|| নাৰায়ণৱৰ্ম ||
ৰাজ াৱাচ
য়য়া গুপ্তঃ সহস্ৰাক্ষঃ সৱাহান ৰৰপুসসৰনকান |
ক্ৰীডৰিৱ ৰৱৰনৰ ম ত্য় ৰিজ াক্য়া বুভুজ ৰিয়ৰ্ || ১ ||
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ভগৱংস্তন্মৰ্াখ্য়াৰহ ৱৰ্ম নাৰায়ণাত্মকৰ্ |
য়থাঽততাৰয়নঃ শত্ৰূন য়য়ন গুজপ্তাঽ য়ন্মজৃ ে || ২ ||
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ৰৱশ্ৱৰূপ উৱাচ
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ৱৃতঃ পুজৰাৰহতস্ত্ৱাজৰা ৰ্জহংদ্ৰায়ানুপৃচ্ছজত |
নাৰায়ণাখ্য়ং ৱৰ্মাহ তৰিসহকৰ্নাঃ শৃণু || ৩ ||

w

য়েৌতাংৰিপাৰণৰাচম্য় সপৰৱি উিঙ্মুখঃ |
কৃ তসৱাংগকৰন্য়াজসা ৰ্ংিাভয়াং ৱাগ্য়তঃ শুৰচঃ || ৪ ||
নাৰায়ণৰ্য়ং ৱৰ্ম সিজয়য়দ্ভয় আগজত |
দিৱভূ তাত্মকৰ্মজভয়া নাৰায়ণৰ্য়ঃ পুৰ্ান || ৫ ||
পািজয়া ম ানুজনাৰূজৱমাৰুিজৰ হৃদ্য়জথাৰৰস |
ৰ্ুজখ ৰশৰসয়ানুপূৰ্ৱয়মাজিাংকাৰািীৰন ৰৱন্য়জসত || ৬ ||

নজৰ্া নাৰায়ণাজয়ৰত ৰৱপয়ময়ৰ্থাৰপ ৱা |
কৰন্য়াসং ততঃ কুয়মাদ্দ্ৱািশাক্ষৰৰৱদ্য়য়া || ৭ ||
প্ৰণৱাৰিয়কাৰাংতৰ্ংগুল্য়ংগুষ্ঠপৱমসু |
ন্য়জসদ্ধৃিয় ওংকাৰং ৰৱকাৰৰ্নু ৰ্ূেমৰন || ৮ ||
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ষকাৰং তু ভ্ৰুজৱাৰ্মজয়য় ণকাৰং ৰশখয়া ৰিজশত |
য়ৱকাৰং য়নিজয়ায়ুংম জ্য়ািকাৰং সৱমসংৰেষু || ৯ ||
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"ওং ৰৱষ্ণজৱ নৰ্ঃ"

ou
si

gm

ৰ্কাৰৰ্স্ত্ৰৰ্ুৰিশ্য় ৰ্ংিৰ্ূৰতম ভম জৱদ্বুেঃ |
সৰৱসগমং ফডংতং তু সৱমৰিক্ষু ৰৱৰনৰিম জশত || ১০ ||
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ইত্য়াত্মানং পৰং য়য়াজয়জদ্য়য়য়ং ষট্শৰভৰভয়ুমতৰ্ |
ৰৱদ্য়াজত স্তজপাৰ্ূৰতম ৰৰৰ্ং ৰ্ংিৰ্ুিাহজৰত || ১১ ||
হৰৰৰৱমিয়য়ান্মৰ্ সৱমৰক্ষাং ন্য়স্তাংৰিপদ্মঃ পতজগংদ্ৰপৃজষ্ঠ |
িৰাৰৰচৰ্মাৰসগজিষুচাপপাশান িোজনাঽষ্টগুজণাঽষ্টবাহঃ || ১২ ||
জ ষু ৰ্াং ৰক্ষতু ৰ্ত্সয়ৰ্ূৰতম য়মাজিাগজণজভয়া ৱৰুণসয় পাশাত |
স্থজ চ ৰ্ায়াৱটু ৱাৰ্জনাঽৰ্ৱয়াত ৰিৰৱক্ৰৰ্ঃ য়খঽৱতু ৰৱশ্ৱৰূপঃ || ১৩ ||
িুজগমষ্ৱটৰ্ৱয়াৰ ৰ্খাৰিষু প্ৰভু ঃ পায়ািৰৃ সংজহাঽসুৰয়ূথপাৰৰঃ |

