
শ্ৰী গণেশায় নমঃ || 
 
   শ্ৰীসুদশশন পৰব্ৰহ্মণে নমঃ || 
 
   অথ শ্ৰীসুদশশন সহস্ৰনাম স্তাত্ৰম || 
 
কৈলাসশশখণৰ ৰণমে মকু্তামাশেৈে মংডণপ | 
ৰক্তশসংহাসনাসীনং প্ৰমথথঃ পশৰৱাশৰতম || ১|| 
 
বদ্াংজশলপটুা ভূত্ৱা পপ্ৰচ্ছ শৱনয়াশৱৱতা | 
ভতশ াৰং সৱশধমশজ্ঞং পাৱশতী পৰণমশ্ৱৰম || ২|| 
 
পাৱশতী -- 
য়ত ত্ৱণয়াক্তং জগন্নাথ সুভ্ৰুশং স্েমশমচ্ছতাম | 
স্সৌদশশনং ৰুণত শাস্ত্ৰং নাশতচানেশদশত প্ৰণভা || ৩|| 
 
তত্ৰ ৈাশচত শৱৱোশি তমথশং প্ৰশত স্ম প্ৰণভা | 
এৱমকু্তস্তত্ৱশহবুশদ্ধ্ন্েঃ পাৱশতীং প্ৰতুেৱাচ তাম || ৪|| 
 
অশহবুশদ্ধ্ন্ে -- 
সংশণয়া য়শদ স্ত তত্ৰ তং ব্ৰূশহ ত্ৱং ৱৰানণন | 
ইণতেৱমকু্তা শগশৰজা শগশৰণশন মহাত্মনা || ৫|| 
 
পনুঃ স্প্ৰাৱাচ সৱশজ্ঞং জ্ঞানমদু্ৰাধৰং পশতম || 
 
পাৱশতুেৱাচ -- 
স্লাণৈ স্সৌদশশনং মংত্ৰং য়ংত্ৰংতত্তত প্ৰণয়াগৱত || ৬|| 
 
সৱশং শৱজ্ঞাতুমভেত্ৰ য়থাৱত সমনুশিতুম | 
অশতণৱলমশক্তানাং তং মাগশং ভৃশমীছ্তাম || ৭|| 
 
স্ৈা মাগশঃ ৈা ৈশথণতষাম ৈায়শশসশদ্ঃ ৈথং ভণৱত | 



এতণে ব্ৰূশহ স্লাণৈশ ত্ৱদনেঃ স্ৈা ৱণদতমুম || ৮|| 
 
ঈশ্ৱৰ উৱাচ -- 
অহং স্ত ৈথশয়শোশম সৱশ শসশদ্ৈৰং শুভম | 
অনায়াণসন য়জ্জপ্তত্ৱা নৰশস্তসশদ্মৱাপু্নয়াত || ৯|| 
 
তশ্চ স্সৌদশশনং শদৱেং গুহেং নামসহস্ৰৈম | 
শনয়মাত পঠতাং নৄোং শচংশততাথশ প্ৰদায়ৈম || ১০|| 
 
তসে নামসহস্ৰসে স্সাঽহণমৱ ঋশষঃ স্মৃতঃ | 
ছংণদানুষু্টপ স্দৱতা তু পৰমাত্মা সুদশশনঃ || ১১|| 
 
শ্ৰীং বীজং হ্ীং তু শশক্তস্তসা ক্ীং ৈীলৈমদুাহৃতম | 
সমতাভীষ্ট শসধেণথশ শৱশনণয়াগ উদাহৃতঃ || ১২|| 
 
শংখং চক্ৰং চ চাপাশদ ধোনমসে সমীশৰতম || 
 
          ধোনং -- 
শংখং চক্ৰং চ চাপং পৰশুমশসশমশুং শূল পাশাংৈুশাব্জম 
শবভ্ৰােং ৱজ্ৰণখণটৌ হল মুসল গদা ৈুংদমতুেগ্ৰ দংষ্ট্ৰম | 
জ্ৱালা স্ৈশং শত্ৰণনত্ৰং জ্ৱল দলনশনভং হাৰ স্ৈয়ূৰ ভূষম 
ধোণয়ত ষণ্ৈাে সংিং সৈল শৰপজুন প্ৰাে সংহাশৰ চক্ৰম || 
 
          || হশৰঃ ওম || 
 
শ্ৰীচক্ৰঃ শ্ৰীৈৰঃ শ্ৰীশঃ শ্ৰীশৱষু্ঃ শ্ৰীশৱভাৱনঃ | 
শ্ৰীমদাংতে হৰঃ শ্ৰীমান শ্ৰীৱত্সৈৃত লেেঃ || ১|| 
 
শ্ৰীশনশধঃ শ্ৰীৱৰঃ স্ৰগ্ৱী শ্ৰীলক্ষ্মী ৈৰপূশজতঃ | 
শ্ৰীৰতঃ শ্ৰীশৱভুঃ শসংধুৈনোপশতঃ অণধােজঃ || ২|| 
 
অচুেতশ্চাংবুজগ্ৰীৱঃ সহস্ৰাৰঃ সনাতনঃ | 



সমশচশণতা স্ৱদমূশতশ ঃ সমতীত সুৰাগ্ৰজঃ || ৩|| 
 
ষণ্ৈাে মধেণগা ৱীৰঃ সৱশণগাঽষ্টভুজঃ প্ৰভুঃ | 
চংডণৱণগা ভীমৰৱঃ শশশপশৱষ্টাশচশণতা হশৰঃ || ৪|| 
 
