
|| শ্ৰী লক্ষ্মী শ োভোন হোডু || 
 
ৰোগ - পংতুৱৰোলল - ধ্ৰুৱতোল 
 
শ োভোনৱৱলিৱৰ সুৰৱৰোলু সুভগলনৱগ | 
শ োভোনৱৱিী সুগুণলনৱগ || 
শ োভোনৱৱলিৱৰ লিলৱক্ৰমৰোয়ৱগ | 
শ োভোনৱৱিী সুৰলিয়ৱগ || শ োভোৱন || প || 
 
লক্ষ্মীনোৰোয়ণৰ চৰণৱে  ৰৱণংৱে | 
পলিৱোহনৱগৰগুৱৱ || 
পলিৱোহনৱগৰগুৱৱ অনুলিন | 
ৰলিসলল নম্ম ৱধূৱৰৰ || ১ || 
 
পোলসোগৰৱি ুলীৱলয়লল কৱডয়লু | 
েোৱল মহোলিুলম উলিলসিলু || 
েোৱল মহোলিুলম উলিলসিোলোৱিলৱ | 
পোললসলল নম্ম ৱধূৱৰৰ || ২ || 
 
শেোম্মন িলয়িলল তিৰলসৱয়োডগূলড | 
সুম্মৱনয়োলগ মললগপ্প || 
নম্ম নোৰোয়ণগ ুঈ ৰৱম্ম গলডগলডগু | 
জন্মৱৱংেুি ুঅৱতোৰ || ৩ || 
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কংেুকংঠি সুত্ত কলিি মংগলসূি | 
অংেুজৱৱৰডু কৰয়গুলি || 
অংেুজৱৱৰডু কৰয়গুলি ধৰলস পী | 
তোংেৰৱনুিুৱমৱৰিৱল || ৪ || 
 
ওংি ুকৰলিংি অভয়ৱনীৱৱল ম | 
শত্তোংি ুককলয়ংি ৱৰগল || 
কুংলিল্লিোনংি সংৱিোহ উলণসুৱ | 
ইংলিৱৰ নম্ম সলহলল || ৫ || 
 
শপোৱলৱ কোংলচয় িোম উললৱ লকংলকলণগলু | 
নললৱ কোলংিৱুগ ঘলুৱকনলু || 
নলনললসুৱ মুদু্দ মুখি শচলুলৱৱক লিুলম | 
সলহলল নম্ম ৱধূৱৰৰ || ৬ || 
 
ৰিি শমোৱলগিু লচিিোভৰণগল | 
শচৱি মহোলিুলম ধলৰলসিৱল || 
শচৱি মহোলিুলম ধলৰলসিলো শিলৱ | 
তি মৱনয় ৱধূৱৰৰ সলহলল || ৭ || 
 
কুংভকুচি শমৱল ইংলেি হোৰগলু | 
তুংলে গুৰুল মুখকমল || 
তুংলে গুৰুল মুখকমলি মহোলিুলম জগ | 
িংৱে ৱধূৱৰৰ সলহলল || ৮ || 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



 
মুলত্তন ওৱলয়লিিৱল মহোলিুলম | 
কসূ্তলৰ লতলক ধলৰলসিৱল || 
কসূ্তলৰ লতলক ধলৰলসিলো শিলৱ স | 
ৱৱি ৱধূৱৰৰ সলহলল || ৯ || 
 
অংেুজনয়নগল ুলেংেোধৰি  ল  | 
লেংেিংৱতৱসৱ মূগুলতমলণয়  ল  || 
লেংেিংৱতৱসৱ মূগুলতমলণয় মহলিুলম | 
উংেুিকীয়লল ৱধূৱৰৱগৱ || ১০ || 
 
মুলত্তনিৱতলয়িু নৱৰত্নি মুকুটৱ | 
শনলত্তয় শমৱল ধলৰলসিৱল || 
শনলত্তয় শমৱল ধলৰলসিলো শিৱ তি | 
ভলিয় জনৰ সলহলল || ১১ || 
 
কুংি মংিোৰ জোজী কুসুমগল ৱ ংিৱ | 
শচংিি তুৰুলেৱগ তুৰুলেিৱল || 
কুংিৱণৱি শকোমৱল মহলিুলম ক ৱপ | 
লয়ংি ৱধূৱৰৰ সলহলল || ১২ || 
 
এংৱিংলিগু েোডি অৰলৱংিি মোৱলয় | 
ইংলিৱৰ শপোৱলৱ শকোৰললল্ল || 
ইংলিৱৰ শপোৱলৱ শকোৰললল্ল ধলৰলসিৱল অৱ | 
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ললংি ুৱধূৱৰৰ সলহলল || ১৩ || 
 
শিৱোংগ পৱিয় শমলু শহোলদ্দৱকয় | 
ভোৱম মহোলিুলম ধলৰলসিৱল || 
ভোৱম মহোলিুলম ধলৰলসিলো শিলৱ তি | 
শসৱক জনৰ সলহলল || ১৪ || 
 
