
|| শ্রী লক্ষ্মী শ োভোন হোডু || 
 
রোগ - পংতুবরোলল - ধ্রুবতোল 
 
শ োভোনববলিবর সুরবরোলু সুভগলনবগ | 
শ োভোনববিী সুগুণলনবগ || 
শ োভোনববলিবর লিলবক্রমরোয়বগ | 
শ োভোনববিী সুরলিয়বগ || শ োভোবন || প || 
 
লক্ষ্মীনোরোয়ণর চরণবে  রবণংবব | 
পলিবোহনবগরগুবব || 
পলিবোহনবগরগুবব অনুলিন | 
রলিসলল নম্ম বধূবরর || ১ || 
 
পোলসোগরবি ুলীবলয়লল কবডয়লু | 
বোবল মহোলিুলম উলিলসিলু || 
বোবল মহোলিুলম উলিলসিোলোবিলব | 
পোললসলল নম্ম বধূবরর || ২ || 
 
শবোম্মন িলয়িলল তিরলসবয়োডগূলড | 
সুম্মবনয়োলগ মললগপ্প || 
নম্ম নোরোয়ণগ ুঈ রবম্ম গলডগলডগু | 
জন্মববংবুি ুঅবতোর || ৩ || 
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কংবুকংঠি সুত্ত কলিি মংগলসূি | 
অংবুজববরডু করয়ুগলি || 
অংবুজববরডু করয়ুগলি ধরলস পী | 
তোংবরবনুিুবমবরিবল || ৪ || 
 
ওংি ুকরলিংি অভয়বনীববল ম | 
শত্তোংি ুককলয়ংি বরগল || 
কুংলিল্লিোনংি সংবিোহ উলণসুব | 
ইংলিবর নম্ম সলহলল || ৫ || 
 
শপোবলব কোংলচয় িোম উললব লকংলকলণগলু | 
নললব কোলংিবুগ ঘলুবকনলু || 
নলনললসুব মুদু্দ মুখি শচলুলববক লিুলম | 
সলহলল নম্ম বধূবরর || ৬ || 
 
রিি শমোবলগিু লচিিোভরণগল | 
শচবি মহোলিুলম ধলরলসিবল || 
শচবি মহোলিুলম ধলরলসিলো শিলব | 
তি মবনয় বধূবরর সলহলল || ৭ || 
 
কুংভকুচি শমবল ইংলবি হোরগলু | 
তুংলব গুরুল মুখকমল || 
তুংলব গুরুল মুখকমলি মহোলিুলম জগ | 
িংবব বধূবরর সলহলল || ৮ || 
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মুলত্তন ওবলয়লিিবল মহোলিুলম | 
কসূ্তলর লতলক ধলরলসিবল || 
কসূ্তলর লতলক ধলরলসিলো শিলব স | 
ববি বধূবরর সলহলল || ৯ || 
 
অংবুজনয়নগল ুলবংবোধরি  ল  | 
লবংবিংবতবসব মূগুলতমলণয়  ল  || 
লবংবিংবতবসব মূগুলতমলণয় মহলিুলম | 
উংবুিকীয়লল বধূবরবগব || ১০ || 
 
মুলত্তনিবতলয়িু নবরত্নি মুকুটব | 
শনলত্তয় শমবল ধলরলসিবল || 
শনলত্তয় শমবল ধলরলসিলো শিব তি | 
ভলিয় জনর সলহলল || ১১ || 
 
কুংি মংিোর জোজী কুসুমগল ব ংিব | 
শচংিি তুরুলববগ তুরুলবিবল || 
কুংিবণবি শকোমবল মহলিুলম ক বপ | 
লয়ংি বধূবরর সলহলল || ১২ || 
 
এংবিংলিগু বোডি অরলবংিি মোবলয় | 
ইংলিবর শপোবলব শকোরললল্ল || 
ইংলিবর শপোবলব শকোরললল্ল ধলরলসিবল অব | 
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ললংি ুবধূবরর সলহলল || ১৩ || 
 
শিবোংগ পবিয় শমল ুশহোলদ্দবকয় | 
ভোবম মহোলিুলম ধলরলসিবল || 
ভোবম মহোলিুলম ধলরলসিলো শিলব তি | 
শসবক জনর সলহলল || ১৪ || 
 
