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Introduction 

The Samaṣṭi Chaṇḍī Tantra Bījamantrātmaka is a series of
chanting books for devotees who wish to pursue the sādhana of 
honoring the Goddess through the study of Her scriptures, 
including āsana, prānāyāma, dārśan śāstra, and the study of 
Saṃskṛt, along with the methods of chanting.   

I published my first translation of the Chaṇḍī Pāṭhaḥ in 1974, 
and recently published The Secret Bīja Mantras of the Chaṇḍī 
Pāṭhaḥ, which is a series of Bījas that express the vibrations of 
every verse of the Chaṇḍī Pāṭhaḥ. This body of work is a 
rendition and translation of the Śrī Tantra Durgā Saptaśatī by 
Shivadattashashtri published in 1973 in Kanpur.  

While studying the series of Bījas from the Śrī Tantra Durgā 
Saptaśatī, I became aware that there were many differences 
between this series of Bījas and the Saptaśatyā Guhya 
Bījanāmāvali written by Dr. Ramchandra Puri, published by
Chaukhamba in Delhi in 1998.  

The Saptaśatyā Guhya Bījanāmāvali includes the Bījas
interspersed between the verses of the Durgā Saptaśati, whereas
the Śrī Tantra Durgā Saptaśatī presents the Bījas in a series, or 
āvali, separate from the Durgā Saptaśati text. This book, the
Samaṣṭi Chaṇḍī Tantra Bījamantrātmaka, contains them both in 
their entirety, making it the most complete and universal 
depiction of Chaṇḍī worship available. 

There were many discussions about the history of these Bījas, 
which, because of the nature of their intuitive understanding, 
really defies historical analysis.  
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We do know that mantra, yantra, and tantra were included in 
the Vedas: Mantra, the intuitive experience; Yantra, the 
intellectual understanding; Tantra, the practical application. 
What we do not know is the first time these Bījas appeared in 
writing, nor do we have any historical evidence, or any 
validation of authenticity.  

I can only express their authenticity based on my own personal 
experience. I have been chanting Chaṇḍī Pāṭhaḥ for over fifty 
years, and the inclusion of this knowledge and practice has 
enhanced my bhāvana to such an extent that I felt inspired to 
preserve and translate this Samaṣṭi Chaṇḍī Tantra 
Bījamantrātmaka to share it with all of you.  

My desire is to share not only the mantras, but also the love, 
devotion, and bhakti (put it all together and call it bhāvana) by 
which we can submerge ourselves in devotion. To do so, I 
would like to give some practical advice on how to use this text, 
where to go to get additional materials to enhance your 
understanding, and the sādhana practice itself.  

The spiritual aspirant should use this book as a chanting book, 
and can find translations to enhance the understanding of the 
meanings in our other books. For example, our publication of 
the Chaṇḍī Pāṭhaḥ contains translations and spiritual meanings 
of each verse. Likewise, The Secret Bīja Mantras of the Chaṇḍī 
Pāṭhaḥ contains a dictionary of all the Bījas in alphabetical 
order, as well as in order of their appearance in the texts, along 
with the original Saṃskṛt and an English translation and 
commentary.  

The Secret Bīja Mantras of the Chaṇḍī Pāṭhaḥ also contains a 
discussion about the intuitive nature of Bījas: how they are 
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derived, the differences between the oral and written traditions 
(śruti and smṛti), and the bhāvana, the attitude, the feeling, the 
intensity with which devotees can approach their own love 
affair with the Goddess.  

It is not my intention to repeat all of that again for this 
introduction; rather, it is my intention to encourage you to 
reference these books to enhance the spiritual meaning of what 
you are chanting, and deepen the intensity of your sādhana.   

There is one more body of work I recommend for your preview 
and study, which is available online with our collection of 
various mantras at shreemaa.org. About eighteen years ago in 
2001, I wrote a Glossary of Saṃskṛt alphabets for the purpose 
of introducing students to the meanings and study of the letters 
of the Saṃskṛt alphabet. This glossary is called the Swamī 
Nighaṇṭu.  

The Swamī Nighaṇṭu depicts the meaning of each letter of the 
Saṃskṛt alphabet in Saṃskṛt with an English translation. This 
was based upon my understandings of the Bīja Nighaṇṭu, from 
the Dictionaries of the Tantra Śāstras, and from Pāṇini’s 
Grammar, as well as many years of discussing these issues with 
Gurus, sādhus, priests, pandits, and pujāris as I wandered 
throughout the length and breadth of India. It is a wonderful 
resource that will help you dive deeper into the understanding 
of the meanings of Saṃskṛt words.  

On the practice itself, what I found in long āsana sādhana 
cannot be replicated through intellectual discourse, study, or 
discussion. We cannot talk our way into the presence of God. It 
will help, but it will not complete the journey. We must do the 
practice, the sādhana.  

http://www.shreemaa.org/mantras-new/
http://www.shreemaa.org/long-asana-sadhana/
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Check out our video on Long Āsana Sādhana 

Through sitting (āsana), breathing (prāṇāyāma), chanting 
(pāṭha), and continuous absorption in the contemplation of the 
words of the ṛṣis, we enter into the bhāvana, the feeling, the 
attitude, the understanding, the realization, and that is why 
this series of books has little to do with history, literature, 
philosophy, sophistry, or mythology; please just recite these 
mantras and you tell me how your lives have changed. 

I call this a series of books, because after all these years, this is 
my first project undertaken in Unicode. Suddenly we are 
empowered to type in Devanāgarī, and to transpose into so 
many other languages. I celebrate our new-found capacity to 
present in many alphabets the mantras that we wish to realize in 
Saṃskṛt! Seeing as devotees have come forth from many 
nations of India, and around the world, all speaking many 
languages, with their own alphabets, we are now empowered to 
share with them all. 

Thus far we have completed: Devanāgarī, Bengali, Roman, our 
English translation, and Tamil and Telugu, and other languages 
and alphabets are looming on the horizon. This is what we 
mean by “series.” 
Enough of sitting in the kitchen and talking about it. Let us turn 
theory into practice, as we will sit in one space and begin to 
recite. 

Swami Satyananda Saraswati 
2019 

https://youtu.be/njPWwg8u6Io
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.দবতা pণা2 
 
3ীমnহাগণািধপতেয় নমঃ 
লkীনারায়ণাভBাং নমঃ 
উমামেহEরাভBাং নমঃ  
বাণীিহরণBগভFাভBাং নমঃ 
শচীপুরnরাভBাং নমঃ 
মাতািপতৃভBাং নমঃ 
ইLেদবতােভBা নমঃ 
কুলেদবতােভBা নমঃ 
gামেদবতােভBা নমঃ 
বাNেদবতােভBা নমঃ 
sানেদবতােভBা নমঃ 
সেবFেভBা .দেবেভBা নমঃ 
সেবFেভBা bাhেণেভBা নমঃ 
 
ওঁ খUং চkগেদষুচাপপিরঘাYূলং ভু[%ীং িশরঃ 
শŋং সংদধতীং কৈরি^নয়নাং সবFাŋভূষাবৃতা2 । 
নীলাadBিতমাসBপাদদশকাং .সেব মহাকািলকাং 
যামেsৗfsিপেত হেরৗ কমলেজা হhং মধুং iকটভ2 ॥ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       2 

অksoপর[ং গেদষুকুিলশং পdং ধনুঃ কুি%কাং 
দ%ং শিkমিসং চ চমF জলজং ঘrাং সুরাভাজন2 । 
শূলং পাশসুদশFেন চ দধতীং হৈsঃ pসnাননাং 
.সেব iসিরভমিদFনীিমহ মহালkীং সেরাজিsতা2 ॥ 
 
ঘrাশূলহলািন শŋমুসেল চkং ধনুঃ সায়কং 
হsাৈbদFধতীং ঘনাnিবলসcীতাং[তুলBpভা2 । 
.গৗরীেদহসমুdবাং িtজগতামাধারভূতাং মহা- 
পূবFামt সরsতীমনুভেজ [mািদৈদতBািদFনী2 ॥ 
 
যা চ%ী মধুৈকটভািদৈদতBদলনী যা মািহেষাnূিলনী 
যা ধূেmkণচ%মু%মথনী যা রkবীজাশনী । 
শিkঃ [mিন[mৈদতBদলনী যা িসিdদাtী পরা 
সা .দবী নবেকা}মূিতFসিহতা মাং পাতু িবেEEরী ॥ 
 
ওঁ অিgেজFBািতেজFBািতরিgঃ sাহা । 
সূেযFা .জBািতেজFBািতঃ সূযFঃ sাহা । 
অিgবFেচFা .জBািতবFচFঃ sাহা । 
সূেযFা বেচFা .জBািতবFচFঃ sাহা । 
.জBািতঃ সূযFঃ সূেযFােজBািতঃ sাহা ॥ 
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ওঁ অিgেজFBাতী রিবেজFBািত�েÄা .জBািতsৈথব চ । 
.জBািতষমুtেমা .দিব দীেপাঽয়ং pিতগৃহBত2 ॥ 
এষ দীপঃ ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc॥ 
 
ওঁ বনsিতরেসাfপেnা গnাতBয়ী গn উtমঃ । 
আেãয়ঃ সবF .দবানাং ধূেপাঽয়ং pিতগৃহBতা2 ॥ 
এষ ধূপঃ ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
ওঁ চÄািদেতBৗ চ ধরণী িবdBদিgsৈথব চ । 
tেমব সবFেজBাতীিষং আরািtকং pিতগৃহBতা2 ॥ 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc আরািtকং 
সমপFয়ািম । 
 
ওঁ পয়ঃ পৃিথবBাং পয় ঔষধীষু পেয়া িদবBnিরেk 
পেয়া ধাঃ । 
পয়sতীঃ pিদশঃ সh মহB2 ॥ 
 
ওঁ অিgেদFবতা বােতা .দবতা সূেযFা .দবতা চÄমা 
.দবতা বসেবা .দবতা রéেdা .দবতাঽিদতBা .দবতা 
মরéেতা .দবতা িবেEেদবা .দবতা 
বৃহsিতেদFবেতেÄা .দবতা বরéেণা .দবতা ॥ 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       4 

ওঁ ভূভুFবঃ sঃ । 
তfসিবতুবFেরণBং ভেগFা .দবসB ধীমিহ ।  
িধেয়া .য়া নঃ pেচাদয়াf ॥ 
 
ওঁ ভূঃ  
ওঁ ভুবঃ 
ওঁ sঃ  
ওঁ মহঃ 
ওঁ জনঃ 
ওঁ তপঃ 
ওঁ সতBং 
 
ওঁ তfসিবতবুFেরণBং ভেগFা .দবসB ধীমিহ ।  
িধেয়া .য়া নঃ pেচাদয়াf ॥ 
 
ওঁ আেপা .জBাতীরেসামৃতং bh ভূভুFবঃ sেরা2 ॥ 
 
ওঁ মাং মােল মহামােয় সবFশিksরêিপিণ । 
চতুবFগFëিয় নBsssােn িসিdদা ভব ॥ 
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ওঁ অিবìং কুরé মােল tং গhৃািম দিkেণ কের । 
জপকােল চ িসdBথFং pসীদ মম িসdেয় ॥ 
 
ওঁ অkমালািধপতেয় সুিসিdং .দিহ .দিহ  
সবFম(াথFসািধিন সাধয় সাধয় সবFিসিdং পিরকlয় 
পিরকlয় .ম sাহা ॥ 
 
এেত গnপুেñ ওঁ গং গণপতেয় নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ আিদতBািদ নবgেহেভBা নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ িশবািদপóেদবতােভBা নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ ইÄািদদশিদoপােলেভBা নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ মfসBািদদশাবতােরেভBা নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ pজাপতেয় নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ নেমা নারায়ণায় নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ সেবFেভBা .দেবেভBা নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ সবFােভBা .দবীেভBা নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ 3ী gরেব নমঃ 
এেত গnপুেñ ওঁ bাhেণেভBা নমঃ 
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ওঁ কুশাসেন িsেতা bhা কুেশ iচব জনাদFনঃ 
কুেশ হBাকাশবô িবöুঃ কুশাসন নেমাঽN .ত ॥ 
 
ওঁ .কশবায় নমঃ sাহা 
ওঁ মাধবায় নমঃ sাহা 
ওঁ .গািবnায় নমঃ sাহা 
ওঁ িবöুঃ ওঁ িবöুঃ ওঁ িবöুঃ 
 
ওঁ তf িবেöাঃ পরমং পদং সদা পশBিn সূরয়ঃ । 
িদবীব চkুরাতত2 ॥ 
 
তô িবp স িপপােনাব জুিবgেnা .সািমÄেত । 
িবöুঃ তf পরমং পদ2 ॥ 
 
ওঁ অপিবtঃ পিবেtা বা সবFাবsাং গেতাঽিপ বা । 
যঃ sেরfপু%রীকাkং স বাহBাভBnরঃ [িচঃ॥ 
 
ওঁ সবF মŋল মাŋলBং বেরণBং বরদং [ভং । 
নারায়ণং নমsৃতB সবF কমFািণ কারেয়f ॥ 
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ওঁ সূযFB�েমিত ম(সB bhা ঋিষঃ pকৃিতûnঃ 
আেপা .দবতা আচমেন িবিনেয়াগঃ॥ 
 
ওঁ আসনসB ম(সB .মরéপৃü ঋিষঃ সুতলং ছnঃ  
কূেmFা .দবতা আসেনাপেবশেন িবিনেয়াগঃ ওঁ ॥ 
 
এেত গn পুেñ ওঁ hীং আধারশkেয় কমলাসনায় নমঃ ॥ 
 
ওঁ পৃি¢ tয়া ধৃতা .লাকা .দিব tং িবöুনা ধৃতা । 
tó ধারয় মাং িনতBং পিবtং কুরé চাসন2 ॥ 
 
ওঁ gরéেভBা নমঃ 
ওঁ পরমgরéেভBা নমঃ 
ওঁ পরাপরgরéেভBা নমঃ 
ওঁ পরেমিügরéেভBা নমঃ 
ওঁ গং গেণশায় নমঃ 
ওঁ অনnায় নমঃ 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
ওঁ নমঃ িশবায় 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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িবöুঃ ওঁ তf সf । ওঁ অদB জmূdীেপ ( ) .দেশ ( ) 
pেদেশ ( ) নগের ( ) মিnের ( ) মােস ( ) পেk ( ) 
িতেথৗ ( ) .গাt 3ী ( ) কৃৈততf 3ীচি%কাকামঃ 
পূজাকমFাহং 3ীত(dগFাসpশতী পাঠং কিরেষB ॥ 
 
ওঁ যjাgেতা দূরমুেদিত iদবং তd সুpসB তৈথৈবিত । 
দূরŋমং .জBািতষাং .জBািতেরকং তেn মনঃ িশব 
সŋlমN॥ 
 
যা gŋূয়Fা িসনীবালী যা রাকা যা সরsতী । 
ঈÄাণীমh ঊতেয় বরéণানীং ssেয় ॥ 
 
ওঁ sিs ন ইেÄা বৃd3বাঃ sিs নঃ পূষা িবEেবদাঃ । 
sিs নsােkFBা অিরLেনিমঃ sিs .না বৃহsিতদFধাতু ॥ 
 
ওঁ গণানাং tা গণপিতꣳ হবামেহ 
িpয়াণাং tা িpয়পিতꣳ হবামেহ  
িনধীনাং tা িনিধপিতꣳ হবামেহ বেসা মম ।  
আহমজািন গbFধমা tমজািস গbFধ2 ॥ 
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ওঁ গণানাং tা গণপিতꣳ হবামেহ  
কিবং কবীনামুপম3বsম2 ।  
.জBüরাজং bhণাং bhণsত আ নঃ  
শৃ≠nূিতিভঃ সীদ সাদন2 ॥ 
 
ওঁ অিদিতেদFBৗরিদিতরnিরkমিদিতমFাতা স িপতা স 
পুtঃ। িবেE .দবা অিদিতঃ পó জনা  
অিদিতজFাতমিদিতজFিনt2 ॥ 
 
ওঁ tং ^ী tং পুমানিস tং কুমার অত বা কুমারী । 
tং জীেণFা দে%ন বóিস tং জােতা ভবিস িবEেতামুখঃ ॥ 
 
ওঁ অেmঽিmেকঽmািলেক ন মা নয়িত ক�ন । 
সসsBEকঃ সুভিdকাং কাmীলবািসনী2 ॥ 
 
ওঁ শাnা .dৗ: শাnা পৃিথবী শাnিমদমুবFnিরk2 । 
শাnা উদnিতরাপঃ শাnাঃ নঃ শাে∞াষধীঃ॥ 
 
ওঁ শাnািন পূবF রêপািণ শাnং .নাঽN কৃতাকৃত2 । 
শাnং ভূতং চ ভবBং চ সবFেমব শমN নঃ ॥ 
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ওঁ পৃিথবী শািnরnিরkং শািnেd±: শািnরাপঃ 
শািnেরাষধয়ঃ শািnবFনsতয়ঃ শািnিবFেE .ম .দবাঃ 
শািnঃ সেবF .ম .দবাঃ শািnbFh শািnরাপঃ শািn সবFং 
শািnেরিধ শািnঃ শািnঃ সবF শািnঃ সা মা শািnঃ 
শািnিভঃ॥ 
 
তািভঃ শািnিভঃ সবF শািnিভঃ সময়া .মাহং যিদহ 
.ঘারং যিদহ kূরং যিদহ পাপং তcাnং  
তিcবং সবFেমব সমN নঃ ॥ 

 
ওঁ শািnঃ শািnঃ শািnঃ  
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অথ সpে≤াকী dগFা 
 
িশব উবাচ 
 
.দিব tং ভkসুলেভ সবFকাযFিবধািয়নী । 
কেলৗ িহ কাযFিসdBথFমুপায়ং bêিহ যtতঃ ॥ 
 
.দবুBবাচ 
 
শৃণু .দব pবkBািম কেলৗ সেবFLসাধন2 । 
ময়া তৈবব .sেহনাপBmাNিতঃ pকাশBেত ॥ 
 
ওঁ অসB 3ীdগFাসpে≤াকীেsাtম(সB নারায়ণ ঋিষঃ 
অনুLুµ ছnঃ 3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsেতBা 
.দবতাঃ 3ীdগFাpীতBথFং সpে≤াকীdগFাপােঠ 
িবিনেয়াগঃ ॥ 
 
jািননামিপ .চতাংিস .দবী ভগবতী িহ সা । 
বলাদাকৃষB .মাহায় মহামায়া pয়cিত ॥১॥ 
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dেগF sৃতা হরিস ভীিতমেশষজেnাঃ  
sৈsঃ sৃতা মিতমতীব [ভাং দদািস । 
দািরdBdঃখভয়হািরিণ কা tদনBা  
সেবFাপকারকরণায় সদাঽঽdFিচtা ॥২॥ 
 
সবFমŋলমŋেলB িশেব সবFাথFসািধেক । 
শরেণB tBmেক .গৗির নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥৩॥ 
 
শরণাগতদীনাতFপিরtাণপরায়েণ । 
সবFসBািতFহের .দিব নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥৪॥ 
 
সবFsরêেপ সেবFেশ সবFশিkসমিnেত । 
ভেয়ভB^ািহ .না .দিব dেগF .দিব নেমাঽN .ত ॥৫॥ 
 
.রাগানেশষানপহংিস তুLা  
রéLা ত ুকামাº সকলানভীLাº । 
tামাি3তানাং ন িবপnরাণাং  
tামাি3তা হBা3য়তাং pয়ািn ॥৬॥ 
 
সবFাবাধাpশমনং itেলাকBসBািখেলEির । 
এবেমব tয়া কায়Fমsৈdিরিবনাশন2 ॥৭॥ওঁ 
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ওঁ 3ী dগFাৈয় নমঃ  
 
3ীdগFােLাtরশতনামেsাt2  
 
ঈEর উবাচ 
 
শতনাম pবkBািম শৃণুø কমলানেন । 
যসB pসাদমােtণ dগFা pীতা ভেবf সতী ॥১॥ 
 
ওঁ সতী সা¿ী ভবpীতা ভবানী ভবেমাচনী । 
আযFা dগFা জয়া চাদBা িtেনtা শূলধািরনী ॥২॥ 
 
িপনাকধািরণী িচtা চ%ঘrা মহাতপাঃ । 
মেনা বুিdরহংকারা িচtরêপা িচতা িচিতঃ ॥৩॥ 
 
সবFম(ময়ী সtা সতBানnsরêিপণী । 
অনnা ভািবনী ভাবBা ভবBাভবBা সদাগিতঃ ॥৪॥ 
 
শাmবী .দবমাতা চ িচnা রtিpয়া সদা । 
সবFিবদBা দkকনBা দkযjিবনািশনী ॥৫॥ 
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অপণFােনকবণFা চ পাটলা পাটলাবতী । 
প¡াmরপরীধানা কলম¬ীররি¬নী ॥৬॥ 
 
অেময়িবkমা kূরা সুnরী সুরসুnরী । 
বনdগFা চ মাতŋী মতŋমুিনপূিজতা ॥৭॥ 
 
bাhী মােহEরী iচÄী .কৗমারী iবöবী তথা । 
চামু%া iচব বারাহী লkী� পুরéষাকৃিতঃ ॥৮॥ 
 
িবমেলাfকিষFণী jানা িkয়া িনতBা চ বুিdদা । 
বhলা বhলেpমা সবFবাহনবাহনা ॥৯॥ 
 
িন[m[mহননী মিহষাসুরমিদFনী । 
মধুৈকটভহ(ী চ চ%মু%িবনািশনী ॥১০॥ 
 
সবFাসুরিবনাশা চ সবFদানবঘািতনী । 
সবFশা^ময়ী সতBা সবFা^ধািরণী তথা ॥১১। 
 
অেনকশ^হsা চ অেনকা^সB ধািরণী । 
কুমারী iচককনBা চ iকেশারী যুবতী যিতঃ ॥১২॥ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       15 

অেpৗঢ়া iচব .pৗঢ়া চ বৃdমাতা বলpদা । 
মেহাদরী মুkেকশী .ঘাররêপা মহাবলা ॥১৩॥ 
 
অিgjালা .রৗdমুখী কালরািtsপিsনী । 
নারায়ণী ভdকালী িবöুমায়া জেলাদরী ॥১৪॥ 
 
িশবদূতী করালী চ অনnা পরেমEরী । 
কাতBায়নী চ সািবtী pতBkা bhবািদনী ॥১৫॥ 
 
য ইদং pপেঠিnতBং dগFানামশতাLক2 । 
নাসাধBং িবদBেত .দিব িtষু .লােকষু পাবFিত ॥১৬॥ 
 
ধনং ধানBং সুতং জায়াং হয়ং হিsনেমব চ । 
চতুবFগFং তথা চােn লেভnুিkং চ শাEতী2 ॥১৭॥ 
 
কুমারীং পূজিয়tা তু ধBাtা .দবীং সুেরEরী2 । 
পূজেয়f পরয়া ভkBা পেঠnামশতাLক2 ॥১৮॥ 
 
তসB িসিdভFেবô .দিব সৈবFঃ সুরবৈররিপ । 
রাজােনা দাসতাং যািn রাজBি3য়মবাpুয়াf ॥১৯॥ 
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.গােরাচনালkককুŋুেমন িসnূরকপূFরমধুtেয়ণ । 
িবিলখBয(ং িবিধনা িবিধেjা  
ভেবf সদা ধারয়েত পুরািরঃ ॥২০॥ 
 
.ভৗমাবাসBািনশামেg চেÄ শতিভষাং গেত । 
িবিলখB pপেঠf .sাtং স ভেবf সংপদাং পদ2 
॥২১॥ 
 
ওঁ 
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ওঁ ঐং আtত ং .শাধয়ািম নমঃ sাহা 
 
ওঁ hীং িবদBাত ং .শাধয়ািম নমঃ sাহা  
 
ওঁ kীং িশবত ং .শাধয়ািম নমঃ sাহা 
 
ওঁ ঐং hীং kীং সবFত ং .শাধয়ািম নমঃ sাহা 
 
ওঁ নেমা .দৈবB মহােদৈবB িশবাৈয় সততং নমঃ । 
নমঃ pকৃৈতB ভdাৈয় িনয়তাঃ pণতাঃ s তাং ॥ 
 
ধBাtা .দবীং পóপূজাং কৃtা .যানBা pণমB চ । 
আধারং sাপB মূেলন sাপেয়tt পূsক2 ॥ 
 
এেত গnপুেñ ওঁ hীং পুsকায় নমঃ 
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শােপাdার ম(ঃ  
ওঁ hীং kীং 3ীং kাং kীং চি%কােদৈবB 
শাপনাশানুgহং কুরé কুরé sাহা ॥ 
 
উfকীলন ম(ঃ  
ওঁ 3ীং kীং hীং সpশিত চি%েক উfকীলনং  
কুরé কুরé sাহা ॥ 
 
মৃতসংজীবনী ম(ঃ  
ওঁ hীং hীং বং বং ঐং ঐং মৃতসংজীবিন িবেদB 
মৃতমুtাপেয়াtাপয় kীং hীং hীং বং sাহা ॥ 
 
শাপিবেমাচনম(ঃ 
ওঁ 3ীং 3ীং kীং হêং ওঁ ঐং .kাভয় .মাহয় উfকীলয় 
উfকীলয় উfকীলয় ঠং ঠং ॥ 
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অথ bhািদশাপিবেমাচন2 
 
ওঁ অসB 3ীচি%কায়াbhাবিশüিবEািমtশাপ 
িবেমাচনম(সB বিশüনারদসংবাদ সামেবদািধপিত  
bhাণ ঋষয়ঃ সৈবFEয়Fকািরণী 3ীdগFা .দবতা চিরttয়ং 
বীজং hীং শিkঃ িtgণাtsরêপচি%কাশাপিবমুেkৗ 
মম সংকিlতকাযFিসdBেথF জেপ িবিনেয়াগঃ ॥ 
 
ওঁ hীং রীং .রতঃsরêিপৈণB মধুৈকটভমিদFৈনB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১॥ 
 
ওঁ 3ীং বুিdsরêিপৈণB মিহষাসুরৈসনBনািশৈনB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥২॥ 
 
ওঁ রং রksরêিপৈণB মিহষাসুরমিদFৈনB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥৩॥ 
 
ওঁ kুং kুধাsরêিপৈণB .দববিnতাৈয় । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥৪॥ 
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ওঁ ছাং ছায়াsরêিপৈণB দূতসংবািদৈনB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥৫॥ 
 
ওঁ শং শিksরêিপৈণB ধূmেলাচনঘািতৈনB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥৬॥ 
 
ওঁ তৃং তৃষাsরêিপৈণB চ%মু%বধকািরৈণB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥৭॥ 
 
ওঁ kাং kািnsরêিপৈণB রkবীজবধকািরৈণB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥৮॥ 
 
ওঁ জাং জািতsরêিপৈণB িন[mবধকািরৈণB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥৯॥ 
 
ওঁ লং লjাsরêিপৈণB [mবধকািরৈণB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১০॥ 
 
ওঁ শাং শািnsরêিপৈণB .দবNৈতB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১১॥ 
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ওঁ 3ং 3dাsরêিপৈণB সকলফলদাৈtB। 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১২॥ 
 
ওঁ কাং কািnsরêিপৈণB রাজবরpদাৈয় । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১৩॥ 
 
ওঁ মাং মাতৃsরêিপৈণB অনগFলমিহমসিহতাৈয় । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১৪॥ 
 
ওঁ hীং 3ীং dং dগFাৈয় সং সৈবFEয়FকািরৈণB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১৫॥ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং নমঃ িশবাৈয় অেভদBকবচsরêিপৈণB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১৬॥ 
 
ওঁ kীং কাৈলB কািল hীং ফÕ sাহাৈয় ঋেgদsরêিপৈণB । 
bhবিশüিবEািমtশাপাô িবমুkা ভব ॥১৭॥ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং মহাকালীমহালkীমহাসরsতী । 
sরêিপৈণB িtgণািtকাৈয় dগFােদৈবB নমঃ ॥১৮॥ 
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ইেতBবং িহ মহাম(াº পœtা পরেমEর । 
চ%ীপাঠং িদবা রােtৗ কুযFা .দব ন সংশয়ঃ ॥১৯॥ 
 
এবং ম(ং ন জানািত চ%ীপাঠং কেরািত যঃ । 
আtানং iচব দাতারং kীণং কুযFা n সংশয়ঃ ॥২০॥ 
 
ওঁ 
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অথ .দবBাঃ কবচ2 
 
অসB 3ীচ%ীকবচসB bhা ঋিষঃ অনLুুµ ছnঃ 
চামু%া .দবতা অŋনBােসাkমাতেরা বীজং 
িদgnেদবতাs ং 3ীজগদmাpীতBেথF  
সpশতী পাঠাŋােtন জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
ওঁ নম�ি%কাৈয় । 
 
মাকFে%য় উবাচ । 
 
ওঁ যdুহBং পরমং .লােক সবFরkাকরং নৃণা2 । 
যn কসBিচদাখBাতং তেn bêিহ িপতামহ ॥১॥ 
 
bেhাবাচ । 
 
অিs gহBতমং িবp সবFভূেতাপকারক2 । 
.দবBাN কবচং পুণBং তcৃণুø মহামুেন ॥২॥ 
 
pথমং iশলপুtী চ িdতীয়ং bhচািরণী । 
তৃতীয়ং চÄঘেrিত কূ—াে%িত চতুথFক2 ॥৩॥ 
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পóমং snমােতিত ষüং কাতBায়নীিত চ । 
সpমং কালরাtীিত মহােগৗরীিত চাLম2 ॥৪॥ 
 
নবমং িসিdদাtী চ নবdগFাঃ pকীিতFতাঃ । 
উkােনBতািন নামািন bhৈণব মহাtনা ॥৫॥ 
 
অিgনা দহBমানN শtéমেধB গেতা রেণ। 
িবষেম dগFেম iচব ভয়াতFাঃ শরণং গতাঃ ॥৬। 
 
ন .তষাং জায়েত িকিóদ[ভং রণসŋেট । 
নাপদং তসB পশBািম .শাকdঃখভয়ং ন িহ ॥৭॥ 
 
iযN ভkBা sৃতা নূনং .তষাং বৃিdঃ pজায়েত । 
.য tাং sরিn .দেবিশ রkেস তাn সংশয়ঃ ॥৮॥ 
 
.pতসংsা তু চামু%া বারাহী মিহষাসনা । 
ঐÄী গজসমারêঢা iবöবী গরéডাসনা ॥৯॥ 
 
মােহEরী বৃষারêঢা .কৗমারী িশিখবাহনা । 
লkীঃ পdাসনা .দবী পdহsা হিরিpয়া ॥১০॥ 
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.Eতরêপধরা .দবী ঈEরী বৃষবাহনা । 
bাhী হংসসমারêঢা সবFাভরণভূিষতা ॥১১॥ 
 
ইেতBতা মাতরঃ সবFাঃ সবFেযাগসমিnতাঃ । 
নানাভরণেশাভাঢBা নানারেtাপেশািভতাঃ ॥১২॥ 
 
দৃশBেn রথমারêঢা .দবBঃ .kাধসমাকুলাঃ । 
শŋং চkং গদাং শিkং হলং চ মুসলায়ুধ2 ॥১৩॥ 
 
.খটকং .তামরং iচব পর[ং পাশেমব চ । 
কুnায়ুধং িtশূলং চ শাŋFমায়ুধমুtম2 ॥১৪॥ 
 
iদতBানাং .দহনাশায় ভkানামভয়ায় চ । 
ধারয়nBায়ুধানীtং .দবানাং চ িহতায় iব ॥১৫॥ 
 
নমেsঽN মহােরৗেd মহােঘারপরাkেম । 
মহাবেল মেহাfসােহ মহাভয়িবনািশিন ॥১৬॥ 
 
tািহ মাং .দিব dেpেkB শtêণাং ভয়বিধFিন । 
pাচBাং রkতু মাৈমÄী আেgযBামিgেদবতা ॥১৭॥ 
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দিkেণঽবত ুবারাহী iনৠFতBাং খUধািরণী । 
pতীচBাং বারéণী রেkdায়বBাং মৃগবািহনী ॥১৮॥ 
 
উদীচBাং পাতু .কৗমারী ঐশানBাং শূলধািরণী । 
ঊ¿Fং bhাণী .ম রেkদধsাৈdöবী তথা ॥১৯॥ 
 
এবং দশ িদেশা রেkcামু%া শববাহনা । 
জয়া .ম চাgতঃ পাতু িবজয়া পাত ুপৃüতঃ ॥২০॥ 
 
অিজতা বামপােEF ত ুদিkেণ চাপরািজতা । 
িশখামুেদBািতনী রেkdমা মূি÷F বBবিsতা ॥২১॥ 
 
মালাধরী ললােট চ ◊éেবৗ রেkô যশিsনী। 
িtেনtা চ ◊éেবামFেধB যমঘrা চ নািসেক॥২২॥ 
 
শিŋনী চkুেষামFেধB .3াtেয়াdFারবািসনী । 
কেপােলৗ কািলকা রেkf কণFমূেল তু শাŋরী ॥২৩॥ 
 
নািসকায়াং সুগnা চ উtেরােü চ চিচFকা । 
অধের চামৃতাকলা িজhায়াং চ সরsতী ॥২৪॥ 
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দnাº রkতু .কৗমারী কÿেদেশ ত ুচি%কা । 
ঘিrকাং িচtঘrা চ মহামায়া চ তালুেক ॥২৫॥ 
 
কামাkী িচবুকং রেkô বাচ .ম সবFমŋলা । 
gীবায়াং ভdকালী চ পৃüবংেশ ধনুধFরী ॥২৬॥ 
 
নীলgীবা বিহঃ কেÿ নিলকাং নলকূবরী । 
snেয়াঃ খিUনী রেkô বাh .ম বjধািরণী ॥২৭॥ 
 
হsেয়াদFি%নী রেkদিmকা চাŋুলীষু চ । 
নখাYূেলEরী রেkf কুেkৗ রেkfকুেলEরী ॥২৮॥ 
 
sেনৗ রেknহােদবী মনঃেশাকিবনািশনী । 
হৃদেয় লিলতা .দবী উদের শূলধািরণী ॥২৯॥ 
 
নােভৗ চ কািমনী রেkô gহBং gেহBEরী তথা । 
পূতনা কািমকা .ম⁄ং gেদ মিহষবািহনী॥৩০॥ 
 
কটBাং ভগবতী রেkjাননুী িবnBবািসনী। 
জেŋ মহাবলা রেkfসবFকামpদািয়নী॥৩১॥ 
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glেয়ানFারিসংহী চ পাদপৃেü তু iতজসী। 
পাদাŋুলীষু 3ী রেkfপাদাধsলবািসনী ॥৩২॥ 
 
নখাº দং›াকরালী চ .কশাংৈ�েবা¿Fেকিশনী। 
.রামকূেপষু .কৗেবরী tচং বাগীEরী তথা॥৩৩॥ 
 
রkমjাবসামাংসানBিsেমদাংিস পাবFতী । 
অ(ািণ কালরািt� িপtং চ মুকুেটEরী॥৩৪॥ 
 
পdাবতী পdেকােশ কেফ চূড়ামিণsথা । 
jালামুখী নখjালামেভদBা সবFসিnষু॥৩৫॥ 
 
[kং bhািণ .ম রেkcায়াং ছেtEরী তথা । 
অহংকারং মেনা বুিdং রেkেn ধমFধািরণী॥৩৬॥ 
 
pাণাপােনৗ তথা বBানমুদানং চ সমানক2। 
বjহsা চ .ম রেkfpাণং কলBাণেশাভনা ॥৩৭॥ 
 
রেস রêেপ চ গেn চ শেb sেশF চ .যািগনী । 
স ং রজsমৈ�ব রেknারায়ণী সদা ॥৩৮॥ 
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আযূ রkতু বারাহী ধমFং রkতু iবöবী । 
যশঃ কীিতFং চ লkীং চ ধনং িবদBাং চ চিkণী ॥৩৯॥ 
 
.গাtিমÄািণ .ম রেkfপশূেn রk চি%েক । 
পুtাº রেknহালkীভFাযFাং রkতু iভরবী ॥৪০॥ 
 
পnানং সুপথা রেknাগFং .kমকরী তথা । 
রাজdাের মহালkীিবFজয়া সবFতঃ িsতা ॥৪১॥ 
 
রkাহীনং তু যfsানং বিজFতং কবেচন তু । 
তfসবFং রk .ম .দিব জয়nী পাপনািশনী ॥৪২॥ 
 
পদেমকং ন গেct ুযদীেccুভমাtনঃ । 
কবেচনাবৃেতা িনতBং যt যৈtব গcিত॥৪৩॥ 
 
তt তtাথFলাভ� িবজয়ঃ সাবFকািমকঃ । 
যং যং িচnয়েত কামং তং তং pােpািত িনি�ত2 । 
পরৈমEয়Fমতুলং pাpBেত ভূতেল পুমাº ॥৪৪॥ 
 
িনভFেয়া জায়েত মতFBঃ সংgােমEপরািজতঃ । 
itেলােকB তু ভেবfপূজBঃ কবেচনাবৃতঃ পুমাº॥৪৫॥ 
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ইদং তু .দবBাঃ কবচং .দবানামিপ dলFভ2 । 
যঃ পেঠfpয়েতা িনতBং িtসnBং 3dয়ািnতঃ ॥৪৬॥ 
 
iদবী কলা ভেবtসB iতেলােকBøপরািজতঃ । 
জীেবô বষFশতং সাgমপমৃতুBিববিজFতঃ ॥৪৭॥ 
 
নশBিn বBাধয়ঃ সেবF লূতািবেsাটকাদয়ঃ। 
sাবরং জŋমং iচব কৃিtমং চািপ যিdষ2 ॥৪৮॥ 
 
অিভচারািণ সবFািণ ম(য(ািণ ভূতেল। 
ভূচরাঃ .খচরাৈ�ব জলজাে�াপেদিশকাঃ॥৪৯॥ 
 
সহজা কুলজা মালা ডািকনী শািকনী তথা । 
অnিরkচরা .ঘারা ডািকনB� মহাবলাঃ ॥৫০॥ 
 
gহভূতিপশাচা� যkগnবFরkসাঃ । 
bhরাkসেবতালাঃ কূ—া% iভরবাদয়ঃ ॥৫১॥ 
 
নশBিn দশFনাtসB কবেচ হৃিদ সংিsেত । 
মােনাnিতভFেবô রাjেsেজাবৃিdকরংপর2 ॥৫২॥ 
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যশসা বdFেত .সাঽিপ কীিতFমি%তভূতেল । 
জেপfসpশতীং চ%ীং কৃtা তু কবচং পুরা ॥৫৩॥ 
 
যাবdূম%লং ধেt সৈশলবনকানন2 । 
তাবিtüিত .মিদনBাং সnিতঃ পুtেপৗিtকী॥৫৪॥ 
 
.দহােn পরমং sানং যfসুৈররিপ dলFভ2 । 
pােpািত পুরéেষা িনতBং মহামায়াpসাদতঃ ॥৫৫॥ 
 
লভেত পরমং রêপং িশেবন সহ .মাদেত ॥৫৬॥ 
 
ওঁ 
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অথাগFলােsাt2 
 
ওঁ অসB 3ীঅগFলােsাtম(সB িবöঋুিষঃ অনুLুµ ছnঃ 
3ীমহালkীেদFবতা 3ীজগদmাpীতBেথF 
সpশিতপাঠাŋেtন  জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
ওঁ নম�ি%কাৈয় । 
 
মাকFে%য় উবাচ । 
 
ওঁ জয়nী মŋলা কালী ভdকালী কপািলনী । 
dগFা kমা িশবা ধাtী sাহা sধা নেমাঽN .ত ॥১॥ 
 
জয় tং .দিব চামুে% জয় ভূতািতFহািরিণ । 
জয় সবFগেত .দিব কালরািt নেমাঽN .ত ॥২॥ 
 
মধুৈকটভিবdািব িবধাতবৃরেদ নমঃ । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥৩॥ 
 
মিহষাসুরিননFািশ ভkানাং সুখেদ নমঃ । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥৪॥ 
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রkবীজবেধ .দিব চ%মু%িবনািশিন । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥৫॥ 
 
[mৈসBব িন[mসB ধূmাkসB চ মিদFিন । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥৬॥ 
 
বিnতািŋয়ুেগ .দিব সবFেসৗভাগBদািয়িন । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥৭॥ 
 
অিচnBরêপচিরেত সবFশtéিবনািশিন । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥৮॥ 
 
নেতভBঃ সবFদা ভkBা চি%েক dিরতাপেহ । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥৯॥ 
 
NবেdBা ভিkপূবFং tাং চি%েক বBািধনািশিন । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১০॥ 
 
