ষা রদ্খরনখর কু্ষণ্ণ সৈভক্ষাস   াক্ষান 
আমিা নিংিকূভপ কু্ষরমুখ মুখবরিঃ পসক্ষস  সৈথক্ষ ািংগান | 
পূিা  ৃঙ্মূত্রসৈষ্ঠা কৃসমকুল কসলভল  ত্ ক্ষর্ সক্ষপ্তশক্ত্য়া  
দ্য়স্ত্র ব্রা াসদ্ ািংস্ত্ব সে  উপসজহভ  ৈজ্রকল্পা জলূকািঃ || ১৩ || 
 
অসস্মন্ন স্মদ্গুরূর্ািং হসরচরর্ সচরিয়ান  ন্মিংগলানািং 
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িুষ্মাকিং পার্শ্থ  ূসমিং িৃ রর্রসর্ক স্বসগথভ ৈয়ািং প্রপন্নিঃ | 
িসূ্তদ্াভস্ত  আভস্ত অসি ৈম  ুল  য়েশ সনভমাকমস্ত  
প্রািানিংদ্িং কর্িংসচ ন্নৈ স     িং পিংচ কভষ্টঽস  কভষ্ট || ১২ || 
 
উত্তপ্তা  ুয়ত্কটসত্বট  প্রকটকটকট ধ্বান িংঘট্ট য়নাদ্য়সেদ্ 
িুেয় ঊঢ্সু্ফসলিংগ প্রকর সৈসকরভর্া ত্বাসর্ভ  ৈাসি ািংগান | 
উদ্গাঢ্িং পা য়মানা  মস     ই িঃ সকিংকবরিঃ পিংসকভলভ  
পিংসক্ত্গ্রথাবর্ািং গসরম্র্া গ্লপিস সহ ৈ য়েস ভর্া সৈেদ্াদ্য় || ১১ || 
আনিংদ্া ন্মিংদ্মিংদ্া দ্দ্স সহ মরু িঃ কুিংদ্ মিংদ্ার নিংদ্য়া  
ৈ য়থাভমাদ্ান দ্িানা মৃদ্পদ্মুসদ্ভ া দ্গী বকিঃ  ুিংদ্রীর্াম | 
ৈৃিংবদ্ রাৈিংদ্য়মুভক্ত্িং েসহ মগুমদ্ নাহীিংি য়দ্ভৈিংিভ ভৈয় 
য়মৌকুিংভদ্ মিংদ্ভরঽসস্মন নসৈর মুদ্িন য়মাসদ্নািং য়দ্ৈভদ্ৈ || ১০ || 
 
য়িঽমুিং  াৈিং  জিংভ   ুরমুখ  ুজনা রাসি িং য়   ৃ ীিিং 
 া িংভ   া ুবরভস্ত  হচরচসলব  শ্চামবর শ্চারুভৈ ািঃ | 
নৈকুিংভঠ কিংঠলি সিরশুসচ সৈল   কািংস   ারুর্য়লীলা  
লাৈর্য়া পূর্থকািং া কুচ র ুল া য়ে   ভমাদ্  ািংিািঃ || ৯ || 
 
 াভভ্রাষ্ণ্া  ীশু শুভ্র প্র ম  িনভ া  ূসর  ূ  ৃসে  ূস  
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ভ্রাসজষু্ণ্  ূথ  ঋ  ূর্ািং  ৈনমসপ সৈভ া ঽভ সদ্ ৈভভ্র ৈ ূভৈ | 
য়িনভ্রূ সৈভ্রমভস্ত ভ্রমি ু  ু ৃশিং ৈ ৃথ  ৈদ্দুর  ৃ াশান 
ভ্রািংস র য় দ্াৈ  া   সত্বস   িমস   ূর য় াক্ষয়ভ া 
মাসিস কূ্ষন || ৮ || 
 
মূিথভনয় য় াঽংিংজসলভমথ দ্ৃঢ্ র সমহভ  ৈিয়ভ  ৈিংি পাশ  
য়েভত্র দ্াভত্র  ুখানািং  জস   ুসৈ  সৈ য় সেিাভত্র দ্য়ু ভত্রথ | 
অ য়িং িং  িং  িংত্বিং প্রসদ্শ পদ্িুভগ হিং   িং াপ  াজাম  
অস্মাকিং  সক্ত্ভমকািং  গৈ  উ ভ  মািৈ য়ার্ ৈাভিািঃ || ৭ || 
 
মিংগলাচরর্ 
 িং াভরা ত্তাপসনভ য়া পশমদ্ দ্ি য়নহহা  ািংৈপুূর  
য়প্রাদ্য় সেদ্য়ানৈদ্য় দ্য়ুস মসর্ সকরর্ য়েসর্  িংপূসর াশিঃ| 
শ্রীৈত্ ািং কাসিৈাভ া সচ  র রল শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থ  
ক্ষীরািংভ া সিসৈথস িংদ্য়াদ্  ৈদ্নস ম িং  ূসরভম  ূস ভহ ুিঃ || ৬ || 
 