শাশ্ৱতঃ সৈলঃ শোমঃ শোমলঃ শৈটাথশনঃ | 
কদতোশৰঃ শাৰদস্কংধঃ সৈটােঃ শশৰীষগঃ || ৫|| 
 
শৰপাশৰভশ ক্তৱশেঃ শশাংণৈা ৱামণনাৱেয়ঃ | 
ৱৰূথীৱাশৰজঃ ৈংজণলাচণনা ৱসুধাশদপঃ || ৬|| 
 
ৱণৰণেো ৱাহণনাঽনংতঃ চক্ৰপাশেগশদাগ্ৰজঃ | 
গভীণৰা স্গালৈাধীণশা গদাপশেস্তসুণলাচনঃ || ৭|| 
 
সহস্ৰােঃ চতুবশাহুঃ শংখচক্ৰ গদাধৰঃ | 
ভীষণো ভীশতণদা ভণদ্ৰা ভীমাভীষ্ট ফলপ্ৰদঃ || ৮|| 
 
ভীমাশচশণতা ভীমণসণনা ভানুৱংশ প্ৰৈাশৈঃ | 
প্ৰহ্লাদৱৰদঃ বালণলাচণনা স্লাৈপূশজতঃ || ৯|| 
 
উত্তৰামানণদা মানী মানৱাভীষ্ট শসশদ্দঃ | 
ভক্তপালঃ পাপহাৰী বলণদা দহনধ্ৱজঃ || ১০|| 
 
ৈৰীশঃ ৈনণৈা দাতা ৈামপাল পুৰাতনঃ | 
অকূ্ৰৰঃ কূ্ৰৰজনৈঃ কূ্ৰৰদংষ্ট্ৰঃ ৈুলাশদপঃ || ১১|| 
 
কূ্ৰৰৈমশা কূ্ৰৰৰূশপ কূ্ৰৰহাৰী ৈুণশশয়ঃ | 
মংদণৰা মাশননীৈাংণতা মধুহা মাধৱশপ্ৰয়ঃ || ১২|| 
 
সুপ্ৰতপ্ত স্তৱেশৰূপী বাোসুৰ ভুজাংতৈৃত | 
ধৰাধণৰা দানৱাশৰদশনুণজংদ্ৰাশৰ পূশজতঃ || ১৩|| 
 



ভাগেপ্ৰণদা মহাসত্ততণৱা শৱশ্ৱাত্মা শৱগতজ্ৱৰঃ | 
সুৰাচায়শাশচশণতা ৱণশো ৱাসুণদণৱা ৱসুপ্ৰদঃ || ১৪|| 
 
প্ৰেতাশতশ হৰঃ স্েষ্টঃ শৰেেঃ পাপনাশনঃ | 
পাৱণৈা ৱাৰোদ্ৰীণশা কৱৈুংণঠা শৱগতৈল্মষঃ || ১৫|| 
 
ৱজ্ৰদংণষ্ট্ৰা ৱজ্ৰনণখা ৱায়ৰুূপী শনৰােয়ঃ | 
শনৰীণহা শনস্পৃণহা শনণতো নীশতণজ্ঞা নীশতপাৱনঃ || ১৬|| 
 
নীৰূণপা নাৰদনুণতা নৈুলাচল ৱাসৈৃত | 
শনতোনংণদা বৃহদ্ভানুঃ বৃহদীশঃ পুৰাতনঃ || ১৭|| 
 
শনশধনামশধণপাঽনংণদা নৰৈােশৱ তাৰৈঃ | 
অগাণধাঽশৱৰণলা মণতেশা জ্ৱালাণৈশঃ ৈৈাশচশতঃ || ১৮|| 
 
তৰুেতনুৈৃত ভক্তঃ পৰমঃ শচত্তসংভৱঃ | 
শচংতেস্তসত্ৱশনশধঃ সাগ্ৰশস্তচদানংদঃ শশৱশপ্ৰয়ঃ || ১৯|| 
 
শশৱশুমাৰশ্শতমখঃ শাতৈুংভ শনভপ্ৰভঃ | 
স্ভাক্তাৰুণেণশা বলৱান বালগ্ৰহ শনৱাৰৈঃ || ২০|| 
 
সৱশাশৰষ্ট প্ৰশমণনা মহাভয় শনৱাৰৈঃ | 
বংধুঃ সুবংধুঃ সুপ্ৰীতস্তসংতুষ্টস্তসুৰসনু্নতঃ || ২১|| 
 
বীজণৈণশো বণৈা ভানুঃ অশমতাশচশপশাংপশতঃ | 
সুয়ণজ্ঞা স্জোশতষশ্শাংণতা শৱৰূপােঃ সুণৰশ্ৱৰঃ || ২২|| 
 
ৱশিপ্ৰাৈাৰ সংৱীণতা ৰক্তগভশ ঃ প্ৰভাৈৰঃ | 
সুশীলঃ সুভগঃ স্তৱেঃ সুমুখঃ সুখদঃ সুখী || ২৩|| 
 
মহাসুৰঃ শশৰণচ্ছতা পাৈশাসন ৱংশদতঃ | 
শতমূশতশ  সহস্ৰাণৰা শহৰেে স্জোশতৰৱেয়ঃ || ২৪|| 



 
মংডলী মংডলাৈাৰঃ চংদ্ৰসূয়শাশি স্লাচনঃ | 
প্ৰভংজনঃ তীক্ষ্ণধাৰঃ প্ৰশাংতঃ শাৰদশপ্ৰয়ঃ || ২৫|| 
 