ঈ লিুলম শিলবয় কোলুংগুর ঘলবকনল ু| 
শলোলোলি শমল্লবন নবডতংিলু || 
সোলোলগ কুলল্লিব সুরর সবভয় কংডু | 
আবলোলচলসিল ুমনিলল্ল || ১৫ || 
 
তি মেল কুংি তোবন শপলুবুিবে | 
মিলি নোলচ মহলিুলম || 
তিোমলিংিলল কবরয়বি ওববোবর | 
উিত শিোষগলবনলণলসিলু || ১৬ || 
 
শকলবরু তবলয়ূলর তপগগয়্ি ুপুণয়ব | 
গলললসদ্দবরনূ ফললবল্ল || 
জ্বললসুব শকোপলি  োপব শকোডুবরু | 
ললবনয়লনবরু ওললসুববর || ১৭ || 
 
এল্ল  োস্ত্রগবলোলি িলুবভ জ্ঞোনব | 
কলললস শকোডুব গুরুগলু || 
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বলল্লি ধনবে মরুলোলগবলরবরু | 
সল্লি পুবরোলহতবেোলগোগরু || ১৮ || 
 
কোমলনলজব তবনোব কোলমলনবগ শসোবতোব | 
ভোলমলনয় লহংবি হোলরিব || 
কোমোংধনোলগ মুলনয় কোলমলনগগলয়্িিবনোব | 
কোমলি গুরুতল্পগোলমবয়োব || ১৯ || 
 
নশ্বগরশ্বয়বব বয়সুববনোব পর | 
রোশ্রলয়লস বোলুব ঈশ্বরবনোব || 
হোসয়ব মোলড হল্ল উিলুরলসবকোংডববনোব | 
ি  য়োংলিবয়োব ওেণবনোব || ২০ || 
 
মোবন শকোংবিোব মরুলোলগহনু গড | 
হোববন শকোংবিোব বলললি || 
জীবর শকোংবিোব কুলবগবডংবিলণসুব | 
ল বলনংবিোব বয়লোি || ২১ || 
 
ধমববুংবটোবনলল শহবম্ময় শহসলরবগ | 
অম্মম্মতে গুণলবল্ল || 
িবম্ময় লববিোব নরকিলল জীবর | 
মমবব শমলি শকোললসুব || ২২ || 
 
খলনংবত ওব তনবগ সল্লি ভোগয়ব | 
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বলল্লিগংলজ বয়লোি || 
িলুবভ মুলিবগ িূরববংবিলনসুব পো | 
তোল তলবে ইললি গড || ২৩ || 
 
এল্লরোয়ষুয়ব ল ং ুমোরবিব | 
সল্লীবললয়ংি শতোললগসুব || 
ওবল্ল নোলনবর লনতয়মুগত্তবিবয়ংি ু| 
বল্লববরি ভলজসুবরু || ২৪ || 
 
িক লতয় গুণলিংি কিুববডি ুনোনো | 
লবক লতবগোলগোলগ ভবিলল্ল || 
সুখি:ুখবুংব শবোম্মোলি জীবরু | 
ি:ুখবক িূরবললনপ এনবগবণবয় || ২৫ || 
 
ওবনোবন মগ মবত্তোবনোবন শমোম্মগ | 
ওবনোবলনবগ  য়নোি || 
ওবনোবন শপোরুব মলত্তবরোবলনগংলজ | 
অবরিলোবোগ সুললবরু || ২৬ || 
 
ওবনোবন নোমকংলজ শবচু্চব গড | 
সববলরগোব অম তব || 
সববলরগোব অম তবনুলণসুব অব | 
শনোববন লনরলনষ্ট লনরবিয় || ২৭ || 
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লনরলনষ্ট লনরবিয় এংব শ্রুতয়র্বব | 
ওবরি ুশনোডলু নরহলরবগ || 
নরকয়োতবন সল্ল িলুরতোলিিূরলনবগ | 
মরুল মনবংিংবত নুলডয়লিরু || ২৮ || 
 