চি%েক সততং .য tামচFয়nীহ ভিkতঃ । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১১॥ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       34 

.দিহ .সৗভাগBমােরাগBং .দিহ .ম পরমং সুখ2। 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১২॥ 
 
িবেধিহ িdষতাং নাশং িবেধিহ বলমুcৈকঃ । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১৩॥ 
 
িবেধিহ .দিব কলBাণং িবেধিহ পরমাং ি3য়2। 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১৪॥ 
 
সুরাসুরিশেরারtিনঘৃLচরেণঽিmেক । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১৫॥ 
 
িবদBাবnং যশsnং লkীবnং জনং কুরé। 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১৬॥ 
 
pচ%ৈদতBদপFেì চি%েক pণতায় .ম। 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১৭॥ 
 
চতুভুFেজ চতুবF‰সংNেত পরেমEির । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১৮॥ 
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কৃেöন সংNেত .দিব শEdkBা সদিmেক । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥১৯॥ 
 
িহমাচলসুতানাথসংNেত পরেমEির । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥২০॥ 
 
ইÄাণীপিতসdাবপূিজেত পরেমEির । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥২১॥ 
 
.দিব pচ%েদাদF%ৈদতBদপFিবনািশিন । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥২২॥ 
 
.দিব ভkজেনাdামদtানেnাদেয়ঽিmেক । 
রêপং .দিহ জয়ং .দিহ যেশা .দিহ িdেষা জিহ ॥২৩॥ 
 
পtীং মেনারমাং .দিহ মেনাবtৃানুসািরণী2 । 
তািরণীং dগFসংসার সাগরসB কুেলাdবা2 ॥২৪॥ 
 
ইদং .sাtং পœtা তু মহােsাtং পেঠnরঃ । 
স তু সpশতীসংখBাবরমােpািত সmদা2 ॥২৫॥ 
ওঁ 
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অথ কীলক2 
 
ওঁ অসB 3ীকীলকম(সB িশবঋিষঃ অনুLুµ ছnঃ 
3ীমহাসরsতী .দবতা 3ীজগদmাpীতBথFং 
সpশতীপাঠাŋেtন জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
ওঁ নম�ি%কাৈয় । 
 
মাকFে%য় উবাচ । 
 
ওঁ িব[djানেদহায় িtেবদীিদবBচkুেষ । 
.3য়ঃpািpিনিমtায় নমঃ .সামাdFধািরেণ ॥১॥ 
 
সবFেমতিdজানীয়াn(াণামিপ কীলক2 । 
.সাঽিপ .kমমবােpািত সততং জাপBতfপরঃ ॥২॥ 
 
িসdBhBcাটনাদীিন বNিন সকলানBিপ । 
এেতন Nবতাং .দবীং .sাtমােtণ িসdBিত ॥৩॥ 
 
ন মে(া .নৗষধং তt ন িকিóদিপ িবদBেত । 
িবনা জােপBন িসেdBত সবFমুcাটনািদক2 ॥৪॥ 
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সমgাণBিপ িসdBিn .লাকশŋািমমাং হরঃ । 
কৃtা িনম(য়ামাস সবFেমবিমদং [ভ2 ॥৫॥ 
 
.sাtং iব চি%কায়াN তc gpং চকার সঃ । 
সমািpনF চ পুণBসB তাং যথাবিnয়(ণা2 ॥৬॥ 
 
.সাঽিপ .kমমবােpািত সবFেমবং ন সংশয়ঃ । 
কৃöায়াং বা চতুদFশBামLমBাং বা সমািহতঃ ॥৭॥ 
 
দদািত pিতগৃhািত নানBৈথষা pসীদিত । 
ইtং রêেপণ কীেলন মহােদেবন কীিলত2 ॥৮॥ 
 
.যা িনÊীলাং িবধাৈয়নাং িনতBং জপিত সংsুট2। 
স িসdঃ স গণঃ .সাঽিপ গnেবFা জায়েত নরঃ॥৯॥ 
 
ন iচবাপBটতsসB ভয়ং kাপীহ জায়েত । 
নাপমৃতুBবশং যািত মৃেতা .মাkমবাpুয়াf ॥১০॥ 
 
jাtা pারভB কুবËত ন কুবFােণা িবনশBিত । 
তেতা jাৈtব সmnিমদং pারভBেত বুৈধঃ ॥১১॥ 
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.সৗভাগBািদ চ যিfকিóô দৃশBেত ললনাজেন । 
তfসবFং তfpসােদন .তন জপBিমদং [ভ2 ॥১২॥ 
 
শৈনN জপBমােনঽিsº .sােt সmিtরécৈকঃ । 
ভবেতBব সমgািপ ততঃ pারভBেমব তf ॥১৩॥ 
 
ঐEযFং যfpসােদন .সৗভাগBােরাগBসmদঃ। 
শtéহািনঃ পেরা .মাkঃ Nয়েত সা ন িকং জৈনঃ ॥১৪॥ 
 
ওঁ 
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অথ .বেদাkং রািtসূk2 
 
ওঁ রাtীিত সূkসB কুিশক ঋিষঃ রািtেদFবতা গায়tী  
ছnঃ .দবীমাহাtBপাঠােদৗ জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
ওঁ রাtী বBখBদায়তী পুরétা .দবBkিভঃ । 
িবEা অিধ ি3েয়াঽিধত ॥১॥ 
 
ওবFpা অমতFBা িনবেতা .দবুBdতঃ । 
.জBািতষা বাধেত তমঃ ॥২॥ 
 
িনরésসারমsৃেতাষসং .দবBায়তী । 
অেপd হাসেত তমঃ ॥৩॥ 
 
সা .না অদB যসBা বয়ং িন .ত যামnিবkিহ । 
বৃেk ন বসিতং বয়ঃ ॥৪॥ 
 
িন gামােসা অিবkত িন পdেnা িন পিkণঃ । 
িন .শBনাসি�দিথFনঃ ॥৫॥ 
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যাবয়া বৃকBং বৃকং যবয় .sনমূেমFB । 
অথা নঃ সুতরা ভব ॥৬॥ 
 
উপ মা .পিপশtমঃ কৃöং বBkমিsত । 
উষ ঋেণব যাতয় ॥৭॥ 
 
উপ .ত গা ইবাকরং বৃণীø dিহতিদFবঃ । 
রািt .sামং ন িজgBেষ ॥৮॥ 
 
ওঁ 
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ত(রêপং রািtসূk2 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ  
ওঁ ঐং sাং নমঃ  
ওঁ ঐং sêং নমঃ  
ওঁ ঐং ikং নমঃ  
ওঁ ঐং tাং নমঃ  
ওঁ ঐং Íাং নমঃ  
ওঁ ঐং জীং নমঃ  
ওঁ ঐং লূং নমঃ  
ওঁ ঐং sêং নমঃ  
ওঁ ঐং .নাং নমঃ  
ওঁ ঐং ^ীং নমঃ  
ওঁ ঐং pêং নমঃ  
ওঁ ঐং sêং নমঃ  
ওঁ ঐং জাং নমঃ  
ওঁ ঐং .বৗং নমঃ  
ওঁ ঐং ওং নমঃ  
 
ইিত ত(রêপং রািtসূk2 
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অথ তে(াkং রািtসূk2 
 
িবেEEরীং জগdাtীং িsিতসংহারকািরণী2 । 
িনdাং ভগবতীং িবেöারতুলাং .তজসঃ pভুঃ ॥১॥ 
 
bেhাবাচ  
 
tং sাহা tং sধা tং িহ বষÎকারঃ sরািtকা । 
সুধা tমkের িনেতB িtধা মাtািtকা িsতা ॥২॥ 
 
অধFমাtা িsতা িনতBা যানুcায়Fা িবেশষতঃ । 
tেমব সnBা সািবtী tং .দিব জননী পরা ॥৩॥ 
 
tৈয়তdায়Fেত িবEং tৈয়তf সৃজBেত জগf । 
tৈয়তf পালBেত .দিব tমfসBেn চ সবFদা ॥৪॥ 
 
িবসৃেLৗ সৃ#রêপা tং িsিতরêপা চ পালেন । 
তথা সংহৃিতরêপােn জগেতাঽসB জগnেয় ॥৫॥ 
 
মহািবদBা মহামায়া মহােমধা মহাsৃিতঃ । 
মহােমাহা চ ভবতী মহােদবী মহাসুরী ॥৬॥ 
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pকৃিতëং চ সবFসB gণtয়িবভািবনী ।  
কালরািtমFহারািtেমFাহরািt� দারéণা ॥৭॥ 
 
tং 3ীëমীEরী tং hীëং বুিdেবFাধলkণা । 
লjা পু#sথা তু#ëং শািnঃ kািnেরব চ ॥৮॥ 
 
খিUনী শূিলনী .ঘারা গিদনী চিkণী তথা । 
শিŋনী চািপনী বাণভু[%ীপিরঘায়ুধা ॥৯॥ 
 
.সৗমBা .সৗমBতরােশষেসৗেমBভBëিতসুnরী । 
পরাপরাণাং পরমা tেমব পরেমEরী ॥১০॥ 
 
যc িকিófkিচdN সদসdািখলািtেক । 
তসB সবFসB যা শিkঃ সা tং িকং Nয়েস তদা ॥১১॥ 
 
যয়া tয়া জগfsLা জগfপাতBিt .যা জগf । 
.সাঽিপ িনdাবশং নীতঃ কëাং .sাতুিমেহEরঃ ॥১২॥ 
 
িবöুঃ শরীরgহণমহমীশান এব চ । 
কািরতােs যেতাঽতëাং কঃ .sাতুং শিkমাº ভেবf 
॥১৩॥ 
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সা tিমtং pভাৈবঃ isরéদাৈরেদFিব সংNতা । 
.মাহৈয়েতৗ dরাধষFাবসুেরৗ মধুৈকটেভৗ ॥১৪॥ 
 
pেবাধং চ জগfsামী নীয়তামচুBেতা লঘু । 
.বাধ� িkয়তামসB হhেমেতৗ মহাসুেরৗ ॥১৫॥ 
 
ওঁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       45 

অথ 3ীেদবBথবFশীষF2 
 
ওঁ সেবF iব .দবা .দবীমুপতsুঃ কািস tং মহােদবীিত 
॥১॥ 
 
সাbবীf -- অহং bhsরêিপণী । 
মtঃ pকৃিতপুরéষাtকং জগf । 
শূনBংচাশূনBং চ ॥২॥ 
 
অহমানnানানেnৗ । অহং িবjানািবjােন ।  
অহং bhাbhণী .বিদতেবB ।  
অহং পóভূতানBপóভূতািন । অহমিখলং জগf ॥৩॥ 
 
.বেদাঽহমেবেদাঽহ2 । িবদBাহমিবদBাহ2 ।  
অজাহমনজাহ2 । অধে�া¿Fং চ িতয়Foচাহ2 ॥৪॥ 
 
ওঁ অহং রéেdিভবFসুিভ�রািম । অহমািদৈতBরéত 
িবEেদৈবঃ । অহং িমtাবরéণাবুেভৗ িবভিমF । 
অহিমÄাgী অহমিEনাবুেভৗ ॥৫॥ 
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অহংেসামং tLারং পূষণং ভগং দধািম । 
অহং িবöুমুরékমং bhাণমুত pজাপিতং দধািম ॥৬॥ 
 
অহং দধািম dিবণং হিব—েত সুpােবB যজমানায়  
সুnেত ।  
অহং রাÏ সŋমনী বসূনাং িচিকতুষী pথমা যিjয়ানা2 । 
অহং সুেব িপতরমসB মূধFnম .যািনরpÌnঃ সমুেd । 
য এবং .বদ । স iদবীং সmদমােpািত ॥৭॥ 
 
.ত .দবা অbéবº -- নেমা .দৈবB মহােদৈবB  
িশবাৈয় সততং নমঃ । 
নমঃ pকৃৈতB ভdাৈয় িনয়তাঃ pণতাঃ s তা2 ॥৮॥ 
 
তামিgবণFাং তপসা jলnীং  
iবেরাচনীং কমFফেলষু জুLা2 । 
dগFাং .দবীং শরণং pপদBা মেহঽসুরাnাশিয়ৈtB .ত নমঃ 
॥৯॥ 
 
.দবীং বাচমজনয়n .দবাsাং িবEরêপাঃ পশেবা বদিn । 
সা .না মেÄষমূজFং dহানা .ধনুবFাগsানুপ সুLুৈততু 
॥১০॥ 
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কালরাtীং bhNতাং iবöবীং snমাতর2 । 
সরsতীমিদিতং দkdিহতরং নমামঃ পাবনাং িশবা2 
॥১১॥ 
 
মহালৈkB চ িবdেহ সবFশৈkB চ ধীমিহ ।  
তেnা .দবী pেচাদয়াf ॥১২॥ 
 
অিদিতহFBজিনL দk যা dিহতা তব । 
তাং .দবা অnজায়n ভdা অমৃতবnবঃ ॥১৩॥ 
 
কােমা .যািনঃ কমলা বjপািণgFহা হসা  
মাতিরEা◊িমÄঃ । 
পুনgFহা সকলা মায়য়া চ  
পুরêৈচBষা িবEমাতািদিবেদBা2 ॥১৪॥ 
 
এষাঽঽtশিkঃ । এষা িবEেমািহনী ।  
পাশাŋুশধনুবFাণ- ধরা । এষা 3ীমহািবদBা । 
য এবং .বদ সেশাকং তরিত ॥১৫॥ 
 
নমেs অN ভগবিত মাতরsাº পািহ সবFতঃ ॥১৬॥ 
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iসষােLৗ বসবঃ । iসৈষকাদশ রédাঃ ।  
iসষা dাদশািদতBাঃ ।  
iসষা িবেEেদবাঃ .সামপা অেসামপা� ।  
iসষা যাতুধানা অসুরারkাংিস িপশাচা যkাঃ িসdাঃ ।  
iসষা স রজsমাংিস । iসষা bhিবöুরédরêিপণী ।  
iসষা pজাপতীÄমনবঃ । iসষাgহনktেজBাতীংিষ । 
কলাকাüািদকালরêিপণী । তামহং pেণৗিম িনতB2 ॥১৭॥ 
 
পাপাপহািরণীং .দবীং ভুিkমুিkpদািয়নী2 । 
অনnাং িবজয়াং [dাং শরণBাং িশবদাং িশবা2 ॥ 
 
িবয়দীকারসংযুkং বীিতেহাtসমিnত2 । 
অেধFnুলিসতং .দবBা বীজং সবFাথFসাধক2 ॥১৮॥ 
 
এবেমকাkরং bh যতয়ঃ [dেচতসঃ । 
ধBায়িn পরমানnময়া jানাmুরাশয়ঃ ॥১৯॥ 
 
বাŋায়া bhসুssাf ষüং ব‰সমিnত2 । 
সূেযFাঽবামে3াtিবnুসংযুkLাtৃতীয়কঃ । 
নারায়েণন সংিমে3া বায়ু�াধরয়ুÔ ততঃ । 
িবেc নবাণFেকাঽণFঃ সBাnহদানnদায়কঃ ॥২০॥ 
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হৃfপু%রীকমধBsাং pাতঃসূযFসমpভা2 । 
পাশাŋুশধরাং .সৗমBাং বরদাভয়হsকা2 । 
িtেনtাং রkবসনাং ভkকামdঘাং ভেজ ॥২১॥ 
 
নমািম tাং মহােদবীং মহাভয়িবনািশনী2 । 
মহাdগFpশমনীং মহাকারéণBরêিপণী2 ॥২২॥ 
 
যসBাঃ sরêপং bhাদেয়া ন জানিn তsাdচBেত  
অেjয়া । যসBা অেnা ন লভBেত তsাdচBেত অনnা । 
যসBা লkBং .নাপলkBেত তsাdচBেত অলkBা ।  
যসBা জননং .নাপলভBেত তsাdচBেত অজা ।  
এৈকব সবFt বতFেত তsাdচBেত একা ।  
এৈকব িবEরêিপণী তsাdচBেত iনকা ।  
অত এেবাচBেত অেjয়ানnালkBাৈজকা iনেকিত 
॥২৩॥ 
 
ম(াণাং মাতৃকা .দবী শbানাং jানরêিপণী । 
jানানাং িচnয়াতীতা শূনBানাং শূনBসািkণী । 
যসBাঃ পরতরং নািs iসষা dগFা pকীিতFতা ॥২৪॥ 
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তাং dগFাং dগFমাং .দবীং dরাচারিবঘািতনী2 । 
নমািম ভবভীেতাঽহং সংসারাণFবতািরণী2 ॥২৫॥ 
ইদমথবFশীষFং .যাঽধীেত স 
পóাথবFশীষFজপফলমােpািত। 
ইদমথবFশীষFমjাtা .যাঽচFাং sাপয়িত -- 
শতলkং pজpÌািপ .সাঽচFািসিdং ন িবnিত ।  
শতমেLাtরং চাসB পুর�যFা িবিধঃ sৃতঃ ।  
দশবারং পেঠô যN সদBঃ পাৈপঃ pমুচBেত ।  
মহাdগFািণ তরিত মহােদবBাঃ pসাদতঃ ॥২৬॥ 
 
সায়মধীয়ােনা িদবসকৃতং পাপং নাশয়িত ।  
pাতরধীয়ােনা রািtকৃতং পাপং নাশয়িত ।  
সায়ং pাতঃ pযু¬ােনা অপােপা ভবিত ।  
িনশীেথ তুরীয়সnBায়াং জpÌা বািkিdভFবিত ।  
নূতনায়াং pিতমায়াং জpÌা .দবতাসািnধBং ভবিত । 
pাণpিতüায়াং জpÌা pাণানাং pিতüা ভবিত । 
.ভৗমািEনBাং মহােদবীসিnেধৗ জpÌা মহামৃতুBং তরিত ।  
স মহামৃতুBং তরিত য এবং .বদ ।  
ইতুBপিনষf ॥ 
ওঁ 
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অথ নবাণFিবিধঃ 
 
3ীগণপিতজFয়িত 
 
ওঁ অসB 3ীনবাণFম(সB bhিবöুরédা ঋষয়ঃ 
গায়téBিöগনুLুভûnাংিস 
3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsেতBা .দবতাঃ ঐং বীজং 
hীং শিkঃ kীং কীলকং 3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsতী 
pীতBেথF নবাণFিসdBেথF জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
ঋষBািদনBাসঃ 
 
ওঁ bhিবöুরédঋিষেভBা নমঃ  
গায়téBিöগনুLুµ ছেnােভBা নমঃ  
মহাকালীমহালkীমহাসরsতীেদবতােভBা নমঃ 
ঐং বীজায় নমঃ 
hীং শkেয় নমঃ 
kীং কীলকায় নমঃ  
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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করনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং অŋুüাভBাং নমঃ  
ওঁ hীং তজFনীভBাং sাহা 
ওঁ kীং মধBমাভBাং বষÕ 
ওঁ চামু%াৈয় অনািমকাভBাং hং 
ওঁ িবেc কিনüকাভBাং .বৗষÕ 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
করতলকরপৃüাভBাং অ^ায় ফÕ 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
হৃদয়ািদনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ  
ওঁ hীং িশরেস sাহা  
ওঁ kীং িশখাৈয় বষÕ 
ওঁ চামু%াৈয় কবচায় hং 
ওঁ িবেc .নttয়ায় .বৗষÕ 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc  
করতলকরপৃüাভBাং অ^ায় ফÕ 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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অkরনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং নমঃ  
ওঁ hীং নমঃ 
ওঁ kীং নমঃ 
ওঁ চাং নমঃ 
ওঁ মুং নমঃ 
ওঁ ডাং নমঃ  
ওঁ iয়ং নমঃ 
ওঁ িবং নমঃ 
ওঁ .চং নমঃ  
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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িদÒনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং উদীৈচB নমঃ  
ওঁ hীং pাৈচB নমঃ 
ওঁ kীং দিkণাৈয় নমঃ  
ওঁ চামু%াৈয় pতীৈচB নমঃ 
ওঁ িবেc বায়ৈবB নমঃ  
ওঁ ঐং ঐশাৈনB নমঃ  
ওঁ hীং অেgৈয়B নমঃ  
ওঁ kীং iনঋFৈতB নমঃ 
ওঁ চামু%াৈয় ঊ¿Fাৈয় নমঃ 
ওঁ িবেc ভূৈমB নমঃ 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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ধBান2 
 
ওঁ খUং চkগেদষুচাপপিরঘাYূলং ভু[%ীং িশরঃ 
শŋং সnধতীং কৈরি^নয়নাং সবFাŋভূষাবৃতা2 । 
নীলাadBিতমাসBপাদদশকাং .সেব মহাকািলকাং 
যামেsৗfsিপেত হেরৗ কমলেজা হhং মধুং iকটভ2 ॥ 
 
অksoপর[ং গেদষুকুিলশং পdং ধনুঃ কুি%কাং 
দ%ং শিkমিসং চ চমF জলজং ঘrাং সুরাভাজন2 । 
শূলং পাশসুদশFেন চ দধতীং হৈsঃ pসnাননাং 
.সেব iসিরভমিদFনীিমহ মহালkীং সেরাজিsতা2 ॥ 
 
ঘrাশূলহলািন শŋমুসেল চkং ধনুঃ সায়কং 
হsাৈbদFধতীং ঘনাnিবলসcীতাং[তুলBpভা2 । 
.গৗরীেদহসমুdবাং িtজগতামাধারভূতাং মহা- 
পূবFামt সরsতীমনুভেজ [mািদৈদতBািদFনী2 ॥ 
 
ওঁ ঐং hীং অkমািলকাৈয় নমঃ 
 
ওঁ মাং মােল মহামােয় সবFশিksরêিপিণ । 
চতুবFগFëিয় নBsssােn িসিdদা ভব ॥ 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       56 

ওঁ অিবìং কুরé মােল tং গhৃািম দিkেণ কের । 
জপকােল চ িসdBথFং pসীদ মম িসdেয় ॥ 
 
ওঁ অkমালািধপতেয় সুিসিdং .দিহ .দিহ 
সবFম(াথFসািধিন সাধয় সাধয় সবFিসিdং পিরকlয় 
পিরকlয় .ম sাহা ॥ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
ওঁ gহBািতgহBেগাpÚী tং গৃহাণাsfকৃতং জপ2 । 
িসিdভFবতু .ম .দিব tfpসাদাnেহEির ॥ 
 
িবিনেয়াগঃ 
 
pথমমধBেমাtমচিরtাণাং bhািবöরুédা ঋষয়ঃ 
3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsেতBা .দবতাঃ 
গায়téBিöগনুLুভûnাংিস নnাশাকংভরীভীমাঃ 
শkয়ঃ রkদিnকাdগFা ◊ামরেয়Fা বীজািন অিgবায়ুসূযFা 
s ািন ঋগBজুঃসামেবদা ধBানািন সকলকামনািসdেয় 
3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsতী  
pীতBেথF জেপ িবিনেয়াগঃ । 
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করনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং sêং নমঃ অŋুüাভBাং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং .Íং নমঃ তজFনীভBাং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ মধBমাভBাং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ অনািমকাভBাং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং iìং নমঃ কিনüকাভBাং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ করতলকরপৃüাভBাং নমঃ ॥৬॥ 
 
খিUনী শূিলনী .ঘারা গিদনী চিkণী তথা । 
শিŋনী চািপনী বাণভু[%ীপিরঘায়ুধা  
অŋুüাভBাং নমঃ ॥১॥ 
 
ওঁ শূেলন পািহ .না .দিব পািহ খেUন চািmেক । 
ঘrাsেনন নঃ পািহ চাপজBািনঃsেনন চ  
তজFনীভBাং নমঃ ॥২॥ 
 
pাচBাং রk pতীচBাং চ চি%েক রk দিkেণ । 
◊ামেণনাtশূলসB উtরসBাং তেথEির  
মধBমাভBাং নমঃ ॥৩॥ 
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ওঁ .সৗমBািন যািন রêপািণ itেলােকB িবচরিn .ত । 
যািন চাতBnেঘারািণ iত রkাsাংsথা ভুবং  
অনািমকাভBাং নমঃ ॥৪॥ 
 
ওঁ খUশূলগদাদীিন যািন চা^ািন .তঽিmেক । 
করপlবসŋীিন iতরsাº রk সবFতঃ  
কিনüকাভBাং নমঃ ॥৫॥ 
 
ওঁ সবFsরêেপ সেবFেশ সবFশিkসমিnেত । 
ভেয়ভB^ািহ .না .দিব dেগF .দিব নেমাঽN .ত  
করতলকরপৃüাভBাং নমঃ ॥৬॥ 
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হৃদয়ািদনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং sêং নমঃ হৃদয়ায় নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং .Íং নমঃ িশরেস sাহা ॥২॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ িশখাৈয় বষÕ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ কবচায় hং॥৪॥ 
ওঁ ঐং iìং নমঃ .নttয়ায় .বৗষÕ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ অ^ায় ফÕ ॥৬॥ 
 
খিUনী শূিলনী .ঘারা গিদনী চিkণী তথা । 
শিŋনী চািপনী বাণভু[%ীপিরঘায়ুধা  
হৃদয়ায় নমঃ ॥১॥ 
 
ওঁ শূেলন পািহ .না .দিব পািহ খেUন চািmেক । 
ঘrাsেনন নঃ পািহ চাপজBািনঃsেনন চ  
িশরেস sাহা ॥২॥ 
 
pাচBাং রk pতীচBাং চ চি%েক রk দিkেণ । 
◊ামেণনাtশূলসB উtরসBাং তেথEির  
িশখাৈয় বষÕ ॥৩॥ 
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ওঁ .সৗমBািন যািন রêপািণ itেলােকB িবচরিn .ত । 
যািন চাতBnেঘারািণ iত রkাsাংsথা ভুবং  
কবচায় hং॥৪॥ 
 
ওঁ খUশূলগদাদীিন যািন চা^ািন .তঽিmেক । 
করপlবসŋীিন iতরsাº রk সবFতঃ  
.নttয়ায় .বৗষÕ ॥৫॥ 
 
ওঁ সবFsরêেপ সেবFেশ সবFশিkসমিnেত । 
ভেয়ভB^ািহ .না .দিব dেগF .দিব নেমাঽN .ত  
অ^ায় ফÕ ॥৬॥ 
 
ধBান2 
 
ওঁ িবdBdামসমpভাং মৃগপিতsnিsতাং ভীষণাং  
কনBািভঃ করবালেখটিবলসdsািভরােসিবতা2 । 
হৈs�kগদািসেখটিবিশখাং�াপং gণং তজFনীং 
িব◊াণামনলািtকাং শিশধরাং dগFাং িtেনtাং ভেজ ॥ 

ওঁ 
ইিত 3ী ত(dগFাসpশতী িবিনেয়াগ নBাস ধBানািদ 
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3ীdগFাৈয় নমঃ 
 
অথ 3ীdগFাসpশতী 
 
pথেমাঽধBায়ঃ 
 
িবিনেয়াগঃ 
 
অসB 3ী pথমচিরtসB bhা ঋিষঃ মহাকালী .দবতা   
গায়tী ছnঃ নnা শিkঃ রkদিnকা বীজং অিgs ং 
ঋেgদঃ sরêপং 3ীমহাকালীpীতBেথF pথমচিরtজেপ 
িবিনেয়াগঃ । 
 
ধBান2 
 
ওঁ খUং চkগেদষুচাপপিরঘাYূলং ভু[%ীং িশরঃ 
শŋং সnধতীং কৈরি^নয়নাং সবFাŋভূষাবৃতা2 । 
নীলাadBিতমাসBপাদদশকাং .সেব মহাকািলকাং 
যামেsৗfsিপেত হেরৗ কমলেজা হhং মধুং iকটভ2 ॥ 
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ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc ।  
 
ওঁ বীজtয়াৈয় িবdেহ তfpধানাৈয় ধীমিহ ।  
তnঃ শিkঃ pেচাদয়াf । 
 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥২॥ 
 
ওঁ নম�ি%কাৈয়  
 
ওঁ ঐং মাকFে%য় উবাচ ॥১॥ 
 
সাবিণFঃ সূযFতনেয়া .যা মনুঃ কথBেতঽLমঃ । 
িনশাময় তdfপিtং িবsরাdদেতা মম ॥২॥ 
 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥৬॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং .sৗং নমঃ ॥৮॥ 
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ওঁ ঐং .pং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং mীং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং mীং নমঃ ॥১২॥ 
 
মহামায়ানুভােবন যথা মnnরািধপঃ । 
স বভূব মহাভাগঃ সাবিণFsনেয়া রেবঃ ॥৩॥ 
 
sােরািচেষঽnের পূবFং iচtবংশসমুdবঃ । 
সুরেথা নাম রাজাভূfসমেs িkিতম%েল ॥৪॥ 
 
তসB পালয়তঃ সমBÔ pজাঃ পুtািনেবৗরসাº । 
বভূবুঃ শtেবা ভূপাঃ .কালািব¿ংিসনsদা ॥৫॥ 
 
তসB iতরভবô যুdমিতpবলদি%নঃ । 
নূBৈনরিপ স iতযুFেd .কালািব¿ংিসিভিজFতঃ ॥৬॥ 
 
ততঃ sপুরমায়ােতা িনজেদশািধেপাঽভবf । 
আkাnঃ স মহাভাগৈssদা pবলািরিভঃ ॥৭॥ 
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অমাৈতBবFিলিভdFৈLdFবFলসB dরাtিভঃ । 
.কােশা বলং চাপহৃতং তtািপ sপুের ততঃ ॥৮॥ 
 
তেতা মৃগয়াবBােজন হৃতsামBঃ স ভূপিতঃ । 
একাকী হয়মারéহB জগাম গহনং বন2 ॥৯॥ 
 
স তtা3মমdাkীিˆজবয়FসB .মধসঃ । 
pশাnEাপদাকীণFং মুিনিশেষBাপেশািভত2 ॥১০॥ 
 
তেsৗ কিófস কালং চ মুিননা .তন সfকৃতঃ । 
ইতে�ত� িবচরংsিsº মুিনবরা3েম ॥১১॥ 
 
.সাঽিচnয়tদা তt মমtাকৃLেচতনঃ। 
মfপূৈবFঃ পািলতং পূবFং ময়া হীনং পুরং িহ তf ॥১২॥ 
 
ওঁ ঐং ^ীং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥১৪॥ 
ওঁ ঐং ˜sীং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১৬॥ 
ওঁ ঐং চাং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং .ভং নমঃ ॥১৮॥ 
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ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং iবং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং য়ুং নমঃ ॥২২॥ 
 
মdৃৈতBৈsরসdৃৈtধFমFতঃ পালBেত ন বা । 
ন জােন স pধােনা .ম শূেরা হsী সদামদঃ ॥১৩॥ 
 
মম iবিরবশং যাতঃ কাº .ভাগানুপলpBেত । 
.য মমানুগতা িনতBং pসাদধনেভাজৈনঃ ॥১৪॥ 
 
অনুবৃিtং ¯éবং .তঽদB কুবFnBনBমহীভৃতা2 । 
অসমBgBয়শীৈলৈsঃ কুবFিdঃ সততং বBয়2 ॥১৫॥ 
 
সিóতঃ .সাঽিতdঃেখন kয়ং .কােশা গিমষBিত । 
এতcানBc সততং িচnয়ামাস পািথFবঃ ॥১৬॥ 
 
তt িবpা3মাভBােশ iবশBেমকং দদশF সঃ । 
স পৃLেsন কëং .ভা .হতু�াগমেনঽt কঃ ॥১৭॥ 
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সেশাক ইব কsা ং dমFনা ইব লkBেস । 
ইতBাকণFB বচsসB ভূপেতঃ pণেয়ািদত2 ॥১৮॥ 
 
pতুBবাচ স তং iবশBঃ p3য়াবনেতা নৃপ2 ॥১৯॥ 
 
iবশB উবাচ ॥২০॥ 
 
সমািধনFাম iবেশBাঽহমুfপেnা ধিননাং কুেল ॥২১॥ 
 
পুtদাৈরিনFরs� ধনেলাভাদসাধুিভঃ । 
িবহীন� ধৈনদFাৈরঃ পুৈtরাদায় .ম ধন2 ॥২২॥ 
 
ওঁ ঐং জুং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং হং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং শং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং .রৗং নমঃ ॥২৬॥ 
ওঁ ঐং য়ং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং িবং নমঃ ॥২৮॥ 
ওঁ ঐং iবং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং .চং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৩১॥ 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       67 

ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৩২॥ 
ওঁ ঐং সং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং কং নমঃ ॥৩৪॥ 
 
বনমভBাগেতা dঃখী িনরs�াpবnুিভঃ । 
.সাঽহং ন .বিd পুtাণাং কুশলাকুশলািtকা2 ॥২৩॥ 
 
pবৃিtং sজনানাং চ দারাণাং চাt সংিsতঃ । 
িকং নু .তষাং গৃেহ .kমমেkমং িকং নু সা˘ত2 ॥২৪॥ 
 
কথং .ত িকং ন ুসdৃtা dবৃFtাঃ িকং নু .ম সুতাঃ ॥২৫॥ 
 
রােজাবাচ ॥২৬॥ 
 
iযিনFরেsা ভবঁাlুৈbঃ পুtদারািদিভধFৈনঃ ॥২৭॥ 
 
.তষু িকং ভবতঃ .sহমনবু÷ািত মানস2 ॥২৮॥ 
 
iবশB উবাচ ॥২৯॥ 
 
এবেমতদBথা pাহ ভবানsdতং বচঃ ॥৩০॥ 
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িকং কেরািম ন ব÷ািত মম িনüুরতাং মনঃ । 
iযঃ সnBজB িপতৃেsহং ধনলুৈbিনFরাকৃতঃ ॥৩১॥ 
 
পিতsজনহাদFং চ হািদFেতেøব .ম মনঃ । 
িকেমতnািভজানািম জানnিপ মহামেত ॥৩২॥ 
 
যf .pমpবণং িচtং িবgেণøিপ বnষুু । 
.তষাং কৃেত .ম িনঃEােসা .দৗমFনসBং চ জায়েত ॥৩৩॥ 
 
কেরািম িকং যn মনেsøpীিতষু িনüরু2 ॥৩৪॥ 
 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৩৫॥ 
ওঁ ঐং .tৗং নমঃ ॥৩৬॥ 
ওঁ ঐং ^াং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং জBং নমঃ ॥৩৮॥ 
ওঁ ঐং .রৗং নমঃ ॥৩৯॥ 
ওঁ ঐং dাং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং .dাং নমঃ ॥৪১॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥৪২॥ 
ওঁ ঐং dêং নমঃ ॥৪৩॥ 
ওঁ ঐং শাং নমঃ ॥৪৪॥ 
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ওঁ ঐং মীং নমঃ ॥৪৫॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৪৬॥ 
 
মাকFে%য় উবাচ ॥৩৫॥ 
 
ততেsৗ সিহেতৗ িবp তং মুিনং সমুপিsেতৗ ॥৩৬॥ 
 
সমািধনFাম iবেশBাঽেসৗ স চ পািথFবসtমঃ । 
কৃtা তু .তৗ যথানBায়ং যথাহFং .তন সংিবদ2 ॥৩৭॥ 
 
উপিবেLৗ কথাঃ কাি�ckতুৈবFশBপািথFেবৗ ॥৩৮॥ 
 
রােজাবাচ ॥৩৯॥ 
 
ভগবংëামহং pLুিমcােমBকং বদs তf ॥৪০॥ 
 
dঃখায় যেn মনসঃ sিচtায়tতাং িবনা । 
মমtং গতরাজBসB রাজBােŋøিখেলøিপ ॥৪১॥ 
 
জানেতাঽিপ যথাjসB িকেমতnুিনসtম । 
অয়ং চ িনকৃতঃ পুৈtদFাৈরভৃFৈতBsেথািjতঃ ॥৪২॥ 
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sজেনন চ সnBkেsষু হাদË তথাপBিত । 
এবেমষ তথাহং চ dাবপBতBndঃিখেতৗ ॥৪৩॥ 
 
দৃLেদােষঽিপ িবষেয় মমtাকৃLমানেসৗ । 
তf  িকেমতnহাভাগ যেnােহা jািনেনারিপ ॥৪৪॥ 
 
মমাসB চ ভবেতBষা িবেবকাnসB মূঢতা ॥৪৫॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৪৬॥ 
 
ওঁ ঐং জুং নমঃ ॥৪৭॥ 
ওঁ ঐং h্ রêং নমঃ ॥৪৮॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥৪৯॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥৫০॥ 
ওঁ ঐং রং নমঃ ॥৫১॥ 
ওঁ ঐং বং নমঃ ॥৫২॥ 
ওঁ ঐং bীং নমঃ ॥৫৩॥ 
ওঁ ঐং bং নমঃ ॥৫৪॥ 
ওঁ ঐং .^ৗং নমঃ ॥৫৫॥ 
ওঁ ঐং lাং নমঃ ॥৫৬॥ 
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jানমিs সমsসB জেnািবFষয়েগাচের ॥৪৭॥ 
 
িবষয়া� মহাভাগ যািত iচবং পৃথoপৃথÔ । 
িদবাnাঃ pািণনঃ .কিচdাtাবnাsথাপের ॥৪৮॥ 
 
.কিচিdবা তথা রােtৗ pািণনNলBদৃLয়ঃ । 
jািনেনা মনুজাঃ সতBং িকং ত ু.ত ন িহ .কবল2 ॥৪৯॥ 
 
যেতা িহ jািননঃ সেবF প[পিkমৃগাদয়ঃ । 
jানং চ তnনুষBাণাং যেtষাং মৃগপিkণা2 ॥৫০॥ 
 
মনুষBাণাং চ যেtষাং তুলBমনBtেথাভেয়াঃ । 
jােনঽিপ সিত পৈশBতাº পতŋাYাবচóুষু ॥৫১॥ 
 
কণেমাkাদৃতাº .মাহাfপীডBমানানিপ kুধা । 
মানুষা মনুজবBাã সািভলাষাঃ সুতাº pিত ॥৫২॥ 
 
.লাভাf pতুBপকারায় নেnতাº িকং ন পশBিস । 
তথািপ মমতাবেtF .মাহগেতF িনপািততাঃ ॥৫৩॥ 
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মহামায়াpভােবণ সংসারিsিতকািরণা । 
তnাt িবsয়ঃ কােযFা .যাগিনdা জগfপেতঃ ॥৫৪॥ 
 
মহামায়া হেরৈ�ষা তয়া সেmাহBেত জগf । 
jািননামিপ .চতাংিস .দবী ভগবতী িহ সা ॥৫৫॥ 
 
বলাদাকৃষB .মাহায় মহামায়া pয়cিত । 
তয়া িবসৃজBেত িবEং জগেদতcরাচর2 ॥৫৬॥ 
 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥৫৭॥ 
ওঁ ঐং সাং নমঃ ॥৫৮॥ 
ওঁ ঐং .রৗং নমঃ ॥৫৯॥ 
ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ ॥৬০॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৬১॥ 
ওঁ ঐং .শৗং নমঃ ॥৬২॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৬৩॥ 
ওঁ ঐং বং নমঃ ॥৬৪॥ 
ওঁ ঐং têং নমঃ ॥৬৫॥ 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥৬৬॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৬৭॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৬৮॥ 
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iসষা pসnা বরদা নৃণাং ভবিত মুkেয় । 
সা িবদBা পরমা মুেkেহFতুভূতা সনাতনী ॥৫৭॥ 
 
সংসারবnেহতু� iসব সেবFEেরEরী ॥৫৮॥ 
 
রােজাবাচ ॥৫৯॥ 
 
ভগবº কা িহ সা .দবী মহামােয়িত যাং ভবাº ॥৬০॥ 
 
bবীিত কথমুfপnা সা কমFাসBা� িকং িdজ । 
যfpভাবা চ সা .দবী যfsরêপা যddবা ॥৬১॥ 
 
তfসবFং .3াতুিমcািম tেtা bhিবদাং বর ॥৬২॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৬৩॥ 
 
িনৈতBব সা জগnূিতFsয়া সবFিমদং তত2 ॥৬৪॥ 
 
তথািপ তfসমুfপিtবFhধা 3êয়তাং মম । 
.দবানাং কাযFরিসdBথFমািবভFবিত সা যদা ॥৬৫॥ 
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উfপেnিত তদা .লােক সা িনতBাপBিভধীয়েত । 
.যাগিনdাং যদা িবöুজFগেতBকাণFবীকৃেত ॥৬৬॥ 
 