ৰৱৰ্ুংচজতা য়সয় ৰ্হাট্টহাসং ৰিজশা ৰৱজনিুন্য়মপতংশ্চ গভম াঃ || ১৪ ||
ৰক্ষত্ৱজসৌ ৰ্াঽয়ৱৰন য় ~ঝকল্পঃ সৱিংৰজয়ািীতেজৰা ৱৰাহঃ |
ৰাজৰ্াঽৰদ্ৰকূজটষ্ৱথ ৰৱপ্ৰৱাজস স ক্ষ্মজণাঽৰ্ৱয়াদ্ভৰতাৰজ া ৰ্াৰ্ || ১৫ ||

om

ৰ্াৰ্ুৰেন্ৱা ৰনৰখ প্ৰৰ্ািািাৰায়ণঃ পাতু নৰশ্চ হাসাত |
িত্তস্ত্ৱজয়াগািথ য়য়াগনাথঃ পায়াদ্গুজণশঃ কৰপ ঃ কৰ্মবংোত || ১৬ ||
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সনত্কুৰ্াজৰাঽৱতু কাৰ্জিৱাদ্ধয়শীজষমা ৰ্াং পৰথ য়িৱজহ নাত |
য়িৱৰষমৱয়মঃ পুৰষ
ু াংতৰাচমনাত কূজৰ্মা হৰৰৰ্মাং ৰনৰয়ািজশষাত || ১৭ ||
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েন্ৱংতৰৰভম গৱান পাত্ৱপথ্য়াদ্দ্ৱংদ্ৱাদ্ভয়ািৃষজভা ৰনৰ ম তাত্মা |
য়জ্ঞশ্চ য় াকািুত তত্কৃ তাজিা বজ া গণাত য়ক্ৰােৱশািহীংদ্ৰঃ || ১৮
||
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দদ্ৱপায়জনা ভগৱানপ্ৰজবাোদ্বুদ্ধস্তু পাখংডগণাত প্ৰৰ্ািাত |
কল্কী কজ ঃ কা ৰ্ াত প্ৰপাতু েৰ্মাৱনাজয়াৰুকৃতাৱতাৰঃ || ১৯ ||
ৰ্াং য়কশজৱা গিয়া প্ৰাতৰৰ্ৱয়াজদ্গাৰৱংি আসংগৱ আত্তজৱণুঃ |
নাৰায়ণঃ পাতু সিাঽঽত্তশৰভৰ্ময়য়ংৰিজন ৰৱষ্ণুৰৰীংদ্ৰপাৰণঃ || ২০ ||
য়িজৱাঽপৰাজে ৰ্েুজহাৰেন্ৱা সায়ং ৰিোৰ্াঽৱতু ৰ্ােজৱা ৰ্াৰ্ |
য়িাজষ হৃষীজকশ উতােমৰাজি ৰনশীথ এজকাঽৱতু পদ্মনাভঃ || ২১ ||
শ্ৰীৱত্স ক্ষ্মাঽপৰৰাি ঈশঃ প্ৰত্য়ূষ ঈজশাঽৰসেজৰা

নািম নঃ |

িাজৰ্ািজৰাঽৰ্ৱয়ািনুসংয়য়ং প্ৰভাজত ৰৱষ্ণুঃ শ্ৰীৰ্ান ভগৱান কা ৰ্ূৰতম ঃ ||
২২ ||
চক্ৰং য়ুগাংতান ৰতগ্মজনৰৰ্ ভ্ৰৰ্ত্সৰ্ংতাদ্ভগৱত্প্ৰয়ুভৰ্ |
িংিৰি িংিগ্য়য়ৰৰসসন্য়ৰ্াশু কক্ষং য়থা ৱায়ুসজখা হতাশঃ || ২৩ ||
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গজিঽশৰনস্পশমনৰৱস্ফু ৰ ংজগ ৰনৰপংৰি ৰনৰপংঢ্য়ৰ তৰপ্ৰয়াঽৰস |
কূষ্াংডসৱনায়কয়ক্ষৰজক্ষাভূ তৰহাংশ্চূ ণময় চূ ণময়াৰীন || ২৪ ||
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ত্ৱং য়াতু োনপ্ৰৰ্থজপ্ৰতৰ্াতৃ ৰপশাচৰৱপ্ৰৰহজ াৰিৃষ্টীন |
িজৰংদ্ৰ ৰৱদ্ৰাৱয় কৃ ষ্ণপূৰৰজতা ভীৰ্সৱজনাঽৰীন হৃিয়াৰন কংপয়ন || ২৫
||
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ত্ৱং ৰতগ্মোৰাঽৰস ৱৰাৰৰসসন্য়ৰ্ীশপ্ৰয়ুজভা ৰ্ৰ্ ৰ ংৰি ৰ ংৰি |
চক্ষূ ংৰষ চৰ্মন শতচংদ্ৰ ািয় ৰদ্ৱষাৰ্ ং য়না হৰ পাপচক্ষু ষাৰ্ || ২৬
||
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য়জিা ভয়ং ৰজহজভয়াঽভূ ত য়কতু জভয়া নৃভয় এৱ চ |
সৰীসৃজপজভয়া িংৰৰজভয়া ভূ জতজভয়াঽজ ভয় এৱ চ || ২৭ ||
সৱমাজয়য়তাৰন ভগৱিাৰ্ৰূপাস্ত্ৰকীতম নাত |
প্ৰয়াংতু সংক্ষয়ং সজদ্য়া য়য়ঽজন্য় য়িয়ঃপ্ৰতীপকাঃ || ২৮ ||
গৰুজডা ভগৱান য়স্তািজস্তাৰ্চ্ছংজিাৰ্য়ঃ প্ৰভু ঃ |
ৰক্ষত্ৱজশষকৃ জেজভয়া ৰৱষ্ৱজেনঃ সৱনাৰ্ৰভঃ || ২৯ ||