ওংবিোংি ুগুণগলু ইদ্দোবু ইবরলল্ল | 
সংিলণলসবব বহু শিোষ || 
কুংবিল্ললষ্টল্লি মুকুংিবন তনবগংি ু| 
ইংলিবর পলতয় শনবনিলু || ২৯ || 
 
শিবলষব লবির শকোংি ুতিুিরবিোললিু | 
তীলবদ্দ হলরবগ িলুরতব || 
ভোবজ্ঞবরংববর আলবিবলয় শমবল | 
ল বন ললংগব লনললসুববর || ৩০ || 
 
হলসবুত বষ জবর মরণ শরোগরুলজনগবলংব | 
অসুর লপ োলচগল ভয়ববংব || 
বয়সন বরবোরি ুএংব নোরোয়ণলনবগ | 
প ু শমোিলোলগ শনবনয়ি ু|| ৩১ || 
 
তো িুুঃলখয়োিবর সুররোরোলতয় কবলি ু| 
শমোিবীবিুবে ধবরগোলগ || 
মোধব বোহবন শকসবরোলু মুলুলগি পরর | 
বোলধপ শকসর লবলডসুববন || ৩২ || 
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শবোম্মনোলয়িলল্ল ইদ্দববগ লয়বুংবট | 
জন্মলয়লবল্লিবলনবগ || 
অলম্ময়নুলণলসদ্দ য়ব োবিয়োলগদ্দবল | 
অম্ম ইববগ হলসত বষয়ংুবট || ৩৩ || 
 
আগ ভিয় শভোজয়লবত্তু পূলজসুব | 
শয়োলগবগ উংবট ধনধোনয় || 
আগ শিোরবকোংবুবি পোকমোডুব বলি ম | 
ত্তোগবললল্লহুি ুলবচোলরলসবরো || ৩৪ || 
 
শরোগবনীব বোত লপত্ত শেষ্ম | 
আগ কূডুবুবি রবমবয়োডবন || 
শভোলগসুবববগ িলুরতব শনবনববর | 
ঈ গুণলনলধবগ এবণয়ুংবট || ৩৫ || 
 
রবম্মবিলবয়রনলপ্পবকোংলডপু্পি ু| 
রবম্ময়রসবগ রলত কোলণবরো || 
অবম্মোঘবীয়ববু চলললসিবর িলয়িলল | 
কুমোরর য়োবক জলনসরু || ৩৬ || 
 
একি লনণবীত  োস্ত্রোর্ব পরিোলপ | 
শববকংব নয়োয়ব লতললিবুকো || 
শ্রীক ষ্ণবনোববন সবববিোষবে লস | 
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লুকবনংবুি ুসলহললবক || ৩৭ || 
 
এল্ল জগব নুংলগ িলেলসবকোংডববগ | 
সল্লি ুশরোগ রুলজনবু || 
বল্ল কবিয়র শকলল আজীলতব মূলববল্ল | 
ইল্ল সমস্ত রুলজনবু || ৩৮ || 
 
ইংর্ো মূরুলতয় ওলবগোংব নরক বহু | 
ভ্োংত নীবনলল্লংি শতোলরসুবববলো || 
সংবতয় মরুল শহোবগবলো লনি মোত | 
সংতরু শকলল শসোগসরু || ৩৯ || 
 
শ্রী নোরোয়ণন জননীজনকরু | 
নোবনংব বোি নলডয়বিো || 
জোণরিলরংিলরয় মূলরূপব শতোলর | 
শ্রী নরলসংহন অবতোর || ৪০ || 
 
অংবুলধয় উিকিলল ওবডি ুমূলডি কূমব | 
শনংব শ্রী হলরয় লপতনোরু || 
এংব শ্রীহলরয় লপতনোরু অিলরংি স্বো | 
য়ংভুগবলল্ল অবতোর || ৪১ || 
 
শিবলকয় গভব িলল শিবনবতলরলসি | 
ভোববি ুবল্ল লবববলকগলু || 
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ঈ বসুবধবয়োলবগ ক ষ্ণবগ জন্মব | 
আব পলরয়লল নুলডয়ুবববয়ো || ৪২ || 
 