আsীয়F .শষমভজf কlােn ভগবাº pভুঃ । 
তদা dাবসুেরৗ .ঘােরৗ িবখBােতৗ মধুৈকটেভৗ ॥৬৭॥ 
 
িবöুকণFমেলাdূেতৗ হhং bhাণমুদBেতৗ । 
স নািভকমেল িবেöাঃ িsেতা bhা pজাপিতঃ ॥৬৮॥ 
 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৬৯॥ 
ওঁ ঐং bêং নমঃ ॥৭০॥ 
ওঁ ঐং ঠাং নমঃ ॥৭১॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৭২॥ 
ওঁ ঐং ^াং নমঃ ॥৭৩॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥৭৪॥ 
ওঁ ঐং ikং নমঃ ॥৭৫॥ 
ওঁ ঐং tাং নমঃ ॥৭৬॥ 
ওঁ ঐং Íাং নমঃ ॥৭৭॥ 
ওঁ ঐং জীং নমঃ ॥৭৮॥ 
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দৃL্ বা তাবসুেরৗ .চােgৗ pসুpং চ জনাদFন2 । 
তুLাব .যাগিনdাং তােমকাgহৃদয়ঃ িsতঃ ॥৬৯॥ 
 
িবেবাধনাথFায় হেরহFিরেনtকৃতালয়া2 । 
িবেEEরীং জগdাtীং িsিতসংহারকািরণী2 ॥৭০॥ 
 
িনdাং ভগবতীং িবেöারতুলাং .তজসঃ pভুঃ ॥৭১॥ 
 
bেhাবাচ ॥৭২॥ 
 
tং sাহা tং sধা tং িহ বষÎকারঃ sরািtকা ॥৭৩॥ 
 
সুধা tমkের িনেতB িtধা মাtািtকা িsতা । 
অধFমাtা িsতা িনতBা যানুcায়Fা িবেশষতঃ ॥৭৪॥ 
 
tেমব সnBা সািবtী tং .দিব জননী পরা । 
tৈয়তdায়Fেত িবEং tৈয়তf সৃজBেত জগf ॥৭৫॥ 
 
tৈয়তf পালBেত .দিব tমfসBেn চ সবFদা । 
িবসৃেLৗ সৃ#রêপা tং িsিতরêপা চ পালেন ॥৭৬॥ 
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তথা সংহৃিতরêপােn জগেতাঽসB জগnেয় । 
মহািবদBা মহামায়া মহােমধা মহাsৃিতঃ ॥৭৭॥ 
 
মহােমাহা চ ভবতী মহােদবী মহাসুরী । 
pকৃিতëং চ সবFসB gণtয়িবভািবনী ॥৭৮॥ 
 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥৭৯॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥৮০॥ 
ওঁ ঐং .নাং নমঃ ॥৮১॥ 
ওঁ ঐং ^ীং নমঃ ॥৮২॥ 
ওঁ ঐং pêং নমঃ ॥৮৩॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥৮৪॥ 
ওঁ ঐং jাং নমঃ ॥৮৫॥ 
ওঁ ঐং .বৗং নমঃ ॥৮৬॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥৮৭॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৮৮॥ 
 
কালরািtমFহারািtেমFাহরািt� দারéণা । 
tং 3ীëমীEরী tং hীëং বুিdেবFাধলkণা ॥৭৯॥ 
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লjা পু#sথা তু#ëং শািnঃ kািnেরব চ । 
খিUনী শূিলনী .ঘারা গিদনী চিkণী তথা ॥৮০॥ 
 
শিŋনী চািপনী বাণভু[%ীপিরঘায়ুধা । 
.সৗমBা .সৗমBতরােশষেসৗেমBভBëিতসুnরী ॥৮১॥ 
 
পরাপরাণাং পরমা tেমব পরেমEরী । 
যc িকিófkিচdN সদসdািখলািtেক ॥৮২॥ 
 
তসB সবFসB যা শিkঃ সা tং িকং Nয়েস তদা । 
যয়া tয়া জগfsLা জগfপাতBিt .যা জগf ॥৮৩॥ 
 
.সাঽিপ িনdাবশং নীতঃ কëাং .sাতুিমেহEরঃ । 
িবöুঃ শরীরgহণমহমীশান এব চ ॥৮৪॥ 
 
কািরতােs যেতাঽতëাং কঃ .sাতুং শিkমাº ভেবf । 
সা tিমtং pভাৈবঃ isরéদাৈরেদFিব সংNতা ॥৮৫॥ 
 
.মাহৈয়েতৗ dরাধষFাবসুেরৗ মধুৈকটেভৗ । 
pেবাধং চ জগfsামী নীয়তামচুBেতা লঘু ॥৮৬॥ 
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.বাধ� িkয়তামসB হhেমেতৗ মহাসুেরৗ ॥৮৭॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৮৮॥ 
 
ওঁ ঐং ঋং নমঃ ॥৮৯॥ 
ওঁ ঐং রêং নমঃ ॥৯০॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৯১॥ 
ওঁ ঐং dং নমঃ ॥৯২॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৯৩॥ 
ওঁ ঐং গêং নমঃ ॥৯৪॥ 
ওঁ ঐং লাং নমঃ ॥৯৫॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥৯৬॥ 
ওঁ ঐং গং নমঃ ॥৯৭॥ 
ওঁ ঐং ঐং নমঃ ॥৯৮॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৯৯॥ 
ওঁ ঐং জূং নমঃ ॥১০০॥ 
 
এবং Nতা তদা .দবী তামসী তt .বধসা ॥৮৯॥ 
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িবেöাঃ pেবাধনাথFায় িনহhং মধুৈকটেভৗ । 
.নtাসBনািসকাবাhহৃদেয়ভBsেথারসঃ ॥৯০॥ 
 
িনগFমB দশFেন তেsৗ bhেণাঽবBkজnনঃ । 
উtেsৗ চ জগnাথsয়া মুেkা জনাদFনঃ ॥৯১॥ 
 
একাণFেবঽিহশয়নাtতঃ স দদৃেশ চ .তৗ । 
মধুৈকটেভৗ dরাtানাবিতবীযFপরাkেমৗ ॥৯২॥ 
 
.kাধরেkkণাবtুং bhাণং জিনেতাদBেমৗ । 
সমুtায় ততsাভBাং যুযুেধ ভগবাº হিরঃ ॥৯৩॥ 
 
পóবষFসহsািণ বাhpহরেণা িবভুঃ । 
তাবপBিতবেলাnেtৗ মহামায়ািবেমািহেতৗ ॥৯৪॥ 
 
উkবেnৗ বেরাঽsেtা িbয়তািমিত .কশব2 ॥৯৫॥ 
 
3ীভগবানুবাচ ॥৯৬॥ 
 
ভেবতামদB .ম তুেLৗ মম বধBাবুভাবিপ ॥৯৭॥ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       80 

িকমেনBন বেরণাt এতাবিd বৃতং মম ॥৯৮॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৯৯॥ 
 
বিóতাভBািমিত তদা সবFমােপাময়ং জগf ॥১০০॥ 
 
ওঁ ঐং .ডং নমঃ ॥১০১॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১০২॥ 
ওঁ ঐং ছাং নমঃ ॥১০৩॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১০৪॥ 
 
ওঁ 3ীং kীং hীং hীং ফÕ sাহা 
 
ইিত pথেমাধBায়ঃ 
 
িবেলাকB তাভBাং গিদেতা ভগবাº কমেলkণঃ । 
আবাং জিহ ন যেtাবË সিলেলন পিরpéতা ॥১০১॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥১০২॥ 
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তেথতুB"া ভগবতা শŋচkগদাভৃতা । 
কৃtা চেkণ iব িcেn জঘেন িশরসী তেয়াঃ ॥১০৩॥ 
 
এবেমষা সমুfপnা bhণা সংNতা sয়2 । 
pভাবমসBা .দবBাN ভূয়ঃ শৃণু বদািম .ত ॥ 
ঐং ওঁ ॥১০৪॥ 
 
ওঁ অেm অিmেক অmািলেক ন মানয়িত ক�ন । 
সসsBEকঃ সুভিdকাং কাংপীলবািসনীং নমঃ ॥ 
 
ওঁ সাŋাৈয় সপিরবারাৈয় সবাহনাৈয় সবFায়ুধাৈয় 
বা#ভববীজািধüাৈtB মহাকাৈলB মহাhিতমপFয়ািম  
নমঃ sাহা । 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের 
.দিবমাহােtB মধুৈকটভবেধা নাম pথেমাঽধBায়ঃ । 
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িdতীেয়াঽধBায়ঃ 
 
িবিনেয়াগঃ 
 
অসB 3ী মধBমচিরtসB িবöুঋিষঃ 3ীমহালkীেদFবতা  
উিöÔ ছnঃ শাকmরী শিkঃ dগFা বীজং বায়ুs ং  
যজুেবFদঃ sরêপং 3ীমহালkীpীতBেথF 
মধBমচিরtজেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
ধBান2 
 
ওঁ অksoপর[ং গেদষুকুিলশং পdং ধনুঃ কুি%কাং 
দ%ং শিkমিসং চ চমF জলজং ঘrাং সুরাভাজন2 । 
শূলং পাশসুদশFেন চ দধতীং হৈsঃ pসnাননাং 
.সেব iসিরভমিদFনীিমহ মহালkীং সেরাজিsতা2 ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং .হৗং নমঃ ॥৪॥ 
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ওঁ hীং ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
.দবাসুরমভূdBdং পূণFমbশতং পুরা । 
মিহেষঽসুরাণামিধেপ .দবানাং চ পুরnের ॥২॥ 
 
তtাসুৈরমFহাবীৈযFেদFবৈসনBং পরািজত2 । 
িজtা চ সকলাº .দবািনেÄাঽভূnিহষাসুরঃ ॥৩॥ 
 
ততঃ পরািজতা .দবাঃ পdেয়ািনং pজাপিত2 । 
পুরsৃতB গতাst য়েtশগরéড়¿েজৗ ॥৪॥ 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং অং নমঃ ॥৬॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং চাং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং মুং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং ডাং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং iয়ং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং িবং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং .cং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং ঈং নমঃ ॥১৪॥ 
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যথাবৃtং তেয়াsdnিহষাসুরেচ#ত2 । 
িtদশাঃ কথয়ামাসুেদFবািভভবিবsর2 ॥৫॥ 
 
সূেযFÄাgBিনেলnূনাং যমসB বরéণসB চ । 
অেনBষাং চািধকারাn sয়েমবািধিতüিত ॥৬॥ 
 
sগFািnরাকৃতাঃ সেবF .তন .দবগণা ভুিব । 
িবচরিn যথা মতFBা মিহেষণ dরাtনা ॥৭॥ 
 
এতdঃ কিথতং সবFমমরািরিবেচ#ত2 । 
শরণং বঃ pপnাঃ .sা বধsসB িবিচnBতা2 ॥৮॥ 
 
ইtং িনশমB .দবানাং বচাংিস মধুসূদনঃ । 
চকার .কাপং শmু� ◊éকু$কু}লানেনৗ ॥৯॥ 
 
তেতাঽিতেকাপপূণFসB চিkেণা বদনাtতঃ । 
িন�kাম মহেtেজা bhণঃ শŋরসB চ ॥১০॥ 
 
অেনBষাং iচব .দবানাং শkাদীনাং শরীরতঃ । 
িনগFতং সুমহেtজsৈcকBং সমগcত ॥১১॥ 
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অতীব .তজসঃ কূটং jলnিমব পবFত2 । 
দদৃ[েs সুরাst jালাবBাpিদগnর2 ॥১২॥ 
 
অতুলং তt তেtজঃ সবFেদবশরীরজ2 । 
একsং তদভূnারী বBাpেলাকtয়ং িtষা ॥১৩॥ 
 
যদভূcাmবং .তজেsনাজায়ত তnুখ2 । 
যােমBন চাভবº .কশা বাহেবা িবöুেতজসা ॥১৪॥ 
 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং bাং নমঃ ॥১৬॥ 
ওঁ ঐং .tৗং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং বং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং য়ং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং ঐং নমঃ ॥২৪॥ 
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.সৗেমBন sনেয়াযুFgং মধBং iচেÄণ চাভবf । 
বারéেণন চ জেŋারê িনতmেsজসা ভুবঃ ॥১৫॥ 
 
bhণেsজসা পােদৗ তদŋুেলBাঽকFেতজসা । 
বসূনাং চ করাŋুলBঃ .কৗেবেরণ চ নািসকা ॥১৬॥ 
 
তসBাN দnাঃ সmূতাঃ pাজাপেতBন .তজসা । 
নয়নিtতয়ং জেj তথা পাবকেতজসা ॥১৭॥ 
 
◊éেবৗ চ সnBেয়ােsজঃ 3বণাবিনলসB চ । 
অেনBষাং iচব .দবানাং সmবেsজসাং িশবা ॥১৮॥ 
 
ততঃ সমsেদবানাং .তেজারািশসমুdবা2 । 
তাং িবেলাকB মুদং pাপুরমরা মিহষািদFতাঃ ॥১৯॥ 
 
শূলং শূলািdিনÊৃষB দেদৗ তৈসB িপনাকধৃÔ । 
চkং চ দtবাº কৃöঃ সমুfপাটB sচkতঃ ॥২০॥ 
 
শŋং চ বরéণঃ শিkং দেদৗ তৈসB hতাশনঃ । 
মারéেতা দtবাং�াপং বাণপূেণF তেথষুধী ॥২১॥ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       87 

বjিমÄঃ সমুfপাদB কুিলশাদমরািধপঃ । 
দেদৗ তৈসB সহsােkা ঘrাৈমরাবতাdজাf ॥২২॥ 
 
কালদ%াদBেমা দ%ং পাশং চাmুপিতদFেদৗ । 
pজাপিত�াkমালাং দেদৗ bhা কম%লু2 ॥২৩॥ 
 
সমsেরামকূেপষু িনজরaীº িদবাকরঃ । 
কাল� দtবাº খUং তৈসB চমF চ িনমFল2 ॥২৪॥ 
 
ওঁ ঐং মূং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং সং নমঃ ॥২৬॥ 
ওঁ ঐং হং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং সং নমঃ ॥২৮॥ 
ওঁ ঐং .সাং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং শং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং হং নমঃ ॥৩১॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৩২॥ 
ওঁ ঐং mীং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং যূং নমঃ ॥৩৪॥ 
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kীেরাদ�ামলং হারমজের চ তথাmের । 
চূডামিণং তথা িদবBং কু%েল কটকািন চ ॥২৫॥ 
 
অধFচÄং তথা [◊ং .কযূরাº সবFবাhষু । 
নূপুেরৗ িবমেলৗ তdô igেবয়কমনুtম2 ॥২৬॥ 
 
অŋুলীয়করtািন সমsাsŋুলীষু চ । 
িবEকমFা দেদৗ তৈসB পর[ং চািতিনমFল2 ॥২৭॥ 
 
অ^াণBেনকরêপািণ তথােভদBং চ দংশন2 । 
অmানপŋজাং মালাং িশরসুBরিস চাপরা2 ॥২৮॥ 
 
অদদjলিধsৈসB পŋজং চািতেশাভন2 । 
িহমবাº বাহনং িসংহং রtািন িবিবধািন চ ॥২৯॥ 
 
দদাবশূনBং সুরয়া পানপাtং ধনািধপঃ । 
.শষ� সবFনােগেশা মহামিণিবভূিষত2 ॥৩০॥ 
 
নাগহারং দেদৗ তৈসB ধেt যঃ পৃিথবীিমমা2 । 
অৈনBরিপ সুৈরেদFবী ভূষৈণরায়ুৈধsথা ॥৩১॥ 
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সmািনতা ননােদাৈcঃ সা¡হাসং মুhমুFhঃ । 
তসBা নােদন .ঘােরণ কৃfsমাপূিরতং নভঃ ॥৩২॥ 
 
অমায়তািতমহতা pিতশেbা মহানভূf । 
চুkুভুঃ সকলা .লাকাঃ সমুdা� চকিmের ॥৩৩॥ 
 
চচাল বসুধা .চলুঃ সকলা� মহীধরাঃ । 
জেয়িত .দবা� মুদা তামূচুঃ িসংহবািহনী2 ॥৩৪॥ 
 
ওঁ ঐং têং নমঃ ॥৩৫॥ 
ওঁ ঐং sীং নমঃ ॥৩৬॥ 
ওঁ ঐং আং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং .pং নমঃ ॥৩৮॥ 
ওঁ ঐং শং নমঃ ॥৩৯॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং sূং নমঃ ॥৪১॥ 
ওঁ ঐং ঊং নমঃ ॥৪২॥ 
ওঁ ঐং গêং নমঃ ॥৪৩॥ 
ওঁ ঐং বBং নমঃ ॥৪৪॥ 
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তুLুবুমুFনয়ৈ�নাং ভিkনmাtমূতFয়ঃ । 
দৃL্ বা সমsং স& ুbং itেলাকBমমরারয়ঃ ॥৩৫॥ 
 
সndািখলৈসনBােs সমুtsুরéদায়ুধাঃ । 
আঃ িকেমতিদিত .kাধাদাভাষB মিহষাসুরঃ ॥৩৬॥ 
 
অভBধাবত তং শbমেশৈষরসুৈরবৃFতঃ । 
স দদশF তেতা .দবীং বBাpেলাকtয়াং িtষা ॥৩৭॥ 
 
পাদাkাnBা নতভুবং িকরীেটািlিখতাmরা2 । 
.kািভতােশষপাতালাং ধনুজFBািনঃsেনন তা2 ॥৩৮॥ 
 
িদেশা ভুজসহেsণ সমnাdBাপB সংিsতা2 । 
ততঃ pববৃেত যুdং তয়া .দবBা সুরিdষা2 ॥৩৯॥ 
 
শ^াৈ^বFhধা মুৈkরাদীিপতিদগnর2 । 
মিহষাসুরেসনানীি�kুরােখBা মহাসরুঃ ॥৪০॥ 
 
যুযুেd চামর�াৈনB�তুরŋবলািnতঃ । 
রথানামযুৈতঃ ষড ' িভরéদgােখBা মহাসুরঃ ॥৪১॥ 
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অযুধBতায়ুতানাং চ সহেsণ মহাহনুঃ । 
পóাশিd� িনযুৈতরিসেলামা মহাসুরঃ ॥৪২॥ 
 
অযুতানাং শৈতঃ ষড ' িভবFাÊেলা যুযুেd রেণ । 
গজবািজসহেsৗৈঘরেনৈকঃ পিরবািরতঃ ॥৪৩॥ 
 
বৃেতা রথানাং .কাটBা চ যুেd তিsnযুধBত । 
িবড়ালােখBাঽযুতানাং চ পóাশিdরথাযুৈতঃ ॥৪৪॥ 
 
ওঁ ঐং hং নমঃ ॥৪৫॥ 
ওঁ ঐং iভং নমঃ ॥৪৬॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥৪৭॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৪৮॥ 
ওঁ ঐং মূং নমঃ ॥৪৯॥ 
ওঁ ঐং লÚীং নমঃ ॥৫০॥ 
ওঁ ঐং 3াং নমঃ ॥৫১॥ 
ওঁ ঐং dêং নমঃ ॥৫২॥ 
ওঁ ঐং hূং নমঃ ॥৫৩॥ 
ওঁ ঐং .˜সৗং নমঃ ॥৫৪॥ 
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যুযুেধ সংযুেগ তt রথানাং পিরবািরতঃ । 
অেনB চ তtাযুতেশা রথনাগহৈয়বৃFতাঃ ॥৪৫॥ 
 
যুযুধুঃ সংযুেগ .দবBা সহ তt মহাসুরাঃ । 
.কা}েকা}সহৈsN রথানাং দিnনাং তথা ॥৪৬॥ 
 
হয়ানাং চ বৃেতা যুেd তtাভূnিহষাসুরঃ । 
.তামৈরিভFিnপাৈল� শিkিভমুFসৈলsথা ॥৪৭॥ 
 
যুযুধুঃ সংযুেগ .দবBা খৈUঃ পর[প(ৈশঃ । 
.কিচc িচিkপুঃ শkীঃ .কিচf পাশাংsথাপের ॥৪৮॥ 
 
.দবীং খUpহাৈরN .ত তাং হhং pচkমুঃ । 
সািপ .দবী ততsািন শ^াণB^ািণ চি%কা ॥৪৯॥ 
 
লীলৈয়ব pিচেcদ িনজশ^া^বিষFণী । 
অনায়sাননা .দবী Nয়মানা সুরিষFিভঃ ॥৫০॥ 
 
মুেমাচাসুরেদেহষু শ^াণB^ািণ .চEরী । 
.সাঽিপ kুেdা ধুতসেটা .দবBা বাহনেকসরী ॥৫১॥ 
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চচারাসুরৈসেনBষু বেনিøব hতাশনঃ । 
িনঃEাসাº মুমুেচ যাং� যুধBমানা রেণঽিmকা ॥৫২॥ 
 
ত এব সদBঃ সmূতা গণাঃ শতসহsশঃ । 
যুযুধুেs পর[িভিভFিnপালািসপ(ৈশঃ ॥৫৩॥ 
 
নাশয়েnাঽসুরগণাº .দবীশkুBপবৃংিহতাঃ । 
অবাদয়n পটহাº গণাঃ শŋাংsথাপের ॥৫৪॥ 
 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥৫৫॥ 
ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ ॥৫৬॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ ॥৫৭॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৫৮॥ 
ওঁ ঐং iগং নমঃ ॥৫৯॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৬০॥ 
ওঁ ঐং tীং নমঃ ॥৬১॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৬২॥ 
ওঁ ঐং .Íাং নমঃ ॥৬৩॥ 
ওঁ ঐং .Íাং নমঃ ॥৬৪॥ 
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মৃদŋাং� তৈথবােনB তিsº যুdমেহাfসেব । 
তেতা .দবী িtশূেলন গদয়া শিkবৃ#িভঃ ॥৫৫॥ 
 
খUািদিভ� শতেশা িনজঘান মহাসুরাº । 
পাতয়ামাস iচবানBাº ঘrাsনিবেমািহতাº ॥৫৬॥ 
 
অসুরাº ভুিব পােশন বdা চানBানকষFয়f । 
.কিচô িdধাকৃতাsীৈkঃ খUপাৈতsথাপের ॥৫৭॥ 
 
িবেপািথতা িনপােতন গদয়া ভুিব .শরেত । 
.বমু� .কিচdéিধরং মুসেলন ভৃশং হতাঃ ॥৫৮॥ 
 
.কিচিnপিততা ভূেমৗ িভnাঃ শূেলন বkিস । 
িনরnরাঃ শেরৗেঘণ কৃতাঃ .কিচdণািজের ॥৫৯॥ 
 
.শBনানুকািরণঃ pাণাº মুমুচুি^দশাদFনাঃ । 
.কষািóô বাহবিûnািûngীবাsথাপের ॥৬০॥ 
 
িশরাংিস .পতুরেনBষামেনB মেধB িবদািরতাঃ । 
িবিcnজŋাëপের .পতুরéবFBাং মহাসুরাঃ ॥৬১॥ 
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একবাhিkচরণাঃ .কিচেdবBা িdধাকৃতাঃ । 
িছেnঽিপ চােনB িশরিস পিততাঃ পুনরéিtতাঃ ॥৬২॥ 

 

কবnা যুযুধুেদFবBা গৃহীতপরমায়ুধাঃ । 
ননৃতু�াপের তt যুেd তূয়Fলয়াি3তাঃ ॥৬৩॥ 

 

কবnািûnিশরসঃ খUশkৃB#পাণয়ঃ । 
িতü িতেüিত ভাষেnা .দবীমেনB মহাসুরাঃ ॥৬৪॥ 

 

ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৬৫॥ 
ওঁ ঐং শাং নমঃ ॥৬৬॥ 
ওঁ ঐং k mীং নমঃ ॥৬৭॥ 
ওঁ ঐং .রৗং নমঃ ॥৬৮॥ 
ওঁ ঐং ঙ ূং নমঃ ॥৬৯॥ 

 

ওঁ ঐং kীং kাং .সৗং সঃ ফÕ sাহা  

 

ইিত িdতীেয়াঽধBায়ঃ 
 
পািতৈত রথনাগাৈEরসুৈর� বসুnরা । 
অগমBা সাভবtt যtাভূf স মহারণঃ ॥৬৫॥ 
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.শািণেতৗঘা মহানদBঃ সদBst pসুséবুঃ । 
মেধB চাসুরৈসনBসB বারণাসুরবািজনা2 ॥৬৬॥ 
 
kেণন তnহাৈসনBমসুরাণাং তথািmকা । 
িনেনB kয়ং যথা বিhsৃণদারéমহাচয়2 ॥৬৭॥ 
 
স চ িসংেহা মহানাদমুfসৃজº ধুতেকসরঃ । 
শরীেরেভBাঽমরারীণামসূিনব িবিচnিত ॥৬৮॥ 
 
.দবBা গৈণ� iতst কৃতং যুdং তথাসুৈরঃ । 
যৈথষাং তুতুষুেদFবাঃ পুñবৃ#মুেচা িদিব ॥৬৯॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের 
.দবীমাহােtB মিহষাসুরৈসনBবেধা নাম িdতীেয়াঽধBায়ঃ 
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তৃতীেয়াঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ উদBdানুসহsকািnমরéণেkৗমাং িশেরামািলকাং  
রkািলpপেয়াধরাং জপব$ং িবদBামভীিতং বর2 । 
হsাৈbদFধতীং িtেনtিবলসd‰ারিবnি3য়ং  
.দবীং বdিহমাং[রtমুকুটাং বেnঽরিবnিsতা2 ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং সাং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং .tাং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং pêং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং .gৗং নমঃ ॥৬॥ 
 
ওঁ ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
িনহনBমানং তৈfসনBমবেলাকB মহাসুরঃ । 
.সনানীি�kুরঃ .কাপাদBেয়ৗ .যাdুমথািmকা2 ॥২॥ 
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স .দবীং শরবেষFণ ববষF সমেরঽসুরঃ । 
যথা .মরéিগেরঃ শৃŋং .তায়বেষFণ .তায়দঃ ॥৩॥ 
 
তসB িছtা তেতা .দবী লীলৈয়ব শেরাfকরাº । 
জঘান তরুগাnাৈণযFnারং iচব বািজনা2 ॥৪॥ 
 
িচেcদ চ ধনুঃ সেদBা ¿জং চািতসমুcৃত2 । 
িববBাধ iচব গােtষু িছnধnানমা[ৈগঃ ॥৫॥ 
 
সিcnধnা িবরেথা হতােEা হতসারিথঃ । 
অভBধাবত তাং .দবীং খUচমFধেরাঽসুরঃ ॥৬॥ 
 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং bীং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং sীং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং .হৗং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং 3াং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং gীং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥১৪॥ 
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ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং য়াং নমঃ ॥১৬॥ 
 
িসংহমাহতB খেUন তীkধােরণ মূধFিন । 
আজঘান ভুেজ সেবB .দবীমপBিতেবগবাº ॥৭॥ 
 
তসBাঃ খেUা ভুজং pাপB পফাল নপৃনnন । 
তেতা জgাহ শূলং স .কাপাদরéণেলাচনঃ ॥৮॥ 
 
িচেkপ চ ততstু ভdকালBাং মহাসুরঃ । 
জাjলBমানং .তেজাভী রিবিবmিমবাmরাf ॥৯॥ 
 
দৃL্ বা তদাপতcূলং .দবী শূলমমুóত । 
তcূলং শতধা .তন নীতং স চ মহাসরুঃ॥১০॥ 
 
হেত তিsnহাবীেযF মিহষসB চমূপেতৗ । 
আজগাম গজারêঢ়�ামরি^দশাদFনঃ ॥১১॥ 
 
.সাঽিপ শিkং মুেমাচাথ .দবBাsামিmকা déত2 । 
hŋারািভহতাং ভূেমৗ পাতয়ামাস িনpভা2 ॥১২॥ 
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ভgাং শিkং িনপিততাং দৃL্ বা .kাধসমিnতঃ । 
িচেkপ চামরঃ শূলং বাৈণsদিপ সািcনf ॥১৩॥ 
 
ততঃ িসংহঃ সমুfপতB গজকুmাnের িsতঃ । 
বাhযুেdন যুযুেd .তেনাৈcি^দশািরণা ॥১৪॥ 
 
যুধBমােনৗ ততেsৗ তু তsাnাগাnহীং গেতৗ । 
যুযুধােতঽিতসংরেbৗ pহাৈররিতদারéৈণঃ ॥১৫॥ 
 
তেতা .বগাf খমুfপতB িনপতB চ মৃগািরণা । 
করpহােরণ িশর�ামরসB পৃথÔ কৃত2 ॥১৬॥ 
 
ওঁ ঐং /লূং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং dêং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং kং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং k0k্রীং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং বাং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং gêং নমঃ ॥২৫॥ 
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ওঁ ঐং লÚীং নমঃ ॥২৬॥ 
 
উদg� রেণ .দবBা িশলাবৃkািদিভহFতঃ । 
দnমু#তৈলৈ�ব করাল� িনপািততঃ ॥১৭॥ 
 
.দবী kুdা গদাপাৈত�ূণFয়ামাস .চাdত2 । 
বাÊলং িভিnপােলন বাৈণsাmং তথাnক2 ॥১৮॥ 
 
উgাসBমুgবীযFং চ তৈথব চ মহাহনু2 । 
িtেনtা চ িtশূেলন জঘান পরেমEরী ॥১৯॥ 
 
িবডালসBািসনা কায়াf পাতয়ামাস iব িশরঃ । 
dধFরং dমুFখং .চােভৗ শৈরিনFেনB যমkয়2 ॥২০॥ 
 
এবং স&ীয়মােণ তু sৈসেনB মিহষাসুরঃ । 
মািহেষণ sরêেপণ tাসয়ামাস তাº গণাº ॥২১॥ 
 
কাংি�tু%pহােরণ খুরেkৈপsথাপরাº । 
লাŋূলতািড়তাং�ানBাº শৃŋাভBাং চ িবদািরতাº ॥২২॥ 
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.বেগন কাংি�দপরাnােদন ◊মেণন চ । 
িনঃEাসপবেননানBা1পাতয়ামাস ভূতেল ॥২৩॥ 
 
িনপাতB pমথানীকমভBধাবত .সাঽসুরঃ । 
িসংহং হhং মহােদবBাঃ .কাপং চেk তেতাঽিmকা  
॥২৪॥ 
 
.সাঽিপ .কাপাnহাবীযFঃ খুরkু2মহীতলঃ । 
শৃŋাভBাং পবFতানুcাংি�েkপ চ ননাদ চ ॥২৫॥ 
 
.বগ◊মণিবkু2া মহী তসB বBশীযFত । 
লাŋূেলনাহত�ািbঃ pাবয়ামাস সবFতঃ ॥২৬॥ 
 
ওঁ ঐং .pং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং হêং নমঃ ॥২৮॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং .দং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং নূং নমঃ ॥৩১॥ 
ওঁ ঐং আং নমঃ ॥৩২॥ 
ওঁ ঐং Íাং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥৩৪॥ 
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ওঁ ঐং দং নমঃ ॥৩৫॥ 
ওঁ ঐং Íীং নমঃ ॥৩৬॥ 
 
ধুতশৃŋিবিভnা� খ%ং খ%ং যযুঘFনাঃ । 
Eাসািনলাsাঃ শতেশা িনেপতুনFভেসাঽচলাঃ ॥২৭॥ 
 
ইিত .kাধসমা3াতমাপতnং মহাসুর2 । 
দৃL্ বা সা চি%কা .কাপং তdধায় তদাকেরাf ॥২৮॥ 
 
সা িkp্ বা তসB iব পাশং তং ববn মহাসুর2 । 
ততBাজ মািহষং রêপং .সাঽিপ বেdা মহামৃেধ ॥২৯॥ 
 
ততঃ িসংেহাঽভবfসেদBা যাবtসBািmকা িশরঃ । 
িছনিt তাবf পুরéষঃ খUপািণরদৃশBত ॥৩০॥ 
 
তত এবা[ পুরéষং .দবী িচেcদ সায়ৈকঃ । 
তং খUচমFণা সাধFং ততঃ .সাঽভূnহাগজঃ ॥৩১॥ 
 
কেরণ চ মহািসংহং তং চকষF জগজF চ । 
কষFতN করং .দবী খেUন িনরকৃnত ॥৩২॥ 
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তেতা মহাসুেরা ভূেয়া মািহষং বপুরািsতঃ । 
তৈথব .kাভয়ামাস itেলাকBং সচরাচর2 ॥৩৩॥ 
 
ততঃ kুdা জগnাতা চি%কা পানমুtম2 । 
পেপৗ পুনঃ পুনৈ�ব জহাসারéণেলাচনা ॥৩৪॥ 
 
ননদF চাসুরঃ .সাঽিপ বলবীযFমেদাdতঃ । 
িবষাণাভBাং চ িচেkপ চি%কাং pিত ভূধরাº ॥৩৫॥ 
 
সা চ তা1pিহতাংেsন চূণFয়nী শেরাfকৈরঃ । 
উবাচ তং মেদাdূতমুখরাগাকুলাkর2 ॥৩৬॥ 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং গêং নমঃ ॥৩৮॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৩৯॥ 
ওঁ ঐং সাং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৪১॥ 
ওঁ ঐং জুং নমঃ ॥৪২॥ 
ওঁ ঐং হং নমঃ ॥৪৩॥ 
ওঁ ঐং সং নমঃ ॥৪৪॥ 
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ওঁ hীং 3ীং কুং ফÕ sাহা 
 
ইিত তৃতীেয়াঽধBায়ঃ 
 
.দবুBবাচ ॥৩৭॥ 
 
গজF গজF kণং মূঢ মধু যাবিfপবামBহ2 । 
ময়া tিয় হেতঽৈtব গিজFষBnBা[ .দবতাঃ ॥৩৮॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৩৯॥ 
 
এবমু"া সমুfপতB সারêঢা তং মহাসরু2 । 
পােদনাkমB কেÿ চ শূেলৈননমতাড়য়f ॥৪০॥ 
 
ততঃ .সাঽিপ পদাkাnsয়া িনজমুখাtতঃ । 
অধFিনkাn এবাসীেdবBা বীেযFণ সংবৃতঃ ॥৪১॥ 
 
অধFিনkাn এবােসৗ যুধBমােনা মহাসুরঃ । 
তয়া মহািসনা .দবBা িশরিû া িনপািততঃ ॥৪২॥ 
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তেতা হাহাকৃতং সবFং iদতBৈসনBং ননাশ তf । 
pহষFং চ পরং জgুঃ সকলা .দবতাগণাঃ ॥৪৩॥ 
 
তুLুবুsাং সুরা .দবীং সহিদৈবBমFহিষFিভঃ । 
জgগFnবFপতেয়া ননৃতু�াpেরাগণাঃ ॥৪৪॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
মিহষাসুরবেধা নাম ততৃীেয়াঽধBায়ঃ 
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চতুেথFাঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ কালা◊াভাং কটাৈkরিরকুলভয়দাং 
.মৗিলবেdnুেরখাং  
শŋং চkং কৃপাণং িtিশখমিপ কৈররédহnীং  
িtেনtা2 । 
িসংহsnািধরêঢাং িtভুবনমিখলং .তজসা পূরয়nীং  
ধBােয়ô dগFাং জয়াখBাং িtদশপিরবৃতাং .সিবতাং 
িসিdকাৈমঃ ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং দীং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং .pং নমঃ ॥৪॥ 
 
ওঁ ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
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শkাদয়ঃ সুরগণা িনহেতঽিতবীেযF 
তিsnুরাtিন সুরািরবেল চ .দবBা । 
তাং তুLুবুঃ pণিতনmিশেরাধরাংসা 
বাি#ভঃ pহষFপুলেকাdমচারéেদহাঃ ॥২॥ 
 
.দবBা যয়া ততিমদং জগদাtশkBা 
িনঃেশষেদবগণশিkসমূহমূতFBা । 
তামিmকামিখলেদবমহিষFপূজBাং 
ভkBা নতাঃ s িবদধাতু [ভািন সা নঃ ॥৩॥ 
 
যসBাঃ pভাবমতুলং ভগবাননেnা 
bhা হর� ন িহ বkুমলং বলং চ । 
সা চি%কািখলজগfপিরপালনায় 
নাশায় চা[ভভয়সB মিতং কেরাত ু॥৪॥ 
 
ওঁ ঐং য়াং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং রêং নমঃ ॥৬॥ 
ওঁ ঐং ভং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং সূং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং 3াং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং ঔং নমঃ ॥১০॥ 
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যা 3ীঃ sয়ং সুকৃিতনাং ভবেনøলkীঃ 
পাপাtনাং কৃতিধয়াং হৃদেয়ষু বুিdঃ । 
3dা সতাং কুলজনpভবসB লjা 
তাং tাং নতাঃ s পিরপালয় .দিব িবE2 ॥৫॥ 
 
িকং বণFয়াম তব রêপমিচnBেমতf 
িকóািতবীযFমসুরkয়কাির ভূির । 
িকং চাহেবষু চিরতািন তবাdুতািন 
সেবFষু .দবBসুরেদবগণািদেকষু ॥৬॥ 
 
.হতুঃ সমsজগতাং িtgণািপ .দাৈষ- 
নF jায়েস হিরহরািদিভরপBপারা । 
সবFা3য়ািখলিমদং জগদংশভূত- 
মবBাকৃতা িহ পরমা pকৃিতëমাদBা ॥৭॥ 
 
যসBাঃ সমsসুরতা সমুদীরেণন 
তৃিpং pয়ািত সকেলষু মেখষু .দিব । 
sাহািস iব িপতৃগণসB চ তৃিpেহত-ু 
রécাযFেস tমত এব জৈনঃ sধা চ ॥৮॥ 
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যা মুিkেহতুরিবিচnBমহাbতা tং 
অভBসBেস সুিনয়েতিÄয়ত সাৈরঃ । 
.মাkািথFিভমুFিনিভরsসমsেদাৈষ- 
িবFদBািস সা ভগবতী পরমা িহ .দিব ॥৯॥ 
 
শbািtকা সুিবমলগFBজুষাং িনধান- 
মুdীথরমBপদপাঠবতাং চ সাmা2 । 
.দিব tয়ী ভগবতী ভবভাবনায় 
বাtFা চ সবFজগতাং পরমািtFহ(ী॥১০॥ 
 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং ডূং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং জূং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং ধূং নমঃ ॥১৪॥ 
ওঁ ঐং .tং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১৬॥ 
 
.মধািস .দিব িবিদতািখলশা^সারা 
dগFািস dগFভবসাগরেনৗরসŋা । 
3ীঃ iকটভািরহৃদৈয়ককৃতািধবাসা 
.গৗরী tেমব শিশেমৗিলকৃতpিতüা ॥১১॥ 
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ঈষfসহাসমমলং পিরপূণFচÄ- 
িবmানুকাির কনেকাtমকািnকাn2 । 
অতBdুতং pহৃতমাtরéষা তথািপ 
ব‰ং িবেলাকB সহসা মিহষাসুেরণ ॥১২॥ 
 
দৃL্ বা ত ু.দিব কুিপতং ◊éকু$করাল- 
মুদBcশাŋসদৃশcিব যn সদBঃ । 
pাণাº মুেমাচ মিহষsদতীব িচtং 
iকজËবBেত িহ কুিপতাnকদশFেনন ॥১৩॥ 
 
.দিব pসীদ পরমা ভবতী ভবায় 
সেদBা িবনাশয়িস .কাপবতী কুলািন । 
িবjাতেমতদধুৈনব যদsেমত- 
nীতং বলং সুিবপুলং মিহষাসুরসB ॥১৪॥ 
 
.ত সmতা জনপেদষু ধনািন .তষাং 
.তষাং যশাংিস ন চ সীদিত ধমFবগFঃ । 
ধনBাs এব িনভৃতাtজভৃতBদারা 
.যষাং সদাভুBদয়দা ভবতী pসnা ॥১৫॥ 
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ধমFBািণ .দিব সকলািন সৈদব কমFা- 
ণBতBাদৃতঃ pিতিদনং সুকৃতী কেরািত । 
sগFং pয়ািত চ তেতা ভবতী pসাদা- 
.lাকtেয়ঽিপ ফলদা ননু .দিব .তন ॥১৬॥ 
 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং ঈং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং h্ রêং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥২২॥ 
 
dেগF sৃতা হরিস ভীিতমেশষজেnাঃ 
sৈsঃ sৃতা মিতমতীব [ভাং দদািস । 
দািরdBdঃখভয়হািরিণ কা tদনBা 
সেবFাপকারকরণায় সদাdFিচtা ॥১৭॥ 
 