ঈ লিুলম শিলৱয় কোলুংগুৰ ঘলৱকনলু | 
শলোলোলি শমল্লৱন নৱডতংিলু || 
সোলোলগ কুলল্লিৱ সুৰৰ সৱভয় কংডু | 
আৱলোলচলসিল ুমনিলল্ল || ১৫ || 
 
তি মেল কুংি তোৱন শপলুৱুিৱে | 
মিলি নোলচ মহলিুলম || 
তিোমলিংিলল কৱৰয়ৱি ওৱবোবৰ | 
উিত শিোষগলৱনলণলসিলু || ১৬ || 
 
শকলৱৰু তৱলয়ূলৰ তপগগয়্ি ুপুণয়ৱ | 
গলললসদ্দৱৰনূ ফললৱল্ল || 
জ্ৱললসুৱ শকোপলি  োপৱ শকোডুৱৰু | 
ললৱনয়লনৱৰু ওললসুৱৱৰ || ১৭ || 
 
এল্ল  োস্ত্ৰগৱলোলি িলুৱভ জ্ঞোনৱ | 
কলললস শকোডুৱ গুৰুগলু || 
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েলল্লি ধনৱে মৰুলোলগৱলৰবৰু | 
সল্লি পুৱৰোলহতৱেোলগোগৰু || ১৮ || 
 
কোমলনলজৱ তৱনোব কোলমলনৱগ শসোৱতোব | 
ভোলমলনয় লহংৱি হোলৰিৱ || 
কোমোংধনোলগ মুলনয় কোলমলনগগলয়্িিৱনোব | 
কোমলি গুৰুতল্পগোলমৱয়োব || ১৯ || 
 
নশ্ৱগৰশ্ৱয়ৱৱ েয়সুৱৱনোব পৰ | 
ৰোশ্ৰলয়লস েোলুৱ ঈশ্ৱৰৱনোব || 
হোসয়ৱ মোলড হল্ল উিলুৰলসৱকোংডৱৱনোব | 
ি  য়োংলিৱয়োব ওেণৱনোব || ২০ || 
 
মোৱন শকোংৱিোব মৰুলোলগহনু গড | 
হোৱৱন শকোংৱিোব েলললি || 
জীৱৰ শকোংৱিোব কুলৱগৱডংৱিলণসুৱ | 
ল ৱলনংৱিোব েয়লোি || ২১ || 
 
ধমৱৱুংৱটোবনলল শহৱম্ময় শহসলৰৱগ | 
অম্মম্মতে গুণলৱল্ল || 
িৱম্ময় লেৱিোব নৰকিলল জীৱৰ | 
মমৱৱ শমলি শকোললসুৱ || ২২ || 
 
খলনংৱত ওব তনৱগ সল্লি ভোগয়ৱ | 
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েলল্লিগংলজ েয়লোি || 
িলুৱভ মুলিৱগ িূৰৱৱংৱিলনসুৱ পো | 
তোল তলৱে ইললি গড || ২৩ || 
 
এল্লৰোয়ুষয়ৱ ল ং ুমোৰৱিৱ | 
সল্লীৱললয়ংি শতোললগসুৱ || 
ওৱল্ল নোলনৱৰ লনতয়মুগত্তৱিৱয়ংি ু| 
েল্লৱৱৰি ভলজসুৱৰু || ২৪ || 
 
িক লতয় গুণলিংি কিুৱৱডি ুনোনো | 
লৱক লতৱগোলগোলগ ভৱিলল্ল || 
সুখি:ুখৱুংে শেোম্মোলি জীৱৰু | 
ি:ুখৱক িূৰৱললনপ এনৱগৱণৱয় || ২৫ || 
 
ওবনোৱন মগ মৱত্তোবনোৱন শমোম্মগ | 
ওবনোৱলনৱগ  য়নোি || 
ওবনোৱন শপোৰুৱ মলত্তবৰোৱলনগংলজ | 
অবৰিলোৱোগ সুললৱৰু || ২৬ || 
 
ওবনোৱন নোমকংলজ শেচু্চৱ গড | 
সৱৱলৰগোৱ অম তৱ || 
সৱৱলৰগোৱ অম তৱনুলণসুৱ অৱ | 
শনোবৱন লনৰলনষ্ট লনৰৱিয় || ২৭ || 
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লনৰলনষ্ট লনৰৱিয় এংে শ্ৰুতয়ৰ্ৱৱ | 
ওৱৰি ুশনোডল ুনৰহলৰৱগ || 
নৰকয়োতৱন সল্ল িলুৰতোলিিূৰলনৱগ | 
মৰুল মনেংিংৱত নুলডয়লিৰু || ২৮ || 
 