আকললসুবোগ য়ব োিোবিলববগ | 
শিব তবিোলবগ হুিলুগদ্দ || 
ভুবনববল্লব শতোলরিলুিল্লবব | 
আ লবষু্ণ গভব বিোলডগুববন || ৪৩ || 
 
আবনয় ময়োনিলল্ল অডলগলসিবরুংবট | 
অবনক শকোলট অজোংডব || 
অণুবরণু রূপিলল আল্দ শ্রী হলরয় | 
জনলন জঠরবু ওলবগোংবুবি || ৪৪ || 
 
অিলরংি ক ষ্ণলনবগ জন্মববংবুি ুসল্ল | 
মিনলনবন কুমোরনু || 
কিনলি কবণগল ইববনবিবগবসববন | 
সুিবতলরলগববনংতু লসলুকুববন || ৪৫ || 
 
অিলরংি ক ষ্ণলনবগ পরনোরী সংগব শকো | 
লবিরোি বুধরু নুলডবোবর || 
সিরবব ঈ মোতু সবব শবিংগলু | 
মুিলিংি তোবু স্তুলতসুববু || ৪৬ || 
 
এংি ভোগবতি শচংিি মোতনু | 
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মংিমোনব মনলসবগ || 
তংিবকো জগবে ককবলয়বীব মু | 
কুংিবগ কুংি ুশকোরবত সল্লি ু|| ৪৭ || 
 
হত্ত ুবষবি শকলবগ মেলোলটবকয়লল্ল | 
লচত্ত স্ত্রীয়লরবগ এরগুববি || 
অলতব লয়ংিলচব লসি শগোকুলি কবনয়য়র | 
সতয় সংকল্প শবলরলতদ্দ || ৪৮ || 
 
হত্ত ুমত্তোরু সোলসর স্ত্রীয়রলল্ল | 
হত্ত ুহবত্তলনপ ক্রমলিংি || 
পুির বীয়বিলল্ল স লষ্টলসিবরুংবট | 
অলতব য় স লষ্টহলরলগি ু|| ৪৯ || 
 
শরোমবরোমকূপ শকোলটব িংগল | 
লনলমবলস শগোপোলর শতরলললসি || 
নম্ম শ্রীক ষ্ণনু মেল স লজসুব | 
মলহবম বল্লবলরবগ সলহললবক || ৫০ || 
 
মণ্ণবনবক শমবদ্দবয়ংব য়ব োবিবগ | 
সণ্ণ বোবয়োলবগ জগংগল || 
কণ্ণোবর শতোলরি নম্ম শ্রীক ষ্ণন | 
ঘনবত বল্লবর সলহললবক || ৫১ || 
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নোরি সনকোলি শমোিলোি শয়োলগগলু | 
নোলরয়লরবগ মরুলোহবর || 
ওরংবত শ্রী ক ষ্ণনলডগলডবগরগুববর | 
আরোলধসুত্ত ভলজসুববর || ৫২ || 
 
অংবুজসংভব লিয়ংবক শমোিলোি | 
নংলবিবলরবগ বরলবত্ত || 
সংভ্মি সুররু এল্লষু্ট শিোষ | 
ইংলবদ্দলরবন ভলজসুববর || ৫৩ || 
 
অবনুংগুষু্টব শতোবলি গংগোবিলব | 
পোবনবললনলস শমবরয়বল || 
জীবন শসরুব পোপব কবলবলু | 
ঈ বোসুবিববগ এবণয়ুংবট || ৫৪ || 
 
লকলিষলবদ্দবর অগ্রপূবজয়নু | 
সববরোয়র সবভবয়োলবগ || 
উলবি মনলিংি ধমবজ মোডুববনবল | 
শকোবলিবরবলো পরবোলি || ৫৫ || 
 
সোলবল্লি হলরবগ নরকয়োতবন সল্ল | 
জীবংতলরবগ নরকিলল || 
শনোবনীবন ুলনম্ম য়মবিবনু | 
শনোবো নী হলরয় গুণবলরবয় || ৫৬ || 
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নরকবোলুব য়মধমবরোয় তি | 
নরজন্মবিোলবগ শপোরলললস || 
মরলল তিরকিলল শপোরলললস শকোলবুনু | 
কুরু লনি কুহক শকোলিলল্ল || ৫৭ || 
 