এিভহFৈতজFগdৈপিত সুখং তৈথেত 
কুবFh নাম নরকায় িচরায় পাপ2 । 
সংgামমৃতুBমিধগমB িদবং pয়াh 
মেtিত নূনমিহতািnিনহংিস .দিব ॥১৮॥ 
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দৃৈL্ ব িকং ন ভবতী pকেরািত ভs 
সবFাসুরানিরষু যfpিহেণািষ শ^2 । 
.লাকা1pয়াh িরপেবাঽিপ িহ শ^পূতা 
ইtং মিতভFবিত .তøিপ .তঽিতসা¿ী ॥১৯॥ 
 
খUpভািনকরিবsুরৈণsেথাৈgঃ 
শূলাgকািnিনবেহন দৃেশাঽসুরাণা2 । 
যnাগতা িবলয়মং[মিদnুখ%- 
.যাগBাননং তব িবেলাকয়তাং তেদতf ॥২০॥ 
 
dবৃFtবৃtশমনং তব .দিব শীলং 
রêপং তৈথতদিবিচnBমতুলBমৈনBঃ । 
বীযFং চ হnৃ হৃতেদবপরাkমাণাং 
iবিরøিপ pক}ৈতব দয়া tেয়t2 ॥২১॥ 
 
.কেনাপমা ভবতু .তঽসB পরাkমসB 
রêপং চ শtéভয়কাযFিতহাির কুt । 
িচেt কৃপা সমরিনüুরতা চ দৃLা 
tেযBব .দিব বরেদ ভুবনtেয়ঽিপ ॥২২॥ 
 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥২৩॥ 
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ওঁ ঐং .Íং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ ॥২৬॥ 
ওঁ ঐং .ãং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥২৮॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং bীং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৩১॥ 
ওঁ ঐং .tৗং নমঃ ॥৩২॥ 
 
itেলাকBেমতদিখলং িরপুনাশেনন 
tাতং tয়া সমরমূধFিন .তঽিপ হtা । 
নীতা িদবং িরপুগণা ভয়মপBপাs2 
অsাকমুnদসুরািরভবং নমেs ॥২৩॥ 
 
শূেলন পািহ .না .দিব পািহ খেUন চািmেক । 
ঘrাsেনন নঃ পািহ চাপজBািনঃsেনন চ ॥২৪॥ 
 
pাচBাং রk pতীচBাং চ চি%েক রk দিkেণ । 
◊ামেণনাtশূলসB উtরসBাং তেথEির ॥২৫॥ 
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.সৗমBািন যািন রêপািণ itেলােকB িবচরিn .ত । 
যািন চাতBnেঘারািণ iত রkাsাংsথা ভুব2 ॥২৬॥ 
 
খUশূলগদাদীিন যািন চা^ািন .তঽিmেক । 
করপlবসŋীিন iতরsাº রk সবFতঃ ॥২৭॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥২৮॥ 
 
এবং Nতা সুৈরিদFৈবBঃ কুসুৈমনFnেনাdৈবঃ । 
অিচFতা জগতাং ধাtী তথা গnানুেলপৈনঃ ॥২৯॥ 
 
ভkBা সমৈsি^দৈশিদFৈবBধূFৈপঃ সুধূিপতা । 
pাহ pসাদসুমুখী সমsাº pণতাº সুরাº ॥৩০॥ 
 
.দবুBবাচ ॥৩১॥ 
 
িbয়তাং িtদশাঃ সেবF যদsেtাঽিভবািYত2 ॥৩২॥ 
 
ওঁ ঐং .˜lৗং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং গীং নমঃ ॥৩৪॥ 
ওঁ ঐং যূং নমঃ ॥৩৫॥ 
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ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৩৬॥ 
ওঁ ঐং hূং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৩৮॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥৩৯॥ 
ওঁ ঐং অং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং .0হৗং নমঃ ॥৪১॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥৪২॥ 
 
ওঁ অং hীং 3ীং হংসঃ ফÕ sাহা 
 
ইিত চতুেথFাঽধBায়ঃ 
 
.দবা ঊচুঃ ॥৩৩॥ 
 
ভগবতBা কৃতং সবFং ন িকিóদবিশষBেত ॥৩৪॥ 
 
যদয়ং িনহতঃ শtéরsাকং মিহষাসুরঃ । 
যিদ চািপ বেরা .দয়ëয়াsাকং মেহEির ॥৩৫॥ 
 
সংsৃতা সংsৃতা tং .না িহংেসথাঃ পরমাপদঃ । 
য� মতFBঃ sৈবেরিভëাং .sাষBতBমলানেন ॥৩৬॥ 
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তসB িবtিdFিবভৈবধFনদারািদসmদা2 । 
বৃdেয়ঽsfpসnা tং ভেবথাঃ সবFদািmেক ॥৩৭॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৩৮॥ 
 
ইিত pসািদতা .দৈবজFগেতাঽেথF তথাtনঃ । 
তেথতুB"া ভdকালী বভূবাnিহFতা নপৃ ॥৩৯॥ 
 
ইেতBতfকিথতং ভূপ সmূতা সা যথা পুরা । 
.দবী .দবশরীেরেভBা জগf tয়িহৈতিষণী ॥৪০॥ 
 
পুন� .গৗরীেদহাfসা সমুdূতা যথাভবf । 
বধায় dLৈদতBানাং তথা [mিন[mেয়াঃ ॥৪১॥ 
 
রkণায় চ .লাকানাং .দবানামুপকািরণী । 
তcৃণুø ময়াখBাতং যথাবfকথয়ািম .ত ॥৪২॥ 
 
hীং ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহেtB 
শkািদNিতনFাম চতুেথFাঽধBায়ঃ 
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পóেমাঽধBায়ঃ  
 
িবিনেয়াগঃ 
 
ওঁ অসB 3ী উtরচিরtসB রéd ঋিষঃ 3ীমহাসরsতী 
.দবতা অনLুুµ ছnঃ ভীমা শিkঃ ◊ামরী বীজং সূযFs ং 
সামেবদঃ sরêপং 3ীমহাসরsতীpীতBেথF উtরচিরtপােঠ 
িবিনেয়াগঃ  
 
ধBান2 
 
ঘrাশূলহলািন শŋমুসেল চkং ধনুঃ সায়কং 
হsাৈbদFধতীং ঘনাnিবলসcীতাং[তুলBpভা2 । 
.গৗরীেদহসমুdবাং িtজগতামাধারভূতাং মহা- 
পূবFামt সরsতীমনুভেজ [mািদৈদতBািদFনী2 ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৪॥ 
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ওঁ kীং ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
পুরা [mিন[mাভBামসুরাভBাং শচীপেতঃ । 
itেলাকBং যjভাগা� হৃতা মদবলা3য়াf ॥২॥ 
 
তােবব সযূFতাং তdদিধকারং তৈথnব2 । 
.কৗেবরমথ যামBং চ চkােত বরéণসB চ ॥৩॥ 
 
তােবব পবনিdFং চ চkতুবFিhকমF চ । 
তেতা .দবা িবিনধূFতা ◊LরাজBাঃ পরািজতাঃ ॥৪॥ 
 
ওঁ ঐং লÚীং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং .tাং নমঃ ॥৬॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং .˜সৗং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং হêং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং .রৗং নমঃ ॥১৩॥ 
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হৃতািধকারাি^দশাsাভBাং সেবF িনরাকৃতাঃ । 
মহাসুরাভBাং তাং .দবীং সংsরnBপরািজতা2 ॥৫॥ 
 
তয়াsাকং বেরা দেtা যথাপfসু sৃতািখলাঃ । 
ভবতাং নাশিয়ষBািম তfkণাfপরমাপদঃ ॥৬॥ 
 
ইিত কৃtা মিতং .দবা িহমবnং নেগEর2 । 
জgুst তেতা .দবীং িবöুমায়াং pতLুুবুঃ ॥৭॥ 
 
.দবা ঊচুঃ ॥৮॥ 
 
নেমা .দৈবB মহােদৈবB িশবাৈয় সততং নমঃ । 
নমঃ pকৃৈতB ভdাৈয় িনয়তাঃ pণতাঃ s তা2 ॥৯॥ 
 
.রৗdাৈয় নেমা িনতBাৈয় .গৗৈয়FধাৈtB নেমা নমঃ । 
.জBাfsাৈয় .চnুরêিপৈণB সুখাৈয় সততং নমঃ ॥১০॥ 
 
কলBাৈণB pণতং বৃৈdB িসৈdB কুেমFা নেমা নমঃ । 
iনঋFৈতB ভূভৃতাং লৈkB শবFাৈণB .ত নেমা নমঃ ॥১১॥ 
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dগFাৈয় dগFপারাৈয় সারাৈয় সবFকািরৈণB । 
খBাৈতB তৈথব কৃöাৈয় ধূmাৈয় সততং নমঃ ॥১২॥ 
 
অিতেসৗমBািতেরৗdাৈয় নতাsৈসB নেমা নমঃ । 
নেমা জগfpিতüাৈয় .দৈবB কৃৈতB নেমা নমঃ ॥১৩॥ 
 
ওঁ ঐং ^ীং নমঃ ॥১৪॥ 
ওঁ ঐং mীং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং pêং নমঃ ॥১৬॥ 
ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং ^ীং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং gêং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং bীং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং dাং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং k mীং নমঃ ॥২৬॥ 
ওঁ ঐং .gৗং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং sং নমঃ ॥২৮॥ 
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ওঁ ঐং têং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং ˇkূং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥৩১॥ 
ওঁ ঐং 6ীং নমঃ ॥৩২॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৩৪॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু িবöুমােয়িত শিbতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৪-১৬॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু .চতেনতBিভধীয়েত । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৭-১৯॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু বুিdরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২০-২২॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু িনdারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২৩-২৫॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু kুধারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২৬-২৮॥ 
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যা .দবী সবFভূেতষু ছায়ারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২৯-৩১॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু শিkরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৩২-৩৪॥ 
 
ওঁ ঐং শাং নমঃ ॥৩৫॥ 
ওঁ ঐং 7হীং নমঃ ॥৩৬॥ 
ওঁ ঐং ^ূং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং lীং নমঃ ॥৩৮॥ 
ওঁ ঐং লীং নমঃ ॥৩৯॥ 
ওঁ ঐং সং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥৪১॥ 
ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ ॥৪২॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥৪৩॥ 
ওঁ ঐং জূং নমঃ ॥৪৪॥ 
ওঁ ঐং ˜8 লÚীং নমঃ ॥৪৫॥ 
ওঁ ঐং sীং নমঃ ॥৪৬॥ 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥৪৭॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥৪৮॥ 
ওঁ ঐং হং নমঃ ॥৪৯॥ 
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ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৫০॥ 
ওঁ ঐং k ্রêং নমঃ ॥৫১॥ 
ওঁ ঐং .dৗং নমঃ ॥৫২॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৫৩॥ 
ওঁ ঐং গাং নমঃ ॥৫৪॥ 
ওঁ ঐং সং নমঃ ॥৫৫॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু তৃöারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৩৫-৩৭॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু kািnরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৩৮-৪০॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু জািতরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৪১-৪৩॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু লjারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৪৪-৪৬॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু শািnরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৪৭-৪৯॥ 
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যা .দবী সবFভূেতষু 3dারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৫০-৫২॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু কািnরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৫৩-৫৫॥ 
 
ওঁ ঐং 7sাং নমঃ ॥৫৬॥ 
ওঁ ঐং Íীং নমঃ ॥৫৭॥ 
ওঁ ঐং sাং নমঃ ॥৫৮॥ 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥৫৯॥ 
ওঁ ঐং .Íং নমঃ ॥৬০॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥৬১॥ 
ওঁ ঐং ˇmীং নমঃ ॥৬২॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥৬৩॥ 
ওঁ ঐং ওঁ নমঃ ॥৬৪॥ 
ওঁ ঐং hূং নমঃ ॥৬৫॥ 
ওঁ ঐং হêং নমঃ ॥৬৬॥ 
ওঁ ঐং নং নমঃ ॥৬৭॥ 
ওঁ ঐং sাং নমঃ ॥৬৮॥ 
ওঁ ঐং বং নমঃ ॥৬৯॥ 
ওঁ ঐং মং নমঃ ॥৭০॥ 
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ওঁ ঐং 0kীং নমঃ ॥৭১॥ 
ওঁ ঐং শাং নমঃ ॥৭২॥ 
ওঁ ঐং লং নমঃ ॥৭৩॥ 
ওঁ ঐং iভং নমঃ ॥৭৪॥ 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥৭৫॥ 
ওঁ ঐং .হৗং নমঃ ॥৭৬॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু লkীরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥॥৫৬-৫৮॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু বৃিtরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৫৯-৬১॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু sৃিতরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৬২-৬৪॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু দয়ারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৬৫-৬৭॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু তু#রêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৬৮-৭০॥ 
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যা .দবী সবFভূেতষু মাতৃরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৭১-৭৩॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু ◊ািnরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৭৪-৭৬॥ 
 
ওঁ ঐং ঈং নমঃ ॥৭৭॥ 
ওঁ ঐং .চং নমঃ ॥৭৮॥ 
ওঁ ঐং 9 kীং নমঃ ॥৭৯॥ 
ওঁ ঐং h্ রীং নমঃ ॥৮০॥ 
ওঁ ঐং k্ লÚীং নমঃ ॥৮১॥ 
ওঁ ঐং পূং নমঃ ॥৮২॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৮৩॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৮৪॥ 
ওঁ ঐং ◊êং নমঃ ॥৮৫॥ 
ওঁ ঐং o^ীং নমঃ ॥৮৬॥ 
 
ইিÄয়াণামিধüাtী ভূতানাং চািখেলষু যা । 
ভূেতষু সততং তৈসB বBাৈpB .দৈবB নেমা নমঃ ॥৭৭॥ 
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িচিতরêেপণ যা কৃfsেমতô বBাপB িsতা জগf । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৭৮-৮০॥ 
 
Nতা সুৈরঃ পূবFমভীLসং3য়া- 
tথা সুেরেÄণ িদেনষু .সিবতা । 
কেরাত ুসা নঃ [ভেহতুরীEরী 
[ভািন ভdাণBিভহh চাপদঃ ॥৮১॥ 
 
যা সা˘তং .চাdতৈদতBতািপৈত- 
রsািভরীশা চ সুৈরনFমসBেত । 
যা চ sৃতা তfkণেমব হিn নঃ 
সবFাপেদা ভিkিবনmমূিতFিভঃ ॥৮২॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৮৩॥ 
 
এবং sবািভযুkানাং .দবানাং তt পাবFতী । 
sাতুমভBাযেযৗ .তােয় জাhবBা নৃপনnন ॥৮৪॥ 
 
সাbবীtাº সুরাº সু◊êভFবিdঃ Nয়েতঽt কা । 
শরীরেকাশত�াসBাঃ সমুdূতাbবীিcবা ॥৮৫॥ 
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.sাtং মৈমতf িkয়েত [mৈদতBিনরাকৃৈতঃ । 

.দৈবঃ সেমৈতঃ সমের িন[েmন পরািজৈতঃ ॥৮৬॥ 
 
ওঁ ঐং আং নমঃ ॥৮৭॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৮৮॥ 
ওঁ ঐং têং নমঃ ॥৮৯॥ 
ওঁ ঐং ডুং নমঃ ॥৯০॥ 
ওঁ ঐং জাং নমঃ ॥৯১॥ 
ওঁ ঐং h্ রêং নমঃ ॥৯২॥ 
ওঁ ঐং .Íৗং নমঃ ॥৯৩॥ 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥৯৪॥ 
ওঁ ঐং িকং নমঃ ॥৯৫॥ 
ওঁ ঐং gêং নমঃ ॥৯৬॥ 
 
শরীরেকাশাদBtসBাঃ পাবFতBা িনঃসৃতািmকা । 
.কৗিশকীিত সমেsষু তেতা .লােকষু গীয়েত ॥৮৭॥ 
 
তসBাং িবিনগFতায়াং তু কৃöাভূfসািপ পাবFতী । 
কািলেকিত সমাখBাতা িহমাচলকৃতা3য়া ॥৮৮॥ 
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তেতাঽিmকাং পরং রêপং িব◊াণাং সমুেনাহর2 । 
দদশF চে%া মু%� ভৃেতBৗ [mিন[mেয়াঃ ॥৮৯॥ 
 
তাভBাং [mায় চাখBাতা অতীব সুমেনাহরা । 
কাপBােs ^ী মহারাজ ভাসয়nী িহমাচল2 ॥৯০॥ 
 
iনব তাদৃÔ kিচdêপং দৃLং .কনিচdtম2 । 
jায়তাং কাপBেসৗ .দবী গৃহBতাং চাসুেরEর ॥৯১॥ 
 
^ীরtমিতচাবFŋী .দBাতয়nী িদশিëষা । 
সা তু িতüিত iদেতBÄ তাং ভবাº dLুমহFিত ॥৯২॥ 
 
যািন রtািন মণেয়া গজাEাদীিন iব pেভা । 
itেলােকB তু সমsািন সা˘তং ভািn .ত গৃেহ ॥৯৩॥ 
 
ঐরাবতঃ সমানীেতা গজরtং পুরnরাf । 
পািরজাততরé�ায়ং তৈথেবাৈcঃ3বা হয়ঃ ॥৯৪॥ 
 
িবমানং হংসসংযুkেমতিtüিত .তঽŋেণ । 
রtভূতিমহানীতং যদাসীেdধেসাঽdুত2 ॥৯৫॥ 
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িনিধেরষ মহাপdঃ সমানীেতা ধেনEরাf । 
িক¬িlনীং দেদৗ চািbমFালামmানপŋজা2 ॥৯৬॥ 
 
ওঁ ঐং 6 ্kীং নমঃ ॥৯৭॥ 
ওঁ ঐং রং নমঃ ॥৯৮॥ 
ওঁ ঐং ikং নমঃ ॥৯৯॥ 
ওঁ ঐং ˇhং নমঃ ॥১০০॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১০১॥ 
ওঁ ঐং ˜3ীং নমঃ ॥১০২॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥১০৩॥ 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥১০৪॥ 
ওঁ ঐং 7হêং নমঃ ॥১০৫॥ 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥১০৬॥ 
 
ছtং .ত বারéণং .গেহ কাóনsািব িতüিত । 
তথায়ং সBnনবেরা যঃ পুরাসীfpজাপেতঃ ॥৯৭॥ 
 
মৃেতBারéfkািnদা নাম শিkরীশ tয়া হৃতা । 
পাশঃ সিললরাজসB ◊াতুsব পিরgেহ ॥৯৮॥ 
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িন[mসBািbজাতা� সমsা রtজাতয়ঃ । 
বিhরিপ দেদৗ তুভBমিgেশৗেচ চ বাসসী ॥৯৯॥ 
 
এবং iদেতBÄ রtািন সমsানBাহৃতািন .ত । 
^ীরtেমষা কলBাণী tয়া কsাn গৃহBেত ॥১০০॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥১০১॥ 
 
িনশেমBিত বচঃ [mঃ স তদা চ%মু%েয়াঃ । 
.pষয়ামাস সুgীবং দূতং .দবBা মহাসরু2 ॥১০২॥ 
 
ইিত .চিত চ বkবBা সা গtা বচনাnম । 
যথা চােভBিত স˘ীতBা তথা কাযFং tয়া লঘু ॥১০৩॥ 
 
স তt গtা যtােs iশেলােdেশঽিতেশাভেন । 
তাং চ .দবীং ততঃ pাহ ≤kং মধুরয়া িগরা ॥১০৪॥ 
 
দূত উবাচ ॥১০৫॥ 
 
.দিব iদেতBEরঃ [mৈ^েলােকB পরেমEরঃ । 
দূেতাঽহং .pিষতেsন tfসকাশিমহাগতঃ ॥১০৬॥ 
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ওঁ ঐং ;ীং নমঃ ॥১০৭॥ 
ওঁ ঐং .ˇsৗং নমঃ ॥১০৮॥ 
ওঁ ঐং ˇ3êং নমঃ ॥১০৯॥ 
ওঁ ঐং k0kীং নমঃ ॥১১০॥ 
ওঁ ঐং bীং নমঃ ॥১১১॥ 
ওঁ ঐং সীং নমঃ ॥১১২॥ 
ওঁ ঐং ভূং নমঃ ॥১১৩॥ 
ওঁ ঐং লাং নমঃ ॥১১৪॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১১৫॥ 
ওঁ ঐং iˇহং নমঃ ॥১১৬॥ 
 
অবBাহতাjঃ সবFাসু যঃ সদা .দবেযািনষু । 
িনিজFতািখলৈদতBািরঃ স যদাহ শৃণুø তf ॥১০৭॥ 
 
মম itেলাকBমিখলং মম .দবা বশানগুাঃ । 
যjভাগানহং সবFানুপা<ািম পৃথÔ পৃথÔ ॥১০৮॥ 
 
itেলােকB বররtািন মম বশBানBেশষতঃ । 
তৈথব গজরtং চ হৃতং .দেবÄবাহন2 ॥১০৯॥ 
 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       134 

kীেরাদমথেনাdূতমEরtং মমামৈরঃ । 
উৈcঃ3বসসংjং তfpিণপতB সমিপFত2 ॥১১০॥ 
 
যািন চানBািন .দেবষু গnেবFষূরেগষু চ । 
রtভূতািন ভূতািন তািন মেযBব .শাভেন ॥১১১॥ 
 
^ীরtভূতাং tাং .দিব .লােক মনBামেহ বয়2 । 
সা tমsানুপাগc যেতা রtভুেজা বয়2 ॥১১২॥ 
 
মাং বা মমানুজং বািপ িন[mমুরéিবkম2 । 
ভজ tং চóলাপািŋ রtভূতািস iব যতঃ ॥১১৩॥ 
 
পরৈমEয়Fমতুলং pাpBেস মfপিরgহাf । 
এতdুdBা সমােলাচB মfপিরgহতাং bজ ॥১১৪॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥১১৫॥ 
 
ইতুBkা সা তদা .দবী গmীরাnঃিsতা জেগৗ । 
dগFা ভগবতী ভdা যেয়দং ধায়Fেত জগf ॥১১৬॥ 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১১৭॥ 
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ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১১৮॥ 
ওঁ ঐং .Íং নমঃ ॥১১৯॥ 
ওঁ ঐং রêং নমঃ ॥১২০॥ 
ওঁ ঐং c ূং নমঃ ॥১২১॥ 
ওঁ ঐং 7হêং নমঃ ॥১২২॥ 
ওঁ ঐং কং নমঃ ॥১২৩॥ 
ওঁ ঐং .dং নমঃ ॥১২৪॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১২৫॥ 
ওঁ ঐং সাং নমঃ ॥১২৬॥ 
 
.দবুBবাচ ॥১১৭॥ 
 
সতBমুkং tয়া নাt িমথBা িকিó েয়ািদত2 । 
itেলাকBািধপিতঃ [েmা িন[m�ািপ তাদৃশঃ ॥১১৮॥ 
 
িকং tt যfpিতjাতং িমথBা তিfkয়েত কথ2 । 
3êয়তামlবুিdtাfpিতjা যা কৃতা পুরা ॥১১৯॥ 
 
.যা মাং জয়িত সংgােম .যা .ম দপFং বBেপাহিত । 
.যা .ম pিতবেলা .লােক স .ম ভতFা ভিবষBিত ॥১২০॥ 
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তদাগcত ু[েmাঽt িন[েmা বা মহাবলঃ । 
মাং িজtা িকং িচেরণাt পািণং গhৃাত ু.ম লঘু ॥১২১॥ 
 
দূত উবাচ ॥১২২॥ 
 
অবিলpািস iমবং tং .দিব bêিহ মমাgতঃ । 
itেলােকB কঃ পুমাংিsেüদেg [mিন[mেয়াঃ  
॥১২৩॥ 
 
অেনBষামিপ iদতBানাং সেবF .দবা ন iব যুিধ । 
িতüিn সmুেখ .দিব িকং পুনঃ ^ী tেমিককা ॥১২৪॥ 
 
ইÄাদBাঃ সকলা .দবাssুেযFষাং ন সংযুেগ । 
[mাদীনাং কথং .তষাং ^ী pযাসBিস সmুখ2 ॥১২৫॥ 
 
সা tং গc মৈয়েবাkা পাEFং [mিন[mেয়াঃ । 
.কশাকষFণিনধূFতেগৗরবা মা গিমষBিস ॥১২৬॥ 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১২৭॥ 
ওঁ ঐং ঐং নমঃ ॥১২৮॥ 
ওঁ ঐং ˇkীং নমঃ ॥১২৯॥ 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       137 

ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
ইিত পóেমাঽধBায়ঃ 
 
.দবুBবাচ ॥১২৭॥ 
 
এবেমতô বলী [েmা িন[m�ািপতাদৃশঃ । 
িকং কেরািম pিতjা .ম যদনােলািচতা পুরা ॥১২৮॥ 
 
স tং গc মেয়াkং .ত যেদতfসবFমাদৃতঃ । 
তদাচkÌাসুেরÄায় স চ যুkং কেরাত ুতf॥১২৯॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
.দবBা দূতসংবােদা নাম পóেমাঽধBায়ঃ 
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ষেüাঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ নাগাধীEরিবLরাং ফিণফেণাtংেসারéরtাবলী- 
ভাsেdহলতাং িdবাকরিনভাং .নttেয়াdািসতা2 । 
মালাকুmকপালনীরজকরাং চÄাধFচূড়াং পরাং 
সবFেjEরৈভরবাŋিনলয়াং পdাবতীং িচnেয় ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং têং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৬॥ 
 
ওঁ ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
ইতBাকণFB বেচা .দবBাঃ স দূেতাঽমষFপূিরতঃ । 
সমাচL সমাগমB iদতBরাজায় িবsরাf ॥২॥ 
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তসB দূতসB তdাকBমাকণFBাসুররাÕ ততঃ । 
সেkাধঃ pাহ iদতBানামিধপং ধূmেলাচন2 ॥৩॥ 
 
.হ ধূmেলাচনা[ tং sৈসনBপিরবািরতঃ । 
তামানয় বলাdুLাং .কশাকষFণিবhলা2 ॥৪॥ 
 
তfপিরtাণদঃ কি�দBিদ .বািtüেতঽপরঃ । 
স হnেবBাঽমেরা বািপ যেkা গnবF এব বা ॥৫॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৬॥ 
 
ওঁ ঐং tীং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং ঐং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥১৪॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥১৬॥ 
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.তনাjpsতঃ শীãং স iদেতBা ধূmেলাচনঃ । 
বৃতঃ ষLBা সহsাণামসুরাণাং déতং যেযৗ ॥৭॥ 
 
স দৃL্ বা তাং তেতা .দবীং তুিহনাচলসংিsতা2 । 
জগােদাৈcঃ pযাহীিত মূলং [mিন[mেয়াঃ ॥৮॥ 
 
ন .চfpীতBাদB ভবতী মdতFারমুৈপষBিত । 
তেতা বলাnয়ােমBষ .কশাকষFণিবhলা2 ॥৯॥ 
 
.দবুBবাচ ॥১০॥ 
 
iদেতBEেরণ pিহেতা বলবাnলসংবতৃঃ । 
বলাnয়িস মােমবং ততঃ িকং .ত কেরামBহ2 ॥১১॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥১২॥ 
 
ইতুBkঃ .সাঽভBধাবtামসুেরা ধূmেলাচনঃ । 
hŋােরৈণব তং ভs সা চকারািmকা ততঃ ॥১৩॥ 
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অথ kুdং মহাৈসনBমসুরাণাং তথািmকা । 
ববষF সায়ৈকsীৈksথা শিkপরEৈধঃ ॥১৪॥ 
 
তেতা ধুতসটঃ .কাপাfকৃtা নাদং সুৈভরব2 । 
পপাতাসুরেসনায়াং িসংেহা .দবBাঃ sবাহনঃ ॥১৫॥ 
 
কাংি�fকরpহােরণ iদতBানােসBন চাপরাº । 
আkাnBা চাধেরণানBাº জঘান স মহাসুরাº ॥১৬॥ 
 
ওঁ ঐং হêং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং 6াং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং k0k্রীং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥২৪॥ 
 
ওঁ 3ীং য়ং hীং kীং hীং ফÕ sাহা 
 
ইিত ষেüাঽধBায়ঃ 
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.কষািófপাটয়ামাস নৈখঃ .কাüািন .কসরী । 
তথা তলpহােরণ িশরাংিস কৃতবা1পৃথÔ ॥১৭॥ 
 
িবিcnবাhিশরসঃ কৃতােsন তথাপের । 
পেপৗ চ রéিধরং .কাüাদেনBষাং ধুতেকসরঃ ॥১৮॥ 
 
kেণন তdলং সবFং kয়ং নীতং মহাtনা । 
.তন .কসিরণা .দবBা বাহেননািতেকািপনা ॥১৯॥ 
 
3étা তমসুরং .দবBা িনহতং ধূmেলাচন2 । 
বলং চ kিয়তং কৃfsং .দবীেকসিরণা ততঃ ॥২০॥ 
 
চুেকাপ iদতBািধপিতঃ [mঃ psুিরতাধরঃ । 
আjাপয়ামাস চ .তৗ চ%মুে%ৗ মহাসুেরৗ ॥২১॥ 
 
.হ চ% .হ মু% বৈলবFhিভঃ পিরবািরেতৗ । 
তt গcত গtা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥২২॥ 
 
.কেশøাকৃষB বdা বা যিদ বঃ সংশেয়া যুিধ । 
তদােশষায়ুৈধঃ সৈবFরসুৈরিবFিনহনBতা2 ॥২৩॥ 
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তসBাং হতায়াং dLায়াং িসংেহ চ িবিনপািতেত । 
শীãমাগমBতাং বdা গৃহীtা তামথািmকা2 ॥২৪॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
[mিন[mেসনানীধূmেলাচনবেধা নাম ষেüাঽধBায়ঃ 
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সpেমাঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ ধBােয়য়ং রtপীেঠ [ককলপœতং শৃ≠তীং শBামলাŋীং 
নBৈsকািŋং সেরােজ শিশশকলধরাং বlকীং  
বাদয়nী2 । 
কhারাবdমালাং িনয়িমতিবলসেcািলকাং রkব^াং  
মাতŋীং শŋপাtাং মধুরমধুমদাং িচtেকাdািসভালা2 ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং কূং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং hং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং মূং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং .tৗং নমঃ ॥৬॥ 
 
ওঁ ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
আjpােs তেতা iদতBা�%মু%পুেরাগমাঃ । 
চতুরŋবেলােপতা যযুরভুBদBতায়ুধাঃ ॥২॥ 
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দদৃ[েs তেতা .দবীমীষdাসাং বBবিsতা2 । 
িসংহেসBাপির iশেলÄশৃেŋ মহিত কাóেন ॥৩॥ 
 
.ত দৃL্ বা তাং সমাদাতুমুদBমং চkুরéদBতাঃ । 
আকৃLচাপািসধরাsথােনB তfসমীপগাঃ ॥৪॥ 
 
ততঃ .কাপং চকােরাৈcরিmকা তানরী1pিত । 
.কােপন চাসBা বদনং মষীবণFমভূtদা ॥৫॥ 
 
◊éকু$কু}লাtসBা ললাটফলকা>তু2 । 
কালী করালবদনা িবিনkাnািসপািশনী ॥৬॥ 
 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং .kং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং .নং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং ˜sীং নমঃ ॥১৪॥ 
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ওঁ ঐং pêং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং শাং নমঃ ॥১৬॥ 
 
িবিচtখ?াŋধরা নরমালািবভূষণা । 
dীিপচমFপরীধানা [Êমাংসািতৈভরবা ॥৭॥ 
 
অিতিবsারবদনা িজhাললনভীষণা । 
িনমgারkনয়না নাদাপূিরতিদŋুখা ॥৮॥ 
 
সা .বেগনািভপিততা ঘাতয়nী মহাসুরাº । 
iসেনB তt সুরারীণামভkয়ত তdল2 ॥৯॥ 
 
পািöFgাহাŋুশgাহেযাধঘrাসমিnতাº । 
সমাদাৈয়কহেsন মুেখ িচেkপ বারণাº ॥১০॥ 
 
তৈথব .যাধং তুরৈগ রথং সারিথনা সহ । 
িনিkপB বে‰ দশৈন�বFয়nBিতৈভরব2 ॥১১॥ 
 
একং জgাহ .কেশষু gীবায়ামথ চাপর2 । 
পােদনাkমB iচবানBমুরসানBমেপাথয়f ॥১২॥ 
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iতমুFkািন চ শ^ািণ মহা^ািণ তথাসুৈরঃ । 
মুেখন জgাহ রéষা দশৈনমFিথতানBিপ ॥১৩॥ 
 
বিলনাং তdলং সবFমসুরাণাং dরাtনা2 । 
মমদFাভkয়cানBাননBাং�াতাড়য়tদা ॥১৪॥ 
 
অিসনা িনহতাঃ .কিচf .কিচfখ?াŋতািড়তাঃ । 
জgুিবFনাশমসুরা দnাgািভহতাsথা ॥১৫॥ 
 
kেণন তdলং সবFমসুরাণাং িনপািতত2 । 
দৃL্ বা চে%াঽিভddাব তাং কালীমিতভীষণা2 ॥১৬॥ 
 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং .pং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং অং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং ঔং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং m্ রীং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং 3াং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥২৪॥ 
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শরবৈষFমFহাভীৈমভËমাkীং তাং মহাসুরঃ । 
ছাদয়ামাস চৈk� মু%ঃ িkৈpঃ সহsশঃ ॥১৭॥ 
 
তািন চkাণBেনকািন িবশমানািন তnুখ2 । 
বভুযFথাকFিবmািন সুবhিন ঘেনাদর2 ॥১৮॥ 
 
তেতা জহাসািতরéষা ভীমং iভরবনািদনী । 
কালী করালবদনা dদFশFদশেনা@লা ॥১৯॥ 
 
উtায় চ মহািসংহং .দবী চ%মধাবত । 
গৃহীtা চাসB .কেশষু িশরেsনািসনািcনf ॥২০॥ 
 
অথ মুে%াঽভBধাবtাং দৃL্ বা চ%ং িনপািতত2 । 
তমপBপাতয়dূেমৗ সা খUািভহতং রéষা ॥২১॥ 
 
হতেশষং ততঃ iসনBং দৃL্ বা চ%ং িনপািতত2 । 
মু%ং চ সুমহাবীযFং িদেশা .ভেজ ভয়াতুর2 ॥২২॥ 
 
িশর�%সB কালী চ গৃহীtা মু%েমব চ । 
pাহ pচ%া¡হাসিম3মেভBতB চি%কা2 ॥২৩॥ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       149 

ময়া তবােtাপহৃেতৗ চ%মুে%ৗ মহাপশূ । 
যুdযেj sয়ং [mং িন[mং চ হিনষBিস ॥২৪॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥২৬॥ 
ওঁ ঐং ˜sÚীং নমঃ ॥২৭॥ 
 
ওঁ রং রং রং কং কং কং জং জং জং চামু%াৈয় ফÕ sাহা 
 
ইিত সpেমাধBায়ঃ 
 
ঋিষরéবাচ ॥২৫॥ 
 
তাবানীেতৗ তেতা দৃL্ বা চ%মুে%ৗ মহাসুেরৗ । 
উবাচ কালীং কলBাণী লিলতং চি%কা বচঃ ॥২৬॥ 
 
যsাc%ং চ মু%ং চ গৃহীtা tমুপাগতা । 
চামুে%িত তেতা .লােক খBাতা .দবী ভিবষBিস ॥২৭॥ 
 
ওঁ 
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ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
চ%মু%বেধা নাম সpেমাঽধBায়ঃ 
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অLেমাঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ অরéণাং করéণাতরিŋতাkীং  
ধৃতপাশাŋুশবাণচাপহsা2 । 
অিণমািদিভরাবৃতাং ময়ুৈখরহিমেতBব  
িবভাবেয় ভবানী2 ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং 0  ̃লÚীং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং pêং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং ঐং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং .kাং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং ঈং নমঃ ॥৬॥ 
 
ওঁ ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
চে% চ িনহেত iদেতB মুে% চ িবিনপািতেত । 
বhেলষু চ iসেনBষু kিয়েতøসুেরEরঃ ॥২॥ 
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ততঃ .কাপপরাধীনেচতাঃ [mঃ pতাপবাº । 
উেদBাগং সবFৈসনBানাং iদতBানামািদেদশ হ ॥৩॥ 
 
অদB সবFবৈলৈদFতBাঃ ষড়শীিতরéদায়ুধাঃ । 
কmূনাং চতুরশীিতিনFযFাh sবৈলবৃFতাঃ ॥৪॥ 
 
.কা}বীযFা পóাশদসুরাণাং কুলািন iব । 
শতং কুলািন .ধৗmাণাং িনগFch মমাjযা ॥৫॥ 
 
কালকা .দৗহৃFদা .মৗযFাঃ কািলেকয়াsথাসুরাঃ । 
যুdায় সjা িনযFাh আjয়া tিরতা মম ॥৬॥ 
 
ওঁ ঐং ঐং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং লÚীং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং .Íৗং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং .নাং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং হêং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং .Íৗং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং .gৗং নমঃ ॥১৪॥ 
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ওঁ ঐং .sৗং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥১৬॥ 
 
ইতBাjাপBাসুরপিতঃ [েmা iভরবশাসনঃ । 
িনজFগাম মহাৈসনBসহৈsবFhিভবৃFতঃ ॥৭॥ 
 
আয়াnং চি%কা দৃL্ বা তf iসনBমিতভীষণ2 । 
জBাsৈনঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনাnর2 ॥৮॥ 
 
ততঃ িসংেহা মহানাদমতীব কৃতবাnপৃ । 
ঘrাsেনন তাnাদানিmকা .চাপবৃংহয়f ॥৯॥ 
 
ধনুজFBািসংহঘrানাং নাদাপূিরতিদŋখুা । 
িননাৈদভËষৈণঃ কালী িজেগB িবsািরতাননা ॥১০॥ 
 
তং িননাদমুপ3éতB iদতBৈসৈনB�তুিদFশ2 । 
.দবী িসংহsথা কালী সেরাৈষঃ পিরবািরতাঃ ॥১১॥ 
 
এতিsnnের ভূপ িবনাশায় সুরিdষা2 । 
ভবায়ামরিসংহানামিতবীযFবলািnতাঃ ॥১২॥ 
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bেhশgহিবöূনাং তেথÄসB চ শkয়ঃ । 
শরীেরেভBা িবিনkমB তdêৈপ�ি%কাং যযুঃ ॥১৩॥ 
 
যসB .দবসB যdêপং যথা ভূষণবাহন2 । 
তdেদব িহ তcিkরসুরােনBাdুমায়েযৗ ॥১৪॥ 
 
হংসযুkিবমানােg সাkসূtকম%লুঃ । 
আয়াতা bhণঃ শিkbFhাণীতBিভধীয়েত ॥১৫॥ 
 
মােহEরী বৃষারêঢ়া িtশূলবরধািরণী । 
মহািহবলয়া pাpা চÄেরখািবভূষণা ॥১৬॥ 
 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং .Aসং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং kmীং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং বীং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং 7সীং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং bীং নমঃ ॥২৫॥ 
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ওঁ ঐং .fsাং নমঃ ॥২৬॥ 
 
.কৗমারী শিkহsা চ ময়ুরবরবাহনা । 
.যাdুমভBাযেযৗ iদতBানিmকা gহরêিপণী ॥১৭॥ 
 
তৈথব iবöবী শিkগFরéেড়াপির সংিsতা । 
শŋচkগদাশাŋFখUহsাভুBপাযেযৗ ॥১৮॥ 
 
যjবারাহমতুলং রêপং যা িব◊েতা হেরঃ । 
শিkঃ সাপBাযেযৗ তt বারাহীং িব◊তী তনু2 ॥১৯॥ 
 
নারিসংহী নৃিসংহসB িব◊তী সদৃশং বপুঃ । 
pাpা তt সটােkপিkpনktসংহিতঃ ॥২০॥ 
 
বjহsা তৈথৈবÄী গজরােজাপির িsতা । 
pাpা সহsনয়না যথা শksৈথব সা ॥২১॥ 
 
ততঃ পিরবৃতsািভরীশােনা .দবশিkিভঃ । 
হনBnামসুরাঃ শীãং মম pীতBাহ চি%কা2 ॥২২॥ 
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তেতা .দবীশরীরাt ুিবিনkাnািতভীষণা । 
চি%কা শিkরতুBgা িশবাশতিননািদনী ॥২৩॥ 
 
