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দুৰ্াগ দুৰ্ৰ্গয় মহদুষ্টজন সংহাৰ্ে
দুৰ্াগ ংতৰ্গত দুৰ্ৰ্গ দুৰ্গৰ্ে সুৰ্ৰ্ে
দুৰ্ম
গ য়ৱাগৰ্ৰ্দ গনন্ন মগহৰ্ম ভোম্ম
েৰ্গাগদৰ্গৰ্ৰ্ৰ্ল্ল গুগিগসদেূ
স্ৱৰ্গেূগম পাতাৰ্ সমস্ত ৱ্য়াপুত ভদগৱ
ৱৰ্গৰ্ে মীগেদ বৰ্ুসুংদেী
দুৰ্ি
গ দৱে বাৰ্ে বহৰ্ৱাগৰ্ৰ্দ তাগয়
দুৰ্গগ তহাৰ্ে নানু ভপৰ্ুৱৰ্ু দনু
দুৰ্ংগ েৱাগৰ্ৰ্দ সংসইগত ভনাগিদৰ্ে
গনৰ্গম না কাৰ্িনম্ম মংৰ্ৰ্াংৰ্ৰ্
দুৰ্ৰ্গ ভহ দুৰ্ৰ্গ মহাদুৰ্ৰ্গ েূ দুৰ্ৰ্গ গৱষ্ণু
দুৰ্ৰ্গ দুজগৰ্য় দুেগৰ্ে শগি
দুৰ্গ কানন ৰ্হন পৱগত ভ াে সপগ
ৰ্ৰ্গে শব্ধ ৱ্য়াপ্ৰ কেগি মৃত্য়ু
ৱৰ্গ েূ তৰ্প্ৰত পপশাগি ভৱাদৰ্াদ
দুৰ্ি
গ সংকট প্ৰাপ্তৱাৰ্ৰ্
দুৰ্াগ দুৰ্ৰ্গ এংদু উচ্চস্ৱেগদংদ
গনৰ্গগৰ্তনাগৰ্ ওৰ্ম্ম কূগৰ্দেূ
স্ৱৰ্গাপৱৰ্গদগল্ল হগেৰ্য়ািৰ্ন ইদ্দেু
সুৰ্ি
গ জয়জয়ৰ্ৱংদু ভপাৰ্ৰ্ু গতৰ্ে
কৰ্গগৰ্ংদগৰ্ এগি সাকুৱ সাগিেূ ৰ্ত
নীগুগগিদংৰ্ত ভৰ্াকৰ্ীৰ্ৰ্ গননৰ্ৰ্
স্ৱৰ্গংৰ্াজনক নম্ম গৱজয় গৱঠ্ঠৰ্নংগি
দুৰ্াগ শ্ৰয়মাগি বদুকুৱংৰ্ত মািু
অগেদোংকুশ শগি পেশু ভনৰ্গৰ্ খড্গ
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সেগসজ ৰ্ৰ্দ মুদ্গে িাপ মাৰ্গি
ৱে অেয় মুসৰ্ পগে পগে আয়ুেৱ
েগেগস ভমৰ্েৱ ৰ্কুগম সেগসজেৱ েুদ্ৰ
সেুৱ ভদৱৰ্তৰ্ৰ্ কেুিা পাংৰ্দগল্ল
গনেীগিগস অৱেৱে স্ৱেূপসুখ ভকািু ৱ
গসগে েূ গমদুৰ্াগ সেুৰ্ৱািম
নম্ম গৱজয় গৱঠ্ঠৰ্নংগি
পেম েকুগতগয়ংদ স্মগেসুৱ জৰ্জ্জনগন
স্তুগতমািু ৰ্ৱ গনন্ন কাগৰ্ মহাকাগৰ্ উ
ন্নত বাহু কোৰ্ৱদৰ্ন িংগদেমুৰ্খ
েৃগতশাংগত বহুেূৰ্প োগি োগি িেৰ্ি
গিগতৰ্য় গনদ্ৰােৰ্দ্ৰ েিৱত্সৰ্ৰ্ েৰ্ৱ্য়
িতু েষ্টগৱৱহৰ্স্ত হগস্ত হগস্তৰ্মৰ্ন অ
দ্ভু ত প্ৰবৰ্ৰ্ প্ৰৱাগস দুৰ্াগ েণ্য়ৱাৰ্স
গিগতোে হেৰ্ি িীোগব্ধতৰ্নৰ্য় স
দ্গগত ভপ্ৰদাৰ্ত মায়া শ্ৰীৰ্য় ইংগদৰ্ে েৰ্ম
গদগতজাত গনগ্ৰৰ্হ গনেূগত কল্মৰ্ে
প্ৰগতকূৰ্ ভেৰ্দ পূিগ ভোৰ্ে ভেৌৰ্দ্ৰ
অগতশয় েি গজহ্ৱাৰ্ৰ্াৰ্ৰ্ মাগিক্য় মাৰ্ৰ্
গজতকাৰ্ম জনন মেি েগহৰ্ত খ্য়াৰ্ত
ৃতপাি পেমান্ন তাংবূৰ্হৰ্স্ত সু
ৱ্ৰৰ্ত পগতৱ্ৰৰ্ত গিৰ্নৰ্ি শিাংবৰ্ে
শতপিনয়ৰ্ন গনেুত কৰ্য়য় উদয়াকগ
শতৰ্কাটি সগন্নৰ্ে হগেয়াংক সংৰ্ে
শ্ৰুগত তগত নুৰ্ত শুক্ল ভশাগিত েগহৰ্ত অ