শবোম্মন নূরু বষব পলরয়ংত িলয়িলল | 
সুম্মবনয়োলগ মললগপ্প || 
নম্ম নোরোয়ণবগ হলস ত বষ জরোমরণ ি ু| 
ষ্কমবিুুঃখগলু শতোডসুববর || ৫৮ || 
 
রেসরস্ত্রগললংি গোয়ববডয়ি | 
অিয় কোয়ি শ্রী ক ষ্ণ || 
তুচ্ছ য়মভটর  স্ত্রকলুকুবনল্ল | 
হুচ্চ নী হলরয় গুণবলরবয় || ৫৯ || 
 
লকচ্চনুংলগিনু নম্ম শ্রীক ষ্ণনু | 
তুচ্ছ নরকবিোল ুঅনললনবগ || 
শবচু্চবনল্ল অিলরংিববগ নরক | 
শমচু্চবরল্ল বুধবরল্ল || ৬০ || 
 
মবনয়লল্ল িবময় তোল্দ বীরভট | 
রণরংগিলল্ল িলমসুববন || 
অণুবোলগ নম্ম লহতবে মনবিোললগন ক ষ্ণ | 
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মুলনব কোলবে মহত্তোি || ৬১ || 
 
তোয় শপোবিলয়ংি মূলরূপব শতোলর | 
আয়ধু সলহত শপোরবংট || 
নয়োয়বকোলবিরু পুলিিবনংববর | 
বোলয়বগ বংিংবত শবোগললিরু || ৬২ || 
 
উি পীতোংবর শতোি ভূষণংগলু | 
ইি নবরত্নি লকরীটবু || 
শমলিি কুরুহ এবিয়লল্ল শতোলরি শ্রী | 
লবট্ঠল পুলিিববননবহুবি || ৬৩ || 
 
ঋষভংসবমষ মলহষ মূষকবোহনববলর মো | 
লনসরংবত সুললব সুরবরল্ল || 
এবসব শিবব োনর সোহসবে মলণিরু | 
কুসুমনোভলনবগ সলরয়ংুবট || ৬৪ || 
 
ওংবিোংি ুগুণগলু ইদ্দোবু ইবরলল্ল | 
সংিলণলসবববকো বহুবিোষ || 
কুংবিল্ললষ্টল্লি মুকুংিবন তনবগংি ু| 
ইংলিবর পলতয় শনবনিলু || ৬৫ || 
 
ইংতু লচংলতলস রবম সংতরো মন পিব | 
সংবতোষ মনলি শনবনবুত্ত || 
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সংবতোষ মনলি শনবনবুত্ত তি শ্রী | 
কোংতলনবদ্দবডবগ নবডিলু || ৬৬ || 
 
কংিপব শকোলটগল শগলুব শস ংিয়বি | 
চংিবোলগদ্দ শচলুবন || 
ইংলিবর কংডু ইববন তনবগ পলত | 
শয়ংিবন বললবগ নবডিলু || ৬৭ || 
 
ঈ শতরি সুরর সুত্ত শনোডুত্ত ললক্ষ্ম | 
লচত্তব শকোডবি নসুনগুত || 
লচত্তব শকোডবি নসুনগুত বংি ুপুরু | 
শষোত্তমন কংডু নলমলসিলু || ৬৮ || 
 
নোনো কুসুমগললংি মোলডি মোবলয় | 
শ্রীনোলর তি করিলল্ল || 
পীনকংধরি লিলবক্রমরোয়ন | 
শকোরললন শমললিু নলমলসিলু || ৬৯ || 
 
উি শপোংববিয় শতোিোভরণংগলু | 
ইি নবরত্নি মুকুটবু || 
িষু্টমিবনবনংব কবডয় শপংবডগলু | 
ইলিদ্দ হলরবগ বধুবোিলু || ৭০ || 
 