সা চাহ ধূmজ}লমীশানমপরািজতা । 
দূত tং গc ভগবº পাEFং [mিন[mেয়াঃ ॥২৪॥ 
 
bêিহ [mং িন[mং চ দানবাবিতগিবFেতৗ । 
.য চােনB দানবাst যুdায় সমুপিsতাঃ ॥২৫॥ 
 
itেলাকBিমেÄা লভতাং .দবাঃ সh হিবভুFজঃ । 
যূয়ং pয়াত পাতালং যিদ জীিবতিুমcথ ॥২৬॥ 
 
ওঁ ঐং bêং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং Blীং নমঃ ॥২৮॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং শীং নমঃ ॥৩১॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৩২॥ 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং pêং নমঃ ॥৩৪॥ 
ওঁ ঐং hূং নমঃ ॥৩৫॥ 
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ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৩৬॥ 
 
বলাবেলপাদথ .চdবেnা যুdকাি&ণঃ । 
তদাগcত তৃপBh মিcবাঃ িপিশেতন বঃ ॥২৭॥ 
 
যেতা িনযুেkা .দৗেতBন তয়া .দবBা িশবঃ sয়2 । 
িশবদূতীিত .লােকঽিsংsতঃ সা খBািতমাগতা ॥২৮॥ 
 
.তঽিপ 3étা বেচা .দবBাঃ শবFাখBাতং মহাসুরাঃ । 
অমষFাপূিরতা জgুযFt কাতBায়নী িsতা ॥২৯॥ 
 
ততঃ pথমেমবােg শরশkৃB#বৃ#িভঃ । 
ববষুFরédতামষFাsাং .দবীমমরারয়ঃ ॥৩০॥ 
 
সা চ তাº pিহতাº বাণাYূলশিkপরEধাº । 
িচেcদ লীলয়া3াতধনুমুFৈkমFেহষুিভঃ ॥৩১॥ 
 
তসBাgতsথা কালী শূলপাতিবদািরতাº । 
খ?াŋেপািথতাং�ারী1কুবFতী বBচরtদা ॥৩২॥ 
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কম%লুজলােkপহতবীযFাº হেতৗজসঃ । 
bhাণী চাকেরাctêেনBন .যন s ধাবিত ॥৩৩॥ 
 
মােহEরী িtশূেলন তথা চেkণ iবöবী । 
iদতBা¬ঘান .কৗমারী তথা শkBািতেকাপনা ॥৩৪॥ 
 
ঐÄী কুিলশপােতন শতেশা iদতBদানবাঃ । 
.পতুিবFদািরতাঃ পৃ¢Bাং রéিধেরৗঘpবিষFণঃ ॥৩৫॥ 
 
তু%pহারিব¿sা দং›াgkতবkসঃ । 
বারাহমূতFBা নBপতং�েkণ চ িবদািরতাঃ ॥৩৬॥ 
 
ওঁ ঐং তাং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ ॥৩৮॥ 
ওঁ ঐং হং নমঃ ॥৩৯॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং ঔং নমঃ ॥৪১॥ 
ওঁ ঐং 7হীং নমঃ ॥৪২॥ 
ওঁ ঐং C লÚীং নমঃ ॥৪৩॥ 
ওঁ ঐং য়াং নমঃ ॥৪৪॥ 
ওঁ ঐং Dলীং নমঃ ॥৪৫॥ 
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ওঁ ঐং 7হীং নমঃ ॥৪৬॥ 
 
নৈখিবFদািরতাং�ানBাº ভkয়nী মহাসুরাº । 
নারিসংহী চচারােজৗ নাদাপূণFিদগmরা ॥৩৭॥ 
 
চ%া¡হাৈসরসুরাঃ িশবদূতBিভদূিষতাঃ । 
.পতুঃ পৃিথবBাং পিততাংsাং�খাদাথ সা তদা ॥৩৮॥ 
 
ইিত মাতৃগণং kুdং মদFয়nং মহাসুরাº । 
দৃL্ বা ভুBপাৈয়িবFিবৈধেনF[েদFবািরৈসিনকাঃ ॥৩৯॥ 
 
পলাযনপরাnৃLÌা iদতBাnাতৃগণািদFতাº । 
.যাdুমভBাযেযৗ kুেdা রkবীেজা মহাসুরঃ ॥৪০॥ 
 
রkিবnুযFদা ভূেমৗ পততBসB শরীরতঃ । 
সমুfপতিত .মিদনBাং তfpমােণা মহাসুরঃ ॥৪১॥ 
 
যুযুেd স গদাপািণিরÄশkBা মহাসুরঃ । 
ততৈ�Äী sবেjণ রkবীজমতাড়য়f ॥৪২॥ 
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কুিলেশনাহতসBা[ বh সুsাব .শািণত2 । 
সমুtsুsেতা .যাধাsdêপাsfপরাkমাঃ ॥৪৩॥ 
 
যাবnঃ পিততাsসB শরীরাdkিবnবঃ । 
তাবnঃ পুরéষা জাতাsdীযFবলিবkমাঃ ॥৪৪॥ 
 
.ত চািপ যুযুধুst পুরéষা রkসmবাঃ । 
সমং মাতৃিভরতুBgশ^পাতািতভীষণ2 ॥৪৫॥ 
 
পুন� বjপােতন kতমসB িশেরা যদা । 
ববাহ রkং পুরéষাsেতা জাতাঃ সহsশঃ ॥৪৬॥ 
 
ওঁ ঐং .gৗং নমঃ ॥৪৭॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৪৮॥ 
ওঁ ঐং pাং নমঃ ॥৪৯॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৫০॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৫১॥ 
ওঁ ঐং 1sêং নমঃ ॥৫২॥ 
ওঁ ঐং হীং নমঃ ॥৫৩॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৫৪॥ 
ওঁ ঐং ihং নমঃ ॥৫৫॥ 
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ওঁ ঐং ◊ং নমঃ ॥৫৬॥ 
 
iবöবী সমের iচনং চেkণািভজঘান হ । 
গদয়া তাড়য়ামাস ঐÄী তমসুেরEর2 ॥৪৭॥ 
 
iবöবীচkিভnসB রéিধরsাবসmৈবঃ । 
সহsেশা জগdBাpং তfpমাৈণমFহাসুৈরঃ ॥৪৮॥ 
 
শkBা জঘান .কৗমারী বারাহী চ তথািসনা । 
মােহEরী িtশূেলন রkবীজং মহাসুর2 ॥৪৯॥ 
 
স চািপ গদয়া iদতBঃ সবFা এবাহনf পৃথÔ । 
মাত ৄঃ .কাপসমািবেLা রkবীেজা মহাসুরঃ ॥৫০॥ 
 
তসBাহতসB বhধা শিkশূলািদিভভুFিব । 
পপাত .যা iব রেkৗঘেsনাসYতেশাঽসুরাঃ ॥৫১॥ 
 
iত�াসুরাসৃkmূৈতরসুৈরঃ সকলং জগf । 
বBাpমাসীtেতা .দবা ভয়মাজgুরétম2 ॥৫২॥ 
 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       162 

তাº িবষ2াº সুরাº দৃL্ বা চি%কা pাহসtর2 । 
উবাচ কালীং চামুে% িবsীণFং বদনং কুরé ॥৫৩॥ 
 
মc^পাতসmূতাº রkিবnূº মহাসুরাº । 
রkিবেnাঃ pতীc tং বে‰ণােনন .বিগনা ॥৫৪॥ 
 
ভkয়nী চর রেণ তdfপnাnহাসুরাº । 
এবেমষ kয়ং iদতBঃ .kণরেkা গিমষBিত ॥৫৫॥ 
 
ভkBমাণাëয়া .চাgা ন .চাfপfসBিn চাপের । 
ইতুB"া তাং তেতা .দবী শূেলনািভজঘান ত2 ॥৫৬॥ 
 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥৫৭॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৫৮॥ 
ওঁ ঐং pূং নমঃ ॥৫৯॥ 
ওঁ ঐং .dৗং নমঃ ॥৬০॥ 
ওঁ ঐং ˇsাং নমঃ ॥৬১॥ 
ওঁ ঐং ˜sীং নমঃ ॥৬২॥ 
ওঁ ঐং sলÚীং নমঃ ॥৬৩॥ 
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ওঁ শাং সং 3ীং 3ং অং অঃ kীং hীং ফÕ sাহা 
 
ইতBLেমাঽধBায়ঃ 
 
মুেখন কালী জগৃেহ রkবীজসB .শািণত2 । 
তেতাঽসাবাজঘানাথ গদয়া তt চি%কা2 ॥৫৭॥ 
 
ন চাসBা .বদনাং চেk গদাপােতাঽিlকামিপ । 
তসBাহতসB .দহাtু বh সুsাব .শািণত2 ॥৫৮॥ 
 
যতsতsdে‰ণ চামু%া স˘তীcিত । 
মুেখ সমুdতা .যঽসBা রkপাতাnহাসুরাঃ ॥৫৯॥ 
 
তাং�খাদাথ চামু%া পেপৗ তসB চ .শািণত2 । 
.দবী শূেলন বেjণ বাৈণরিসিভঋF#িভঃ ॥৬০॥ 
 
জঘান রkবীজং তং চামু%াপীতেশািণত2 । 
স পপাত মহীপৃেü শ^সŋসমাহতঃ ॥৬১॥ 
 
নীরk� মহীপাল রkবীেজা মহাসরুঃ । 
ততেs হষFমতুলমবাপুি^দশা নৃপ ॥৬২॥ 
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.তষাং মাতৃগেণা জােতা ননতFাসৃŋেদাdতঃ ॥৬৩॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
রkবীজবেধা নামাLেমাঽধBায়ঃ 
 
 
 
 
 
 
 

  



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       165 

নবেমাঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ বnূককাóনিনভং রéিচরাkমালাং  
পাশাŋুেশৗ চ বরদাং িনজবাhদৈ%ঃ । 
িব◊াণিমnুশকলাভরণং  
িtেনtমধFািmেকশমিনশং বপুরা3য়ািম ॥ 
 
ওঁ ঐং .রৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং .mৗং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং gীং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৬॥ 
ওঁ ঐং .˜সৗং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং ঈং নমঃ ॥৮॥ 
 
ওঁ রােজাবাচ ॥১॥ 
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িবিচtিমদমাখBাতং ভগবº ভবতা মম । 
.দবBা�িরতমাহাtBং রkবীজবধাি3ত2 ॥২॥ 
 
ভূয়ে�cামBহং .3াতুং রkবীেজ িনপািতেত । 
চকার [েmা যfকমF িন[m�ািতেকাপনঃ ॥৩॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৪॥ 
 
চকার .কাপমতুলং রkবীেজ িনপািতেত । 
[mাসুেরা িন[m� হেতøেনBষু চাহেব ॥৫॥ 
 
হনBমানং মহাৈসনBং িবেলাকBামষFমুdহº । 
অভBধাবিn[েmাঽথ মুখBয়াসুরেসনয়া ॥৬॥ 
 
তসBাgতsথা পৃেü পাEFেয়া� মহাসরুাঃ । 
সnেLৗüপুটাঃ kুdা হhং .দবীমুপাযযুঃ ॥৭॥ 
 
আজগাম মহাবীযFঃ [েmাঽিপ sবৈলবৃFতঃ । 
িনহhং চি%কাং .কাপাfকৃtা যুdং তু মাতৃিভঃ ॥৮॥ 
 
ওঁ ঐং bêং নমঃ ॥৯॥ 
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ওঁ ঐং 3াং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং লূং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং আং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥১৪॥ 
ওঁ ঐং pêং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১৬॥ 
ওঁ ঐং ◊êং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥১৮॥ 
 
তেতা যুdমতীবাসীেdবBা [mিন[mেয়াঃ । 
শরবষFমতীেবাgং .মঘেয়ািরব বষFেতাঃ ॥৯॥ 
 
িচেcদাsাYরাংsাভBাং চি%কা sশেরাfকৈরঃ । 
তাড়য়ামাস চােŋষু শে^ৗৈঘরসুেরEেরৗ ॥১০॥ 
 
িন[েmা িনিশতং খUং চমF চাদায় সুpভ2 । 
অতাড়য়nূি÷F িসংহং .দবBা বাহনমুtম2 ॥১১॥ 
 
তািড়েত বাহেন .দবী kুরেpণািসমুtম2 । 
িন[mসBা[ িচেcদ চমF চাপBLচÄক2 ॥১২॥ 
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িছেn চমFিণ খেU চ শিkং িচেkপ .সাঽসুরঃ । 
তামপBসB িdধা চেk চেkণািভমুখাগতা2 ॥১৩॥ 
 
.কাপা3ােতা িন[েmাঽথ শূলং জgাহ দানবঃ । 
আয়াতং মু#পােতন .দবী তcাপBচূণFয়f ॥১৪॥ 
 
আিবদBাথ গদাং .সাঽিপ িচেkপ চি%কাং pিত । 
সািপ .দবBা8 িtশূেলন িভnা ভstমাগতা ॥১৫॥ 
 
ততঃ পর[হsং তমায়াnং iদতBপুŋব2 । 
আহতB .দবী বােণৗৈঘরপাতয়ত ভূতেল ॥১৬॥ 
 
তিsিnপিতেত ভূেমৗ িন[েm ভীমিবkেম । 
◊াতযFতীব সFুdঃ pযেযৗ হhমিmকা2 ॥১৭॥ 
 
স রথssথাতুBৈcগৃFহীতপরমায়ুৈধঃ । 
ভুৈজরLািভরতুৈলবFBাপBােশষং বেভৗ নভঃ ॥১৮॥ 
 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং mীং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং .gৗং নমঃ ॥২১॥ 
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ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং lীং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং ˜sাং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ ॥২৬॥ 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং osীং নমঃ ॥২৮॥ 
 
তমায়াnং সমােলাকB .দবী শŋমবাদয়f । 
জBাশbং চািপ ধনুষ�কারাতীব dঃসহ2 ॥১৯॥ 
 
পূরয়ামাস ককুেভা িনজঘrাsেনন চ । 
সমsৈদতBৈসনBানাং .তেজাবধিবধািয়না ॥২০॥ 
 
ততঃ িসংেহা মহানাৈদsBািজেতভমহামৈদঃ । 
পূরয়ামাস গগনং গাং তৈথব িদেশা দশ ॥২১॥ 
 
ততঃ কালী সমুfপতB গগনং kামতাড়য়f । 
করাভBাং তিnনােদন pাkÌনােs িতেরািহতাঃ ॥২২॥ 
 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       170 

অ¡া¡হাসমিশবং িশবদূতী চকার হ । 
iতঃ শৈbরসুরাে^সুঃ [mঃ .কাপং পরং যেযৗ ॥২৩॥ 
 
dরাtংিsü িতেüিত বBাজহারািmকা যদা । 
তদা জেয়তBিভিহতং .দৈবরাকাশসংিsৈতঃ ॥২৪॥ 
 
[েmনাগতB যা শিkমুFkা jালািতভীষণা । 
আয়াnী বিhকূটাভা সা িনরsা মেহাlয়া ॥২৫॥ 
 
িসংহনােদন [mসB বBাpং .লাকtয়াnর2 । 
িনঘFাতিনঃsেনা .ঘােরা িজতবানবনীপেত ॥২৬॥ 
 
[mমুkাYরােnবী [msfpিহতাYরাº । 
িচেcদ sশৈররéৈgঃ শতেশাঽথ সহsশঃ ॥২৭॥ 
 
ততঃ সা চি%কা kুdা শূেলনািভজঘান ত2 । 
স তদািভহেতা ভূেমৗ মূিcFেতা িনপপাত হ ॥২৮॥ 
 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং .cং নমঃ ॥৩১॥ 
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ওঁ ঐং বীং নমঃ ॥৩২॥ 
ওঁ ঐং kলূং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং ≤êং নমঃ ॥৩৪॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৩৫॥ 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥৩৬॥ 
 
তেতা িন[mঃ স˘াপB .চতনামাtকামুFকঃ । 
আজঘান শৈরেদFবীং কালীং .কসিরণং তথা ॥২৯॥ 
 
পুন� কৃtা বাhনামযুতং দনুেজEরঃ । 
চkায়ুেধন িদিতজûাদয়ামাস চি%কা2 ॥৩০॥ 
 
তেতা ভগবতী kুdা dগFা dগFািতFনািশনী । 
িচেcদ .দবী চkািণ sশৈরঃ সায়কাং� তাº ॥৩১॥ 
 
তেতা িন[েmা .বেগন গদামাদায় চি%কা2 । 
অভBধাবত iব হhং iদতBৈসনBসমাবৃতঃ ॥৩২॥ 
 
তসBাপতত এবা[ গদাং িচেcদ চি%কা । 
খেUন িশতধােরণ স চ শূলং সমাদেদ ॥৩৩॥ 
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শূলহsং সমায়াnং িন[mমমরাদFন2 । 
হৃিদ িববBাধ শূেলন .বগািবেdন চি%কা ॥৩৪॥ 
 
িভnসB তসB শূেলন হৃদয়ািnঃসৃেতাঽপরঃ । 
মহাবেলা মহাবীযFিsেüিত পুরéেষা বদº ॥৩৫॥ 
 
তসB িনkামেতা .দবী pহসB sনবtতঃ । 
িশরি�েcদ খেUন তেতাঽসাবপতdুিব ॥৩৬॥ 
 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥৩৮॥ 
ওঁ ঐং ˇkলীং নমঃ ॥৩৯॥ 
ওঁ ঐং সূং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং Íূং নমঃ ॥৪১॥ 
 
ওঁ ঐং hীং 3ীং .সৗং ফÕ sাহা 
 
ইিত নবেমাঽধBায়ঃ 
 
ততঃ িসংহ�খােদাgদং›াkু2িশেরাধরাº । 
অসুরাংsাংsথা কালী িশবদূতী তথাপরাº ॥৩৭॥ 
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.কৗমারীশিkিনিভFnাঃ .কিচেn[মFহাসুরাঃ । 
bhাণীম(পূেতন .তােয়নােনB িনরাকৃতাঃ ॥৩৮॥ 
 
মােহEরীিtশূেলন িভnাঃ .পতুsথাপের । 
বারাহীতু%ঘােতন .কিচcূণËকৃতা ভুিব ॥৩৯॥ 
 
খ%ং খ%ং চ চেkণ iবöবBা দানবাঃ কৃতাঃ । 
বেjণ iচÄীহsাgিবমুেkন তথাপের ॥৪০॥ 
 
.কিচিdেন[রসুরাঃ .কিচnLা মহাহবাf । 
ভিkতা�াপের কালীিশবদূতীমৃগািধৈপঃ ॥৪১॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
িন[mবেধা নাম নবেমাঽধBায়ঃ 
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দশেমাঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ উtpেহমরéিচরাং রিবচÄবিhেনtাং 
ধনুBশরযুতাŋুশপাশশূল2 । 
রৈমBভুFৈজ� দধতীং িশবশিkরêপাং  
কােমEরীং হৃিদ ভজািম ধৃেতnুেলখা2 ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং bêং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৬॥ 
 
ওঁ ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
িন[mং িনহতং দৃL্ বা ◊াতরং pাণসিmত2 । 
হনBমানং বলং iচব [mঃ kুেdাঽbবীdচঃ ॥২॥ 
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বলাবেলপdেL tং মা dেগF গবFমাবহ । 
অনBাসাং বলমাি3তB যুdBেস চািতমািননী ॥৩॥ 
 
.দবুBবাচ ॥৪॥ 
 
এৈকবাহং জগতBt িdতীয়া কা মমাপরা । 
পৈশBতা dL মেযBব িবশেnBা মিdভূতয়ঃ ॥৫॥ 
 
ততঃ সমsাsা .দেবBা bhাণীpমুখা লয়2 । 
তসBা .দবBাsেনৗ জgুেরৈকবাসীtদািmকা ॥৬॥ 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং gীং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং ¯êং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং hং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং .dৗং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং têং নমঃ ॥১৪॥ 
ওঁ ঐং bêং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং .Íং নমঃ ॥১৬॥ 
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.দবুBবাচ ॥৭॥ 
 
অহং িবভূতBা বhিভিরহ রêৈপয়Fদািsতা । 
তfসংহৃতং মৈয়ৈকব িতüামBােজৗ িsেরা ভব ॥৮॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৯॥ 
 
ততঃ pববৃেত যুdং .দবBাঃ [mসB .চাভেয়াঃ । 
পশBতাং সবFেদবানামসুরাণাং চ দারéণ2 ॥১০॥ 
 
শরবৈষFঃ িশৈতঃ শৈ^sথাৈ^ৈ�ব দারéৈণঃ। 
তেয়াযুFdমভূdূয়ঃ সবFেলাকভয়ŋর2 ॥১১॥ 
 
িদবBানB^ািণ শতেশা মুমুেচ যানBথািmকা । 
বভ¬ তািন iদেতBÄsfpতীঘাতকতৃFিভঃ ॥১২॥ 
 
মুkািন .তন চা^ািণ িদবBািন পরেমEরী । 
বভ¬ লীলৈয়েবাghŋােরাcারণািদিভঃ ॥১৩॥ 
 
ততঃ শরশৈতেদFবীমাcাদয়ত .সাঽসুরঃ । 
সািপ তfকুিপতা .দবী ধনুি�েcদ .চষুিভঃ ॥১৪॥ 
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িছেn ধনুিষ iদেতBÄsথা শিkমথাদেদ । 
িচেcদ .দবী চেkণ তামপBসB কের িsতা2 ॥১৫॥ 
 
ততঃ খUমুপাদায় শতচÄং চ ভানুমf । 
অভBধা বত তাং .দবীং iদতBানামিধেপEরঃ ॥১৬॥ 
 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং জুং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং .sৗং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং .pং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং ˜sাং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং Íাং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥২৬॥ 
 
তসBাপতত এবা[ খUং িচেcদ চি%কা । 
ধনুমুFৈkঃ িশৈতবFাৈণ�মF চাকFকরামল2 ॥১৭॥ 
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হতাEঃ স তদা iদতBিûnধnা িবসারিথঃ । 
জgাহ মুdরং .ঘারমিmকািনধেনাদBতঃ ॥১৮॥ 
 
িচেcদাপততsসB মুdরং িনিশৈতঃ শৈরঃ । 
তথািপ .সাঽভBধাবtাং মু#মুদBমB .বগবাº ॥১৯॥ 
 
স মু#ং পাতয়ামাস হৃদেয় iদতBপুŋবঃ । 
.দবBাsং চািপ সা .দবী তেলেনারসBতাড়য়f ॥২০॥ 
 
তলpহারািভহেতা িনপপাত মহীতেল । 
স iদতBরাজঃ সহসা পুনেরব তেথািtতঃ ॥২১॥ 
 
উfপতB চ pগৃেহBাৈcেদFবীং গগনমািsতঃ । 
তtািপ সা িনরাধারা যুযুেd .তন চি%কা ॥২২॥ 
 
িনযুdং .খ তদা iদতB�ি%কা চ পরsর2 । 
চkতুঃ pথমং িসdমুিনিবsয়কারক2 ॥২৩॥ 
 
তেতা িনযুdং সুিচরং কৃtা .তনািmকা সহ । 
উfপাটB ◊াময়ামাস িচেkপ ধরণীতেল ॥২৪॥ 
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স িkেpা ধরণীং pাপB মু#মুদBমB .বগবাº । 
অভBধাবত dLাtা চি%কািনধেনcয়া ॥২৫॥ 
 
তমায়াnং তেতা .দবী সবFৈদতBজেনEর2 । 
জগতBাং পাতয়ামাস িভ া শূেলন বkিস ॥২৬॥ 
 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং সঃ নমঃ ॥২৮॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং .bং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং ঈং নমঃ ॥৩১॥ 
ওঁ ঐং Hˇ  ̃লÚাং নমঃ ॥৩২॥ 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ kীং hীং ফÕ sাহা 
 
ইিত দশেমাঽধBায়ঃ 
 
স গতাসুঃ পপােতাবFBাং .দবী শূলাgিবkতঃ । 
চালয়º সকলাং পৃ¢ীং সািbdীপাং সপবFতা2 ॥২৭॥ 
 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       180 

ততঃ pসnমিখলং হেত তিsº dরাtিন । 
জগfsাsBমতীবাপ িনমFলং চাভবnভঃ ॥২৮॥ 
 
উfপাতেমঘাঃ .সাlা .য pাগাসংেs শমং যযুঃ । 
সিরেতা মাগFবািহনBsথাসংst পািতেত ॥২৯॥ 
 
তেতা .দবগণাঃ সেবF হষFিনভFরমানসাঃ । 
বভূবুিনFহেত তিsº গnবFা লিলতং জgঃ ॥৩০॥ 
 
অবাদয়ংsৈথবােনB ননৃত�ুাpেরাগণাঃ । 
ববুঃ পুণBাsথা বাতাঃ সুpেভাঽভূিdবাকরঃ ॥৩১॥ 
 
জjলু�াgয়ঃ শাnাঃ শাnা িদ#জিনতsনাঃ ॥৩২॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
[mবেধা নাম দশেমাঽধBায়ঃ 
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একাদেশাঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ বালরিবdBিতিমnুিকরীটাং তুঙকুচাং নয়নtয়যুkা2 । 
.sরমুখীং বরদাŋুশপাশাভীিতকরাং pভেজ ভুবেনশী2 ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং lীং নমঃ ॥৪॥ 
 
ওঁ ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
.দবBা হেত তt মহাসুেরেÄ 
.সÄাঃ সুরা বিhপুেরাগমাsা2 । 
কাতBায়নীং তুLবুুিরLলাভাô 
িবকািশব‰াbিবকািশতাশাঃ ॥২॥ 
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.দিব pপnািতFহের pসীদ 
pসীদ মাতজFগেতাঽিখলসB । 
pসীদ িবেEEির পািহ িবEং 
tমীEরী .দিব চরাচরসB ॥৩॥ 
 
আধারভূতা জগতëেমকা 
মহীsরêেপণ যতঃ িsতািস । 
অপাং sরêপিsতয়া tৈয়ত- 
দাপBায়েত কৃfsমলŋBবীেযF ॥৪॥ 
 
ওঁ ঐং .pং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥৬॥ 
ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং ˇkীং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং .gৗং নমঃ ॥১২॥ 
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tং iবöবীশিkরনnবীযFা 
িবEসB বীজং পরমািস মায়া । 
সেmািহতং .দিব সমsেমতf 
tং iব pসnা ভুিব মুিkেহতুঃ ॥৫॥ 
 
িবদBাঃ সমsাsব .দিব .ভদাঃ 
ি^য়ঃ সমsাঃ সকলা জগfসু । 
tৈয়কয়া পূিরতমmৈয়তf 
কা .ত Nিতঃ sবBপরাপেরািkঃ ॥৬॥ 
 
সবFভূতা যদা .দবী sগFমুিkpদািয়নী । 
tং Nতা Nতেয় কা বা ভবh পরেমাkয়ঃ ॥৭॥ 
 
সবFসB বিুdরêেপণ জনসB হৃিদ সংিsেত । 
sগFাপবগFেদ .দিব নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥৮॥ 
 
কলাকাüািদরêেপণ পিরণামpদািয়িন । 
িবEেসBাপরেতৗ শেk নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥৯॥ 
 
সবFমŋলমাŋেলB িশেব সবFাথFসািধেক । 
শরেণB tBmেক .গৗির নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১০॥ 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       184 

সৃ#িsিতিবনাশানাং শিkভূেত সনাতিন । 
gণা3েয় gণমেয় নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১১॥ 
 
শরণাগতদীনাতFপিরtাণপরায়েণ । 
সবFসBািতFহের .দিব নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১২॥ 
 
ওঁ ঐং ˜hীং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং .sৗং নমঃ ॥১৪॥ 
ওঁ ঐং লীং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং mীং নমঃ ॥১৬॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং Hˇhীং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং Íূং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥২২॥ 
 
হংসযুkিবমানেs bhাণীরêপধািরিণ । 
.কৗশাmঃkিরেক .দিব নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১৩॥ 
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িtশূলচÄািহধের মহাবৃষভবািহিন । 
মােহEরীsরêেপণ নারায়িণ নেমাঽNেত ॥১৪॥ 
 
ময়ুরকুk ুটবৃেত মহাশিkধেরঽনেঘ । 
.কৗমারীরêপসংsােন নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১৫॥ 
 
শŋচkগদাশাŋFগৃহীতপরমায়ুেধ । 
pসীদ iবöবীরêেপ নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১৬॥ 
 
গৃহীেতাgমহাচেk দংে›াdৃতবসুnের । 
বরাহরêিপিণ িশেব নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১৭॥ 
 
নৃিসংহরêেপেণােgণ হhং iদতBাº কৃেতাদBেম । 
itেলাকBtাণসিহেত নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১৮॥ 
 
িকরী}িন মহাবেj সহsনয়েনা@েল । 
বৃtpাণহের iচিÄ নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥১৯॥ 
 
িশবদূতীsরêেপণ হতৈদতBমহাবেল । 
.ঘাররêেপ মহারােব নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥২০॥ 
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দং›াকরালবদেন িশেরামালািবভূষেণ । 
চামুে% মু%মথেন নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥২১॥ 
 
লিk লেj মহািবেদB 3েd পু# sেধ ¯éেব । 
মহারািt মহামােয় নারায়িণ নেমাঽN .ত ॥২২॥ 
 
ওঁ ঐং k mীং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং ইং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং জুং নমঃ ॥২৬॥ 
ওঁ ঐং itং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং dêং নমঃ ॥২৮॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৩০॥ 
 
.মেধ সরsিত বের ভূিত বা◊িব তামিস । 
িনয়েত tং pসীেদেশ নারায়িণ নেমাঽNেত ॥২৩॥ 
 
সবFsরêেপ সেবFেশ সবFশিkসমিnেত । 
ভেয়ভB^ািহ .না .দিব dেগF .দিব নেমাঽN .ত ॥২৪॥ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       187 

এতেt বদনং .সৗমBং .লাচনtয়ভূিষত2 । 
পাতু নঃ সবFভীিতভBঃ কাতBায়িন নেমাঽN .ত ॥২৫॥ 
 
jালাকরালমতুBgমেশষাসুরসূদন2 । 
িtশূলং পাতু .না ভীেতভFdকািল নেমাঽN .ত ॥২৬॥ 
 
িহনিs iদতBেতজাংিস sেননাপূয়F যা জগf । 
সা ঘrা পাত ু.না .দিব পােপেভBা নঃ সুতািনব ॥২৭॥ 
 
অসুরাসৃgসাপŋচিচFতেs কেরা@লঃ । 
[ভায় খেUা ভবতু চি%েক tাং নতা বয়2 ॥২৮॥ 
 
.রাগানেশষানপহংিস তুLা 
রéLা ত ুকামাº সকলানভীLাº । 
tামাি3তানাং ন িবপnরাণাং 
tামাি3তা হBা3য়তাং pয়ািn ॥২৯॥ 
 
এতfকৃতং যfকদনং tয়াদB 
ধমFিdষাং .দিব মহাসুরাণা2 । 
রêৈপরেনৈকবFhধাtমূিতFং 
কৃtািmেক তfpকেরািত কানBা ॥৩০॥ 
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ওঁ ঐং সূং নমঃ ॥৩১॥ 
ওঁ ঐং .হৗং নমঃ ॥৩২॥ 
ওঁ ঐং EÚং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং bêং নমঃ ॥৩৪॥ 
ওঁ ঐং ফাং নমঃ ॥৩৫॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৩৬॥ 
ওঁ ঐং লং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং .˜সৗং নমঃ ॥৩৮॥ 
 
িবদBাসু শাে^ষু িবেবকদীেপ- 
øােদBষু বােকBষু চ কা tদনBা । 
মমtগেতFঽিতমহাnকাের 
িব◊াময়েতBতদতীব িবE2 ॥৩১॥ 
 
রkাংিস যেtাgিবষা� নাগা 
যtারেয়া দসুBবলািন যt । 
দাবানেলা যt তথািbমেধB 
তt িsতা tং পিরপািস িবE2 ॥৩২॥ 
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িবেEEির tং পিরপািস িবEং 
িবEািtকা ধারয়সীিত িবE2 । 
িবেEশবnBা ভবতী ভবিn 
িবEা3য়া .য tিয় ভিkনmাঃ ॥৩৩॥ 
 
.দিব pসীদ পিরপালয় .নাঽিরভীেত- 
িনFতBং যথাসুরবধাদধুৈনব সদBঃ । 
পাপািন সবFজগতাং pশমং নয়া[ 
উfপাতপাকজিনতাং� মেহাপসগFাº ॥৩৪॥ 
 
pণতানাং pসীদ tং .দিব িবEািতFহািরিণ । 
itেলাকBবািসনামীেডB .লাকানাং বরদা ভব ॥৩৫॥ 
 
.দবুBবাচ ॥৩৬॥ 
 
বরদাহং সুরগণা বরং যnনেসcথ । 
তং বৃণু¿ং pযcািম জগতামুপকারক2 ॥৩৭॥ 
 
.দবা ঊচুঃ ॥৩৮॥ 
 
ওঁ ঐং .সং নমঃ ॥৩৯॥ 
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ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥৪১॥ 
ওঁ ঐং িবং নমঃ ॥৪২॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥৪৩॥ 
ওঁ ঐং k0kীং নমঃ ॥৪৪॥ 
ওঁ ঐং fsাং নমঃ ॥৪৫॥ 
ওঁ ঐং pং নমঃ ॥৪৬॥ 
ওঁ ঐং mীং নমঃ ॥৪৭॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥৪৮॥ 
 
সবFাবাধাpশমনং itেলাকBসBািখেলEির । 
এবেমব tয়া কাযFমsৈdিরিবনাশন2 ॥৩৯॥ 
 
.দবুBবাচ ॥৪০॥ 
 
iববsেতঽnের pােp অLািবংশিতেম যুেগ । 
[েmা িন[mৈ�বানBাবুfপেfসBেত মহাসুেরৗ ॥৪১॥ 
 
নnেগাপগৃেহ জাতা যেশাদাগভFসmবা । 
ততেsৗ নাশিয়ষBািম িবnBাচলিনবািসনী ॥৪২॥ 
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পুনরপBিতেরৗেdণ রêেপণ পৃিথবীতেল । 
অবতীযF হিনষBািম iবpিচtাংN দানবাº ॥৪৩॥ 
 
ভkয়nBা� তানুgাº iবpিচtাº মহাসুরাº । 
রkা দnা ভিবষBিn দািড়মীকুসুেমাপমাঃ ॥৪৪॥ 
 
তেতা মাং .দবতাঃ sেগF মতFBেলােক চ মানবাঃ । 
Nবেnা বBাহিরষBিn সততং রkদিnকা2 ॥৪৫॥ 
 
ভূয়� শতবািষFকBামনাবLৃBামনmিস । 
মুিনিভঃ সংsৃতা ভূেমৗ সmিবষBামBেযািনজা ॥৪৬॥ 
 
ততঃ শেতন .নtাণাং িনরীিkষBািম যnুনীº । 
কীতFিয়ষBিn মনুজাঃ শতাkীিমিত মাং ততঃ ॥৪৭॥ 
 
তেতাঽহমিখলং .লাকমাtেদহসমুdৈবঃ । 
ভিরষBািম সুরাঃ শাৈকরাবৃেLঃ pাণধারৈকঃ ॥৪৮॥ 
 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥৪৯॥ 
ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥৫০॥ 
ওঁ ঐং ˇhীং নমঃ ॥৫১॥ 
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ওঁ ঐং Dpীং নমঃ ॥৫২॥ 
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ ॥৫৩॥ 
ওঁ ঐং 3াং নমঃ ॥৫৪॥ 
ওঁ ঐং mীং নমঃ ॥৫৫॥ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং 3ীং .সৗং নমঃ ফÕ sাহা 
 
ইিত একাদেশাঽধBায়ঃ 
 
শাকmরীিত িবখBািতং তদা যাসBামBহং ভুিব । 
তৈtব চ বিধষBািম dগFমাখBং মহাসুর2 ॥৪৯॥ 
 
dগFােদবীিত িবখBাতং তেn নাম ভিবষBিত । 
পুন�াহং যদা ভীমং রêপং কৃtা িহমাচেল ॥৫০॥ 
 
রkাংিস ভkিয়ষBািম মুনীনাং tাণকারণাf । 
তদা মাং মুনয়ঃ সেবF .sাষBnBানmমূতFয়ঃ ॥৫১॥ 
 
ভীমােদবীিত িবখBাতং তেn নাম ভিবষBিত । 
যদারéণাখBৈ^েলােকB মহাবাধাং কিরষBিত ॥৫২॥ 
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তদাহং ◊ামরং রêপং কৃtাঽসংেখBয়ষÎপদ2 । 
itেলাকBসB িহতাথFায় বিধষBািম মহাসুর2 ॥৫৩॥ 
 
◊ামরীিত চ মাং .লাকাsদা .sাষBিn সবFতঃ । 
ইtং যদা যদা বাধা দানেবাtা ভিবষBিত ॥৫৪॥ 
 
তদা তদাবতীযFা হং কিরষBামBিরস&য়2 ॥৫৫॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
.দবBাঃ NিতনFাৈমকাদেশাঽধBায়ঃ 
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dাদেশাঽধBায়ঃ 
 
ধBান2 
 
ওঁ িবdBdামসমpভাং মৃগপিতsnিsতাং ভীষণাং  
কনBািভঃ করবালেখটিবলসdsািভরােসিবতা2 । 
হৈs�kগদািসেখটিবিশখাং�াপং gণং তজFনীং 
িব◊াণামনলািtকাং শিশধরাং dগFাং িtেনtাং ভেজ ॥ 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং ঈং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৬॥ 
 
ওঁ .দবুBবাচ ॥১॥ 
 
এিভঃ sৈব� মাং িনতBং .sাষBেত যঃ সমািহতঃ । 
তসBাহং সকলাং বাধাং শমিয়ষBামBসংশয়2 ॥২॥ 
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মধুৈকটভনাশং চ মিহষাসুরঘাতন2 । 
কীতFিয়ষBিn .য তddধং [mিন[mেয়াঃ ॥৩॥ 
 
অLমBাং চ চতুদFশBাং নবমBাং iচকেচতসঃ । 
.3াষBিn iচব .য ভkBা মম মাহাtBমুtম2 ॥৪॥ 
 
ন .তষাং dÊৃতং িকিódুÊৃেতাtা ন চাপদঃ । 
ভিবষBিত ন দািরdBং ন iচেবLিবেয়াজন2 ॥৫॥ 
 
শtéেভBা ন ভয়ং তসB দসুBেতা বা ন রাজতঃ । 
ন শ^ানলেতােয়ৗঘাf কদািচf সmিবষBিত ॥৬॥ 
 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং pাং নমঃ ॥৮॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং িদং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং .Íং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং হং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং সঃ নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং .চং নমঃ ॥১৪॥ 
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ওঁ ঐং সূং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥১৬॥ 
 
তsাnৈমতnাহাtBং পœতবBং সমািহৈতঃ । 
.3াতবBং চ সদা ভkBা পরং ssBয়নং িহ তf॥৭॥ 
 
উপসগFানেশষাংN মহামারীসমুdবাº । 
তথা িtিবধমুfপাতং মাহাtBং শমেয়nম ॥৮॥ 
 
যৈtতfপঠBেত সমBJ িনতBমায়তেন মম । 
সদা ন তিdেমাkBািম সািnধBং তt .ম িsত2 ॥৯॥ 
 
বিলpদােন পূজায়ামিgকােযF মেহাfসেব । 
সবFং মৈমতcিরতমুcাযFং 3াবBেমব চ ॥১০॥ 
 
জানতাঽজানতা বািপ বিলপূজাং তথা কৃতা2 । 
pতীিkষBামBহং pীতBা বিhেহামং তথাকৃত2 ॥১১॥ 
 
শরfকােল মহাপূজা িkয়েত যা চ বািষFকী । 
তসBাং মৈমতnাহাtBং 3étা ভিkসমিnতঃ ॥১২॥ 
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সবFাবাধািবিনমুFেkা ধনধানBসমিnতঃ । 
মনুেষBা মfpসােদন ভিবষBিত ন সংশয়ঃ ॥১৩॥ 
 
3étা মৈমতnাহাtBং তথা .চাfপtয়ঃ [ভাঃ । 
পরাkমং চ যুেdষু জায়েত িনভFয়ঃ পুমাº ॥১৪॥ 
 
িরপবঃ স&য়ং যািn কলBাণং .চাপপদBেত । 
নnেত চ কুলং পুংসাং মাহাtBং মম শৃ≠তা2 ॥১৫॥ 
 
শািnকমFিণ সবFt তথা dঃspদশFেন । 
gহপীড়াসু .চাgাস ুমাহাtBং শৃণুয়াnম ॥১৬॥ 
 
ওঁ ঐং bêং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং আং নমঃ ॥১৮॥ 
ওঁ ঐং ঔং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং dাং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং sীং নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥২৫॥ 
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ওঁ ঐং sêং নমঃ ॥২৬॥ 
 