ওংৱিোংি ুগুণগলু ইদ্দোৱু ইৱৰলল্ল | 
সংিলণলসৱৱ েহু শিোষ || 
কুংৱিল্ললষ্টল্লি মুকুংিৱন তনৱগংি ু| 
ইংলিৱৰ পলতয় শনৱনিলু || ২৯ || 
 
শিৱলষৱ লৱিৰ শকোংি ুতিুিৰৱিোললিু | 
তীলৱদ্দ হলৰৱগ িলুৰতৱ || 
ভোৱজ্ঞৱৰংেৱৰ আলৱিৱলয় শমৱল | 
ল ৱন ললংগৱ লনললসুৱৱৰ || ৩০ || 
 
হলসৱুত ৱষ জৱৰ মৰণ শৰোগৰুলজনগৱলংে | 
অসুৰ লপ োলচগল ভয়ৱৱংে || 
ৱয়সন েৰেোৰি ুএংে নোৰোয়ণলনৱগ | 
প ু শমোিলোলগ শনৱনয়ি ু|| ৩১ || 
 
তো িুুঃলখয়োিৱৰ সুৰৰোৰোলতয় কৱলি ু| 
শমোিৱীৱুিৱে ধৱৰগোলগ || 
মোধৱ েোহৱন শকসৱৰোলু মুলুলগি পৰৰ | 
েোলধপ শকসৰ লেলডসুৱৱন || ৩২ || 
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শেোম্মনোলয়িলল্ল ইদ্দৱৱগ লয়ৱুংৱট | 
জন্মলয়লৱল্লিৱলনৱগ || 
অলম্ময়নুলণলসদ্দ য়ৱ োৱিয়োলগদ্দৱল | 
অম্ম ইৱৱগ হলসত ৱষয়ংুৱট || ৩৩ || 
 
আগ ভিয় শভোজয়লৱত্তু পূলজসুৱ | 
শয়োলগৱগ উংৱট ধনধোনয় || 
আগ শিোৰৱকোংেুৱি পোকমোডুৱ ৱলি ম | 
ত্তোগৱললল্লহুি ুলৱচোলৰলসৱৰো || ৩৪ || 
 
শৰোগৱনীৱ ৱোত লপত্ত শেষ্ম | 
আগ কূডুৱুৱি ৰৱমৱয়োডৱন || 
শভোলগসুৱৱৱগ িলুৰতৱ শনৱনৱৱৰ | 
ঈ গুণলনলধৱগ এৱণয়ুংৱট || ৩৫ || 
 
ৰৱম্মৱিলৱয়ৰনলপ্পৱকোংলডপু্পি ু| 
ৰৱম্ময়ৰসৱগ ৰলত কোলণৱৰো || 
অৱম্মোঘৱীয়ৱৱু চলললসিৱৰ িলয়িলল | 
কুমোৰৰ য়োৱক জলনসৰু || ৩৬ || 
 
একি লনণৱীত  োস্ত্ৰোৰ্ৱ পৰিোলপ | 
শেৱকংে নয়োয়ৱ লতললিৱুকো || 
শ্ৰীক ষ্ণৱনোবৱন সৱৱৱিোষৱে লস | 
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লুকৱনংেুি ুসলহললৱক || ৩৭ || 
 
এল্ল জগৱ নুংলগ িলেলসৱকোংডৱৱগ | 
সল্লি ুশৰোগ ৰুলজনৱু || 
েল্ল কৱিয়ৰ শকলল আজীলতৱ মূলৱৱল্ল | 
ইল্ল সমস্ত ৰুলজনৱু || ৩৮ || 
 
ইংৰ্ো মূৰুলতয় ওলৱগোংে নৰক েহু | 
ভ্োংত নীৱনলল্লংি শতোলৰসুৱৱৱলো || 
সংৱতয় মৰুল শহোৱগৱলো লনি মোত | 
সংতৰু শকলল শসোগসৰু || ৩৯ || 
 
শ্ৰী নোৰোয়ণন জননীজনকৰু | 
নোৱনংে ৱোি নলডয়ৱিো || 
জোণৰিলৰংিলৰয় মূলৰূপৱ শতোলৰ | 
শ্ৰী নৰলসংহন অৱতোৰ || ৪০ || 
 
অংেুলধয় উিকিলল ওৱডি ুমূলডি কূমৱ | 
শনংে শ্ৰী হলৰয় লপতনোৰু || 
এংে শ্ৰীহলৰয় লপতনোৰু অিলৰংি স্ৱো | 
য়ংভুগৱলল্ল অৱতোৰ || ৪১ || 
 
শিৱলকয় গভৱ িলল শিৱনৱতলৰলসি | 
ভোৱৱিু েল্ল লৱৱৱলকগলু || 
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ঈ ৱসুৱধৱয়োলৱগ ক ষ্ণৱগ জন্মৱ | 
আৱ পলৰয়লল নুলডয়ুৱৱৱয়ো || ৪২ || 
 