শকোংব ুচংবক কহবল তোল মদ্দবলগলু | 
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তংববট শভলর পটহগলু || 
শভোং শভোং এংব  ংখ শডোল্লু শম লরগলু | 
অংবুলধয় মবনয়বল্লবসিবু || ৭১ || 
 
অঘয়বপোিয়োচমন শমোিলোি শষোড ো | 
নঘয়ব পূবজলয়ত্তনললয়বগ | 
ওলিি মনলিংি ধোবরবয়বরিবন লসংধু | 
সদ্গলতলয়ত্ত ুসলবহংি || ৭২ || 
 
শববিোি মংি শপলল বলসষ্ঠ নোরি শমোি | 
লোি মুনীংদ্ররু মুিলিংি || 
বধূবরর শমবল শ োভনিিবতয়নু | 
শমোিবীয়তু্ত তললিরু || ৭৩ || 
 
সংভ্মলিংিংবরলি িংুিলুভ শমোলগলু | 
তুংবুরু নোরিরু স্তুলতসুত্ত || 
তুংবুরু নোরিরু স্তুলতসুত্ত পোলডিরু পী | 
তোংবরধরন মলহবময় || ৭৪ || 
 
শিবনোলরয়বরল্ল বংবিোিলগ পোঠকরু | 
ওলব পোডুত্ত কুলণিরু || 
শিবতরুলবন হূলবন মবলগল | 
শ্রীবরন শমবল কবরিরু || ৭৫ || 
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মুতু্ত রত্নগললংি শকলত্তলসি হবসয় নব | 
রত্ন মংটপলি পসলরলস || 
নবরত্নমংটপলি পসলরলস ক ষ্ণন | 
মুগত্তবিয়বরল্ল কবরিরু || ৭৬ || 
 
শ ষ য়নবন বো শিোষিূরবন বো | 
ভোসুরকোয় হলরবয় বো || 
ভোসুরকোয় হলরবয় বো শ্রী ক ষ্ণ লব | 
লোসলিংবিম্মহবসবগ বো || ৭৭ || 
 
কংজবলোচনবন বো মংজুল মূলতব বয় বো | 
কুংজর বরিোয়কবন বো || 
কুংজরবরিোয়কবন বো শ্রী ক ষ্ণ লন | 
রংজন নম্ম হবসবগ বো || ৭৮ || 
 
আলিকোলিলল্ল আলবিবলয় শমবল | 
শ্রীবিলবয়বরোডবন পবলডলসি || 
শ্রীবিলবয়বরোডবন পবলডলসি শ্রীক ষ্ণ | 
শমোিলিংবিোম্ম হবসবগ বো || ৭৯ || 
 
আলিকোরণনোলগ আগ মললগদু্দ | 
শমোিজীবর তি উিরিলল || 
শমোি জীবর তিুিরিলল ইংলবি অ | 
নোলি মূরুলতবয় হবসবগ বো || ৮০ || 
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লচন্ময়ববলনপ লনম্ম মবনগললল্ল শজো | 
লতমবয়বোি পদ্মিলল্ল || 
রবম্ময়বরোডগূলড রলমসুব শ্রীক ষ্ণ | 
নম্ম মবনয় হবসবগ বো || ৮১ || 
 
নোনোবতোরিলল নংলবি সুরলরবগ | 
আনংিবীব করুলণ বো || 
আনংিবীব করুলণ বো শ্রী ক ষ্ণ | 
শ্রীনোলরবয়োডবন হবসগএলু || ৮২ || 
 
শবোম্মনোলয়িলল্ল রিি পীঠলি কুললতু | 
ওম্মনলি শনহব মোডুব || 
লনমবল পূবজয় ককবগোংব শ্রীক ষ্ণ প | 
রম মূরুলতবয় হবসবগ বো || ৮৩ || 
 
মুখয়িোণন মবনয়লল ভোরতীবিলবয়োগ | 
লললে বলডলসি রসোয়নব || 
সেবরগূলডি পোয়স সলবয়বু | 
রেসগবলরবয় হবসবগ বো || ৮৪ || 
 
রুদ্রন মবনয়লল্ল রুদ্রোলণবিলবয়রু | 
ভদ্রমংটপলি কুলল্ললরলস || 
স্বোদ্বিংগল বলডসলু ককবগোংড | 
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মুদু্দ নরলসংহ হবসবগ বো || ৮৫ || 
 