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প্ৰগতহৰ্ত সৱগদা সংিাগেগি িতু ৰ্ে
িতু ে কপগদগ ৰ্য় অংভ্ৰগি হ্ৰী
উত্পগত গিগতৰ্য় কৰ্তগ শুভ্ৰ ভশােন মূৰ্তগ
পগততপাৱৰ্ন েৰ্য়য় সৰ্ৱগােগেয়গৰ্দ্দু
হতমািু কািু ৱ ভোৰ্ংৰ্গৰ্ংদ
গিগতৰ্য়াৰ্ু সুখদগল্ল বাৰ্ুৱ মগত ইিু
সতত কায়গৰ্ৰ্বকু দুৰ্ৰ্গদৰ্ু ৰ্গ
চ্য়ুতদূে গৱজয় গৱঠ্ঠৰ্ৰ্েয়ন প্ৰীৰ্য়
কৃ তাংজগৰ্গয়ংদগৰ্ তৰ্ৰ্বাগৰ্ নগমসুৰ্ৱ
শ্ৰী ৰ্গি কমৰ্ পদ্মা পগদ্মগন কম
ৰ্াৰ্ৰ্য় েমা ৱৃোকগপ েয়য় ৱৃগদ্দ গৱ
শাৰ্ য়জ্ঞা ইংগদৰ্ে গহেণ্য় হগেগি
ৱাৰ্য় সত্য়গনত্য়ানংত িগয় সুো
শীৰ্ৰ্ সুৰ্ংে সুংদগে গৱৱয়াসুশীৰ্ৰ্
সুৰ্িি ভদগৱ নানা েূপৰ্গৰ্ংদ ভমৰ্েৱ মৃত্য়ুনাৰ্শ
ৱাৰ্ৰ্ৰ্কািু সংতে সগন্নগেয়গল্ল
কাৰ্কাৰ্ৰ্ক এন্ন োেৰ্পাগহসুৱ তাগয়
ভমৰ্ু ভমৰ্ু গনন্ন শগি কীগতগ বৰ্ু
ভকগৰ্ ভকগৰ্ বংৰ্দ ভকৱৰ্ ঈ মন
ৰ্াগৰ্য়ংৰ্ত পেদ্ৰৱ্য়ৰ্ে ভপাপুদু
এৰ্ৰ্ মািৰ্দ উদ্ধাে মািু ৱ
পকৰ্াস পুেদগল্ল পূৰ্জৰ্ৰ্াংব ভদগৱ
মূৰ্ প্ৰকইগত সৱগ ৱিগাগেমাগনগন
পাৰ্সাৰ্ে শাগয় গৱজয়গৱঠৰ্ৰ্নাৰ্ু
ৰ্ীৰ্ৰ্ মািু ৱ নানােেৰ্ি েূ েৰ্ি পূৰ্িগ
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ভৰ্াগপনংদৰ্ন মুৰ্ি পদত্য়সংতগত সং
তাপৱ ভকািু গতপ্প মহাকৰ্ঠাৰ্ে উগ্ৰ
েূপ পৱৰ্িৰ্ি অজ্ঞানৰ্েগেমাগনগন
তাপিয় গৱনাৰ্শ ওংকাৰ্ে ভহাংকাৰ্ে
পাগপকংসৰ্ৰ্ েয় ভতাগেৰ্দ বাৰ্ৰ্ীৰ্ৰ্
ৱ্য়াপুৰ্ত েমগ মাৰ্গ ভপ্ৰেৰ্ি অপ্ৰাকৃ ৰ্ত
স্ৱপ্নদগৰ্ গনন্ন ভনৰ্নগসদ শেিগনৰ্ৰ্
অপােৱাগৰ্দ্দ ৱাগেগেয়ংৰ্ত মহা
আপিু বংগদেৰ্ু হাগে ভপাৰ্ৰ্াৱু সপ্ত
ৱৱীপ নাগয়ৰ্ক নেক গনৰ্ৰ্গৰ্প তৰ্মাগুিদ
ৱ্য়াপাে মাগিগস েিজনৰ্ক পুণ্য়
ভসাপান মাগিৰ্কািু ৱ ভসৌোগ্য়ৱংৰ্ত দুৰ্ৰ্গ
প্ৰাপুতৱাগৰ্ এন্ন মনদগল্ল গনংদু দুুঃখ
কূপগদংদগৰ্ এগি কৰ্িমািু জন্মংৰ্ৰ্ু
ভসৌপগিগ গমগৰ্ৰ্াদ সগতয়েু গনত্য় গনন্ন
আপাদৰ্মৌগৰ্ তনক েগজগস েৱ্য়োদেু
না ভপৰ্ুৱৰ্ু দনু পাংিৱে মৰ্নােীৰ্ষ্ট
ঈ পাংিৰ্েৌগতকদগল্ল আৱ সােন কাৰ্ি
শ্ৰীপগতনাম ওৰ্ে গজহ্ৱাগ্ৰহদগৰ্ ভনৰ্নৱ
ঔপাসন ভকািু েুদ্ৰাগদৰ্ৰ্ ৱেৰ্দ
তাপসজন প্ৰীয় গৱজয় গৱঠ্ঠৰ্ মূগতগ য়
শ্ৰীপাদািগৰ্ন মাল্ৱ শ্ৰী েূ দুৰ্াগ ৱিগাশ্ৰয়
দুৰ্ৰ্গ হা ভহ ভহা হা দুৰ্ৰ্গ মংৰ্ৰ্ দুৰ্ৰ্গ
দুৰ্গগ ত ভকািগদেু গৱজয় গৱঠ্ঠৰ্ প্ৰীৰ্য়