আকললসুৱোগ য়ৱ োিোৱিলৱৱগ | 
শিৱ তৱিোলৱগ হুিলুগদ্দ || 
ভুৱনৱৱল্লৱ শতোলৰিলুিল্লৱৱ | 
আ লৱষু্ণ গভৱ ৱিোলডগুৱৱন || ৪৩ || 
 
আৱনয় ময়োনিলল্ল অডলগলসিৱৰুংৱট | 
অৱনক শকোলট অজোংডৱ || 
অণুৱৰণু ৰূপিলল আল্দ শ্ৰী হলৰয় | 
জনলন জঠৰৱু ওলৱগোংেুৱি || ৪৪ || 
 
অিলৰংি ক ষ্ণলনৱগ জন্মৱৱংেুি ুসল্ল | 
মিনলনৱন কুমোৰনু || 
কিনলি কৱণগল ইৱৱনৱিৱগৱসৱৱন | 
সুিৱতলৰলগৱৱনংতু লসলুকুৱৱন || ৪৫ || 
 
অিলৰংি ক ষ্ণলনৱগ পৰনোৰী সংগৱ শকো | 
লৱিৰোি েুধৰু নুলডৱোৱৰ || 
সিৰৱৱ ঈ মোতু সৱৱ শৱিংগলু | 
মুিলিংি তোৱু স্তুলতসুৱৱু || ৪৬ || 
 
এংি ভোগৱতি শচংিি মোতনু | 
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মংিমোনৱ মনলসৱগ || 
তংিৱকো জগৱে ককৱলয়ৱীৱ মু | 
কুংিৱগ কুংি ুশকোৰৱত সল্লি ু|| ৪৭ || 
 
হত্ত ুৱষৱি শকলৱগ মেলোলটৱকয়লল্ল | 
লচত্ত স্ত্ৰীয়লৰৱগ এৰগুৱৱি || 
অলতৱ লয়ংিলচৱ লসি শগোকুলি কৱনয়য়ৰ | 
সতয় সংকল্প শেলৰলতদ্দ || ৪৮ || 
 
হত্ত ুমত্তোৰু সোলসৰ স্ত্ৰীয়ৰলল্ল | 
হত্ত ুহৱত্তলনপ ক্ৰমলিংি || 
পুিৰ ৱীয়ৱিলল্ল স লষ্টলসিৱৰুংৱট | 
অলতৱ য় স লষ্টহলৰলগি ু|| ৪৯ || 
 
শৰোমৱৰোমকূপ শকোলটৱ িংগল | 
লনলমৱলস শগোপোলৰ শতৰলললসি || 
নম্ম শ্ৰীক ষ্ণনু মেল স লজসুৱ | 
মলহৱম েল্লৱলৰৱগ সলহললৱক || ৫০ || 
 
মণ্ণৱনৱক শমৱদ্দৱয়ংে য়ৱ োৱিৱগ | 
সণ্ণ েোৱয়োলৱগ জগংগল || 
কণ্ণোৱৰ শতোলৰি নম্ম শ্ৰীক ষ্ণন | 
ঘনৱত েল্লৱৰ সলহললৱক || ৫১ || 
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নোৰি সনকোলি শমোিলোি শয়োলগগলু | 
নোলৰয়লৰৱগ মৰুলোহৱৰ || 
ওৰংৱত শ্ৰী ক ষ্ণনলডগলডৱগৰগুৱৱৰ | 
আৰোলধসুত্ত ভলজসুৱৱৰ || ৫২ || 
 
অংেুজসংভৱ লিয়ংেক শমোিলোি | 
নংলেিৱলৰৱগ ৱৰলৱত্ত || 
সংভ্মি সুৰৰু এল্লষু্ট শিোষ | 
ইংলেদ্দলৰৱন ভলজসুৱৱৰ || ৫৩ || 
 
অৱনুংগুষু্টৱ শতোৱলি গংগোৱিলৱ | 
পোৱনৱললনলস শমৱৰয়ৱল || 
জীৱন শসৰুৱ পোপৱ কৱলৱলু | 
ঈ ৱোসুৱিৱৱগ এৱণয়ুংৱট || ৫৪ || 
 
লকলিষলৱদ্দৱৰ অগ্ৰপূৱজয়নু | 
সৱৱৰোয়ৰ সৱভৱয়োলৱগ || 
উলবি মনলিংি ধমৱজ মোডুৱৱনৱল | 
শকোবলিৱৰৱলো পৰৱোলি || ৫৫ || 
 