উপসগFাঃ শমং যািn gহপীড়া� দারéণাঃ । 
dঃspং চ নৃিভদৃFLং সুspমুপজায়েত ॥১৭॥ 
 
বালgহািভভূতানাং বালানাং শািnকারক2 । 
সŋাতেভেদ চ নৃণাং iমtীকরণমুtম2 ॥১৮॥ 
 
dবৃFtানামেশষাণাং বলহািনকরং পর2 । 
রেkাভূতিপশাচানাং পঠনােদব নাশন2 ॥১৯॥ 
 
সবFং মৈমতnাহাtBং মম সিnিধকারক2 । 
প[পুñাঘFBধূৈপ� গnদীৈপsেথাtৈমঃ ॥২০॥ 
 
িবpাণাং .ভাজৈনেহFাৈমঃ .pাkণীৈয়রহিনFশ2 । 
অৈনB� িবিবৈধেভFাৈগঃ pদাৈনবFfসেরণ যা ॥২১॥ 
 
pীিতেমF িkয়েত সািsº সুকৃfসুচিরেত 3éেত । 
3éতং হরিত পাপািন তথাঽঽেরাগBং pয়cিত ॥২২॥ 
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রkাং কেরািত ভূেতেভBা জnনাং কীতFনং মম । 
যুেdষু চিরতং যেn dLৈদতBিনবহFণ2 ॥২৩॥ 
 
তিsÒ6 ুেত iবিরকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়েত । 
যু—ািভঃ Nতেয়া যা� যা� bhিষFিভঃ কৃতাঃ ॥২৪॥ 
 
bhণা চ কৃতাsাN pযch [ভাং মিত2 । 
অরেণB pাnের বািপ দাবািgপিরবািরতঃ ॥২৫॥ 
 
দসুBিভবFা বৃতঃ শূেনB গৃহীেতা বািপ শtéিভঃ । 
িসংহবBাãানুযােতা বা বেন বা বনহিsিভঃ ॥২৬॥ 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং bীং নমঃ ॥২৮॥ 
ওঁ ঐং .tাং নমঃ ॥২৯॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥৩০॥ 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥৩১॥ 
ওঁ ঐং ঐং নমঃ ॥৩২॥ 
ওঁ ঐং .pং নমঃ ॥৩৩॥ 
ওঁ ঐং dêং নমঃ ॥৩৪॥ 
ওঁ ঐং kূং নমঃ ॥৩৫॥ 
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ওঁ ঐং ঔং নমঃ ॥৩৬॥ 
 
রাjা kুেdন চাjেpা বেধBা বnগেতাঽিপ বা । 
আঘূিণFেতা বা বােতন িsতঃ .পােত মহাণFেব ॥২৭॥ 
 
পতfসু চািপ শে^ষু সংgােম ভৃশদারéেণ । 
সবFাবাধাসু .ঘারাসু .বদনাভBিদFেতাঽিপ বা ॥২৮॥ 
 
sরº মৈমতcিরতং নেরা মুেচBত সŋটাf । 
মম pভাবািfসংহাদBা দসBেবা iবিরণsথা ॥২৯॥ 
 
দূরােদব পলায়েn sরত�িরতং মম ॥৩০॥ 
 
ঋিষরéবাচ ॥৩১॥ 
 
ইতুB"া সা ভগবতী চি%কা চ%িবkমা ॥৩২॥ 
 
পশBতােমব .দবানাং তৈtবাnরধীয়ত । 
.তঽিপ .দবা িনরাতŋাঃ sািধকারানBথা পুরা ॥৩৩॥ 
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যjভাগভুজঃ সেবF চkুিবFিনহতারয়ঃ । 
iদতBা� .দবBা িনহেত [েm .দবিরেপৗ যুিধ ॥৩৪॥ 
 
জগািd¿ংিসিন তিsº মেহােgঽতুলিবkেম । 
িন[েm চ মহাবীেযF .শষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥৩৫॥ 
 
এবং ভগবতী .দবী সা িনতBািপ পুনঃ পুনঃ । 
সmূয় কুরéেত ভূপ জগতঃ পিরপালন2 ॥৩৬॥ 
 
ওঁ ঐং সূং নমঃ ॥৩৭॥ 
ওঁ ঐং .চং নমঃ ॥৩৮॥ 
ওঁ ঐং hূং নমঃ ॥৩৯॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥৪০॥ 
ওঁ ঐং kাং নমঃ ॥৪১॥ 
 
ওঁ য়ং য়ং য়ং রং রং রং ঠং ঠং ঠং ফÕ sাহা 
 
ইিত dাদেশাঽধBায়ঃ 
 
তৈয়তেnাহBেত িবEং iসব িবEং pসূয়েত । 
সা যািচতা চ িবjানং তুLা ঋিdং pয়cিত ॥৩৭॥ 
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বBাpং তৈয়তfসকলং bhা%ং মনুেজEর । 
মহাকালBা মহাকােল মহামারীsরêপয়া ॥৩৮॥ 
 
iসব কােল মহামারী iসব সৃ#ভFবতBজা । 
িsিতং কেরািত ভূতানাং iসব কােল সনাতনী ॥৩৯॥ 
 
ভবকােল নৃণাং iসব লkীবৃFিdpদা গেৃহ । 
iসবাভােব তথালkীিবFনাশােয়াপজায়েত ॥৪০॥ 
 
Nতা সmূিজতা পুৈñধূFপগnািদিভsথা। 
দদািত িবtং পুtাং� মিতং ধেমF গিতং [ভা2 ॥৪১॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
ফলNিতনFাম dাদেশাঽধBায়ঃ 
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tেয়াদেশাঽধBায়ঃ  
 
ধBান2 
 
ওঁ বালাকFম%লাভাসাং চতুবFাhং িtেলাচনা2 । 
পাশাŋুশবরাভীতীধFারয়nীং িশবাং ভেজ ॥ 
 
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং bীং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং ঔং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং hাং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥৬॥ 
ওঁ ঐং 3াং নমঃ ॥৭॥ 
ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥৮॥ 
 
ওঁ ঋিষরéবাচ ॥১॥ 
 
এতেt কিথতং ভূপ .দবীমাহাtBমুtম2 । 
এবং pভাবা সা .দবী যেয়দং ধায়Fেত জগf ॥২॥ 
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িবদBা তৈথব িkয়েত ভগবিdöুমায়য়া । 
তয়া tেমষ iবশB� তৈথবােনB িবেবিকনঃ ॥৩॥ 
 
.মাহBেn .মািহতাৈ�ব .মাহেমষBিn চাপের । 
তামুৈপিহ মহারাজ শরণং পরেমEরী2 ॥৪॥ 
 
আরািধতা iসব নৃণাং .ভাগsগFাপবগFদা ॥৫॥ 
 
মাকFে%য় উবাচ ॥৬॥ 
 
ইিত তসB বচঃ 3étা সুরথঃ স নরািধপঃ ॥৭॥ 
 
pিণপতB মহাভাগং তমৃিষং সংিশতbত2 । 
িনিবFে2াঽিতমমেtন রাজBাপহরেণন চ ॥৮॥ 
 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥৯॥ 
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ ॥১০॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১১॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১২॥ 
ওঁ ঐং lূং নমঃ ॥১৩॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ ॥১৪॥ 
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ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥১৫॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥১৬॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥১৭॥ 
ওঁ ঐং lীং নমঃ ॥১৮॥ 
 
জগাম সদBsপেস স চ iবেশBা মহামুেন । 
সnশFনাথFমmায়া নদীপুিলনসংিsতঃ॥৯॥ 
 
স চ iবশBsপেsেপ .দবীসূkং পরং জপº । 
.তৗ তিsº পুিলেন .দবBাঃ কৃtা মূিতFং মহীময়ী2 ॥১০॥ 
 
অহFণাং চkতুsসBাঃ পুñধূপািgতপFৈণঃ । 
িনরাহােরৗ যতাহােরৗ তnনেsৗ সমািহেতৗ ॥১১॥ 
 
দদতুেsৗ বিলং iচব িনজগাtাসৃgিkত2 । 
এবং সমারাধয়েতাি^িভবFৈষFযFতাtেনাঃ ॥১২॥ 
 
পিরতুLা জগdাtী pতBkং pাহ চি%কা ॥১৩॥ 
 
.দবুBবাচ ॥১৪॥ 
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যfpাথFBেত tয়া ভূপ tয়া চ কুলনnন । 
মtsfpাপBতাং সবFং পিরতLুা দদািম তf ॥১৫॥ 
 
মাকFে%য় উবাচ ॥১৬॥ 
 
তেতা বেb নৃেপা রাজBমিব◊ংশBনBজnিন । 
অৈtব চ িনজং রাজBং হতশtéবলং বলাf ॥১৭॥ 
 
.সাঽিপ iবশBsেতা jানং বেb িনিবF2মানসঃ । 
মেমতBহিমিত pাjঃ সŋিবচুBিতকারক2 ॥১৮॥ 
 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ ॥১৯॥ 
ওঁ ঐং hীং নমঃ ॥২০॥ 
ওঁ ঐং têং নমঃ ॥২১॥ 
ওঁ ঐং hূং নমঃ ॥২২॥ 
ওঁ ঐং pীং নমঃ ॥২৩॥ 
ওঁ ঐং ওঁ নমঃ ॥২৪॥ 
ওঁ ঐং সূং নমঃ ॥২৫॥ 
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ ॥২৬॥ 
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ ॥২৭॥ 
ওঁ ঐং .যৗং নমঃ ॥২৮॥ 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       207 

.দবুBবাচ ॥১৯॥ 
 
sৈlরেহািভনৃFপেত sং রাজBং pাpBেত ভবাº ॥২০॥ 
 
হtা িরপূনsিলতং তব তt ভিবষBিত ॥২১॥ 
 
মৃত� ভূয়ঃ স˘াপB জn .দবািdবsতঃ ॥২২॥ 
 
সাবিণFেকা নাম মনুভFবাº ভূিব ভিবষBিত ॥২৩॥ 
 
iবশBবয়F tয়া য� বেরাঽsেtাঽিভবািYতঃ ॥২৪॥ 
 
তং pযcািম সংিসৈdB তব jানং ভিবষBিত ॥২৫॥ 
 
মাকFে%য় উবাচ ॥২৬॥ 
 
ইিত দ া তেয়ােদFবী যথািভলিষতং বর2 ॥২৭॥ 
 
বভূবাnিহFতা সেদBা ভkBা তাভBামিভLুতা । 
এবং .দবBা বরং লbÌা সুরথঃ kিtয়ষFভঃ ॥২৮॥ 
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ওঁ ঐং ওং নমঃ ॥২৯॥ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
ইিত tেয়াদেশাঽধBায়ঃ 
 
সূযFা jn সমাসাদB সাবিণFভFিবতা মনুঃ ॥২৯॥ 
 
এবং .দবBা বরং লbÌা সুরথঃ kিtয়ষFভঃ । 
সূযFা jn সমাসাদB সাবিণFভFিবতা মনুঃ ॥ 
 
kীং ওঁ 
 
ইিত 3ীমাকFে%য়পুরােণ সাবিণFেক মnnের .দবীমাহােtB 
সুরথৈবশBেয়াবFরpদানং নাম tেয়াদেশাঽধBায়ঃ 
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শােপাdার ম(ঃ  
ওঁ hীং kীং 3ীং kাং kীং চি%কােদৈবB শাপনাশানুgহং  
কুরé কুরé sাহা ॥ 
 
উfকীলন ম(ঃ  
ওঁ 3ীং kীং hীং সpশিত চি%েক উfকীলনং  
কুরé কুরé sাহা ॥ 
 
মৃতসংজীবনী ম(ঃ  
ওঁ hীং hীং বং বং ঐং ঐং মৃতসংজীবিন িবেদB 
মৃতমুtাপেয়াtাপয় kীং hীং hীং বং sাহা ॥ 
 
শাপিবেমাচনম(ঃ 
ওঁ 3ীং 3ীং kীং hং ওঁ ঐং .kাভয় .মাহয় উfকীলয় 
উfকীলয় উfকীলয় ঠং ঠং ॥ 
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অথ নবাণFিবিধঃ 
 
3ীগণপিতজFয়িত 
 
ওঁ অসB 3ীনবাণFম(সB bhিবöুরédা ঋষয়ঃ 
গায়téBিöগনুLুভûnাংিস 
3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsেতBা .দবতাঃ ঐং বীজং hীং 
শিkঃ kীং কীলকং 3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsতী 
pীতBেথF নবাণFিসdBেথF জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
ঋষBািদনBাসঃ 
 
ওঁ bhিবöুরédঋিষেভBা নমঃ  
গায়téBিöগনুLুµ ছেnােভBা নমঃ  
মহাকালীমহালkীমহাসরsতীেদবতােভBা নমঃ 
ঐং বীজায় নমঃ 
hীং শkেয় নমঃ 
kীং কীলকায় নমঃ  
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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করনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং অŋুüাভBাং নমঃ  
 
ওঁ hীং তজFনীভBাং sাহা 
 
ওঁ kীং মধBমাভBাং বষÕ 
 
ওঁ চামু%াৈয় অনািমকাভBাং hং 
 
ওঁ িবেc কিনüকাভBাং .বৗষÕ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
করতলকরপৃüাভBাং অ^ায় ফÕ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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হৃদয়ািদনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ  
 
ওঁ hীং িশরেস sাহা  
 
ওঁ kীং িশখাৈয় বষÕ 
 
ওঁ চামু%াৈয় কবচায় hং 
 
ওঁ িবেc .নttয়ায় .বৗষÕ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc  
করতলকরপৃüাভBাং অ^ায় ফÕ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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অkরনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং নমঃ  
 
ওঁ hীং নমঃ 
 
ওঁ kীং নমঃ 
 
ওঁ চাং নমঃ 
 
ওঁ মুং নমঃ 
 
ওঁ ডাং নমঃ  
 
ওঁ iয়ং নমঃ 
 
ওঁ িবং নমঃ 
 
ওঁ .চং নমঃ  
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ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
িদÒনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং উদীৈচB নমঃ  
ওঁ hীং pাৈচB নমঃ 
ওঁ kীং দিkণাৈয় নমঃ  
ওঁ চামু%াৈয় pতীৈচB নমঃ 
ওঁ িবেc বায়ৈবB নমঃ  
ওঁ ঐং ঐশাৈনB নমঃ  
ওঁ hীং অেgৈয়B নমঃ  
ওঁ kীং iনঋFৈতB নমঃ 
ওঁ চামু%াৈয় ঊ¿Fাৈয় নমঃ 
ওঁ িবেc ভূৈমB নমঃ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
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ধBান2 
 
ওঁ খUং চkগেদষুচাপপিরঘাYূলং ভু[%ীং িশরঃ 
শŋং সnধতীং কৈরি^নয়নাং সবFাŋভূষাবৃতা2 । 
নীলাadBিতমাসBপাদদশকাং .সেব মহাকািলকাং 
যামেsৗfsিপেত হেরৗ কমলেজা হhং মধুং iকটভ2 ॥ 
 
অksoপর[ং গেদষুকুিলশং পdং ধনুঃ কুি%কাং 
দ%ং শিkমিসং চ চমF জলজং ঘrাং সুরাভাজন2 । 
শূলং পাশসুদশFেন চ দধতীং হৈsঃ pসnাননাং 
.সেব iসিরভমিদFনীিমহ মহালkীং সেরাজিsতা2 ॥ 
 
ঘrাশূলহলািন শŋমুসেল চkং ধনুঃ সায়কং 
হsাৈbদFধতীং ঘনাnিবলসcীতাং[তুলBpভা2 । 
.গৗরীেদহসমুdবাং িtজগতামাধারভূতাং মহা- 
পূবFামt সরsতীমনুভেজ [mািদৈদতBািদFনী2 ॥ 
 
ওঁ ঐং hীং অkমািলকাৈয় নমঃ 
 
ওঁ মাং মােল মহামােয় সবFশিksরêিপিণ । 
চতুবFগFëিয় নBsssােn িসিdদা ভব ॥ 
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ওঁ অিবìং কুরé মােল tং গhৃািম দিkেণ কের । 
জপকােল চ িসdBথFং pসীদ মম িসdেয় ॥ 
 
ওঁ অkমালািধপতেয় সুিসিdং .দিহ .দিহ 
সবFম(াথFসািধিন সাধয় সাধয় সবFিসিdং পিরকlয় 
পিরকlয় .ম sাহা ॥ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
ওঁ gহBািতgহBেগাpÚী tং গৃহাণাsfকৃতং জপ2 । 
িসিdভFবতু .ম .দিব tfpসাদাnেহEির ॥ 
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িবিনেয়াগঃ 
 
pথমমধBেমাtমচিরtাণাং bhািবöরুédা ঋষয়ঃ 
3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsেতBা .দবতাঃ 
গায়téBিöগনুLুভûnাংিস নnাশাকংভরীভীভাঃ শkয়ঃ 
রkদিnকাdগFা ◊ামরেয়Fা বীজািন অিgবায়ুসূযFা s ািন 
ঋগBজুঃসামেবদা ধBানািন সকলকামনািসdেয় 
3ীমহাকালীমহালkীমহাসরsতী  
pীতBেথF জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
করনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং sêং নমঃ অŋুüাভBাং নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং .Íং নমঃ তজFনীভBাং নমঃ ॥২॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ মধBমাভBাং নমঃ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ অনািমকাভBাং নমঃ ॥৪॥ 
ওঁ ঐং iìং নমঃ কিনüকাভBাং নমঃ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ করতলকরপৃüাভBাং নমঃ ॥৬॥ 
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খিUনী শূিলনী .ঘারা গিদনী চিkণী তথা । 
শিŋনী চািপনী বাণভু[%ীপিরঘায়ুধা  
অŋুüাভBাং নমঃ ॥১॥ 
 
ওঁ শূেলন পািহ .না .দিব পািহ খেUন চািmেক । 
ঘrাsেনন নঃ পািহ চাপজBািনঃsেনন চ  
তজFনীভBাং নমঃ ॥২॥ 
 
pাচBাং রk pতীচBাং চ চি%েক রk দিkেণ । 
◊ামেণনাtশূলসB উtরসBাং তেথEির  
মধBমাভBাং নমঃ ॥৩॥ 
 
ওঁ .সৗমBািন যািন রêপািণ itেলােকB িবচরিn .ত । 
যািন চাতBnেঘারািণ iত রkাsাংsথা ভুবং 
অনািমকাভBাং নমঃ ॥৪॥ 
 
ওঁ খUশূলগদাদীিন যািন চা^ািন .তঽিmেক । 
করপlবসŋীিন iতরsাº রk সবFতঃ  
কিনüকাভBাং নমঃ ॥৫॥ 
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ওঁ সবFsরêেপ সেবFেশ সবFশিkসমিnেত । 
ভেয়ভB^ািহ .না .দিব dেগF .দিব নেমাঽN .ত  
করতলকরপৃüাভBাং নমঃ ॥৬॥ 
 
হৃদয়ািদনBাসঃ 
 
ওঁ ঐং sêং নমঃ হৃদয়ায় নমঃ ॥১॥ 
ওঁ ঐং .Íং নমঃ িশরেস sাহা ॥২॥ 
ওঁ ঐং kীং নমঃ িশখাৈয় বষÕ ॥৩॥ 
ওঁ ঐং mূং নমঃ কবচায় hং॥৪॥ 
ওঁ ঐং iìং নমঃ .নttয়ায় .বৗষÕ ॥৫॥ 
ওঁ ঐং 3êং নমঃ অ^ায় ফÕ ॥৬॥ 
 
খিUনী শূিলনী .ঘারা গিদনী চিkণী তথা । 
শিŋনী চািপনী বাণভু[%ীপিরঘায়ুধা  
হৃদয়ায় নমঃ ॥১॥ 
 
ওঁ শূেলন পািহ .না .দিব পািহ খেUন চািmেক । 
ঘrাsেনন নঃ পািহ চাপজBািনঃ sেনন চ  
িশরেস sাহা ॥২॥ 
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pাচBাং রk pতীচBাং চ চি%েক রk দিkেণ । 
◊ামেণনাtশূলসB উtরসBাং তেথEির  
িশখাৈয় বষÕ ॥৩॥ 
 
ওঁ .সৗমBািন যািন রêপািণ itেলােকB িবচরিn .ত । 
যািন চাতBnেঘারািণ iত রkাsাংsথা ভুবং 
কবচায় hং॥৪॥ 
 
ওঁ খUশূলগদাদীিন যািন চা^ািন .তঽিmেক । 
করপlবসŋীিন iতরsাº রk সবFতঃ  
.নttয়ায় .বৗষÕ ॥৫॥ 
 
ওঁ সবFsরêেপ সেবFেশ সবFশিkসমিnেত । 
ভেয়ভB^ািহ .না .দিব dেগF .দিব নেমাঽN .ত  
অ^ায় ফÕ ॥৬॥ 
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ধBান2 
 
ওঁ িবdBdামসমpভাং মৃগপিতsnিsতাং ভীষণাং  
কনBািভঃ করবালেখটিবলসdsািভরােসিবতা2 । 
হৈs�kগদািসেখটিবিশখাং�াপং gণং তজFনীং 
িব◊াণামনলািtকাং শিশধরাং dগFাং িtেনtাং ভেজ ॥ 
 
ওঁ 
 
ইিত 3ী ত(dগFাসpশতী িবিনেয়াগ নBাস ধBানািদ 
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ঋেgেদাkং .দবীসূk2 
 
ওঁ অহং রéেdিভবFসুিভ�রামBহমািদৈতBরéত িবEেদৈবঃ । 
অহং িমtাবরéেণাভা িবভমFBহিমÄাgী অহমিEেনাভা  
॥১॥ 
 
অহং .সামমাহনসং িবভমFBহং tLারমুত পূষণং ভগ2 । 
অহং দধািম dিবণং হিব—েত  
সুpােবB যজমানায় সুnেত ॥২॥ 
 
অহং রাÏ সŋমনী বসূনাং িচিকতুষী pথমা যিjয়ানা2 । 
তাং মা .দবা বBদধুঃ পুরétা  
ভূিরsাtাং ভূযFBেবশয়nী2 ॥৩॥ 
 
ময়া .সা অnমিt .যা িবপশBিত  
যঃ pািণিত য ঈং শৃেণাতুBk2 । 
অমnেবা মাং ত উপিkয়িn  
3éিধ 3éত 3িdবং .ত বদািম ॥৪॥ 
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অহেমব sয়িমদং বদািম জুLং .দেবিভরéত মানুেষিভঃ । 
যং কামেয় তং তমুgং কৃেণািম  
তং bhাণং তমৃিষং তং সুেমধা2 ॥৫॥ 
 
অহং রédায় ধনুরা তেনািম bhিdেষ শরেব হnবা উ । 
অহং জনায় সমদং কৃেণামBহং দBাবাপৃিথবী আ িবেবশ  
॥৬॥ 
 
অহং সুেব িপতরমসB মূধFº মম .যািনরpÌnঃ সমুেd । 
তেতা িব িতেü ভুবনান ুিবেEা 
তামূং দBাং ব—Fেণাপ sৃশািম ॥৭॥ 
 
অহেমব বাত ইব pবামBারভমাণা ভুবনািন িবEা । 
পেরা িদবা পর এনা পৃিথৈবBতাবতী মিহনা সং বভূব ॥৮॥ 
 
ওঁ 
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ত(রêপেnবী সূk2 
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ  
ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
ওঁ ঐং হêং নমঃ  
ওঁ ঐং kীং নমঃ  
ওঁ ঐং .রৗং নমঃ  
ওঁ ঐং ^ীং নমঃ  
ওঁ ঐং mীং নমঃ  
ওঁ ঐং pêং নমঃ  
ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ  
ওঁ ঐং ^ীং নমঃ  
ওঁ ঐং gêং নমঃ  
ওঁ ঐং bীং নমঃ  
ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
ওঁ ঐং লূং নমঃ  
ওঁ ঐং lূং নমঃ  
ওঁ ঐং dাং নমঃ  
ওঁ ঐং kাং নমঃ  
ওঁ ঐং k mীং নমঃ  
ওঁ ঐং .gৗং নমঃ  
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ওঁ ঐং sং নমঃ  
ওঁ ঐং têং নমঃ  
ওঁ ঐং ˇkূং নমঃ  
ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
ওঁ ঐং 6ীং নমঃ  
ওঁ ঐং mূং নমঃ  
ওঁ ঐং kূং নমঃ  
ওঁ ঐং শাং নমঃ  
ওঁ ঐং 7হীং নমঃ  
ওঁ ঐং ^ূং নমঃ  
ওঁ ঐং lীং নমঃ  
ওঁ ঐং লীং নমঃ  
ওঁ ঐং সং নমঃ  
ওঁ ঐং লূং নমঃ  
ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ  
ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
ওঁ ঐং জূং নমঃ  
ওঁ ঐং ˜8 লÚীং নমঃ  
ওঁ ঐং sীং নমঃ  
ওঁ ঐং kাং নমঃ  
ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
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ওঁ ঐং হং নমঃ  
ওঁ ঐং hীং নমঃ  
ওঁ ঐং k ্রêং নমঃ  
ওঁ ঐং .dৗং নমঃ  
ওঁ ঐং kূং নমঃ  
ওঁ ঐং গাং নমঃ  
ওঁ ঐং সং নমঃ  
ওঁ ঐং 7sাং নমঃ  
ওঁ ঐং Íীং নমঃ  
ওঁ ঐং sাং নমঃ  
ওঁ ঐং lূং নমঃ  
ওঁ ঐং .Íং নমঃ  
ওঁ ঐং ওং নমঃ  
ওঁ ঐং ˇmীং নমঃ  
ওঁ ঐং hাং নমঃ  
ওঁ ঐং ওঁ নমঃ  
ওঁ ঐং hূং নমঃ  
ওঁ ঐং হêং নমঃ  
ওঁ ঐং নং নমঃ  
ওঁ ঐং sাং নমঃ  
ওঁ ঐং বং নমঃ  
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ওঁ ঐং মং নমঃ  
ওঁ ঐং 0kীং নমঃ  
ওঁ ঐং শাং নমঃ  
ওঁ ঐং লং নমঃ  
ওঁ ঐং iভং নমঃ  
ওঁ ঐং lূং নমঃ  
ওঁ ঐং .হৗং নমঃ  
ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
ওঁ ঐং .চং নমঃ  
ওঁ ঐং 9 kীং নমঃ  
ওঁ ঐং h্ রীং নমঃ  
ওঁ ঐং k্ লÚীং নমঃ  
ওঁ ঐং পূং নমঃ  
ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
ওঁ ঐং ◊êং নমঃ  
ওঁ ঐং o^ীং নমঃ  
 
ইিত ত(রêপেnবীসূk2 
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অথ তে(াkং .দবীসূk2 
 
নেমা .দৈবB মহােদৈবB িশবাৈয় সততং নমঃ । 
নমঃ pকৃৈতB ভdাৈয় িনয়তাঃ pণতাঃ s তা2 ॥১॥ 
 
.রৗdাৈয় নেমা িনতBাৈয় .গৗৈয়F ধাৈtB নেমা নমঃ । 
.জBাfsাৈয় .চnুরêিপৈণB সুখাৈয় সততং নমঃ ॥২॥ 
 
কলBাৈণB pণতাং বৃৈdB িসৈdB কুেমFা নেমা নমঃ । 
iনঋFৈতB ভূভৃতাং লৈkB শবFাৈণB .ত নেমা নমঃ ॥৩॥ 
 
dগFাৈয় dগFপারাৈয় সারাৈয় সবFকািরৈণB । 
খBাৈতB তৈথব কৃöাৈয় ধূmাৈয় সততং নমঃ ॥৪॥ 
 
অিতেসৗমBািতেরৗdাৈয় নতাsৈসB নেমা নমঃ । 
নেমা জগfpিতüাৈয় .দৈবB কৃৈতB নেমা নমঃ ॥৫॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু িবöুমােয়িত শিbতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৬॥ 
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যা .দবী সবFভূেতষু .চতেনতBিভধীয়েত । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৭॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু বুিdরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৮॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু িনdারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥৯॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু kুধারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১০॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু ছায়ারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১১॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু শিkরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১২॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু তৃöারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৩॥ 
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যা .দবী সবFভূেতষু kািnরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৪॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু জািতরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৫॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু লjারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৬॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু শািnরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৭॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু 3dারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৮॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু কািnরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥১৯॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু লkীরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২০॥ 
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যা .দবী সবFভূেতষু বৃিtরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২১॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু sৃিতরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২২॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু দয়ারêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২৩॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু তু#রêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২৪॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু মাতৃরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২৫॥ 
 
যা .দবী সবFভূেতষু ◊ািnরêেপণ সংিsতা । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২৬॥ 
 
ইিÄয়াণামিধüাtী ভূতানাং চািখেলষু যা । 
ভূেতষু সততং তৈসB বBাৈpB .দৈবB নেমা নমঃ ॥২৭॥ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       232 

িচিতরêেপণ যা কৃfsেমতô বBাপB িsতা জগf । 
নমsৈসB নমsৈসB নমsৈসB নেমা নমঃ ॥২৮॥ 
 
Nতা সুৈরঃ পূবFমভীLসং3য়াtথা  
সুেরেÄণ িদেনষু .সিবতা । 
কেরাত ুসা নঃ [ভেহতুরীEরী 
[ভািন ভdাণBিভহh চাপদঃ ॥২৯॥ 
 
যা সা˘তং .চাdতৈদতBতািপৈতরsািভরীশা  
চ সুৈরনFমসBেত । 
যা চ sৃতা তfkণেমব হিn নঃ 
সবFাপেদা ভিkিবনmমূিতFিভঃ ॥৩০॥ 
 
ওঁ 
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অথ pাধািনকং রহসB2 
 
ওঁ অসB 3ীসpশতীরহসBtয়সB নারায়ণ ঋিষরনুLুµ  
ছnঃ মহাকালীমহালkীমহাসরsেতBা .দবতা 
যেথাkফলাবাpBথFং জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
রােজাবাচ 
 
ভগবnবতারা .ম চি%কায়াëেযািদতাঃ। 
এেতষাং pকৃিতং bhº pধানং বkুমহFিস॥১॥ 
 
আরাধBং যnয়া .দবBাঃ sরêপং .যন চ িdজ । 
িবিধনা bêিহ সকলং যথাবfpণতসB .ম ॥২॥ 
 
ঋিষরéবাচ  
 
ইদং রহসBং পরমমনােখBয়ং pচkBেত । 
ভেkাঽসীিত ন .ম িকótবাবাচBং নরািধপ ॥৩॥ 
 
সবFসBাদBা মহালkীি^gণা পরেমEরী । 
লkBালkBsরêপা সা বBাপB কৃfsং বBবিsতা ॥৪॥ 
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মাতুিলŋং গদাং .খটং পানপাtং চ িব◊তী । 
নাগং িলŋং চ .যািনং চ িব◊তী নৃপ মূdFিন ॥৫॥ 
 
তpকাóনবণFাভা তpকাóনভূষণা । 
শূনBং তদিখলং .sন পূরয়ামাস .তজসা ॥৬॥ 
 
শূনBং তদিখলং .লাকং িবেলাকB পরেমEরী । 
বভার পরমং রêপং তমসা .কবেলন িহ ॥৭॥ 
 
সা িভnা¬নসংকাশা দং›ািŋতবরাননা । 
িবশালেলাচনা নারী বভূব তনুমধBমা ॥৮॥ 
 
খUাপাtিশরঃেখৈটরলংকৃতচতুভূFজা । 
কবnহারং িশরসা িব◊াণা িহ িশরঃsজ2 ॥৯॥ 
 
সা .pাবাচ মহালkীং তামসী pমেদাtমা । 
নাম কমF চ .ম মাতেদFিহ তুভBং নেমা নমঃ ॥১০॥ 
 
তাং .pাবাচ মহালkীsামসীং pমেদাtমা2 । 
দদািম তব নামািন যািন কমFািণ তািন .ত ॥১১॥ 
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মহামায়া মহাকালী মহামারী kুধা তষৃা । 
িনdা তöৃা iচকবীরা কালরািtdFরতBয়া ॥১২॥ 
 
ইমািন তব নামািন pিতপাদBািন কমFিভঃ । 
এিভঃ কমFািণ .ত jাtা .যাঽধীেত .সাঽ<ুেত সুখ2 
॥১৩॥ 
 
তািমতুB"া মহালkীঃ sরêপমপরং নৃপ । 
স ােখBনািত[েdন gেণেনnুpভং দেদৗ ॥১৪॥ 
 
অkমালাŋুশধরা বীণাপুsকধািরণী । 
সা বভূব বরা নারী নামানBৈসB চ সা দেদৗ ॥১৫॥ 
 
মহািবদBা মহাবাণী ভারতী বাÔ সরsতী । 
আযFা bাhী কামেধনুেবFদগভFা চ ধীEরী ॥১৬॥ 
 
অেথাবাচ মহালkীমFহাকালীং সরsতী2 । 
যুবাং জনয়তাং .দেবBৗ িমথুেন sানরুêপতঃ ॥১৭॥ 
 
ইতুB"া .ত মহালkীঃ সসজF িমথুনং sয়2 । 
িহরণBগেভ± রéিচেরৗ ^ীপুংেসৗ কমলাসেনৗ ॥১৮॥ 
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bhº িবেধ িবিরেóিত ধাতিরতBাহ তং নর2 । 
3ীঃ পেd কমেল লkীতBাহ মাতা চ তাং ি^য়2 ॥১৯॥ 
 
মহাকালী ভারতী চ িমথুেন সৃজতঃ সহ । 
এতেয়ারিপ রêপািণ নামািন চ বদািম .ত ॥২০॥ 
 
নীলকÿং রkবাhং .Eতাŋং চÄেশখর2 । 
জনয়ামাস পুরéষং মহাকালী িসতাং ি^য়2 ॥২১॥ 
 
স রédঃ শŋরঃ sাণুঃ কপদË চ িtেলাচনঃ । 
tয়ী িবদBা কামেধনুঃ সা ^ী ভাষাkরা sরা ॥২২॥ 
 
সরsতী ি^য়ং .গৗরীং কৃöং চ পুরéষং নৃপ । 
জনয়ামাস নামািন তেয়ারিপ বদািম .ত ॥২৩॥ 
 
িবöুঃ কৃেöা হৃষীেকেশা বাসুেদেবা জনাদFনঃ । 
উমা .গৗরী সতী চ%ী সুnরী সুভগা িশবা ॥২৪॥ 
 
এবং যুবতয়ঃ সদBঃ পুরéষtং pেপিদের । 
চkু—েnা নু পশBিn .নতেরঽতিdেদা জনাঃ ॥২৫॥ 
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bhেণ pদেদৗ পtীং মহালkীনৃFপ tয়ী2 । 
রédায় .গৗরীং বরদাং বাসুেদবায় চ ি3য়2 ॥২৬॥ 
 
sরয়া সহ সংভূয় িবিরেóাঽ%মজীজনf । 
িবেভদ ভগবাº রédsô .গৗয়Fা সহ বীয়Fবাº ॥২৭॥ 
 
অ%মেধB pধানািদ কাযFজাতমভূnৃপ । 
মহাভূতাtকং সবFং জগfsাবরজŋাম2 ॥২৮॥ 
 
পুেপাষ পালয়ামাস তlkBা সহ .কশবঃ । 
সংজহার জগfসবFং সহ .গৗয়Fা মেহEরঃ ॥২৯॥ 
 
মহালkীমFহারাজ সবFস ময়ীEরী । 
িনরাকারা চ সাকারা iসব নানািভধানভৃf ॥৩০॥ 
 
নামাnৈরিনFরêৈপBষা নাmা নােনBন .কনিচf ॥৩১॥ 
 
ওঁ 
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অথ iবকৃিতকং রহসB2 
 
ঋিষরéবাচ 
 
ওঁ িtgণা তামসী .দবী সাি কী যা িtেধািদতা । 
সা শবFা চি%কা dগFা ভdা ভগবতীেযFেত ॥১॥ 
 
.যাগিনdা হেররékা মহাকালী তেমাgণা । 
মধুৈকটভনাশাথFং যাং তুLাবাmুজাসনঃ ॥২॥ 
 
দশব‰া দশভুজা দশপাদা¬নpভা । 
িবশালয়া রাজমানা িtংশেlাচনমালয়া ॥৩॥ 
 
sুরdশনদং›া সা ভীমরêপািপ ভূিমপ । 
রêপেসৗভাগB কাnীনাং সা pিতüা মহাি3য়ঃ ॥৪॥ 
 
খUবাণগদাশূলচkশŋভু[ি%ভৃf । 
পিরঘং কামুFকং শীষFং িনে�Bাতdéিধরং দেধৗ ॥৫॥ 
 
এষা সা iবöবী মায়া মহাকালী dরতBয়া । 
আরািধতা বশীকুয়Fাf পূজাকতুF�রাচর2 ॥৬॥ 
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সবFেদবশরীেরেভা যাঽঽিবভূFতািমতpভা । 
িtgণা সা মহালkীঃ সাkাnিহষমিদFনী ॥৭॥ 
 
.Eতাননা নীলভুজা সুেEতsনম%লা । 
রkমধBা রkপদা নীলজেŋারéরénদা ॥৮॥ 
 
সুিচtজঘনা িচtমালBাmরিবভূষণা । 
িচtানুেলপনা কািnরêপেসৗভাগBশািলনী ॥৯॥ 
 
অLাদশভুজা পূজBা সা সহsভুজা সতী । 
আয়ুধানBt বkBেn দিkণাধঃকরkমাf ॥১০॥ 
 
অkমালা চ কমলং বােণাঽিসঃ কুিলশং গদা । 
চkং িtশূলং পর[ঃ শেŋা ঘrা চ পাশকঃ ॥১১॥ 
 
শিkদF%�মF চাপং পানপাtং কম%লুঃ । 
অলংকৃতভুজােমিভরায়ুৈধঃকমলাসনা2 ॥১২॥ 
 
সবFেদবময়ীমীশাং মহালkীিমমাং নৃপ । 
পূজেয়fসবFেলাকানাং স .দবানাং pভুভFেবf ॥১৩॥ 
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.গৗরীেদহাfসমুdূতা যা সৈ কgণা3য়া । 
সাkাfসরsতী .pাkা [mাসুর িনবিহFণী ॥১৪॥ 
 
দেধৗ চাLভুজা বাণমুসেল শূলচkভৃf । 
শŋং ঘrাং লাŋলং চ কামুFকং বসুধািধপ ॥১৫॥ 
 
এষা সmূিজতা ভkBা সবFjtং pয়cিত । 
িন[mমিথনী .দবী [mাসুরিনবিহFণী ॥১৬॥ 
 
ইতুBkািন sরêপািণ মূতËনাং তব পািথFব । 
উপাসনং জগnাতুঃ পৃথগাসাং িনশাময় ॥১৭॥ 
 
মহালkীযFদা পূজBা মহাকালী সরsতী । 
দিkেণাtরেয়াঃ পূেজB পৃüেতা িমথুনtয়2 ॥১৮॥ 
 
িবিরিóঃ sরয়া মেধB রéেdা .গৗয়Fা  চ দিkেণ । 
বােম লkBা হৃষীেকশঃ পুরেতা .দবতাtয়2 ॥১৯॥ 
 
অLাদশভুজা মেধB বােম চাসBা দশাননা । 
দিkেণঽLভুজা লkীমFহতীিত সমচFেয়f ॥২০॥ 
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অLাদশভুজা iচষা যদা পূজBা নরািধপ । 
দশাননা চাLভুজা দিkেণাtরেয়াsদা ॥২১॥ 
 
কালমৃতূB চ সmূেজBৗ সবFািরLpশাnেয় । 
যদা চাLভুজা পূজBা [mাসুরিনবিহFণী ॥২২॥ 
 
নবাসBাঃ শkয়ঃ পূজBাsদা রédিবনায়েকৗ । 
নেমা .দবBা ইিত .sাৈtমFহালkীং সমচFেয়f ॥২৩॥ 
 
অবতারtয়াচFায়াং .sাtম(াsদা3য়াঃ । 
অLাদশভুজা iচষা পূজBা মিহষমিদFনী ॥২৪॥ 
 
মহালkীমFহাকালী iসব .pাkা সরsতী । 
ঈEরী পুণBপাপানাং সবFেলাকমেহEরী ॥২৫॥ 
 
মিহষাnকরী .যন পূিজতা স জগfpভুঃ । 
পূজেয়jগতাং ধাtীং চি%কাং ভkবfসলা2 ॥২৬॥ 
 
অঘFBিদিভরলংকাৈরগFnপুৈñsথাkৈতঃ । 
ধূৈপদËৈপ� iনেবৈদBনFানাভkBসমিnৈতঃ ॥২৭॥ 
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রéিধরােkন বিলনা মাংেসন সুরয়া নপৃ । 
(বিলমাংসািদ পূেজয়ং িবpবজFBা মেয়িরতা ॥২৮॥ 
 