সৱমাপজদ্ভয়া হজৰনমাৰ্ৰূপয়ানায়ুোৰন নঃ |
বুদ্ধীংৰদ্ৰয়ৰ্নঃপ্ৰাণান পাংতু ষাষমিভূ ষণাঃ || ৩০ ||
য়থা ৰহ ভগৱাজনৱ ৱস্তুতঃ সিসচ্চ য়ত |
সত্জয়ন য়তন নঃ সজৱম য়াংতু নাশৰ্ুপদ্ৰৱাঃ || ৩১ ||
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য়সথকাত্ম্য়ানুভাজৱন ৰৱকল্পৰৰহতঃ সৱয়ৰ্ |
ভূ ষণায়ুেৰ ংগাখ্য়া েজত্ত শভীঃ সৱৰ্ায়য়া || ৩২ ||
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য়তসনৱ সত্য়ৰ্াজনন সৱমজজ্ঞা ভগৱান হৰৰঃ |
পাতু সসৱমঃ সৱৰূসপনমঃ সিা সৱমি সৱমগঃ || ৩৩ ||
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ৰৱৰিক্ষু ৰিক্ষূ য়ৱমৰ্েঃ সৰ্ংতািংতবমৰহভম গৱান নাৰৰসংহঃ |
প্ৰহাপয়ন য় াকভয়ং সৱজনন সৱজত সা ৰস্তসৰ্স্তজত াঃ || ৩৪ ||
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ৰ্ ৱৰিিৰ্াখ্য়াতং ৱৰ্ম নাৰায়ণাত্মকৰ্ |
ৰৱজ ষ্য়সয়ং সা য়য়ন িংৰশজতাঽসুৰয়ূথপান || ৩৫ ||
এতদ্ধাৰয়ৰ্াণস্তু য়ং য়ং পশ্য়ৰত চক্ষু ষা |
পিা ৱা সংস্পজৃ শত সদ্য়ঃ সায়ৱসাত স ৰৱৰ্ুচ্য়জত || ৩৬ ||
ন কুতৰশ্চদ্ভয়ং তসয় ৰৱদ্য়াং োৰয়জতা ভজৱত |
ৰা িসয়ুৰহাৰিজভয়া ৰ্ৱয়ায়য়াৰিভয়শ্চ কৰহম ৰচত || ৩৭ ||

ইৰ্াং ৰৱদ্য়াং পুৰা কৰশ্চত য়কৌৰশজকা োৰয়ন ৰদ্ৱ ঃ |
য়য়াগোৰণয়া সৱাংগং জহৌ স ৰ্ৰুেন্ৱৰন || ৩৮ ||
তজসয়াপৰৰ ৰৱৰ্াজনন গংেৱমপৰতজৰকিা |
য়জয়ৌ ৰচিৰথঃ স্ত্ৰীৰভৱৃজম তা য়ি ৰদ্ৱ ক্ষয়ঃ || ৩৯ ||
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সাংগজনা ন্য়পতত সদ্য়ঃ সৰৱৰ্াজনা য়য়ৱাৰক্শৰাঃ |
ৰৱদ্য়াৰৰ্ৰ্াং োৰয়জতা ৰ্ৃতসয়াৰস্থৰৱ ং নাত || ৪০ ||
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স ৱা ৰখল্য়ৱচনািস্থীন্য়ািায় ৰৱৰিতঃ |
প্ৰাসয় প্ৰাচীসৰসৱত্য়াং স্নাত্ৱা োৰ্ সৱৰ্ন্ৱগাত || ৪১ ||
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শ্ৰীশুক উৱাচ
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য় ইিং শৃণয়
ু াত কাজ য়য়া োৰয়ৰত চািৃতঃ |
তং নৰ্সয়ংৰত ভূ তাৰন ৰ্ুচ্য়জত সৱমজতা ভয়াত || ৪২ ||
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এতাং ৰৱদ্য়াৰ্ৰেগজতা ৰৱশ্ৱৰূপাচ্ছতক্ৰতু ঃ |
দিজ াক্য় ক্ষ্মীং বুভুজ ৰৱৰনৰ ম ত্য় ৰ্ৃজেঽসুৰান || ৪৩ ||
|| ইৰত শ্ৰীৰ্দ্ভাগৱজত ষষ্ঠস্কংজে নাৰায়ণৱজৰ্মাপজিশঃ ||