সোলৱল্লি হলৰৱগ নৰকয়োতৱন সল্ল | 
জীৱংতলৰৱগ নৰকিলল || 
শনোৱনীৱনু লনম্ম য়মৱিৱনু | 
শনোৱো নী হলৰয় গুণৱলৰৱয় || ৫৬ || 
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নৰকৱোলুৱ য়মধমৱৰোয় তি | 
নৰজন্মৱিোলৱগ শপোৰলললস || 
মৰলল তিৰকিলল শপোৰলললস শকোলৱুনু | 
কুৰু লনি কুহক শকোলিলল্ল || ৫৭ || 
 
শেোম্মন নূৰু ৱষৱ পলৰয়ংত িলয়িলল | 
সুম্মৱনয়োলগ মললগপ্প || 
নম্ম নোৰোয়ণৱগ হলস ত ৱষ জৰোমৰণ ি ু| 
ষ্কমৱিুুঃখগলু শতোডসুৱৱৰ || ৫৮ || 
 
ৰেসৰস্ত্ৰগললংি গোয়ৱৱডয়ি | 
অিয় কোয়ি শ্ৰী ক ষ্ণ || 
তুচ্ছ য়মভটৰ  স্ত্ৰকলুকুৱনল্ল | 
হুচ্চ নী হলৰয় গুণৱলৰৱয় || ৫৯ || 
 
লকচ্চনুংলগিনু নম্ম শ্ৰীক ষ্ণনু | 
তুচ্ছ নৰকৱিোলু অনললনৱগ || 
শেচু্চৱনল্ল অিলৰংিৱৱগ নৰক | 
শমচু্চৱৰল্ল েুধৱৰল্ল || ৬০ || 
 
মৱনয়লল্ল িৱময় তোল্দ ৱীৰভট | 
ৰণৰংগিলল্ল িলমসুৱৱন || 
অণুৱোলগ নম্ম লহতৱে মনৱিোললগন ক ষ্ণ | 
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মুলনৱ কোলৱে মহত্তোি || ৬১ || 
 
তোয় শপোৱিলয়ংি মূলৰূপৱ শতোলৰ | 
আয়ধু সলহত শপোৰৱংট || 
নয়োয়ৱকোলৱিৰু পুলিিৱনংেৱৰ | 
েোলয়ৱগ েংিংৱত শেোগললিৰু || ৬২ || 
 
উি পীতোংেৰ শতোি ভূষণংগলু | 
ইি নৱৰত্নি লকৰীটৱু || 
শমলিি কুৰুহ এৱিয়লল্ল শতোলৰি শ্ৰী | 
লৱট্ঠল পুলিিৱৱননেহুৱি || ৬৩ || 
 
ঋষভংসৱমষ মলহষ মূষকৱোহনৱৱলৰ মো | 
লনসৰংৱত সুললৱ সুৰৱৰল্ল || 
এৱসৱ শিৱৱ োনৰ সোহসৱে মলণিৰু | 
কুসুমনোভলনৱগ সলৰয়ংুৱট || ৬৪ || 
 
ওংৱিোংি ুগুণগলু ইদ্দোৱু ইৱৰলল্ল | 
সংিলণলসৱৱৱকো েহুৱিোষ || 
কুংৱিল্ললষ্টল্লি মুকুংিৱন তনৱগংি ু| 
ইংলিৱৰ পলতয় শনৱনিলু || ৬৫ || 
 
ইংতু লচংলতলস ৰৱম সংতৰো মন পিৱ | 
সংৱতোষ মনলি শনৱনৱুত্ত || 
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সংৱতোষ মনলি শনৱনৱুত্ত তি শ্ৰী | 
কোংতলনৱদ্দৱডৱগ নৱডিলু || ৬৬ || 
 
কংিপৱ শকোলটগল শগলুৱ শস ংিয়ৱি | 
চংিৱোলগদ্দ শচলুৱন || 
ইংলিৱৰ কংডু ইৱৱন তনৱগ পলত | 
শয়ংিৱন েললৱগ নৱডিলু || ৬৭ || 
 
ঈ শতৰি সুৰৰ সুত্ত শনোডুত্ত ললক্ষ্ম | 
লচত্তৱ শকোডৱি নসুনগুত || 
লচত্তৱ শকোডৱি নসুনগুত েংি ুপুৰু | 
শষোত্তমন কংডু নলমলসিলু || ৬৮ || 
 
নোনো কুসুমগললংি মোলডি মোৱলয় | 
শ্ৰীনোলৰ তি কৰিলল্ল || 
পীনকংধৰি লিলৱক্ৰমৰোয়ন | 
শকোৰললন শমললিু নলমলসিলু || ৬৯ || 
 
উি শপোংেৱিয় শতোিোভৰণংগলু | 
ইি নৱৰত্নি মুকুটৱু || 
িষু্টমিৱনৱনংে কৱডয় শপংৱডগলু | 
ইলিদ্দ হলৰৱগ ৱধুৱোিলু || ৭০ || 
 