.তষাং িকল সুরামাংৈসেনFাkা পূজা নৃপ kিচf ।) 
pণামাচমনীেয়ন চnেনন সুগিnনা ॥ 
 
সকপূFৈর� তাmূৈলভFিkভাবসমিnৈতঃ । 
বামভােগঽgেতা .দবBািûnশীষFং মহাসুর2 ॥২৯॥ 
 
পূজেয়nিহষং .যন pাpং সযুজBমীশয়া । 
দিkেণ পুরতঃ িসংহং সমgং ধমFমীEর2 ॥৩০॥ 
 
বাহনং পূজেয়েdবBা ধৃতং .যন চরাচর2 । 
কুয়Fাc sবনং ধীমাংsসBা একাgমানসঃ ॥৩১॥ 
 
ততঃ কৃতা¬িলভূFtা Nবীত চিরৈতিরৈমঃ । 
এেকন বা মধBেমন iনেকেনতরেয়ািরহ ॥৩২॥ 
 
চিরতাধFং তু ন জেপjপিYdমবাpুয়াf । 
pদিkণানমsারাº কৃtা মূি÷F কৃতা¬িলঃ ॥৩৩॥ 
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kমাপেয়jগdাtীং মুhমুFhরতিÄতঃ । 
pিতে≤াকং চ জুhয়াfপায়সং িতলসিপFষা ॥৩৪॥ 
 
জুhয়ােfsাtমৈ(বFা চি%কাৈয় [ভং হিবঃ । 
ভূেয়া নামপৈদেদFবীং পূজেয়fসুসমািহতঃ ॥৩৫॥ 
 
pয়তঃ pা¬িলঃ phঃ pণমBােরাপB চাtিন । 
সুিচরং ভাবেয়দীশাং চি%কাং তnেয়া ভেবf ॥৩৬॥ 
 
এবং যঃ পূজেয়dkBা pতBহং পরেমEরী2 । 
ভু"া .ভাগাº যথাকামং .দবীসায়ুজBমাpুয়াf ॥৩৭॥ 
 
.যা ন পূজয়েত িনতBং চি%কাং ভkবfসলা2 । 
ভsীকৃতBাসB পুণBািন িনদFেহfপরেমEরী ॥৩৮॥ 
 
তsাfপূজয় ভূপাল সবFেলাকমেহEরী2 । 
যেথােkন িবধােনন চি%কাং সুখমাpBিস ॥৩৯॥ 
 
ওঁ 
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অথ মূিতFরহসB2  
 
ঋিষরéবাচ 
 
ওঁ নnা ভগবতী নাম যা ভিবষBিত নnজা । 
Nতা সা পূিজতা ভkBা বশীকুয়Fাjগtয়2 ॥১॥ 
 
কনেকাtমকািnঃ সা সুকািnকনকাmরা । 
.দবী কনকবণFাভা কনেকাtমভূষণা ॥২॥ 
 
কমলাŋুশপাশাৈbরলংকৃতচতুভুFজা । 
ইিnরা কমলা লkীঃ সা 3ী রékাmুজাসনা ॥৩॥ 
 
যা রkদিnকা নাম .দবী .pাkা ময়ানঘ । 
তসBাঃ sরêপং বkBািম শৃণু সবFভয়াপহ2 ॥৪॥ 
 
রkাmরা রkবণFা রkসবFাŋভূষণা । 
রkায়ুধা রkেনtা রkেকশািতভীষণা ॥৫॥ 
 
রkতীkনখা রkদশনা রkদিnকা । 
পিতং নারীবানুরkা .দবী ভkং ভেজjন2 ॥৬॥ 
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বসুেধব িবশালা সা সুেমরéযুগলsনী । 
দীেঘ± লmাবিতsূেলৗ তাবতীব মেনাহেরৗ ॥৭॥ 
 
ককFশাবিতকােnৗ .তৗ সবFানnপেয়ািনধী । 
ভkাº সmায়েয়েdবী সবFকামdেঘৗ sেনৗ ॥৮॥ 
 
খUং পাtং চ মুসলং লাŋলং চ িবভিতF সা । 
আখBাতা রkচামু%া .দবী .যােগEরীিত চ ॥৯॥ 
 
অনয়া বBাpমিখলং জগfsাবরজŋম2 । 
ইমাং যঃ পূজেয়dkBা স বBােpািত চরাচর2 ॥১০॥ 
 
(ভু"া .ভাগাº যথাকামং .দবীসায়ুজBমাpুয়াf ।) 
অধীেত য ইমং িনতBং রkদnBা বপুঃsব2 । 
তং সা পিরচেরেdবী পিতং িpয়িমবাŋনা ॥১১॥ 
 
শাকmরী নীলবণFা নীেলাfপলিবেলাচনা । 
গmীরনািভি^বলীিবভূিষততনূদরী ॥১২॥ 
 
সুককFশসেমাtুŋবৃtপীনঘনsনী । 
মু#ং িশলীমুখাপূণFং কমলং কমলালয়া ॥১৩॥ 
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পুñপlবমূলািদফলাঢBং শাকসóয়2 । 
কামBানnরৈসযুFkং kুtৃM ৃতুBভয়াপহ2 ॥১৪॥ 
 
কামুFকং চ sুরfকািn িব◊তী পরেমEরী । 
শাকmরী শতাkী সা iসব dগFা pকীিতFতা ॥১৫॥ 
 
িবেশাকা dLদমনী শমনী dিরতাপদা2 । 
উমা .গৗরী সতী চ%ী কািলকা সা চ পাবFতী ॥১৬॥ 
 
শাকmরীং Nবº ধBায়¬পº সmূজয়nমº । 
অkBBম<ুেত শীãমnপানামৃতং ফল2 ॥১৭॥ 
 
ভীমািপ নীলবণFা সা দং›াদশনভাসুরা । 
িবশালেলাচনা নারী বৃtপীনপেয়াধরা ॥১৮॥ 
 
চÄহাসং চ ডমরéং িশরঃ পাtং চ িব◊তী । 
একিবরা কালরািtঃ iসেবাkা কামদা Nতা ॥১৯॥ 
 
.তেজাম%লdধFষFা ◊ামরী িচtকািnভৃf । 
িচtানুেলপনা .দবী িচtাভরণভূিষতা ॥২০॥ 
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িচt◊মরপািণঃ সা মহামারীিত গীয়েত । 
ইেতBতা মূতFেয়া .দবBা যাঃ খBাতা বসুধািধপ ॥২১॥ 
 
জগnাতু�ি%কায়াঃ কীিতFতাঃ কামেধনবঃ । 
ইদং রহসBং পরমং ন বাচBং কসBিচ য়া ॥২২॥ 
 
বBাখBানং িদবBমূতËনামভীLফলদায়ক2 । 
তsাf সবFpয়েtন .দবীং জপ িনরnর2 ॥২৩॥ 
 
সpজnািজFৈতেঘFাৈরbFhহতBাসৈমরিপ । 
পাঠমেtণ ম(াণাং মুচBেত সবFিকিlৈষঃ ॥২৪॥ 
 
.দবBা ধBানং ময়া খBাতং gহBাdুহBতরং মহf । 
তsাf সবFpয়েtন সবFকামফলpদ2 ॥২৫॥ 
 
(এতসBাëং pসােদন সবFমােনBা ভিবষBিস । 
সবFরêপময়ীেদবী সবFং .দবীময়ং জগf । 
অেতাঽহং িবEরêপাং তাং নমািম পরেমEরী2 ॥২৬॥) 
 
ওঁ 
 



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       248 

kমা pাথFনা 
 
অপরাধসহsািণ িkয়েnঽহিনFশং ময়া । 
দােসাঽয়িমিত মাং মtা kমs পরেমEির ॥১॥ 
 
আবাহনং ন জানািম ন জানািম িবসজFন2 । 
পূজাং iচব ন জানািম kমBতাং পরেমEির ॥২॥ 
 
ম(হীনং িkয়াহীনং ভিkহীনং সুেরEির । 
যfপূিজতং ময়া .দিব পিরপূণFং তদN .ম ॥৩॥ 
 
অপরাধশতং কৃtা জগদেmিত .চাcেরf । 
যাং গিতং সমবােpািত ন তাং bhাদয়া সুরাঃ ॥৪॥ 
 
সাপরােধাঽিs শনণং pাpëাং জগদিmেক । 
ইদানীমনুকেmBাঽহং যেথcিস তথা কুরé ॥৫॥ 
 
অjানািdsৃেত◊FnBা যnূBনমিধকং কৃত2 । 
তfসবFং kমBতাং .দিব pসীদ পরেমEির ॥৬॥ 
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কােমEির জগnাতঃ সিcদানnিবgেহ । 
গৃহাণাচFািমমাং pীতBা pসীদ পরেমEির ॥৭॥ 
 
gহBািত gহBেগাpÚী tং গৃহাণাsfকৃতং জপ2 । 
িসিdভFবতু .ম .দিব tfpসাদাfসুেরEির ॥৮॥ 
 
ওঁ 
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অথ dগFাdািtংশnামমালা 
 
dগFা dগFািতFশমনী dগFাপিdিনবািরণী । 
dগFমেcিদনী dগFসািধনী dগFনািশনী ॥১॥ 
 
dগFেতাdািরণী dগFািনহ(ী dগFমাপহা । 
dগFমjানদা dগFৈদতBেলাকদবানলা ॥২॥ 
 
dগFমা dগFমেলাকা dগFমাtsরêিপণী । 
dগFমাগFpদা dগFমিবদBা dগFমাি3তা ॥৩॥ 
 
dগFমjানসংsানা dগFমধBানভািসনী । 
dগFেমাহা dগFমগা dগFমাথFsরêিপণী ॥৪॥ 
 
dগFমাসুরসংহ(ী dগFমায়ুধধািরণী । 
dগFমাŋী dগFমতা dগFমBা dগFেমEরী ॥৫॥ 
 
dগFভীমা dগFভামা dগFভা dগFদািরণী । 
নামাবিলিমমাং যN dগFায়া মম মানবঃ ॥৬॥ 
 
পেঠf সবFভয়াnুেkা ভিবষBিত ন সংশয়ঃ ॥৭॥ওঁ 
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অথ .দবBপরাধkমাপনেsাt2  
 
ন ম(ং .না য(ং তদিপ চ ন জােন Nিতমেহা 
ন চাhানং ধBানং তদিপ চ ন জােন Nিতকথাঃ । 
ন জােন মুdােs তদিপ চ ন জােন িবলপনং  
পরং জােন মাতëদনুসরণং .kশহরণ2 ॥১॥ 
 
িবেধরjােনন dিবণিবরেহণালসতয়া  
িবেধয়াশকBtাtব চরণেয়াযFা চুBিতরভূf । 
তেদতf knবBং জনিন সকেলাdািরিণ িশেব  
কুপুেtা জােয়ত kিচদিপ কুমাতা ন ভবিত ॥২॥ 
 
পৃিথবBাং পুtােs জনিন বহবঃ সিn সরলাঃ  
পরং .তষাং মেধB িবরলতরেলাঽহং তব সুতঃ । 
মদীেয়াঽয়ং তBাগঃ সমুিচতিমদং .না তব িশেব  
কুপুেtা জােয়ত kিচদিপ কুমাতা ন ভবিত ॥৩॥ 
 
জগnাতমFাতsব চরণেসবা ন রিচতা  
ন বা দtং .দিব dিবণমিপ ভূয়sব ময়া । 
তথািপ tং .sহং মিয় িনরéপমং যfpকুরéেষ  
কুপুেtা জােয়ত kিচদিপ কুমাতা ন ভবিত ॥৪॥ 
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পিরতBkা .দবা িবিবধিবধেসবাকুলতয়া  
ময়া পóাশীেতরিধকমপনীেত তু বয়িস । 
ইদানীং .চnাতsব যিদ কৃপা নািপ ভিবতা  
িনরালেmা লেmাদরজনিন কং যািম শরণ2 ॥৫॥ 
 
Eপােকা জlােকা ভবিত মধুপােকাপমিগরা  
িনরাতেŋা রেŋা িবহরিত িচরং .কা}কনৈকঃ । 
তবাপেণF কেণF িবশিত মনুবেণF ফলিমদং  
জনঃ .কা জানীেত জনিন জননীয়ং জপিবেধৗ ॥৬॥ 
 
িচতাভsােলেপা গরলমশনং িদoপটধেরা  
জটাধারী কেÿ ভুজগপিতহারী প[পিতঃ । 
কপালী ভূেতেশা ভজিত জগদীৈশকপদবীং  
ভবািন tfপািণgহণপিরপা$ফলিমদ2 ॥৭॥ 
 
ন .মাkসBাকাংkা ভবিবভববাYািপ চ ন .ম  
ন িবjানােপkা শিশমুিখ সুেখcািপ ন পুনঃ । 
অতëাং সংযােচ জনিন জননং যাতু মম iব  
মৃড়ানী রédাণী িশব িশব ভবানীিত জপতঃ ॥৮॥ 
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নারািধতািস িবিধনা িবিবেধাপচৈরঃ  
িকং রékিচnনপৈরনF কৃতং বেচািভঃ । 
শBােম tেমব যিদ িকóন ময়Bনােথ  
ধেfস কৃপামুিচতমm পরং তৈবব ॥৯॥ 
 
আপfসু মgঃ sরণং tদীয়ং  
কেরািম dেগF করéণাণFেবিশ । 
iনতcঠtং মম ভাবেয়থাঃ  
kুধাতৃষাতFা জননীং sরিn ॥১০॥ 
 
জগদm িবিচtমt িকং পিরপূণFা করéণািs .চnিয় । 
অপরাধপরmরাপরং ন িহ মাতা সমুেপkেত সুত2 
॥১১॥ 
 
মfসমঃ পাতকী নািs পাপìী tfসমা ন িহ । 
এবং jাtা মহােদিব যথােযাগBং তথা কুরé ॥১২॥ 
 
ওঁ 
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িসdকুি¬কােsাt2 
 
িশব উবাচ 
 
শৃণু .দিব pবkBািম কুি¬কােsাtমুtম2 । 
.যন ম(pভােবণ চ%ীজাপঃ [েভা ভেবf ॥১॥ 
 
ন কবচং নাগFলােsাtং কীলকং ন রহসBক2 । 
ন সূkং নািপ ধBানং চ ন নBােসা ন চ বাচFন2 ॥২॥ 
 
কুি¬কাপাঠমােtণ dগFাপাঠফলং লেভf । 
অিত gহBতরং .দিব .দবানামিপ dলFভ2 ॥৩॥ 
 
.গাপনীয়ং pয়েtন sেয়ািনিরব পাবFিত । 
মারণং .মাহনং বশBং smেনাcাটনািদক2 । 
পাঠমােtণ সংিসেdBf কুি¬কােsাtমুtম2 ॥৪॥ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc ॥ 
ওঁ .gৗং hং kীং জূং সঃ jালয় jালয় jল jল pjল 
pjল ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc jল হং সং লং kং 
ফÕ sাহা ॥ 
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নমেs রédরêিপৈণB নমেs মধুমিদFিন । 
নমঃ iকটভহািরৈণB নমেs মিহষািদFিন ॥৫॥ 
 
নমেs [mহৈ(B চ িন[mাসুরঘািতিন ॥৬॥ 
 
জাgতং িহ মহােদিব জপং িসdং কুরéE .ম । 
ঐংকারী সৃ#রêপাৈয় hীংকারী pিত পািলকা ॥৭॥ 
 
kীংকারী কামরêিপৈণB বীজরêেপ নেমাঽN .ত । 
চামু%া চ%ঘাতী চ iযকারী বরদািয়নী ॥৮॥ 
 
িবেc চাভয়দা িনতBং নমেs ম(রêিপিণ ॥৯॥ 
 
ধাং ধীং ধূং ধূজFেটঃ পtী বাং বীং বূং বাগধীEরী । 
kাং kীং kূং কািলকা .দিব শাং শীং শূং .ম [ভং কুরé 
॥১০॥ 
 
hং hং hংকাররêিপৈণB জং জং জং জmনািদনী । 
◊াং ◊ীং ◊êং iভরবী ভেd ভবাৈনB .ত নেমা নমঃ ॥১১॥ 
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অং কং চং টং তং পং য়ং শং বীং dং ঐং বীং হং kং । 
িধজাgং িধজাgং .tাটয় .tাটয় দীpং কুরé কুরé sাহা 
॥১২॥ 
 
পাং পীং পূং পাবFতী পূণFা খাং খীং খূং .খচরী তথা ॥ 
সাং সীং সূং সpশতী .দবBা ম(িসিdং কুরéø .ম ॥১৩॥ 
 
ইদং তু কুি¬কােsাtং ম(জাগিতFেহতেব । 
অভেk iনব দাতবBং .গািপতং রk পাবFিত ॥১৪॥ 
 
যN কুি¬কয়া .দিব হীনাং সpশতীং পেঠf । 
ন তসB জায়েত িসিdররেণB .রাদনং যথা ॥১৫॥ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc ॥ 
ওঁ .gৗং hং kীং জূং সঃ jালয় jালয় jল jল pjল 
pjল ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc jল হং সং লং kং 
ফÕ sাহা ॥ 
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আিদশkেয় নমঃ 
 
3ীত(dগFাসpশতী 
 
িবেEEরীং িবEময়ীং  
িবরêপামjানহ(ীং িবমলsরêপা2 । 
শEfpসnাŋরéণাবতারাº 
ত(sরêপাóনমািমdগFা2॥১॥ 
 
িচদানnরêেপ হরীশািদবেnB  
সদামnহােস জগdীিতনােশ । 
িচদানnেদtó ত(sরêেপজনং  
পািহদীনnবাচFািবহীন2 ॥২॥ 
  
নজানািতিবöুঃিশেবাৈনবেবিtsয়mূঃ  
sয়ৈnবজানািতমাতঃ । 
চিরtnয়াধািরেক .ত িবিচtŋথnn 
বুিdজFনঃসBাfসমথF॥৩॥ 
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তথাপBmেলােলাপকারায়েলােকচিরtং  
বদামBtিকিófpিসd2 । 
তবেpরৈণবাভবে/হতুভূতামদীেয়হৃদেb 
মহােদিবdেগF॥৪॥ 
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ত(রêপং রািtসূk2 
 
1. ওঁ ঐং bêং নমঃ  
2. ওঁ ঐং ঠাং নমঃ  
3. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
4. ওঁ ঐং sাং নমঃ  
5. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
6. ওঁ ঐং ikং নমঃ  
7. ওঁ ঐং tাং নমঃ  
8. ওঁ ঐং Íাং নমঃ  
9. ওঁ ঐং জীং নমঃ  
10. ওঁ ঐং লূং নমঃ  
11. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
12. ওঁ ঐং .নাং নমঃ  
13. ওঁ ঐং ^ীং নমঃ  
14. ওঁ ঐং pêং নমঃ  
15. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
16. ওঁ ঐং জাং নমঃ  
17. ওঁ ঐং .বৗং নমঃ  
18. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
ইিত ত(রêপং রািtসূk2 
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ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
ওঁ বীজtয়াৈয়িবdেহ তfpধানাৈয়ধীমিহ  
তnঃ শিkঃ pােচাদয়াf  
 
অথ pথেমাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ   
2. ওঁ ঐং hীং নমঃ   
3. ওঁ ঐং kীং নমঃ   
4. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ   
5. ওঁ ঐং pীং নমঃ   
6. ওঁ ঐং hাং নমঃ   
7. ওঁ ঐং hীং নমঃ   
8. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ   
9. ওঁ ঐং .pং নমঃ   
10. ওঁ ঐং mীং নমঃ   
11. ওঁ ঐং hীং নমঃ   
12. ওঁ ঐং mীং নমঃ   
13. ওঁ ঐং ^ীং নমঃ   
14. ওঁ ঐং kাং নমঃ   
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15. ওঁ ঐং ˜sীং নমঃ   
16. ওঁ ঐং kীং নমঃ   
17. ওঁ ঐং চাং নমঃ   
18. ওঁ ঐং .মং নমঃ   
19. ওঁ ঐং kীং নমঃ   
20. ওঁ ঐং iবং নমঃ   
21. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
22. ওঁ ঐং যুং নমঃ   
23. ওঁ ঐং জুং নমঃ   
24. ওঁ ঐং হং নমঃ   
25. ওঁ ঐং শং নমঃ   
26. ওঁ ঐং .রৗং নমঃ   
27. ওঁ ঐং য়ং নমঃ   
28. ওঁ ঐং িবং নমঃ   
29. ওঁ ঐং iবং নমঃ   
30. ওঁ ঐং .চং নমঃ   
31. ওঁ ঐং hীং নমঃ   
32. ওঁ ঐং kং নমঃ   
33. ওঁ ঐং সং নমঃ   
34. ওঁ ঐং কং নমঃ   
35. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ   
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36. ওঁ ঐং .tৗং নমঃ   
37. ওঁ ঐং ^াং নমঃ   
38. ওঁ ঐং iজBং নমঃ   
39. ওঁ ঐং .রৗং নমঃ   
40. ওঁ ঐং dাং নমঃ   
41. ওঁ ঐং .dাং নমঃ   
42. ওঁ ঐং hাং নমঃ   
43. ওঁ ঐং dêং নমঃ   
44. ওঁ ঐং শাং নমঃ   
45. ওঁ ঐং মীং নমঃ   
46. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ   
47. ওঁ ঐং জুং নমঃ   
48. ওঁ ঐং h্ রêং নমঃ  
49. ওঁ ঐং 3êং নমঃ   
50. ওঁ ঐং pীং নমঃ   
51. ওঁ ঐং রং নমঃ   
52. ওঁ ঐং বং নমঃ   
53. ওঁ ঐং bীং নমঃ   
54. ওঁ ঐং bং নমঃ   
55. ওঁ ঐং .^ৗং নমঃ   
56. ওঁ ঐং lাং নমঃ   
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57. ওঁ ঐং লূং নমঃ   
58. ওঁ ঐং সাং নমঃ   
59. ওঁ ঐং .রৗং নমঃ   
60. ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ   
61. ওঁ ঐং কুং নমঃ   
62. ওঁ ঐং .শৗং নমঃ   
63. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ   
64. ওঁ ঐং বং নমঃ   
65. ওঁ ঐং têং নমঃ   
66. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ   
67. ওঁ ঐং kং নমঃ   
68. ওঁ ঐং kীং নমঃ   
69. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ   
70. ওঁ ঐং bêং নমঃ   
71. ওঁ ঐং ঠাং নমঃ   
72. ওঁ ঐং hীং নমঃ   
73. ওঁ ঐং ^াং নমঃ   
74. ওঁ ঐং sêং নমঃ   
75. ওঁ ঐং ikং নমঃ   
76. ওঁ ঐং tাং নমঃ   
77. ওঁ ঐং Íাং নমঃ   
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78. ওঁ ঐং জীং নমঃ   
79. ওঁ ঐং লূং নমঃ   
80. ওঁ ঐং sêং নমঃ   
81. ওঁ ঐং .নাং নমঃ   
82. ওঁ ঐং ^ীং নমঃ   
83. ওঁ ঐং pêং নমঃ   
84. ওঁ ঐং সূং নমঃ   
85. ওঁ ঐং jাং নমঃ   
86. ওঁ ঐং .বৗং নমঃ   
87. ওঁ ঐং ওং নমঃ   
88. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ   
89. ওঁ ঐং ঋং নমঃ   
90. ওঁ ঐং রêং নমঃ   
91. ওঁ ঐং kীং নমঃ   
92. ওঁ ঐং dং নমঃ   
93. ওঁ ঐং hীং নমঃ   
94. ওঁ ঐং গêং নমঃ   
95. ওঁ ঐং লাং নমঃ   
96. ওঁ ঐং hাং নমঃ   
97. ওঁ ঐং গং নমঃ   
98. ওঁ ঐং ঐং নমঃ   
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99. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ   
100. ওঁ ঐং জূং নমঃ   
101. ওঁ ঐং .ডং নমঃ   
102. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ   
103. ওঁ ঐং ছাং নমঃ   
104. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
 
ওঁ 3ীং kীং hীং hীং ফÕ sাহা 
 
ইিত pথেমাধBায়ঃ 
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অথ িdতীেয়াঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
3. ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ  
4. ওঁ ঐং .হৗং নমঃ  
5. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
6. ওঁ ঐং অং নমঃ  
7. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
8. ওঁ ঐং চাং নমঃ  
9. ওঁ ঐং মুং নমঃ  
10. ওঁ ঐং ডাং নমঃ  
11. ওঁ ঐং iয়ং নমঃ  
12. ওঁ ঐং িবং নমঃ  
13. ওঁ ঐং .cং নমঃ  
14. ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
15. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
16. ওঁ ঐং bাং নমঃ  
17. ওঁ ঐং .tৗং নমঃ  
18. ওঁ ঐং লূং নমঃ  
19. ওঁ ঐং বং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং hাং নমঃ 
21. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
22. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
23. ওঁ ঐং য়ং নমঃ  
24. ওঁ ঐং ঐং নমঃ  
25. ওঁ ঐং মূং নমঃ  
26. ওঁ ঐং সঃ নমঃ  
27. ওঁ ঐং হং নমঃ  
28. ওঁ ঐং সং নমঃ  
29. ওঁ ঐং .সাং নমঃ  
30. ওঁ ঐং শং নমঃ 
31. ওঁ ঐং হং নমঃ  
32. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
33. ওঁ ঐং mীং নমঃ  
34. ওঁ ঐং যূং নমঃ  
35. ওঁ ঐং têং নমঃ  
36. ওঁ ঐং sীং নমঃ  
37. ওঁ ঐং আং নমঃ  
38. ওঁ ঐং .pং নমঃ  
39. ওঁ ঐং শং নমঃ  
40. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং sূং নমঃ  
42. ওঁ ঐং ঊং নমঃ  
43. ওঁ ঐং গêং নমঃ  
44. ওঁ ঐং বBং নমঃ  
45. ওঁ ঐং hং নমঃ  
46. ওঁ ঐং iভং মমঃ  
47. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
48. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
49. ওঁ ঐং মূং নমঃ  
50. ওঁ ঐং লÚীং নমঃ  
51. ওঁ ঐং 3াং নমঃ  
52. ওঁ ঐং dêং নমঃ 
53. ওঁ ঐং hূং নমঃ  
54. ওঁ ঐং .˜সৗং নমঃ  
55. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
56. ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ  
57. ওঁ ঐং mূং নমঃ 
58. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
59. ওঁ ঐং iগং নমঃ  
60. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
61. ওঁ ঐং tীং নমঃ  
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62. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
63. ওঁ ঐং .Íাং নমঃ  
64. ওঁ ঐং iÍং নমঃ  
65. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
66. ওঁ ঐং শাং নমঃ  
67. ওঁ ঐং k mীং নমঃ  
68. ওঁ ঐং .রৗং নমঃ  
69. ওঁ ঐং ঙ ূং নমঃ  
 
ওঁ ঐং kীং kাং .সৗং সঃ ফÕ sাহা  

 

ইিত িdতীেয়াঽধBায়ঃ 
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অথ তৃতীেয়াঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
3. ওঁ ঐং সাং নমঃ  
4. ওঁ ঐং .tাং নমঃ  
5. ওঁ ঐং pêং নমঃ  
6. ওঁ ঐং .gৗং নমঃ  
7. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
8. ওঁ ঐং bীং নমঃ  
9. ওঁ ঐং sীং নমঃ  
10. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
11. ওঁ ঐং .হৗং নমঃ  
12. ওঁ ঐং 3াং নমঃ 
13. ওঁ ঐং gীং নমঃ  
14. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
15. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
16. ওঁ ঐং য়াং নমঃ  
17. ওঁ ঐং /লূং নমঃ  
18. ওঁ ঐং dêং নমঃ  
19. ওঁ ঐং kং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
21. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
22. ওঁ ঐং k0k্রীং নমঃ  
23. ওঁ ঐং বাং নমঃ  
24. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
25. ওঁ ঐং gêং নমঃ  
26. ওঁ ঐং লÚীং নমঃ  
27. ওঁ ঐং .pং নমঃ   
28. ওঁ ঐং হêং নমঃ  
29. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
30. ওঁ ঐং .দং নমঃ  
31. ওঁ ঐং নূং নমঃ  
32. ওঁ ঐং আং নমঃ  
33. ওঁ ঐং Íাং নমঃ  
34. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
35. ওঁ ঐং দং নমঃ  
36. ওঁ ঐং Íীং নমঃ  
37. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
38. ওঁ ঐং গêং নমঃ  
39. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
40. ওঁ ঐং সাং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
42. ওঁ ঐং জুং নমঃ  
43. ওঁ ঐং হং নমঃ  
44. ওঁ ঐং সং নমঃ  
 
ওঁ hীং 3ীং কুং ফÕ sাহা 
 
ইিত তৃতীেয়াঽধBায়ঃ 
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অথ চতুেথFাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
3. ওঁ ঐং দীং নমঃ  
4. ওঁ ঐং .pং নমঃ  
5. ওঁ ঐং য়াং নমঃ  
6. ওঁ ঐং রêং নমঃ  
7. ওঁ ঐং মং নমঃ  
8. ওঁ ঐং সূং নমঃ  
9. ওঁ ঐং 3াং নমঃ  
10. ওঁ ঐং ঔং নমঃ  
11. ওঁ ঐং লূং নমঃ  
12. ওঁ ঐং ডূং নমঃ  
13. ওঁ ঐং জূং নমঃ  
14. ওঁ ঐং ধূং নমঃ  
15. ওঁ ঐং .tং নমঃ  
16. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
17. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
18. ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
19. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং h্ রêং নমঃ  
21. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
22. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
23. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
24. ওঁ ঐং .Íং নমঃ  
25. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
26. ওঁ ঐং mূং নমঃ  
27. ওঁ ঐং .ãং নমঃ  
28. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
29. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
30. ওঁ ঐং bীং নমঃ  
31. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
32. ওঁ ঐং .tৗং নমঃ  
33. ওঁ ঐং .˜lৗং নমঃ  
34. ওঁ ঐং গীং নমঃ  
35. ওঁ ঐং যূং নমঃ  
36. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
37. ওঁ ঐং hূং নমঃ  
38. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
39. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
40. ওঁ ঐং অং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং .0হৗং নমঃ  
42. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
 
ওঁ অং hীং 3ীং হংসঃ ফÕ sাহা 
 
ইিত চতুেথFাঽধBায়ঃ 
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অথ পóেমাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
3. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
4. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
5. ওঁ ঐং লÚীং নমঃ  
6. ওঁ ঐং .tাং নমঃ  
7. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
8. ওঁ ঐং .˜সৗং নমঃ  
9. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
10. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
11. ওঁ ঐং হêং নমঃ  
12. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
13. ওঁ ঐং .রৗং নমঃ  
14. ওঁ ঐং ^ীং নমঃ  
15. ওঁ ঐং mীং নমঃ  
16. ওঁ ঐং pêং নমঃ  
17. ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ  
18. ওঁ ঐং ^ীং নমঃ  
19. ওঁ ঐং gêং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং bীং নমঃ  
21. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
22. ওঁ ঐং লূং নমঃ 
23. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
24. ওঁ ঐং dাং নমঃ  
25. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
26. ওঁ ঐং k mীং নমঃ  
27. ওঁ ঐং .gৗং নমঃ  
28. ওঁ ঐং sং নমঃ  
29. ওঁ ঐং বূং নমঃ  
30. ওঁ ঐং ˇkূং নমঃ  
31. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
32. ওঁ ঐং 6ীং নমঃ  
33. ওঁ ঐং mূং নমঃ  
34. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
35. ওঁ ঐং শাং নমঃ  
36. ওঁ ঐং 7হীং নমঃ  
37. ওঁ ঐং ^ূং নমঃ  
38. ওঁ ঐং lীং নমঃ  
39. ওঁ ঐং লীং নমঃ  
40. ওঁ ঐং সং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং লূং নমঃ 
42. ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ  
43. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
44. ওঁ ঐং জূং নমঃ  
45. ওঁ ঐং ˜8 লÚীং নমঃ  
46. ওঁ ঐং sীং নমঃ  
47. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
48. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
49. ওঁ ঐং হং নমঃ  
50. ওঁ ঐং hীং নমঃ 
51. ওঁ ঐং o^ূং নমঃ  
52. ওঁ ঐং .dৗং নমঃ  
53. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
54. ওঁ ঐং গাং নমঃ  
55. ওঁ ঐং সং নমঃ  
56. ওঁ ঐং 7^াং নমঃ  
57. ওঁ ঐং Íীং নমঃ  
58. ওঁ ঐং sাং নমঃ  
59. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
60. ওঁ ঐং .Íং নমঃ  
61. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
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62. ওঁ ঐং ˇmীং নমঃ  
63. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
64. ওঁ ঐং ওঁ নমঃ  
65. ওঁ ঐং hূং নমঃ  
66. ওঁ ঐং হê ঁনমঃ  
67. ওঁ ঐং নং নমঃ  
68. ওঁ ঐং ^াং নমঃ  
69. ওঁ ঐং বং নমঃ  
70. ওঁ ঐং মং নমঃ  
71. ওঁ ঐং m্লীং নমঃ  
72. ওঁ ঐং শাং নমঃ  
73. ওঁ ঐং লং নমঃ  
74. ওঁ ঐং iভং নমঃ  
75. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
76. ওঁ ঐং .হৗং নমঃ  
77. ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
78. ওঁ ঐং .চং নমঃ  
79. ওঁ ঐং 9 kীং নমঃ  
80. ওঁ ঐং h্ রীং নমঃ  
81. ওঁ ঐং k্ লÚীং নমঃ  
82. ওঁ ঐং পূং নমঃ  
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83. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
84. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
85. ওঁ ঐং ◊êং নমঃ  
86. ওঁ ঐং o^ীং নমঃ  
87. ওঁ ঐং আং নমঃ  
88. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
89. ওঁ ঐং têং নমঃ  
90. ওঁ ঐং ডুং নমঃ  
91. ওঁ ঐং জাং নমঃ  
92. ওঁ ঐং h্ রêং নমঃ  
93. ওঁ ঐং .Íৗং নমঃ  
94. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
95. ওঁ ঐং িকং নমঃ  
96. ওঁ ঐং gêং নমঃ  
97. ওঁ ঐং 6 ্kীং নমঃ 
98. ওঁ ঐং রং নমঃ  
99. ওঁ ঐং ikং নমঃ 
100. ওঁ ঐং ˇhং নমঃ  
101. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
102. ওঁ ঐং 3্3ীং নমঃ  
103. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
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104. ওঁ ঐং লূং নমঃ  
105. ওঁ ঐং 7হêং নমঃ  
106. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
107. ওঁ ঐং ;ীং নমঃ  
108. ওঁ ঐং .ˇ^ৗং নমঃ  
109. ওঁ ঐং ˇ◊êং নমঃ  
110. ওঁ ঐং k0kীং নমঃ  
111. ওঁ ঐং bীং নমঃ  
112. ওঁ ঐং সীং নমঃ  
113. ওঁ ঐং ভূং নমঃ  
114. ওঁ ঐং লাং নমঃ  
115. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
116. ওঁ ঐং iˇহং নমঃ  
117. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
118. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
119. ওঁ ঐং .Íং নমঃ  
120. ওঁ ঐং রêং নমঃ  
121. ওঁ ঐং c ূং নমঃ  
122. ওঁ ঐং 7হêং নমঃ  
123. ওঁ ঐং কং নমঃ  
124. ওঁ ঐং .dং নমঃ  
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125. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
126. ওঁ ঐং সাং নমঃ  
127. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
128. ওঁ ঐং ঐং নমঃ  
129. ওঁ ঐং ˇkীং নমঃ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
ইিত পóেমাঽধBায়ঃ 
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অথ ষেüাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
3. ওঁ ঐং têং নমঃ  
4. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
5. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
6. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
7. ওঁ ঐং tীং নমঃ  
8. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
9. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
10. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
11. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
12. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
13. ওঁ ঐং ঐং নমঃ  
14. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
15. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
16. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
17. ওঁ ঐং হêং নমঃ  
18. ওঁ ঐং 6াং নমঃ  
19. ওঁ ঐং k0k্রীং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
21. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
22. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
23. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
24. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
 
ওঁ 3ীং য়ং hীং kীং hীং ফÕ sাহা 
 
ইিত ষেüাঽধBায়ঃ 
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অথ সpেমাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং কূং নমঃ  
3. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
4. ওঁ ঐং hং নমঃ  
5. ওঁ ঐং মূং নমঃ  
6. ওঁ ঐং .tৗং নমঃ  
7. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
8. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
9. ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ  
10. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
11. ওঁ ঐং .kং নমঃ  
12. ওঁ ঐং .নং নমঃ  
13. ওঁ ঐং লূং নমঃ  
14. ওঁ ঐং ˜sীং নমঃ  
15. ওঁ ঐং pêং নমঃ  
16. ওঁ ঐং শাং নমঃ  
17. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
18. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
19. ওঁ ঐং .pং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং অং নমঃ  
21. ওঁ ঐং ঔং নমঃ  
22. ওঁ ঐং mÚীং নমঃ  
23. ওঁ ঐং 3াং নমঃ  
24. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
25. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
26. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
27. ওঁ ঐং ˜sÚীং নমঃ  
 
ওঁ রং রং রং কং কং কং জং জং জং চামু%াৈয় ফÕ sাহা 
 
ইিত সpেমাধBায়ঃ 
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অথাLেমাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং 0  ̃লÚীং নমঃ  
3. ওঁ ঐং pêং নমঃ  
4. ওঁ ঐং ঐং নমঃ  
5. ওঁ ঐং .kাং নমঃ  
6. ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
7. ওঁ ঐং ঐং নমঃ  
8. ওঁ ঐং লÚীং নমঃ  
9. ওঁ ঐং .Íৗং নমঃ  
10. ওঁ ঐং mূং নমঃ  
11. ওঁ ঐং .নাং নমঃ  
12. ওঁ ঐং হêং নমঃ  
13. ওঁ ঐং .Íৗং নমঃ  
14. ওঁ ঐং .gৗং নমঃ  
15. ওঁ ঐং .sৗং নমঃ  
16. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
17. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
18. ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ  
19. ওঁ ঐং .Aসং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং kmীং নমঃ  
21. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
22. ওঁ ঐং বীং নমঃ  
23. ওঁ ঐং লূং নমঃ 
24. ওঁ ঐং 7সীং নমঃ  
25. ওঁ ঐং bীং নমঃ  
26. ওঁ ঐং .fsাং নমঃ  
27. ওঁ ঐং bêং নমঃ  
28. ওঁ ঐং Blীং নমঃ  
29. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
30. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
31. ওঁ ঐং শীং নমঃ  
32. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
33. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
34. ওঁ ঐং তীং নমঃ  
35. ওঁ ঐং hূং নমঃ  
36. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
37. ওঁ ঐং তাং নমঃ  
38. ওঁ ঐং mূং নমঃ  
39. ওঁ ঐং হং নমঃ  
40. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং ঔং নমঃ  
42. ওঁ ঐং .7হাং নমঃ  
43. ওঁ ঐং C লÚীং নমঃ  
44. ওঁ ঐং য়াং নমঃ  
45. ওঁ ঐং Dলীং নমঃ  
46. ওঁ ঐং .7হাং নমঃ  
47. ওঁ ঐং .gৗং নমঃ  
48. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
49. ওঁ ঐং pাং নমঃ  
50. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
51. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
52. ওঁ ঐং 1séং নমঃ  
53. ওঁ ঐং হীং নমঃ  
54. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
55. ওঁ ঐং ihং নমঃ  
56. ওঁ ঐং ◊ং নমঃ  
57. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
58. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
59. ওঁ ঐং pূং নমঃ  
60. ওঁ ঐং .dৗং নমঃ  
61. ওঁ ঐং ˇsাং নমঃ  



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       290 

62. ওঁ ঐং ˜sীং নমঃ  
63. ওঁ ঐং sলÚীং নমঃ  
 
ওঁ শাং সং 3ীং 3ং অং অঃ kীং hীং ফÕ sাহা 
 
ইতBLেমাঽধBায়ঃ 
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অথ নবেমাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .রৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
3. ওঁ ঐং .mৗং নমঃ  
4. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
5. ওঁ ঐং gীং নমঃ  
6. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
7. ওঁ ঐং .˜সৗং নমঃ  
8. ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
9. ওঁ ঐং bêং নমঃ  
10. ওঁ ঐং 3াং নমঃ  
11. ওঁ ঐং লূং নমঃ  
12. ওঁ ঐং আং নমঃ  
13. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
14. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
15. ওঁ ঐং pêং নমঃ  
16. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
17. ওঁ ঐং ◊êং নমঃ  
18. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
19. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং mীং নমঃ  
21. ওঁ ঐং .gৗং নমঃ  
22. ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ  
23. ওঁ ঐং lীং নমঃ  
24. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
25. ওঁ ঐং ˜sাং নমঃ  
26. ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ  
27. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
28. ওঁ ঐং osীং নমঃ  
29. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
30. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
31. ওঁ ঐং .cং নমঃ  
32. ওঁ ঐং বীং নমঃ  
33. ওঁ ঐং kলূং নমঃ  
34. ওঁ ঐং ≤êং নমঃ  
35. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
36. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
37. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
38. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
39. ওঁ ঐং ˇkলীং নমঃ  
40. ওঁ ঐং সূং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং Íূং নমঃ  
 