ভক্তশপ্ৰণয়া বশলহণৰা লাৱণেোলেেশপ্ৰয়ঃ | 
শৱমণলা দুলশভণস্তসামেস্তসুলণভা ভীমশৱক্ৰমঃ || ২৬|| 
 
শজতমনুেঃ শজতাৰাশতঃ মহাণো ভৃগুপূশজতঃ | 
তত্ততৱৰূপঃ তত্ততৱণৱশদঃ সৱশতত্ৱ প্ৰশতশিতঃ ||২৭|| 
 
ভাৱণজ্ঞা বংধুজনণৈা দীনবংধুঃ পৰুােশৱত | 
শণস্ত্ৰণশা শনমশণতা স্নতা নণৰা নানাসুৰশপ্ৰয়ঃ || ২৮|| 
 
নাশভচণক্ৰা নতাশমণত্ৰা নধীশ ৈৰপূশজতঃ | 
দমনঃ ৈাশলৈঃ ৈমশী ৈাংতঃ ৈালাথশনঃ ৈশৱঃ || ২৯|| 
 
ৱসুংধণৰা ৱায়ণুৱণগা ৱৰাণহা ৱৰুোলয়ঃ | 
ৈমনীয়ৈৃশতঃ ৈালঃ ৈমলাসন স্সশৱতঃ | 
ৈৃপালঃু ৈশপলঃ ৈামী ৈাশমতাথশ প্ৰদায়ৈঃ || ৩০|| 
 
ধমশণসতুধশমশপাণলা ধমশী ধমশময়ঃ পৰঃ | 
জ্ৱালাশজম্হঃ শশখাণমৌলীঃ সুৰৈায়শ প্ৰৱতশ ৈঃ || ৩১|| 
 
ৈলাধৰঃ সুৰাশৰঘ্নঃ স্ৈাপহা ৈালৰূপদৃৈ | 
দাতাঽঽনংদমণয়া শদণৱো ব্ৰহ্মৰূপী প্ৰৈাশৈৃত || ৩২ | 
সৱশয়জ্ঞমণয়া য়ণজ্ঞা য়জ্ঞভুৈ য়জ্ঞভাৱনঃ | 
ৱশিধ্ৱণজা ৱশিসণখা ৱংজুলদ্ৰুম মূলৈঃ || ৩৩|| 
 
দেহা দানৈাৰী চ নণৰা নাৰায়েশপ্ৰয়ঃ | 
কদতেদংডধণৰা দাংতঃ শুভ্ৰাংগঃ শুভদায়ৈঃ || ৩৪|| 
 
স্লাশহতাণো মহাণৰৌণদ্ৰৌ মায়াৰূপধৰঃ খগঃ | 



উন্নণতা ভানুজঃ সাংণগা মহাচক্ৰঃ পৰাক্ৰমী || ৩৫|| 
 
অিীণশাঽশিময়ঃ দ্ধ্নৱশিণলাচণনাশি সমপ্ৰভঃ | 
অশিমানশিৰসণনা য়দু্ণসৱী ৰশৱশপ্ৰয়ঃ || ৩৬|| 
 
আশেত স্ঘৌঘ শৱধ্ৱংসী শনতোনংদ প্ৰদায়ৈঃ | 
অসুৰণঘ্না মহাবাহূভশ ীমৈমশা শুভপ্ৰদঃ || ৩৭|| 
 
শশাংৈ প্ৰেৱাধাৰঃ সমিাশী শৱষাপহঃ | 
তণৈশ া শৱতণৈশ া শৱমণলা শবলণৈা বাদৰায়েঃ || ৩৮|| 
 
বশদৰিস্তচক্ৰৱালঃ ষণ্ৈাোংতগশতশস্তশখীঃ | 
দৃতধৱৱা স্শাডষাণো দীঘশবাহূদশৰীমুখঃ || ৩৯|| 
 
প্ৰসণন্না ৱামজনণৈা শনণনা নীশতৈৰঃ শুশচঃ | 
নৰণভশদ শসংহৰূপী পৰুাধীশঃ পৰুংদৰঃ || ৪০|| 
 
ৰশৱস্তুণতা য়ূতপাণলা য়ুতপাশৰস্তসতাংগশতঃ | 
হৃশষণৈণশা শদ্ধ্নৱত্ৰমূশতশ ঃ শদ্ধ্নৱৰষ্টায়দুভৃত ৱৰঃ || ৪১|| 
 
শদৱাৈণৰা শনশানাণথা শদলীপাশচশত শৱগ্ৰহঃ | 
ধৱৱংতশৰস্তশোমলাশৰভশ ক্তণশাৈ শৱনাশৈঃ || ৪২|| 
 
শৰপুপ্ৰাে হণৰা স্জতা শূৰস্তচাতুয়শ শৱগ্ৰহঃ | 
শৱধাতা সশচদানংদস্তসৱশদুষ্ট শনৱাৰৈঃ || ৪৩|| 
 
উণকা মণহাণকা ৰণক্তাকস্তসহণস্ৰাকস্তশতাশচশষঃ | 
বুণদ্া স্বৌদ্হণৰা স্বৌদ্ জনণমাণহা বুধােয়ঃ || ৪৪ || 
 
পূেশণবাধঃ পূেশৰূপঃ পূেশৈাণমা মহাদেুশতঃ | 
পূেশমংত্ৰঃ পূেশগাত্ৰঃ পূেশষাড্গুেে শৱগ্ৰহঃ || ৪৫|| 
 