শকোংে ুচংেক কহৱল তোল মদ্দৱলগলু | 
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তংেৱট শভলৰ পটহগলু || 
শভোং শভোং এংে  ংখ শডোল্লু শম লৰগল ু| 
অংেুলধয় মৱনয়ৱল্লৱসিৱু || ৭১ || 
 
অঘয়ৱপোিয়োচমন শমোিলোি শষোড ো | 
নঘয়ৱ পূৱজলয়ত্তনললয়ৱগ | 
ওলিি মনলিংি ধোৱৰৱয়ৱৰিৱন লসংধু | 
সদ্গলতলয়ত্ত ুসলৱহংি || ৭২ || 
 
শৱৱিোি মংি শপলল ৱলসষ্ঠ নোৰি শমোি | 
লোি মুনীংদ্ৰৰু মুিলিংি || 
ৱধূৱৰৰ শমৱল শ োভনিিৱতয়নু | 
শমোিৱীয়তু্ত তললিৰু || ৭৩ || 
 
সংভ্মলিংিংেৰলি িংুিলুভ শমোলগলু | 
তুংেুৰু নোৰিৰু স্তুলতসুত্ত || 
তুংেুৰু নোৰিৰু স্তুলতসুত্ত পোলডিৰু পী | 
তোংেৰধৰন মলহৱময় || ৭৪ || 
 
শিৱনোলৰয়ৱৰল্ল েংৱিোিলগ পোঠকৰু | 
ওলৱ পোডুত্ত কুলণিৰু || 
শিৱতৰুলৱন হূলৱন মৱলগল | 
শ্ৰীৱৰন শমৱল কৱৰিৰু || ৭৫ || 
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মুতু্ত ৰত্নগললংি শকলত্তলসি হৱসয় নৱ | 
ৰত্ন মংটপলি পসলৰলস || 
নৱৰত্নমংটপলি পসলৰলস ক ষ্ণন | 
মুগত্তৱিয়ৱৰল্ল কৱৰিৰু || ৭৬ || 
 
শ ষ য়নৱন েো শিোষিূৰৱন েো | 
ভোসুৰকোয় হলৰৱয় েো || 
ভোসুৰকোয় হলৰৱয় েো শ্ৰী ক ষ্ণ লৱ | 
লোসলিংৱিম্মহৱসৱগ েো || ৭৭ || 
 
কংজৱলোচনৱন েো মংজুল মূলতৱ ৱয় েো | 
কুংজৰ ৱৰিোয়কৱন েো || 
কুংজৰৱৰিোয়কৱন েো শ্ৰী ক ষ্ণ লন | 
ৰংজন নম্ম হৱসৱগ েো || ৭৮ || 
 
আলিকোলিলল্ল আলৱিৱলয় শমৱল | 
শ্ৰীৱিলৱয়ৱৰোডৱন পৱলডলসি || 
শ্ৰীৱিলৱয়ৱৰোডৱন পৱলডলসি শ্ৰীক ষ্ণ | 
শমোিলিংৱিোম্ম হৱসৱগ েো || ৭৯ || 
 
আলিকোৰণনোলগ আগ মললগদু্দ | 
শমোিজীৱৰ তি উিৰিলল || 
শমোি জীৱৰ তিুিৰিলল ইংলেি অ | 
নোলি মূৰুলতৱয় হৱসৱগ েো || ৮০ || 
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লচন্ময়ৱৱলনপ লনম্ম মৱনগললল্ল শজো | 
লতমৱয়ৱোি পদ্মিলল্ল || 
ৰৱম্ময়ৱৰোডগূলড ৰলমসুৱ শ্ৰীক ষ্ণ | 
নম্ম মৱনয় হৱসৱগ েো || ৮১ || 
 
নোনোৱতোৰিলল নংলেি সুৰলৰৱগ | 
আনংিৱীৱ কৰুলণ েো || 
আনংিৱীৱ কৰুলণ েো শ্ৰী ক ষ্ণ | 
শ্ৰীনোলৰৱয়োডৱন হৱসগএলু || ৮২ || 
 
শেোম্মনোলয়িলল্ল ৰিি পীঠলি কুললতু | 
ওম্মনলি শনহৱ মোডুৱ || 
লনমৱল পূৱজয় ককৱগোংে শ্ৰীক ষ্ণ প | 
ৰম মূৰুলতৱয় হৱসৱগ েো || ৮৩ || 
 
মুখয়িোণন মৱনয়লল ভোৰতীৱিলৱয়োগ | 
লললে েলডলসি ৰসোয়নৱ || 
সেৱৰগূলডি পোয়স সলৱয়ৱু | 
ৰেসগৱলৰৱয় হৱসৱগ েো || ৮৪ || 
 
ৰুদ্ৰন মৱনয়লল্ল ৰুদ্ৰোলণৱিলৱয়ৰু | 
ভদ্ৰমংটপলি কুলল্ললৰলস || 
স্ৱোদ্ৱিংগল েলডসলু ককৱগোংড | 
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মুদু্দ নৰলসংহ হৱসৱগ েো || ৮৫ || 
 