গরুডন শমবললর গগন মোগবিলল্ল | 
তরতরলি স্তুলতপ সুরস্ত্রীয়র || 
শমবরব গংধববর গোনব সলবয়বু | 
নরহলর নম্ম হবসবগ বো || ৮৬ || 
 
লনম্মণ্ণন মবনয় সুধমব সবভয়লল্ল | 
উবময়রস নলমলসি || 
ধমবরিকবনলনপ ক ষ্ণ ক বপলয়ংি প | 
রম মূরুলতবয় হবসবগ বো || ৮৭ || 
 
ইংদ্রন মবনব্হোলগ অলিলতবগ কুংডললবত্ত ু| 
অংিি পূবজয় ককবগোংডু || 
অংিি পূবজয় ককবগোংডু সুরতরুব | 
ইংলিবরলগত্ত হলরবয় বো || ৮৮ || 
 
লনম্ম শনবনব মুলন হৃিয়িলল শনবললসি | 
ধমবরিকবনলনসুব || 
সম্মতবোলগদ্দ পূবজয় ককবগোংড লন | 
স্সীম মলহম হবসবগ বো || ৮৯ || 
 
মুলত্তন সলত্তবগয় নবরত্নি চোমর | 
সুত্ত নললবপ্সর স্ত্রীয়র || 
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ন তয়ব শনোডুত লচি বোিয়ংগল সং | 
পলত্তন হলরবয় হবসবগ বো || ৯০ || 
 
এনলু নগুত বংি ুহবসয় শমবল | 
বলনবত লিুলমবয়োডগূলড || 
অনংত কবভবলি কুললত ক ষ্ণন নোলু্ক | 
লিনিতু্সবব নবডলসিরু || ৯১ || 
 
অবত্তবরলনপ গংবগ য়মুবন সরস্বলত ভো | 
রলত শমোিলোি সুরস্ত্রীয়রু || 
মুলত্তনিবতয়িু শ োভোনববনুতলল তম্ম | 
অলতব য়ললয়বগ তললিরু || ৯২ || 
 
রত্নোিোরলতবগ সুত্ত মুত্তবন তুংলব | 
মুগত্তবিয়বরল্ল ধবলি || 
মুগত্তবিয়বরল্ল ধবলি পিন পো | 
ডুত্তবললত্তিবর লসরবরবগ || ৯৩ || 
 
শবোম্মতিরলস কূবড বংবিরলগি | 
উবময়রস নলমলসি || 
অমরবরল্লরু ববগববগ উডুবগোবরগল | 
রবম্ময়রসবগ সলল্ললসিরু || ৯৪ || 
 
সতয়বলোকি শবোম্ম শক স্তুভরত্নবলনত্ত | 
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মুিোসুররু মুিলিংি || 
মুলত্তন কংঠীসরব মুখয়িোণলনত্ত | 
মস্তকি মলণয় ল বলনত্ত || ৯৫ || 
 
তিরলস কূবড সলবনুলড নুলডবোগ | 
বিনিলল্লদ্দলি শকডিংবত || 
বলি িলতবষ্ঠয় মোলড অববনোললগদ্দ | 
তিোহুলত লিবণ সুরলরবগ || ৯৬ || 
 
শকোলবি খলবরোলডলস অম তোি ঊটবে | 
উলবি হরুষলি উলণসলু || 
উলবি হরুষলি উলণসবববকংি ুলসংধু | 
সববলরবগবডয় মোলডলসি || ৯৭ || 
 
মোবন মবনয়লল্ল শিবলরবগ তণব | 
িোনবরু শকলডসবি লবডবরংি ু|| 
িোনবরু শকলডসবি লবডবরংি ুশ্রী ক ষ্ণ | 
শিব স্ত্রীববষব ধলরলসি || ৯৮ || 
 