পূেশণনশমঃ পূনশনাশভঃ পূেশাশী পূেশমানসঃ | 
পূেশসাৰঃ পূেশশশক্তঃ ৰংগণসশৱ ৰেশপ্ৰয়ঃ || ৪৬|| 
 
পূশৰতাণশাঽশৰষ্টদাশত পূেশাথশঃ পূেশভূষেঃ | 
পদ্মগভশ ঃ পাশৰজাতঃ পৰশমত্ৰস্তশৰাৈৃশতঃ || ৪৭|| 
 
ভূবৃত্ৱপঃু পেুেমূশতশ  ভূভৃতাং পশতৰাশুৈঃ | 
ভাণগোদণয়া ভক্তৱণশো শগশৰজাৱল্লভশপ্ৰয়ঃ || ৪৮|| 
 
গশৱণষ্টা গজমানীণশা গমনাগমন শপ্ৰয়ঃ | 
ব্ৰহ্মচাশৰ বংধুমানী সুপ্ৰতীৈস্তসুশৱক্ৰমঃ || ৪৯|| 
 
শংৈৰাভীষ্টণদা ভৱেঃ সাশচৱেস্তসৱেলেেঃ | 
মহাহংসস্তসুখৈণৰা নাভাগ তনয়াশচশতঃ || ৫০|| 
 
স্ৈাশটসূয়শপ্ৰণভা দীণপ্তা শৱদেুণত্ৈাশট সমপ্ৰভঃ | 
ৱজ্ৰৈণপা ৱজ্ৰসণখা ৱজ্ৰশনঘশাত শনস্তৱনঃ || ৫১|| 
 
শগৰীণশা মানণদা মাণনো নাৰায়ে ৈৰালয়ঃ | 
অশনৰুদ্ঃ পৰামষশী উণপংদ্ৰঃ পূেশশৱগ্ৰহঃ || ৫২|| 
 
আয়ণুধশস্তশতাশৰঘ্নঃ শমনঃ শতথসশনৈঃ | 
সৱশাসুৰ ৱণধাদেুক্তঃ সূয়শ দুমশান স্ভদৈঃ || ৫৩|| 
 
ৰাহুশৱণলাষৈাৰী চ ৈাশীনগৰ দাহৈঃ | 
পীয়ুষাংশু পৰংণজোশতঃ সংপূেশ ক্ৰতুভুৈ প্ৰভুঃ || ৫৪|| 
 
মাংধাতৃ ৱৰদস্তশুণদ্া হৰণসৱেস্তশচীষ্টদঃ | 
সশহষু্বশলভুৈ ৱীণৰা স্লাৈভৃণল্লাৈনায়ৈঃ ||৫৫|| 
 
দৱুশাণসামশুন দপশণঘ্না জয়ণতা শৱজয়শপ্ৰয়ঃ | 
পৰুাধীণশাঽসুৰাৰাশতঃ স্গাশৱংদ ৈৰভূষেঃ || ৫৬|| 



 
ৰথৰূপী ৰথাধীশঃ ৈালচক্ৰ ৈৃপাশনশধঃ | 
চক্ৰৰূপধণৰা শৱষু্ঃ িূলসূক্ষ্মশশ্শশখপ্ৰভঃ || ৫৭|| 
 
শৰোগত সংত্ৰাতা স্ৱতালাশৰমশহাবলঃ | 
জ্ঞানণদা ৱাক্পশতমশানী মহাণৱণগা মহামশেঃ || ৫৮|| 
 
শৱদেুত স্ৈণশা শৱহাণৰশঃ পদ্মণয়াশনঃ চতুভুশ জঃ | 
ৈামাত্মা ৈামদঃ ৈামী ৈালণনশম শশণৰাহৰঃ || ৫৯|| 
 
শুভ্ৰস্তশুচীস্তশুনাসীৰঃ শুক্ৰশমত্ৰঃ শুভাননঃ | 
ৱৃষৈাণয়া ৱৃষাৰাশতঃ ৱৃষণভংদ্ৰ সুপূশজতঃ || ৬০|| 
 
শৱশ্ৱংভণৰা ৱীশতণহাণত্ৰা ৱীণয়শা শৱশ্ৱজনশপ্ৰয়ঃ | 
শৱশ্ৱৈৃত  শৱশ্ৱণভা শৱশ্ৱহতশ া সাহসৈমশৈৃত || ৬১|| 
 
বােবাহূহণৰা স্জোশতঃ পৰাত্মা স্শাৈনাশনঃ | 
শৱমলাশদপশতঃ পণুেো জ্ঞাতা স্জ্ঞয়ঃ প্ৰৈাশৈঃ || ৬২|| 
 
স্েচ্ছ প্ৰহাৰী দুষ্টঘ্নঃ সূয়শমংডলমধেগঃ | 
শদগংবণৰা ৱৃশাদ্ৰীণশা শৱশৱধায়ুধ ৰূপৈঃ || ৬৩|| 
 
সত্ৱৱান সতেৱাগীশঃ সতেধমশ পৰায়েঃ | 
ৰুদ্ৰপ্ৰীশতৈণৰা ৰুদ্ৰ ৱৰণদা ৰুশগ্ৱণভদৈঃ || ৬৪|| 
 
নাৰায়ণো নক্ৰণভদী গণজংদ্ৰ পশৰণমােৈঃ | 
ধমশশপ্ৰয়ঃ ষডাধাণৰা স্ৱদাত্মা গেুসাগৰঃ || ৬৫|| 
 