গৰুডন শমৱললৰ গগন মোগৱিলল্ল | 
তৰতৰলি স্তুলতপ সুৰস্ত্ৰীয়ৰ || 
শমৱৰৱ গংধৱৱৰ গোনৱ সলৱয়ৱু | 
নৰহলৰ নম্ম হৱসৱগ েো || ৮৬ || 
 
লনম্মণ্ণন মৱনয় সুধমৱ সৱভয়লল্ল | 
উৱময়ৰস নলমলসি || 
ধমৱৰিকৱনলনপ ক ষ্ণ ক ৱপলয়ংি প | 
ৰম মূৰুলতৱয় হৱসৱগ েো || ৮৭ || 
 
ইংদ্ৰন মৱনৱ্হোলগ অলিলতৱগ কুংডললৱত্ত ু| 
অংিি পূৱজয় ককৱগোংডু || 
অংিি পূৱজয় ককৱগোংডু সুৰতৰুৱ | 
ইংলিৱৰলগত্ত হলৰৱয় েো || ৮৮ || 
 
লনম্ম শনৱনৱ মুলন হৃিয়িলল শনৱললসি | 
ধমৱৰিকৱনলনসুৱ || 
সম্মতৱোলগদ্দ পূৱজয় ককৱগোংড লন | 
স্সীম মলহম হৱসৱগ েো || ৮৯ || 
 
মুলত্তন সলত্তৱগয় নৱৰত্নি চোমৰ | 
সুত্ত নললৱপ্সৰ স্ত্ৰীয়ৰ || 
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ন তয়ৱ শনোডুত লচি ৱোিয়ংগল সং | 
পলত্তন হলৰৱয় হৱসৱগ েো || ৯০ || 
 
এনলু নগুত েংি ুহৱসয় শমৱল | 
ৱলনৱত লিুলমৱয়োডগূলড || 
অনংত কৱভৱলি কুললত ক ষ্ণন নোলু্ক | 
লিনিতু্সৱৱ নৱডলসিৰু || ৯১ || 
 
অৱত্তৱৰলনপ গংৱগ য়মুৱন সৰস্ৱলত ভো | 
ৰলত শমোিলোি সুৰস্ত্ৰীয়ৰু || 
মুলত্তনিৱতয়িু শ োভোনৱৱনুতলল তম্ম | 
অলতৱ য়ললয়ৱগ তললিৰু || ৯২ || 
 
ৰত্নোিোৰলতৱগ সুত্ত মুত্তৱন তুংলে | 
মুগত্তৱিয়ৱৰল্ল ধৱলি || 
মুগত্তৱিয়ৱৰল্ল ধৱলি পিন পো | 
ডুত্তৱললত্তিৱৰ লসৰৱৰৱগ || ৯৩ || 
 
শেোম্মতিৰলস কূৱড েংৱিৰলগি | 
উৱময়ৰস নলমলসি || 
অমৰৱৰল্লৰু েৱগেৱগ উডুৱগোৱৰগল | 
ৰৱম্ময়ৰসৱগ সলল্ললসিৰু || ৯৪ || 
 
সতয়ৱলোকি শেোম্ম শক স্তুভৰত্নৱলনত্ত | 
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মুিোসুৰৰু মুিলিংি || 
মুলত্তন কংঠীসৰৱ মুখয়িোণলনত্ত | 
মস্তকি মলণয় ল ৱলনত্ত || ৯৫ || 
 
তিৰলস কূৱড সলৱনুলড নুলডৱোগ | 
ৱিনিলল্লদ্দলি শকডিংৱত || 
ৱলি িলতৱষ্ঠয় মোলড অৱৱনোললগদ্দ | 
তিোহুলত লিবণ সুৰলৰৱগ || ৯৬ || 
 
শকোলবি খলৱৰোলডলস অম তোি ঊটৱে | 
উলবি হৰুষলি উলণসলু || 
উলবি হৰুষলি উলণসৱেৱকংি ুলসংধু | 
সৱৱলৰৱগৱডয় মোলডলসি || ৯৭ || 
 
মোৱন মৱনয়লল্ল শিৱলৰৱগ তণৱ | 
িোনৱৰু শকলডসৱি লেডৱৰংি ু|| 
িোনৱৰু শকলডসৱি লেডৱৰংি ুশ্ৰী ক ষ্ণ | 
শিৱ স্ত্ৰীৱৱষৱ ধলৰলসি || ৯৮ || 
 