উদ্য়সেদ্য়ু  সৈপ্রচিংডািং সনজরুসচসনকর ৈয়াপ্ত য়লাকাৈকাভশা 
সৈভ্রদ্  ীভমা  ুভজভিা ঽ ুয়সদ্ সদ্নকরা  ািংগদ্াঢ্য় প্রকািংভড | 
ৈীভিথা দ্ধািথািং গদ্াগ্রয়াম িসমহ  ুমস িং ৈািুভদ্ভৈা সৈদ্িয়  
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আদ্িয়াত্ম জ্জানভন া িস ৈর মসহভ া  ূসম  ূ া মসর্ভমথ || ৫ || 
 
অ য়া সৈষ্ক ুথ কামিং কসলমলকলুভ  ঽসস্মন্জভন জ্ঞানমাগথিং 
ৈিংদ্য়িং চিংভিিংি রুি দ্য়ুমসর্ ফসর্ৈভিা নািকাবদ্য়সর হাদ্য় | 
মধ্বাখয়িং মিংত্রস দ্ধিং সকমু  কৃ ৈভ া মারু   য়াৈ ারিং 
পা ারিং পারভমষ্ঠয়িং পদ্মপসৈপদ্িঃ প্রাপ্তুরা পন্নপুিং াম || ৪ || 
জন্মাসি ৈয়ািুয়পাসি প্রস হস  সৈরহ প্রাপকার্ািং গুর্ানাম  
অগ্রয়ার্াম মপথকার্ািং সচরমুসদ্  সচদ্ানিংদ্  িংভদ্াহদ্ানাম| 
এভ  া য়ম  য়দ্া  প্রমুস   মন ািং য়েস র্ািং দ্ূ কার্ািং 
নদ্ য়ানাম আস থ মিংভি  মস  সৈদ্ি ািং  িংস্তভৈ নাসস্ম শক্ত্িঃ || ৩ 
|| 
 
উত্কিংঠা কুিংঠভকালা হলজৈসৈসদ্ া জস্র য় ৈানুৈৃদ্ধ  
প্রাজ্জা ত্মজ্ঞানিূ ািং ি ম  ুমভনা য়মৌসলরত্নাৈ লীনাম| 
 কু্ত্য় য়িকাৈগাড প্রঘটন িটা ত্কার  িংঘৃ য়মার্ প্রািং  
প্রািংগ্রয়ািংসি পীঠ ত্ত্সর্ কনকরজিঃ সপিংজরা রিংসজ াশািঃ ||২|| 
 
ওম || শ্রীমদ্ সৈষ্ণ্বিংসিসনষ্ঠা আস গুর্ গুরু ম শ্রীমদ্ানিংদ্ ীর্থ  
নত্রভলাকয়া চািথ পাভদ্া জ্জ্বলজল জল    পািং  য়ৈাঽস্মান 
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পুনিং ু | 
ৈাচািং িত্র প্রভর্ত্রী সত্র ুৈন মসহ া শারদ্া শারভদ্িংদ্ ু 
য়জয়াত্না  িসস্ম শ্রী িৈসল ককু া য়প্রম  ারিংৈ ার || ১ || 
 
|| শ্রী নরস িংহনখস্তুস িঃ || 
 
পািংত্বস্মান পুরুহূ বৈসরৈলৈন মা িংগ মাদ্য়দ্ঘটা 
কুিংভ াচ্চাসি সৈপাটনাসি কপটু প্রভ য়ক ৈজ্রাসি ািঃ | 
শ্রীমত্কিংঠীরৈা য় প্র   ুনখরা দ্াসর ারাস দ্ূর  
প্রধ্ব স্তধ্বািং শািং  প্রসৈ  মন া  াসৈ া  ূসর াবগিঃ || ১ || 
 
লক্ষ্মীকািং   মিং ভ াঽসপ কলিন ননভৈসশ  ুভস্ত  মিং 
পশয়াম িুত্তমৈস্তু দ্ূর রভ া আপাস্তিং রভ া য়িাঽষ্টমিঃ | 
িভিা য় াত্কর দ্ক্ষভনত্রকুসটল প্রািংভ াসি াসি সু্ফর  
খভদ্য়া য় াপম সৈষু্ফসলিংগ  স  া ব্রভেশ শভরাত্করািঃ || ২ || 
 
|| ইস  শ্রীমদ্ আনিংদ্ ীর্থ  গৈ  পাদ্কৃ া শ্রী নরস িংহ 
নখস্তুস িঃ  িংপূর্থা || 