গদাশমত্ৰঃ পৃথুভুণজা ৰসাতল শৱণভদৈঃ | 
তণমাথৱৰী মহাণতজাঃ মহাৰাণজা মহাতপাঃ || ৬৬|| 
 
সমতাশৰহৰঃ শাংত কূ্ৰণৰা স্য়াণগশ্ৱণৰশ্ৱৰঃ | 



িশৱৰস্তস্তৱেশ ৱেশাংগঃ শত্ৰুথসনে শৱনাশৈৃত || ৬৭|| 
 
প্ৰাণজ্ঞা শৱশ্ৱতনুত্ৰাতা শৃশতস্মৃশতময়ঃ ৈৃশত | 
ৱেক্তাৱেক্ত স্তৱৰূপাংসঃ ৈালচক্ৰঃ ৈলাশনশধঃ || ৬৮|| 
 
মহাধুেশতৰণময়াত্মা ৱজ্ৰণনশমঃ প্ৰভাশনশধঃ | 
মহাসু্ফশলংগ ধাৰাশচশঃ মহায়ুদ্ ৈৃতচুেতঃ || ৬৯|| 
 
ৈৃতজ্ঞস্তসহণনা ৱাগ্মী জ্ৱালামালা শৱভূষেঃ | 
চতুমুশখনুতঃ শ্ৰীমান ভ্ৰাশজষু্ভশ ক্তৱত্সলঃ || ৭০|| 
 
চাতুয়শগমনশ্চক্ৰী চাতুৱশগশ প্ৰদায়ৈঃ | 
শৱশচত্ৰমালোভৰেঃ তীক্ষ্ণধাৰঃ সুৰাশচশতঃ || ৭১|| 
 
য়ুগৈৃত য়ুগপালশ্চ য়ুগসংশধয়ুশগাংতৈৃত | 
সুতীক্ষ্ণাৰগণো গণমো বশলধ্ৱংসী শত্ৰণলাৈপঃ || ৭২|| 
 
শত্ৰণনত্ৰশস্ত্ৰজগদ্ধ্নৱংধেঃ তৃেীৈৃত মহাসুৰঃ | 
শত্ৰৈালজ্ঞশস্ত্ৰণলাৈজ্ঞঃ শত্ৰনাশভঃ শত্ৰজগশত্প্ৰয়ঃ || ৭৩|| 
 
সৱশয়ংত্ৰমণয়া মংত্ৰস্তসৱশশত্ৰু শনবহশেঃ | 
সৱশগস্তসৱশশৱত স্সৌমেস্তসৱশণলাৈশহতংৈৰঃ ||৭৪|| 
 
আশদমূলঃ সদু্গোণ্ো ৱণৰেেশস্ত্ৰগুোত্মৈঃ | 
ধোনগমেঃ ৈল্মষঘ্নঃ ৈশলগৱশ প্ৰণভদৈঃ || ৭৫|| 
 
ৈমনীয় তনুত্ৰােঃ ৈুংডলী মংশডতাননঃ | 
সুৈুংঠীৈৃত চংণডশঃ সুসংত্ৰি ষডাননঃ || ৭৬|| 
 
শৱষাধীৈৃত শৱণঘ্নণশা শৱগতানংদ নংশদৈঃ | 
মশথত প্ৰমথৱ্য়েহঃ প্ৰেত প্ৰমদাশধপঃ || ৭৭|| 
 



প্ৰােশভো প্ৰণদাঽনংণতা স্লাৈসােী মহাস্তৱনঃ | 
স্মধাৱী শাশ্ৱণথাঽকূ্ৰৰঃ কূ্ৰৰৈমশাঽপৰাশজতঃ || ৭৮|| 
 
অৰী দৃণষ্টাঽপ্ৰণময়াত্মা সুংদৰশ্শত্ৰুতাপনঃ | 
স্য়াগ স্য়াগীশ্ৱৰাধীণশা ভক্তাভীষ্ট প্ৰপূৰৈঃ || ৭৯|| 
 
সৱশৈামপ্ৰণদাঽশচংতেঃ শুভাংগঃ ৈুলৱধশনঃ | 
শনশৱশৈাণৰাঽংংতৰূণপা নৰনাৰায়েশপ্ৰয়ঃ || ৮০|| 
 
মংত্ৰ য়ংত্ৰ স্তৱৰূপাত্মা পৰমংত্ৰ প্ৰণভদৈঃ | 
ভূতণৱতাল শৱধ্ৱংসী চংড ৈূষ্াংড খংডনঃ || ৮১|| 
 
য়ে ৰণোগে ধ্ৱংসী মহাৈৃতো প্ৰদাহৈঃ | 
সৈলীৈৃত মাৰীচঃ কভৰৱ গ্ৰহ স্ভদৈঃ || ৮২|| 
 
চূশেশৈৃত মহাভূতঃ ৈবলীৈৃত দগু্ৰশহঃ | 
সুদুগ্ৰশণহা জংভণভদী সূচীমুখ শনষূদনঃ || ৮৩|| 
 
ৱৃণৈাদৰবণলাদ্ত্তশা  পৰুংদৰ বলানুগঃ | 
অপ্ৰণময় বলঃ স্তৱামী ভক্তপ্ৰীশত শৱৱধশনঃ || ৮৪|| 
 
মহাভূণতশ্ৱৰশ্শূণৰা শনতেস্তশাৰদশৱগ্ৰহঃ | 
ধমশাধেণো শৱধমশঘ্নঃ সুধমশিাপৈশশ্শৱঃ || ৮৫|| 
 