তি শস ংিয়বলিংিিুতময়বোি লো | 
বণয়লিংি শমবরব লনজপলতয় || 
শহণ্ণুরূপব কংডু কবনয় মহোলিুলম ইব | 
গনয়বরবকংি ুশবরগোিলু || ৯৯ || 
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লোবণয়ময়বোি হলরয় স্ত্রীববষবে | 
ভোবলকয়বরল্ল মরুলোবগ || 
মোবর সুবধয় ক্রমলিংি বলডলস তি | 
শসবক সুরলরগুলণলসি || ১০০ || 
 
নোগন শমবল তো মললগদ্দোগ | 
আগবল জগব জতনলি || 
আগবল জগব জতনলি ধলরবসংি ু| 
নোগবললয় নবডলসিরু || ১০১ || 
 
িুবধয় কবলব নবরত্নি মোবলয় | 
মুিলিংি বোলরলধ লবলধলগত্ত || 
চিরু বরব বোয়বুিবলরলগত্ত | 
লবধুলবন কবলয় ল বলগত্ত || ১০২ || 
 
 ক্র শমোিলোি লিিোঽলকলরবগ | 
শসোলেি শচ িংত গজংগল || 
উলেি মনলিংি শকোি বরুণবিব মি ু| 
মেলোয়ষুয়ব শববলবসংি || ১০৩ || 
 
মবত্ত শিববংদ্রবগ পোলরজোতবলনত্ত | 
লচত্তব শসবলবপ্সরস্ত্রীয়র || 
হত্ত ুসোলবর শকোি বরুণবিব হলর | 
ভলিয় মনিলল্ল শববলবসংি || ১০৪ || 
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শপোবলব নবরত্নি রোল য় শতবগবতবগি ু| 
উললিমরলরবগ সলললসি || 
উললি অমরলরবগ সলললসি সমুদ্র | 
কলুলহলসিনবরবর মবনগললবগ || ১০৫ || 
 
উিত নবরত্নবোি অরমবনয় | 
চবিমরগললংি লবরলচলস || 
তি অললয়লনবগ লিরবোলগ মোলডবকোিু | 
ইবিোংি ুকবডয়লড ইডিংবত || ১০৬ || 
 
হয়বিন তি লিয়লোি লিুলমবগ | 
জয়লবত্ত িীরোংবুলধয়লল্ল || 
জয়লবত্ত িীরোংবুলধয়লল্ল শ্রীক ষ্ণ | 
িয়লি নবম্মল্লর সলহলল || ১০৭ || 
 
ঈ পিব মোলডি বোলিরোজমুলনবগ | 
শ্রীপলতয়োি হয়বিন || 
তোপব কবলি ুতি শ্রীচরণি স | 
মীপিলল্লিু সলহলল || ১০৮ || 
 
ইংতু স্বপ্নিলল্ল শকোংডোলডলসবকোংড লক্ষ্মী | 
কোংতন কংিবনলনসুব || 
সংতর শমলচ্চন বোলিরোবজংদ্র মুলন | 
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পংর্লি শপললি পিলবি ু|| ১০৯ || 
 
শ্রীয়রস হয়বিনলিয় বোলিরোজ | 
রোয় রলচলসি পিলবি ু|| 
আয়ষুয় ভলবষয় লিনলিনবক শহচু্চবুি ুলন | 
রোয়োসলিংি সুলখপরু || ১১০ || 
 
শবোম্মোন লিনিলল্ল ওবম্মোবম্ম ঈ মিবুব | 
ক্রম্মলি মোলড লববনোলিসুব || 
নম্ম নোরোয়ণগূ ঈ রবম্মগলডগলডগূ | 
অসুর শমোহনবব নরনটবন || ১১১ || 
 
মিবুবয় মবনয়লল্ল ঈ পিব পোলডিবর | 
মিমুেললবগ মুিবহুি ু|| 
বধুগললবগ ওবলভোগয় লিনলিনবক শহচু্চবুি ু| 
মিননয়য়ন ক বপলয়ংি শ োভোবন || ১১২ || 
 
শ োভোনববলিবর সুরবরোলু সুভগলনবগ | 
শ োভোনববিী সুগুণলনবগ || 
শ োভোনববলিবর লিলবক্রমরোয়বগ | 
শ োভোনববিী সুরলিয়বগ || শ োভোবন || ১১৩ || 
 
|| মংগলং || 
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