তি শস ংিয়ৱলিংিিুতময়ৱোি লো | 
ৱণয়লিংি শমৱৰৱ লনজপলতয় || 
শহণ্ণুৰূপৱ কংডু কৱনয় মহোলিুলম ইৱ | 
গনয়ৱৰৱকংি ুশেৰগোিলু || ৯৯ || 
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লোৱণয়ময়ৱোি হলৰয় স্ত্ৰীৱৱষৱে | 
ভোৱলকয়ৱৰল্ল মৰুলোৱগ || 
মোৱৰ সুৱধয় ক্ৰমলিংি েলডলস তি | 
শসৱক সুৰলৰগুলণলসি || ১০০ || 
 
নোগন শমৱল তো মললগদ্দোগ | 
আগৱল জগৱ জতনলি || 
আগৱল জগৱ জতনলি ধলৰৱসংি ু| 
নোগেললয় নৱডলসিৰু || ১০১ || 
 
িুৱধয় কৱলৱ নৱৰত্নি মোৱলয় | 
মুিলিংি ৱোলৰলধ লৱলধলগত্ত || 
চিৰু ৱৰৱ ৱোয়ৱুিৱলৰলগত্ত | 
লৱধুলৱন কৱলয় ল ৱলগত্ত || ১০২ || 
 
 ক্ৰ শমোিলোি লিিোঽলকলৰৱগ | 
শসোলেি শচ িংত গজংগল || 
উলেি মনলিংি শকোি ৱৰুণৱিৱ মি ু| 
মেলোয়ষুয়ৱ শেৱলৱসংি || ১০৩ || 
 
মৱত্ত শিৱৱংদ্ৰৱগ পোলৰজোতৱলনত্ত | 
লচত্তৱ শসৱলৱপ্সৰস্ত্ৰীয়ৰ || 
হত্ত ুসোলৱৰ শকোি ৱৰুণৱিৱ হলৰ | 
ভলিয় মনিলল্ল শেৱলৱসংি || ১০৪ || 
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শপোৱলৱ নৱৰত্নি ৰোল য় শতৱগৱতৱগি ু| 
উললিমৰলৰৱগ সলললসি || 
উললি অমৰলৰৱগ সলললসি সমুদ্ৰ | 
কলুলহলসিনৱৰৱৰ মৱনগললৱগ || ১০৫ || 
 
উিত নৱৰত্নৱোি অৰমৱনয় | 
চৱিমৰগললংি লৱৰলচলস || 
তি অললয়লনৱগ লিৰৱোলগ মোলডৱকোিু | 
ইৱিোংি ুকৱডয়লড ইডিংৱত || ১০৬ || 
 
হয়ৱিন তি লিয়লোি লিুলমৱগ | 
জয়লৱত্ত িীৰোংেুলধয়লল্ল || 
জয়লৱত্ত িীৰোংেুলধয়লল্ল শ্ৰীক ষ্ণ | 
িয়লি নৱম্মল্লৰ সলহলল || ১০৭ || 
 
ঈ পিৱ মোলডি ৱোলিৰোজমুলনৱগ | 
শ্ৰীপলতয়োি হয়ৱিন || 
তোপৱ কৱলি ুতি শ্ৰীচৰণি স | 
মীপিলল্লিু সলহলল || ১০৮ || 
 
ইংতু স্ৱপ্নিলল্ল শকোংডোলডলসৱকোংড লক্ষ্মী | 
কোংতন কংিৱনলনসুৱ || 
সংতৰ শমলচ্চন ৱোলিৰোৱজংদ্ৰ মুলন | 
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পংৰ্লি শপললি পিলৱি ু|| ১০৯ || 
 
শ্ৰীয়ৰস হয়ৱিনলিয় ৱোলিৰোজ | 
ৰোয় ৰলচলসি পিলৱি ু|| 
আয়ষুয় ভলৱষয় লিনলিনৱক শহচু্চৱুি ুলন | 
ৰোয়োসলিংি সুলখপৰু || ১১০ || 
 
শেোম্মোন লিনিলল্ল ওৱম্মোৱম্ম ঈ মিৱুৱ | 
ক্ৰম্মলি মোলড লৱৱনোলিসুৱ || 
নম্ম নোৰোয়ণগূ ঈ ৰৱম্মগলডগলডগূ | 
অসুৰ শমোহনৱৱ নৰনটৱন || ১১১ || 
 
মিৱুৱয় মৱনয়লল্ল ঈ পিৱ পোলডিৱৰ | 
মিমুেললৱগ মুিৱহুি ু|| 
ৱধুগললৱগ ওৱলভোগয় লিনলিনৱক শহচু্চৱুি ু| 
মিননয়য়ন ক ৱপলয়ংি শ োভোৱন || ১১২ || 
 
শ োভোনৱৱলিৱৰ সুৰৱৰোলু সুভগলনৱগ | 
শ োভোনৱৱিী সুগুণলনৱগ || 
শ োভোনৱৱলিৱৰ লিলৱক্ৰমৰোয়ৱগ | 
শ োভোনৱৱিী সুৰলিয়ৱগ || শ োভোৱন || ১১৩ || 
 
|| মংগলং || 
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