শৱধূমজ্ৱলণনা ভানুভশ ানুমান ভাস্তৱতাম পশতঃ | 
জগণোহন পাটীৰস্তসণৱশাপদ্ৰৱ স্শাধৈঃ || ৮৬|| 
 
ৈুশলশাভৰণো জ্ৱালাৱৃতণস্তসৌভাগে ৱধশনঃ | 
গ্ৰহপ্ৰধ্ৱংসৈঃ স্তৱাত্মৰেণৈা ধাৰোত্মৈঃ || ৮৭|| 
 
সংতাপণনা ৱজ্ৰসাৰস্তসুণমধাঽমৃত সাগৰঃ | 
সংতান পংজণৰা বােতাটংণৈা ৱজ্ৰমাশলৈঃ || ৮৮|| 



 
স্মখালশিশশণখা ৱজ্ৰ পংজৰস্তসসুৰাংৈুশঃ | 
সৱশণৰাগ প্ৰশমণনা গাংধৱশ শৱশশখাৈৃশতঃ || ৮৯|| 
 
প্ৰণমাহ মংডণলা ভূত গ্ৰহ শৃংখল ৈমশৈৃত | 
ৈলাৱৃণতা মহাশংখ ুধাৰেস্তশলে চংশদ্ৰৈঃ || ৯০|| 
 
স্ছদণনা ধাৰৈস্তশলে েূণত্ৰােূলন তত্পৰঃ | 
বংধনাৱৰেস্তশলে ৈৃংতণনা ৱজ্ৰৈীলৈঃ || ৯১|| 
 
প্ৰতীৈবংধণনা জ্ৱালা মংডলস্তশস্ত্ৰধাৰেঃ | 
ইংদ্ৰােীমাশলৈঃ ৈৃতো দংডশস্তচত্তপ্ৰণভদৈঃ || ৯২|| 
 
গ্ৰহ ৱাগশুৰৈস্তসৱশ বংধণনা ৱজ্ৰণভদৈঃ | 
লঘুসংতান সংৈণপা বদ্গ্ৰহ শৱণমাচনঃ || ৯৩|| 
 
স্মৌশলৈাংচন সংধাতা শৱপে মতণভদৈঃ | 
শদগ্বংধন ৈৰস্তসূচী মুখাশিশস্তচত্তপাতৈঃ || ৯৪|| 
 
স্চাৰাশি মংডলাৈাৰঃ পৰৈংৈাল মদশনঃ | 
তাংত্ৰীৈস্তশত্ৰুৱংশণঘ্না নানাশনগল স্মাচনঃ || ৯৫|| 
 
সমিণলাৈ সাৰংগঃ সুমহা শৱষদূষেঃ | 
সুমহা স্মৰুণৈাদংডঃ সৱশ ৱশেৈণৰশ্ৱৰঃ || ৯৬|| 
 
শনশখলাৈষশেপটুঃ সৱশ সণমাহ ৈমশৈৃত | 
সংিংবন ৈৰঃ সৱশ ভূণতাচাটন তত্পৰঃ || ৯৭|| 
 
অশহতাময় ৈাৰী চ শদ্ধ্নৱষোৰে ৈাৰৈঃ | 
এৈায়ন গদাশমত্ৰ শৱণদ্ধ্নৱষে পৰায়েঃ || ৯৮|| 
 
সৱশাথশ শসশদ্ণদা দাতা শৱধাতা শৱশ্ৱপালৈঃ | 



শৱৰূপাণো মহাৱোঃ ৱশৰণষ্টা মাধৱশপ্ৰয়ঃ || ৯৯|| 
 
অশমত্ৰৈশশন শাংতঃ প্ৰশাংতঃ প্ৰেতাশতশ হা | 
ৰমেীণয়া ৰণোত্সাণহা ৰক্তাণো ৰেপংশডতঃ || ১০০|| 
 
ৰোংতৈৃত ৰতাৈাৰঃ ৰতাংণগা ৰশৱপূশজতঃ | 
ৱীৰহা শৱশৱধাৈাৰঃ ৱৰুোৰাশধণতা ৱশীঃ | 
সৱশ শত্ৰু ৱধাৈাংেী শশক্তমান ভক্তমানদঃ || ১০১|| 
 
সৱশণলাৈধৰঃ পেুেঃ পৰুুষঃ পৰুুণষাত্তমঃ | 
পৰুােঃ পংুডৰীৈােঃ পৰমমশ প্ৰণভদৈঃ || ১০২|| 
 
ৱীৰাসনগণতা ৱমশী সৱশাধাণৰা শনৰংৈুশঃ | 
জগত্ৰণো জগেূশতশ ঃ জগদানংদ ৱধশনঃ || ১০৩|| 
 
শাৰদঃ শৈটাৰাশতঃ শংৈৰস্তশৈটাৈৃশতঃ | 
শৱৰণক্তা ৰক্তৱেশাণ্ো ৰামসায়ৈ ৰূপদৃত || ১০৪|| 
 
মহাৱৰাহ দংষ্ট্ৰাত্মা নৃশসংহ নগৰাত্মৈঃ | 
সমদৃণমােণদা ৱংণধো শৱহাৰী ৱীতৈল্মষঃ || ১০৫|| 
 
গংভীণৰা গভশ ণগা স্গাপ্তা গভশতগুশহেণগাগৰুুঃ | 
শ্ৰীধৰঃ শ্ৰীৰতস্তোংতঃ শত্ৰুঘ্নস্তশৃশতণগাচৰঃ || ১০৬|| 
 
পৰুাণো শৱতণতা ৱীৰঃ পশৱত্ৰস্তচৰোহ্ৱয়ঃ | 
মহাধীণৰা মহাৱীণয়শা মহাবল পৰাক্ৰমঃ || ১০৭|| 
 
সুশৱগ্ৰণহা শৱগ্ৰহঘ্নঃ সুমানী মানদায়ৈঃ | 
মায়ী মায়াপণহা মংত্ৰী মাণনো মানশৱৱধশনঃ || ১০৮|| 
 
শত্ৰুসংহাৰৈস্তশূৰঃ শুক্ৰাশৰশ্শংৈৰাশচশতঃ | 
সৱশাধাৰঃ পৰংণজোশতঃ প্ৰােঃ প্ৰােভৃতচুেতঃ || ১০৯|| 



 
চংদ্ৰধামাঽপ্ৰশতদ্ধ্নৱংদঃ পৰমাত্মা সুদুগশমঃ | 
শৱশুদ্াত্মা মহাণতজাঃ পুেেণলাৈঃ পৰুােশৱত || ১১০|| 
 
সমি জগদাধাণৰা শৱণজতা শৱক্ৰমঃ ক্ৰমঃ | 
আশদণদণৱা ধ্ৰুণৱা দৃশেঃ সাত্ততশৱৈঃ প্ৰীশতৱধশনঃ || ১১১|| 
 
সৱশণলাৈােয়ণস্তসৱেঃ সৱশাত্মা ৱংশৱধশনঃ | 
দৰুাধষশঃ প্ৰৈাশাত্মা সৱশদৃৈ সৱশশৱত্সমঃ || ১১২|| 
 
সদ্গশতস্তসত্ৱসংপন্নঃ শনতেসংৈপ ৈপৈঃ | 
ৱেশী ৱাচস্পশতৱশাগ্মী মহাশশক্তঃ ৈলাশনশধঃ || ১১৩|| 
 
অংতশৰেগশতঃ ৈলেঃ ৈশলৈালুষে স্মাচনঃ | 
সতেধমশঃ প্ৰসন্নাত্মা প্ৰৈৃণষ্টা স্ৱোমৱাহনঃ || ১১৪|| 
 
শশতধাৰশস্তশশখ স্ৰৌণদ্ৰা ভণদ্ৰা ৰুদ্ৰসুপূশজতঃ | 
দশৰমুখাশিজংভণঘ্না ৱীৰহা ৱাসৱশপ্ৰয়ঃ || ১১৫|| 
 
দতুৰস্তসুদৰুাণৰাণহা দণুজ্ঞশ ণয়া দুষ্টশনগ্ৰহঃ | 
ভূতাৱাণসা ভূতহংতা ভূণতণশা ভূতভাৱনঃ || ১১৬|| 
 
ভাৱণজ্ঞা ভৱণৰাগণঘ্না মণনাণৱগী মহাভুজঃ | 
সৱশণদৱময়ঃ ৈাংতঃ স্মৃশতমান সৱশপাৱনঃ || ১১৭|| 
 
নীশতমন সৱশশজত স্সৌণমো মহষশীৰপৰাশজতঃ | 
ৰুদ্ৰাংবৰীষ ৱৰণদা শজতমায়ঃ পৰুাতনঃ || ১১৮|| 
 
অধোত্ম শনলণয়া স্ভাক্তা সংপূেশস্তসৱশৈামদঃ | 
সণতোঽেণৰা গভীৰাত্মা শৱশ্ৱভতশ া মৰীশচমান || ১১৯|| 
 
শনৰংজণনা শজতভ্ৰাংশুঃ অশিগণভশ াঽশি স্গাচৰঃ | 



সৱশশজত সংভণৱা শৱষু্ঃ পূণজো মংত্ৰশৱতশক্ৰয়ঃ || ১২০|| 
 
শতাৱত্তশঃ ৈলানাথঃ ৈালঃ ৈালমণয়া হশৰঃ | 
অৰূণপা ৰূপসংপণন্না শৱশ্ৱৰূণপা শৱৰূপৈৃত || ১২১|| 
 
স্তৱামোত্মা সমৰলাঘী সুৱ্ৰণতা শৱজয়াংশৱতঃ | 
চংড্ঘ্ঘ্নস্তচংডশৈৰেঃ চতুৰস্তচাৰেশপ্ৰয়ঃ || ১২২|| 
 
পেুেৈীশতশ ঃ পৰামষশী নৃশসংণহা নাশভমধেগঃ | 
য়জ্ঞাত্ম য়জ্ঞসংৈণপা য়জ্ঞণৈতুমশণহশ্ৱৰঃ || ১২৩|| 
 
শজতাশৰয়শজ্ঞশনলয়শ্শৰেেশ্শৈটাৈৃশতঃ | 
উত্ততণমাঽনুত্ততণমানংগস্তসাংগস্তসৱশাংগ স্শাভনঃ || ১২৪|| 
 
ৈালাশিঃ ৈালণনশমঘ্নঃ ৈাশম ৈাৰুেেসাগৰঃ | 
ৰমানংদৈণৰা ৰাণমা ৰজনীশাংতৰশিতঃ || ১২৫|| 
 
সংৱধশন সমৰাংণৱষী শদ্ধ্নৱষত্প্ৰাে পশৰগ্ৰহঃ | 
মহাশভমানী সংধাতা সৱশাধীণশা মহাগৰুুঃ || ১২৬ 
শসদ্ঃ সৱশজগণদোশনঃ শসদ্াথশস্তসৱশশসশদ্দঃ | 
চতুণৱশদময়শ্শািা সৱশশাস্ত্ৰ শৱশাৰদঃ || ১২৭ || 
 
শতৰসৃ্কতাৈশ  স্তজণস্কা ভাস্কৰাৰাশধতশ্শুভঃ | 
ৱোপী শৱশ্ৱংভণৰা ৱেগ্ৰঃ স্তৱয়ংণজোশতৰনংতৈৃত || ১২৮|| 
 
জয়শীণলা জয়াৈাংেী জাতণৱণদা জয়প্ৰদঃ | 
ৈশৱঃ ৈলোেদঃ ৈাণমো স্মােণদা স্মাহনাৈৃশতঃ || ১২৯|| 
 
ৈুংৈুমাৰুে সৱশাংগ ৈমলােঃ ৈৱীশ্ৱৰঃ | 
সুশৱক্ৰণমা শনষ্কলংণৈা শৱশ্ৱণেণনা শৱহাৰৈৃত || ১৩০|| 
 
ৈদংবাসুৰ শৱধ্ৱংসী স্ৈতনগ্ৰহ দাহৈঃ | 



জুগুপ্সািতীক্ষ্ণধাণৰা কৱৈুংঠ ভুজৱাসৈৃত || ১৩১|| 
 
সাৰজ্ঞঃ ৈৰুোমূশতশ ঃ কৱষ্ণৱা শৱষু্ভশক্তদঃ | 
সুকু্ৰতণজ্ঞা মণহাদাণৰা দষৃু্কতঘ্নস্তসুশৱগ্ৰহঃ || ১৩২|| 
 
সৱশাভীষ্ট প্ৰণদাঽংংণতা শনতোনংণদা গেুাৈৰঃ | 
চক্ৰী ৈুংদধৰঃ খড্গী পৰশ্ৱত ধণৰাঽশিভৃত || ১৩৩|| 
 
দৃতাংৈুণশা দংডধৰঃ শশক্তহিস্তসুশংখভ্ৰুত | 
ধৱৱী দৃতমহাপাণশা হশল মুসলভূষেঃ || ১৩৪|| 
 
গদায়ুধধণৰা ৱজ্ৰী  মহাশূল লসত্ভুজঃ | 
সমতায়ুধ সংপূেশস্তসুদশশন মহাপ্ৰভুঃ || ১৩৫|| 
 
          ||  ফলশৃশতঃ  || 
 
ইশত স্সৌদশশনং শদৱেং গুহেং নামসহস্ৰৈম | 
সৱশশসশদ্ৈৰং সৱশ য়ংত্ৰ মংত্ৰাত্মৈং পৰম || ১৩৬|| 
 
এতন্নাম সহস্ৰং তু শনতেং য়ঃ পণঠত সুধীঃ | 
শৃণোশত ৱা োৱয়শত তসে শসশদ্ঃ ৈৰশততা || ১৩৭|| 
 
কদতোনাং স্দৱশত্ৰূোং দজুশ য়ানাং মণহৌজসাম | 
শৱনাশাথশশমদং স্দশৱ হণৰা ৰাসাশধতং ময়া || ১৩৮|| 
 
শত্ৰুসংহাৰৈশমদং সৱশদা জয়ৱধশনম | 
জল কশল মহাৰেে দুগশণমষ ুমহাপশত || ১৩৯|| 
 
ভয়ংৈণৰষ ুশাপত্সু সংপ্ৰাণপ্তষ ুমহত্সুচ | 
য়স্তসৈৃত পঠনং ৈুয়শাত তসে কনৱ ভণৱত ভয়ম || ১৪০|| 
 
ব্ৰহ্মঘ্নশ্চ পশুঘ্নশ্চ মাতাশপতৄ শৱশনংদৈঃ | 



স্দৱানাং দূষৈশ্চাশপ গৰুুতপগণতাঽশপ ৱা || ১৪১|| 
 
জপ্তত্ৱা সৈৃশতদং স্তাত্ৰং মুচেণত সৱশশৈশিথষঃ | 
শতিন গচ্ছন স্তৱপন ভুংজন জাগ্ৰন্নশপ হসন্নশপ || ১৪২|| 
 
সুদশশন নৃশসংণহশত স্য়া ৱণদতু্ত সৈৃন্নৰঃ | 
স কৱ ন শলপেণত  পাথপঃ ভুশক্তং মশুক্তং চ শৱংদশত || ১৪৩|| 
 
আদণয়া ৱোদয়স্তসণৱশ স্ৰাগা স্ৰাগাশদণদৱতাঃ | 
শীঘ্ৰং নশেংশত স্ত সণৱশ পঠনাত্তসে কৱ নৃোম || ১৪৪|| 
 
বহূনাত্ৰ শৈমণুক্তন জণপ্তত্ৱদং মংত্ৰ পুষ্কলম | 
য়ত্ৰ মতেশশ্চণৰত তত্ৰ ৰেশত শ্ৰীসুদশশনঃ || ১৪৫|| 
 
ইশত শ্ৰী শৱহণগশ্ৱৰ উত্তৰখংণড উমামণহশ্ৱৰসংৱাণদ 
মংত্ৰশৱধাণন শ্ৰী সুদশশন সহস্ৰনাম স্তাত্ৰং নাম 
স্ষাডশ প্ৰৈাশঃ || 