ওঁ ঐং hীং 3ীং .সৗং ফÕ sাহা 
 
ইিত নবেমাঽধBায়ঃ 
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অথ দশেমাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
3. ওঁ ঐং bêং নমঃ  
4. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
5. ওঁ ঐং mূং নমঃ  
6. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
7. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
8. ওঁ ঐং gীং নমঃ  
9. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
10. ওঁ ঐং ¯êং নমঃ  
11. ওঁ ঐং hং নমঃ  
12. ওঁ ঐং .dৗং নমঃ  
13. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
14. ওঁ ঐং têং নমঃ  
15. ওঁ ঐং bêং নমঃ  
16. ওঁ ঐং .Íং নমঃ  
17. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
18. ওঁ ঐং জুং নমঃ  
19. ওঁ ঐং .^ৗং নমঃ 
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20. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
21. ওঁ ঐং .pং নমঃ  
22. ওঁ ঐং ˜sাং নমঃ  
23. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
24. ওঁ ঐং Íাং নমঃ  
25. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
26. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
27. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
28. ওঁ ঐং সঃ নমঃ  
29. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
30. ওঁ ঐং .bং নমঃ  
31. ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
32. ওঁ ঐং HˇহলÚীং নমঃ  
 
ওঁ ঐং hীং নমঃ kীং hীং ফÕ sাহা 
 
ইিত দশেমাঽধBায়ঃ 
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অথ একাদেশাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
3. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
4. ওঁ ঐং lীং নমঃ  
5. ওঁ ঐং .pং নমঃ  
6. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
7. ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ  
8. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
9. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
10. ওঁ ঐং ˇkীং নমঃ 
11. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
12. ওঁ ঐং .gৗং নমঃ  
13. ওঁ ঐং ˜ˇhীং নমঃ  
14. ওঁ ঐং .sৗং নমঃ  
15. ওঁ ঐং লীং নমঃ  
16. ওঁ ঐং mীং নমঃ  
17. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
18. ওঁ ঐং Hˇhীং নমঃ  
19. ওঁ ঐং Íূং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
21. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
22. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
23. ওঁ ঐং k mীং নমঃ  
24. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
25. ওঁ ঐং ইং নমঃ  
26. ওঁ ঐং জুং নমঃ  
27. ওঁ ঐং itং নমঃ  
28. ওঁ ঐং dêং নমঃ  
29. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
30. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
31. ওঁ ঐং সূং নমঃ  
32. ওঁ ঐং .হৗং নমঃ  
33. ওঁ ঐং EÚং নমঃ  
34. ওঁ ঐং bêং নমঃ  
35. ওঁ ঐং ফাং নমঃ  
36. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
37. ওঁ ঐং লং নমঃ  
38. ওঁ ঐং .˜সৗং নমঃ  
39. ওঁ ঐং .সং নমঃ  
40. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
42. ওঁ ঐং িবং নমঃ  
43. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
44. ওঁ ঐং k0kীং নমঃ  
45. ওঁ ঐং fsাং নমঃ  
46. ওঁ ঐং pং নমঃ  
47. ওঁ ঐং mীং নমঃ  
48. ওঁ ঐং ^ূং নমঃ  
49. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
50. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
51. ওঁ ঐং ˇhীং নমঃ  
52. ওঁ ঐং Dpীং নমঃ  
53. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
54. ওঁ ঐং 3াং নমঃ  
55. ওঁ ঐং mীং নমঃ  
 
ওঁ ঐং hীং kীং 3ীং .সৗং নমঃ ফÕ sাহা 
 
ইিত একাদেশাঽধBায়ঃ 
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অথ dাদেশাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
2. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
3. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
4. ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
5. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
6. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
7. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
8. ওঁ ঐং pাং নমঃ  
9. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
10. ওঁ ঐং িদং নমঃ  
11. ওঁ ঐং .Íং নমঃ  
12. ওঁ ঐং হং নমঃ  
13. ওঁ ঐং সঃ নমঃ  
14. ওঁ ঐং .চং নমঃ  
15. ওঁ ঐং সূং নমঃ  
16. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
17. ওঁ ঐং bêং নমঃ  
18. ওঁ ঐং আং নমঃ  
19. ওঁ ঐং ঔং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
21. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
22. ওঁ ঐং dাং নমঃ  
23. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
24. ওঁ ঐং sীং নমঃ  
25. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
26. ওঁ ঐং sêং নমঃ  
27. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
28. ওঁ ঐং bীং নমঃ  
29. ওঁ ঐং .tাং নমঃ  
30. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
31. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
32. ওঁ ঐং ঐং নমঃ  
33. ওঁ ঐং .pং নমঃ  
34. ওঁ ঐং dêং নমঃ  
35. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
36. ওঁ ঐং ঔং নমঃ  
37. ওঁ ঐং সূং নমঃ  
38. ওঁ ঐং .চং নমঃ  
39. ওঁ ঐং hূং নমঃ  
40. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
 
ওঁ য়ং য়ং য়ং রং রং রং ঠং ঠং ঠং ফÕ sাহা 
 
ইিত dাদেশাঽধBায়ঃ 
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অথ tেয়াদেশাঽধBায়ঃ 
 
1. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
2. ওঁ ঐং bীং নমঃ  
3. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
4. ওঁ ঐং ঔং নমঃ  
5. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
6. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
7. ওঁ ঐং 3াং নমঃ  
8. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
9. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
10. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
11. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
12. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
13. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
14. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
15. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
16. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
17. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
18. ওঁ ঐং lীং নমঃ  
19. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
21. ওঁ ঐং têং নমঃ  
22. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
23. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
24. ওঁ ঐং pীং নমঃ  
25. ওঁ ঐং ওঁ নমঃ  
26. ওঁ ঐং সূং নমঃ  
27. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
28. ওঁ ঐং .ষৗং নমঃ  
29. ওঁ ঐং আং 9 kীং নমঃ  
30. ওঁ ঐং ওং নমঃ 
 
ওঁ ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc 
 
ইিত tেয়াদেশাঽধBায়ঃ 
 
ইিত ত(রêেপণপিরণতা 3ীত(dগFাসpশতী সমাp 
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ত(রêপেnবী সূk2 
 
1. ওঁ ঐং .˜সাং নমঃ  
2. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
3. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
4. ওঁ ঐং হêং নমঃ  
5. ওঁ ঐং kীং নমঃ  
6. ওঁ ঐং .রৗং নমঃ  
7. ওঁ ঐং ^ীং নমঃ  
8. ওঁ ঐং mীং নমঃ  
9. ওঁ ঐং pêং নমঃ  
10. ওঁ ঐং .ˇহৗং নমঃ  
11. ওঁ ঐং ^ীং নমঃ  
12. ওঁ ঐং gêং নমঃ  
13. ওঁ ঐং bীং নমঃ  
14. ওঁ ঐং .সৗং নমঃ  
15. ওঁ ঐং লূং নমঃ  
16. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
17. ওঁ ঐং dাং নমঃ  
18. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
19. ওঁ ঐং k mীং নমঃ  
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20. ওঁ ঐং .gৗং নমঃ  
21. ওঁ ঐং sং নমঃ  
22. ওঁ ঐং têং নমঃ  
23. ওঁ ঐং ˇkূং নমঃ  
24. ওঁ ঐং .kৗং নমঃ  
25. ওঁ ঐং 3ীং নমঃ  
26. ওঁ ঐং mূং নমঃ  
27. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
28. ওঁ ঐং শাং নমঃ  
29. ওঁ ঐং 7হীং নমঃ  
30. ওঁ ঐং ^ূং নমঃ  
31. ওঁ ঐং lীং নমঃ  
32. ওঁ ঐং লীং নমঃ  
33. ওঁ ঐং সং নমঃ  
34. ওঁ ঐং লূং নমঃ  
35. ওঁ ঐং ˜সূং নমঃ  
36. ওঁ ঐং 3êং নমঃ  
37. ওঁ ঐং জূং নমঃ  
38. ওঁ ঐং ˜8 লÚীং নমঃ  
39. ওঁ ঐং ;ীং নমঃ  
40. ওঁ ঐং kাং নমঃ  
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41. ওঁ ঐং 3êং নম  
42. ওঁ ঐং হং নমঃ  
43. ওঁ ঐং hীং নমঃ  
44. ওঁ ঐং k ্রêং নমঃ  
45. ওঁ ঐং .dৗং নমঃ  
46. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
47. ওঁ ঐং গাং নমঃ  
48. ওঁ ঐং সং নমঃ  
49. ওঁ ঐং 7sাং নমঃ  
50. ওঁ ঐং Íীং নমঃ  
51. ওঁ ঐং sাং নমঃ  
52. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
53. ওঁ ঐং .Íং নমঃ  
54. ওঁ ঐং ওং নমঃ  
55. ওঁ ঐং ˇmীং নমঃ  
56. ওঁ ঐং hাং নমঃ  
57. ওঁ ঐং ওঁ নমঃ  
58. ওঁ ঐং hূং নমঃ  
59. ওঁ ঐং হêং নমঃ  
60. ওঁ ঐং নং নমঃ  
61. ওঁ ঐং sাং নমঃ  



সম# চ%ী ত( বীজম(াtক 

   www.shreemaa.org         info@shreemaa.org 

 
       307 

62. ওঁ ঐং বং নমঃ  
63. ওঁ ঐং মং নমঃ  
64. ওঁ ঐং 0kীং নমঃ  
65. ওঁ ঐং শাং নমঃ  
66. ওঁ ঐং লং নমঃ  
67. ওঁ ঐং .ভৗং নমঃ  
68. ওঁ ঐং lূং নমঃ  
69. ওঁ ঐং .হৗং নমঃ  
70. ওঁ ঐং ঈং নমঃ  
71. ওঁ ঐং .চং নমঃ  
72. ওঁ ঐং 9 kীং নমঃ  
73. ওঁ ঐং h্ রীং নমঃ  
74. ওঁ ঐং k্ লÚীং নমঃ  
75. ওঁ ঐং পূং নমঃ  
76. ওঁ ঐং .3ৗং নমঃ  
77. ওঁ ঐং .hৗং নমঃ  
78. ওঁ ঐং ◊êং নমঃ  
79. ওঁ ঐং o^ীং নমঃ 
80. ওঁ ঐং আং নমঃ  
81. ওঁ ঐং kূং নমঃ  
82. ওঁ ঐং têং নমঃ   
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ইিত ত(রêপেnবীসূk2 
 
হিরিবরিóমেহEরপূিজতা2 
ভগবতী¬নdগFিতহািরণী2 । 
সকলত(ময়ী¬গদীEরীং 
সুখময়ী¬গতা¬ননীং ভেজ ॥১॥ 
 
সবFাথFংসাধনকরীmহতীমুদারাং 
sগFাপবগFগিতদাং করéণাবতারা2 । 
সংসারতারণপরাং হৃতপাপভারাº 
dগFাnমািম িশরসাঽহমনnসারা2 ॥২॥ 
 
ইিত 3ীত(dগFাসpশতী বীজনামাবিল সমাpা 
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পরমেদবী-সূk2 
 
ওঁ অসB 3ীপরমেদবতাসূkমালাম(সB 
মাকFে%য় সুেমধািদ-ঋষয়ঃ। 
গায়tBািদনানািবধািন ছnাংিস । 
িtশিkরêিপণী চি%কা .দবতা ।  
ঐং বীজং .সৗঃ শিkঃ kীং কীলকং। 
চতুিবFধপুরéষাথFিসdBেথF জেপ িবিনেয়াগঃ। 
 
ওঁেযাগাঢBামরকায়িনগFতমহেtজঃসমুfপিtনী  
ভাsfপূণFশশাংকচারéবদনা নীেলাlসd ূলতা ॥ 
 
.গৗেরাtুংগকুচdয়া তdপির sূজFpভাম%লা 
বnূকারéণকায়কািnরবতাcীচি%কা সবFতঃ ॥ 
 
ওঁ ঐং hীং 3ীং হˇAO .রং .˜সৗং .˜সৗঃ জয় 
জয় মহালিk জগদাধারবীেজ 
সুরাসুরিtভুবনিনধােন দয়াŋুের 
সবFেতেজারêিপিণ মহামহামিহেম 
মহামহারêিপিণ মহামহামােয় 
মহামায়াsরêিপিণ িবিরóসংNেত িবিধবরেদ 
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িচদানেn (িবদBানেn) িবöুেদহাবৃেত 
মহােমাহেমািহিন মধুৈকটভিজঘাংিসিন 
িনতBবরদানতfপের মহাসুধািbবািসিন 
মহামহেtেজাধািরিণ সবFাধাের 
সবFকারণকারেণ অিচnBরêেপ 
ইÄািদিনিখলিনজFরেসিবেত সামগানগািয়িন 
পূেণFাদয়কািরিণ িবজেয় জয়িn অপরািজেত 
সবFসুnির রkাং[েক সূযFেকা}সংকােশ 
চÄেকা}সুশীতেল অিgেকা}দহনশীেল 
যমেকা}kূের বায়ুেকা}বহনসুশীেল 
ওংকারনাদিচdéেপ িনগমাগমমাগFদািয়িন 
মিহষাসুরিনদFলিন ধূmেলাচনবধপরায়েণ 
চ%মু%ািদিশরেûিদিন িনিখলাসুরবলখািদিন 
িtদশরাজBদািয়িন সবF^ীরtরêিপিণ িদবBেদেহ 
িনgFেণ সদসdêপধািরিণ snবরেদ 
(সুরবরেদ) ভktাণতfপের বরবরেদ 
সহ^াের দশশতাkের অযুতাkের 
সpেকা}চামু%ারêিপিণ 
নবেকা}কাতBায়িনরêিপিণ অেনকশkBা 
লkBালkBsরêেপ ইÄািণ bhািণ রédািণ 
.কৗমাির iবöিব বারািহ িশবদূিত ঈশািন ভীেম 
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◊ামির নারিসংিহ tয়ি^ংশf .কা}ৈদবেত 
অনnেকা}bhা%নািয়েক 
চতুরশীিতলkমুিনজনসংNেত 
সpেকা}ম(sরêেপ মহাকালরািtpকােশ 
কলাকাüািদরêিপিণ চতুদFশভুবনািবভFবকািরিণ 
গরéড়গািমিন .kৗŋার-েhৗŋার-hীŋার-
3ীŋার-েkাŋার-জূŋার-েসৗŋার-ঐŋার-
kীŋার-hীŋার- hাŋার -েহৗŋার-নানাবীজম( 
রাজিবরািজত সকলসুnরীগণেসিবত 
চরণারিবেn 3ীমহারািt-িtপুরসুnির-
কােমশদিয়েত করéণারসকেlািলিন 
কlবৃkাধঃিsেত িচnামিণdীপাদিsত-
মিণমিnরিনবােস চািপিন খিUিন চিkিণ 
গিদিন শিŋিন পিdিন িনিখলৈভরবারািধেত 
সমsেযািগনীচkপিরবৃেত কািল কŋািল তাের 
.তাতুেল সুতাের jালামুিখ িছnমsেক 
ভুবেনEির িtপুের িtেলাকজনিন 
িবöুবkঃsলালŋািরিণ অিজেত অিমেত 
অপরািজেত অেনৗপমচিরেত 
গভFবাসািদdঃখাপহািরিণ মুিkেktা-িধüািয়িন 
িশেব শািn কুমাির .দিব .দবীসূkসংNেত 
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মহাকািল মহালিk মহাসরsিত tয়ীিবgেহ 
pসীদ pসীদ সবFমেনারথাº পূরয় পূরয় 
সবFািরLিবìাংেûদয় .ছদয় 
সবFgহপীড়াjেরাgভয়ঃ িব¿ংসয় িব¿ংসয় 
সদBি^ভুবনজীবজাতং বশমানয় বশমানয় 
.মাkমাগFং দশFয় দশFয় jানমাগFং pকাশয় 
pকাশয় অjানতেমা িনরসয় িনরসয় 
ধনধানBািভবৃিdং কুরé কুরé সবFকলBাণািন কlয় 
কlয় মাং রk রk মম বjশরীরং সাধয় সাধয় 
ঐং hীং kীং চামু%াৈয় িবেc sাহা নমেs 
নমেs নমেs sাহা । 
 
পরং .দবBা ইদং সূkং যঃ পেঠfpয়েতা নরঃ । 
সবFিসিdমবােpািত সবFt িবজয়ী ভেবf ॥১॥ 
 
সংgােমষু জেয়ctêº মতŋািনব .কসরী । 
বশেয়িnিখলাে1লাকাº িবেশেষণ মহীপতীº 
॥২॥ 
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িtকালং চ পেঠিnতBং .দবBাঃ সূkিমদং পর2 । 
তসBিবìাঃ pলীয়েn gহপীড়া� দারéণাঃ ॥৩॥ 
 
jরািদেরাগশমনং পরকৃতBািনবারণ2 । 
পরািভচারশমনং তীbদািরdB নাশন2 ॥৪॥ 
 
পরকলBাণিনলয়ং .দবBাঃ সেnাষকারক2। 
সহsাবৃিtেতা .দিব মেনারথিসিdদ2 ॥৫॥ 
 
িdসহsাবৃিtজপাfসবFসংকLনাশন2 । 
িtসহsাবৃিtতN বশকৃdাজেয়ািষতা2 ॥৬॥ 
 
শতtয়ং পেঠদBN বষFtয়মতিÄতঃ । 
স পেশBcি%কাং সাkাô বরদানকৃেতাদBমা2 
॥৭॥ 
 
ইদং রহসBং পরমং .গাপনীয়ং pযtতঃ । 
ন বাচBং কসBিচেdিব িনধানিমব সুnির ॥৮॥ 
 
॥3ীজগদmাপFণমN ॥ 
॥ইিত পরমেদবী-সূk2॥ 
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অপরািজতা .sাt2 
 
ওঁ [ds}ক-সংকাশাং চÄেকা} সুশীতলা2 । 
অভয়-বরদহsাং [kবৈ^রলংকৃতা2 ॥ 
 
নানাভরণসংযুkাং চkবাৈক� .বিüতা2 । 
এবং ধBােয়f সমাসীেনা য এতামপরািজতা2 ॥ 
 
ওঁ অসB অপরািজতা-ম(সB নারদ .বদবBাস 
ঋিষরনুLুPছnঃ 3ীঅপরািজতা .দবতা লkী বীজং  
ভুবেনEরী শিkমFম সবFাভীLিসdBেথF জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
মাকFে%য় উবাচ  
 
শৃণু¿ং মুনয়ঃ সেবF সবFকামাথFিসিdদা2 । 
অিসdসািধনীং .দবীং iবöবীমপরািজতা2 ॥ 
 
ওঁ নেমা ভগবেত বাসুেদবায় নেমাঽëনnায় সহsশীষFায় 
kীেরাদাণFবশািয়েন । 
.শষেভাগপযFংকায় গরéড়বাহনায় অজায় অিজতায় 
অিমতায় অপরািজতায় পীতবাসেস বাসুেদব শংকষFণ 
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pdBm অিনরéd হয়gীব মহাবরাহ নরিসংহ বামন 
িtিবkম রাম রাম 3ীরাম মfসB কূমF বরpদ নেমাঽN 
.ত sাহা । 
 
ওঁ নেমাঽN .ত সরু-ৈদতB-দানব-নাগ-গnবF-যk-
রাkস-ভূত-েpত- িপশাচ-কু—া%-িসd-েযািগনী-
ডািকনী-sn-পুেরাগাº gহ নktেদাষাº 
.দাষাং�ানBাº হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ িব¿ংসয় 
িব¿ংসয় িবচূণFয় িবচূণFয় িবdাবয় িবdাবয় শেŋন চেkণ 
বেjণ খড ' .গন শূেলন গদয়া মূষেলন হেলন দােমাদর 
ভsীকুরé কুরé sাহা । 
 
ওঁ সহsবােহা সহspহরণায়ুধ জয় জয় িবজয় িবজয় 
অিজত অিজত অিমত অিমত অপরািজতা অpিতহত 
সহsেনt jল jল pjল pjল িবরêপ িবEরêপ বhরêপ 
মধুসূদন মহাবরাহ অচুBত নৃিসংহ মহাপুরéষ পুরéেষাtম 
iবকুÿ নারায়ণ পdনাভ .গািবn অিনরéd দােমাদর 
হৃষীেকশ .কশব বামন সবFসুেরাfসাদন সবFভূতভয়ংকর 
সবFশtépমদFন সবFম(-pভ¬ন সবFেরাগ-pণাশন 
সবFনাগ-pমদFন সবFেদব-মেহEর সবFবnিবেমাkণ 
সবFািহত-pমদFন সবFিহংspদমন সবFজরpণাশন সবFgহ-
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িনবারণ সবFপাপpমদFন ডািকনীিব¿ংসন 
সবFdঃspনাশন জনাদFন নেমাঽN .ত sাহা । 
 
য ইমামপরািজতাং পরমৈবöবীং পঠিত িবদBাং sরিত 
িসdাং মহািবদBাং জপিত পঠিত শৃেণািত sারয়িত 
ধারয়িত কীtFয়িত বাচয়িত বা গৃহীtা হেs পিথ গcিত 
বা ভkBা িলিখtা গৃেহ sাপয়িত বা তসB নািg-বায়ু-
বেjা-পলাঽশিনভয়ং ন বষFভয়ং ন শtéভয়ং ন .চারভয়ং 
ন সপFভয়ং ন sাপদভয়ং ন সমুdভয়ং ন রাজভয়ং বা  
ভেবf ॥ 
 
ন তসB রাtBnকার-^ী-রাজকূল-িবেষাপিবষ গরলহন- 
বশীকরণিবেdষেণাcাটন-বধ-বnনভয়ং বা ভেবf । 
 
এিভমFৈ(রéদাহৃৈতঃ িসৈdঃ সংিসdপূিজৈতঃ ॥ 
 
তদBথা । 
ওঁ নমেsঽN অভেয় অনেঘ অিজেত অিমেত অপের 
অপরািজেত পঠিত িসেd িবেদB sরিত িসেd মহািবেদB 
একানংেশ ঊেম ¯éেব অরénিত সািবিt গায়িt 
জাতেবদিস মানেsােক সরsিত ধমিণ ধামিণ রমিণ 
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রামিণ ধরিণ ধারিণ .সৗদািমিন অিদিত িদিত িবনেত 
.গৗির গাnাির শবির িকরািতিন মাতংিগ কৃেö যেশােদ 
সতBবািদিন bhবািদিন কািল কপািলিন করািলিন 
করালেনেt ভীমনািদনী িবকরালেনেt সেদBাপচয়কির 
মাতঃ সবFয়াচনবরেদ [ভেদ অথFেদ সািধিন অপমৃতুBং 
নাশয় নাশয় পাপং হর হর জলগতং sলগতং 
অnরীkগতং মাং রk রk সবFভূতসেবFাপdেবভBঃ  
sাহা ॥ 
 
যসBাঃ pণশBেত পুñং গেভFা বা পতেত যিদ । 
িmয়েn বালকাঃ যসBাঃ কাকবnBা চ যা ভেবf ॥ 
 
ভূজFপেt িtমাং িবদBাং িলিখtা ধারেয়f সদা । 
এিভেদFাৈষনF িলেপBত [ভগা পুিtণী ভেবf ॥ 
 
ভূজFপেt কুংকুেমন িলিখtা ধারেয়t ুযঃ । 
রেণ রাজকূেল দূBেত সংgােম িরপুসংকুেল ॥ 
 
অিgেচৗরভেয় .ঘাের িনতBং তসB জেয়া ভেবf । 
শ^ó বারয়েতBষা সমেয় কা%ধািরণী ॥ 
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gl-শূলািkেরাগাণাং িkpং নাশয়েত বBথা2 । 
িশেরােরাগjরাণাó নািশনীং সবFেদিহনা2 ॥ 
 
তদBথা - ঐকািহক-dBািহক-tBািহক-চাতুিথFক-মািসক-
idমািসক-ৈtমািসক-চাতুমFািসক-ষাMািসক-েমৗহêিtFক-
বািতক-ৈপিtক-ৈ≤ি—ক-সািnপািতক-jর সততjর-
সnত-jর িবষমjর-gহনktেদাষাং�ানBাº হর হর 
কািল শর শর .গৗির ধম ধম িবেদB আেল মােল তােল 
বেn পচ পচ িবেদB মথ মথ িবেদB নাশয় নাশয় পাপং 
হর হর dঃspং িব¿ংসয় িব¿ংসয় িবìিবনািশিন রজিন 
সেnB dnুিভনােদ মানেsােক মানসেবেগ শিŋিণ 
চিkিণ বিjিণ গিদিন শূিলিন অপমৃতুB-িবনািশিন 
িবেEEির dিবিঢ dািবিঢ .কশবদিয়েত প[পিতসিহেত 
dঃখdরেn dnুিভনািদিন ভীমমিদFিন দমিন দািমিন 
শবির িকরািত মাতংিগ মােহEির ইÄািণ bhািণ বারািহ 
মােহিÄ .কৗমাির চি% চামুে% নেমাঽN .ত । 
 
ওঁ hঁা hR hঁূ ihঁ .hৗং hঃ তুরé তরুé sাহা । 
 
.য মাং িdষিn pতBkং পেরাkং বা তাº সবFাº হন হন 
দহ দহ পচ পচ মদFয় মদFয় তাপয় তাপয় .শাষয় .শাষয় 
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উfসাদয় উfসাদয় bhািণ iবöিব মােহEির বারািহ 
.কৗমাির iবনায়িক ঐিÄ আেgিয় চি% চামুে% বারéিণ 
বাযিব সবFকামফলpেদ রk রk pচ%িবেদB 
ইেÄােপÄ -ভিগিন জেয় িবজেয় শািn পুিü-তুিü-
কীিtFিববিdFিন কামাংকুেশ কামdেঘ সবFকামবরpেদ 
সবFভূেতষু মাং িpয়ং কুরé কুরé sাহা । 
 
ওঁ hR hR hঁ hঃ । 
 
ওঁ আকিষFিণ আেবিশিন jালামািলিন রমিণ রামিণ ধমিন 
ধামিন তপিন তাপিন মাদেনাnািদিন সংেশািষিণ 
মহাকািল নীলপতােক মহারািt মহােগৗির মহামােয়  
মহা3েয় মহাচািÄ মহােশৗির মহাময়ুির আিদতBরিa 
জাhিব যমঘেr । 
 
ওঁ আং িকিলিকিল িচnামিণ সুরিভ-সুেরাfপেn  
সবFকামdেঘ যথািভলািষতং কাযFং তেn িসধBতু sাহা । 
 
ওঁ আিদেত sাহা ওঁ অপরািজেত sাহা ওঁ ভূঃ sাহা  
ওঁ ভুবঃ sাহা ওঁ sঃ sাহা ওঁ ভূভুFবঃ sঃ sাহা । 
ষত এবাগতং পাপং তৈtব pিতগcতু sাহা । 
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ওঁ বেল বেল মহাবেল অিসdসািধিন sাহা ॥ 
 
ওঁ ইিত িবöুধেমFাtের তৃতীয়কাে% itেলাকB-িবজয়া-
নামাপরািজতা-েsাtং সমাp2  
 
ওঁ 
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॥ 3ীকুি¬কােsাt2 ॥ 
 
3ী গেণশায় নমঃ । 
 
ওঁ অসB 3ীকুি¬কােsাtম(সB সদািশব ঋিষঃ  
অনুLুµ ছnঃ 3ীিtgণািtকা .দবতা ওঁ ঐং বীজং  
ওঁ hীং শিkঃ ওঁ kীং কীলকং মম সবFাভীLিসdBেথF 
জেপ িবিনেয়াগঃ । 
 
িশব উবাচ । 
 
শৃণু .দিব pবkBািম কুি¬কােsাtমুtম2 । 
.যন ম(pভােবণ চ%ীজাপঃ [েভা ভেবf ॥১॥ 
 
ন কবচং নাগFলােsাtং কীলকং ন রহসBক2 । 
ন সূkং নািপ বা ধBানং ন নBােসা ন বাচFন2 ॥২॥ 
 
কুি¬কাপাঠমােtণ dগFাপাঠফলং লেভf । 
অিতgহBতরং .দিব .দবানামিপ dলFভ2 ॥৩॥ 
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.গাপনীয়ং pয়েtন sেয়ািনিরব পাবFিত । 
মারণং .মাহনং বশBং smেনাcাটনািদক2 ॥৪॥ 
 
পাঠমােtণ সংিসেdBf কুি¬কােsাtমুtম2 । 
ওঁ 3êং 3êং 3êং শং ফÕ ঐং hীং kীং jল উ@ল pjল 
hীং hীং kীং ^বয় sাবয় শাপং নাশয় নাশয় 3ীং 3ীং 3ীং 
জূং সঃ sাবয় আদয় sাহা ॥৫॥ 
 
ওঁ 3্লীং হêং kীং gাং জূং সঃ jল উ@ল ম(ং pjল  
হং সং লং kং ফÕ sাহা । 
নমেs রédরêপাৈয় নমেs মধুমিদFিন ॥৬॥ 
 
নমেs iকটভনািশৈনB নমেs মিহষািদFিন । 
নমেs [mহৈ(B চ িন[mাসুরসূিদিন ॥৭॥ 
 
নমেs জাgেত .দিব জেপ িসিdং কুরêø .ম । 
ঐŋারী সৃ#রêিপৈণB hীŋারী pিতপািলকা ॥৮॥ 
 
kীং কালী কালরêিপৈণB বীজরêেপ নেমাঽN .ত । 
চামু%া চ%রêপা চ iয়ŋারী বরদািয়নী ॥৯॥ 
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িবেc tভয়দা িনতBং নমেs ম(রêিপিণ । 
ধাং ধীং ধূং ধূজFেটঃ পtী বাং বীং বাগীEরী তথা ॥১০॥ 
 
kাং kীং kূং কুি¬কা .দিব 3াং 3ীং 3êং .ম [ভং কুরé । 
হêং হêং হêŋাররêিপৈণB jাং jীং jêং ভালনািদনী ॥১১॥ 
 
◊াং ◊ীং ◊êং iভরবী ভেd ভবাৈনB .ত নেমা নমঃ । 
ওঁ অং কং চং টং তং পং সাং িবdরাং িবdরাং িবমদFয় 
িবমদFয় hীং kাং kীং sীং জীবয় জীবয় .tাটয় .tাটয় 
জmয় জmয় দীপয় দীপয় .মাচয় .মাচয় হêং ফÕ jাং 
.বৗষÕ ঐং hীং kীং র¬য় র¬য় স¬য় স¬য় g¬য় 
g¬য় বnয় বnয় ◊াং ◊ীং ◊êং iভরবী ভেd সŋুচ সŋুচ 
.tাটয় .tাটয় mীং sাহা ॥১২॥ 
 
পাং পীং পূং পাবFতী পূণFা খাং খীং খূং .খচরী তথা । 
mাং mীং mূং মূলবsীণFা কুি¬কােsাtেহতেব ॥১৩॥ 
 
অভkায় ন দাতবBং .গািপতং রk পাবFিত । 
িবহীনা কুি¬কােদবBা য়N সpশতীং পেঠf ॥১৪॥ 
 
ন তসB জায়েত িসিdহFBরেণB রéিদতং যথা ॥১৫॥ 
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ইিত 3ীডামরতে( ঈEরপাবFতীসংবােদ  
কুি¬কােsাtং সmূণF2 ॥ 
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.দিবপুñা¬লীেsাt2 
 
অিয় িগিরনিnিন নিnতেমিদিন িবEিবেনািদিন নিnনুেত 
িগিরবরিবnBিশেরাঽিধিনবািসিন  
িবöুিবলািসিন িজöনুুেত । 
ভগবিত .হ িশিতকÿকুটুিmিন ভূিরকুটুিmিন ভূিতকৃেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১॥ 
 
সুরবরবিষFিণ dধFরধিষFিণ dমুFখমিষFিণ হষFরেত 
িtভুবনেপািষিণ শŋরেতািষিণ কlষেমািষিণ .ঘাষরেত । 
দনুজিনেরািষিণ dমFদেশািষিণ dমুFিনেরািষিণ িসnুসুেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥২॥ 
 
অিয় জগদm কদmবন িpয়বািসিন .তািষিণ হাসরেত 
িশখিরিশেরামিণতুŋ িহমালয়শৃŋিনজালয়মধBগেত । 
মধুমধুের মধুৈকটভগি¬িন মিহষিবদািরিণ রাসরেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥৩॥ 
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অিয় িনজhঁকৃিতমাtিনরাকৃতধূmিবেলাচনধূmশেত 
সমরিবেশািষতেরািষতেশািণতবীজসমুdববীজলেত । 
িশবিশব[mিন[mমহাহবতিপFতভূতিপশাচরেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥৪॥ 
 
অিয় শতখ%িবখি%তরé%িবতিু%ত[%গজািধপেত 
িনজভুজদ%িনপািততচ%িবপা}তমু%ভটািধপেত । 
িরপুগজগ%িবদারণচ%পরাkমেশৗ%মৃগািধপেত  
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥৫॥ 
 
ধনুরনুষŋ রনkণসŋ পিরsুরদŋনটfকটেক  
কনকিপশŋপুñfকিনষŋরসdটশৃŋহতাবটুেক । 
হতচতুরŋবলিkিতরŋঘটdhরŋরটdটুেক 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥৬॥ 
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অিয় রণdমFদশtéবধাdুরdধFরিনভFরশিkভৃেত 
চতুরিবচারধুরীণমহাশয়দূতকৃতpমথািধপেত । 
dিরতdরীহdরাশয়dমFিতদানবদূতdরnগেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥৭॥ 
 
অিয় শরণাগতৈবিরবধূজনবীরবরাভয়দািয়কের 
িtভুবনমsকশূলিবেরািধিশেরািধকৃতামলশূলকের । 
dিমdিমতামরdnুিভনাদমুhমুFখরীকৃতিদিÒনকের 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥৮॥ 
 
সুরললনাততেথিয়তেথিয়তথািভনেয়াtরনৃতBরেত 
কৃতকুকুথাকুকুেথািদড়দািড়কতালকুতূহলগানরেত । 
ধুধুকুটধূধুটিধিnিমত¿িনিধরমৃদŋিননাদরেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥৯॥ 
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জয় জয় জাপBজেয় জয়শbপরNিততfপরিবEনুেত 
ঝণঝণিঝংিঝমিঝংকৃতনূপুরিশি¬তেমািহতভূতপেত । 
ন}তনটাধFন$নটনায়কনাটননা}তনটBরেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১০॥ 
 
অিয় সুমনঃসুমনঃসুমনঃসুমনঃসুমেনারমকািnয়ুেত 
ি3তরজনীরজনীরজনীরজনীরজনীকরব‰ভৃেত । 
সুনয়নিব◊মর◊মর◊মর◊মর◊মরািভদৃেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১১॥ 
 
মিহতমহাহবমlমতিlকবিlতরিlতভিlরেত  
িবরিচতবিlকপািলকপিlকিঝিlকিভিlকবগFবৃেত । 
3éতকৃতপুlসমুlিসতারéণতlজপlবসlিলেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত 
॥১২॥ 
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অিয় সুদতীজনলালসমানসেমাহনমnথরাজসুেত 
অিবরলগ%গলnদেমdরমtমtŋজরাজগেত । 
িtভুবনভূষণভূতকলািনিধরêপপেয়ািনিধরাজসুেত  
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১৩॥ 
 
কমলদলামলেকামলকািnকলাকিলতামলভালতেল 
সকলিবলাসকলািনলয়kমেকিলচলfকলহংসকুেল । 
অিলকুলসŋুলকুnলম%লেমৗিলিমলdকুলািলকুেল 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১৪॥ 
 
করমুরলীরববীিজFতকূিজতলিjতেকািকলম¬ুমেত 
িমিলতিমিলnমেনাহরgি¬তরি¬তৈশলিনকু¬গেত । 
িনজগণভূতমহাশবরীগণরŋণসmৃতেকিলরেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১৫॥ 
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ক}তটপীতdকূলিবিচtময়ূখিতরsৃতচ%রéেচ 
িজতকনকাচলেমৗিলমেদািজFত গিজFতকু¬রকুmকুেচ । 
pণতসুরাঽসুরেমৗিলমিণsুরদং[লসnখচÄরéেচ  
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১৬॥ 
 
িবিজতসহsকৈরকসহsকৈরকসহsকৈরকনুেত 
কৃতসুরতারকসŋরতারকসŋরতারকসূনুনুেত । 
সুরথসমািধসমানসমািধসমান সমািধসুজাপBরেত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১৭॥ 
 
পদকমলং করéণািনলেয় বিরবসBিত .যাঽনুিদনং সুিশেব 
অিয় কমেল কমলািনলেয় কমলািনলয়ঃ স কথং ন  
ভেবf । 
তব পদেমব পরং পদমিëিত শীলয়েতা মম িকং ন িশেব 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১৮॥ 
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কনকলসfকলশীকজৈলরনুিষóিত .তঽŋণরংগভুব2 
ভজিত স িকং ন শচীকুচকুmন$পিররmসুখানুভব2 । 
তব চরণং শরণং করবািণ সবুািণ পথং মম .দিহ িশব2  
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥১৯॥ 
 
তব িবমেলnুকুলং বদেনnুমলং কলয়nনুকূলয়েত 
িকমু পুরéহêতপুরীnুমুখীসুমুখীিভরেসৗ িবমুখীিkয়েত । 
মম তু মতং িশবমানধেন ভবতী কৃপয়া িকমু ন িkয়েত 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥২০॥ 
 
অিয় মিয় দীনদয়ালুতয়া কৃপৈয়ব tয়া ভিবতবBমুেম 
অিয় জগেতা জননীিত যথাঽিস  
ময়াঽিস তথাঽনুমতািস রেম । 
যdিচতমt ভবfপুরগং কুরé শাmিব .দিব দয়াং কুরé .ম 
জয় জয় .হ মিহষাসুরমিদFিন রমBকপিদFিন iশলসুেত  
॥২১॥ 
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Nিতিমমাং িsিমতঃ সুসসমািধনা  
িনয়মেতা য়মেতাঽনুিদনং পেঠf । 
পরময়া রময়া স িনেষবBেত  
পিরজেনাঽিরজেনাঽিপ চ তং ভেজf ॥২২॥ 
 
ইিত .দিবপুñা¬িলেsাtং সমাp2 । 
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চ%ী মঁা কী আরতী 
 
জয় চ%ী জয় জয় (মঁা) জয় চ%ী জয় জয়  
ভয়হািরিণ ভবতািরিণ ভবভািমিন জয় জয়  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয়  
 
তূ হী সত-িচত-সুখময় [d bhরêপা (মঁা)  
সতB সনাতন সুnর পর-িশব সূর-ভূপা  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥১॥ 
 
আিদ অনািদ অনাময় অিবচল অিবনাশী (মঁা)  
অমল অনn অেগাচর অজ আনnরাশী  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥২॥ 
 
অিবকারী অঘহারী অকল কলাধারী (মঁা)  
কtFা িবিধ ভtFা হির হর সংহরকারী  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥৩॥ 
 
তূ িবিধ বধূ রমা ত ূউমা মহামায়া (মঁা)  
মূলpকৃিত িবদBা তূ তূ জননী জায়া  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥৪॥ 
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রাম কৃö ত ূসীতা bজরানী রাধা (মঁা)  
তূ বাYাকldéম হািরিণ সব বাধা  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥৫॥ 
 
দশ িবদBা নব dগFা নানাশ^করা (মঁা)  
অLমাতৃকা .যািগিন নব নব রêপ ধরা  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥৬॥ 
 
তূ পরধামিনবািসিন মহািবলািসিন তূ (মঁা)  
তু হী aশানিবহািরিণ তা%বলািসিন তূ  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥৭॥ 
 
সুর মুিন .মািহিন .সৗমBা তূ .শাভাঽঽধারা (মঁা)  
িববসনিবকট-সরêপা pলয়ময়ী ধারা  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥৮॥ 
 
তূ হী .sহ-সুধামিয় তূ অিত গরলমনা (মঁা)  
রtিবভূিষত ত ূহী ত ূহী অিs তনা  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥৯॥ 
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মূলাধারিনবািসিন ইহ পর িসিd pেদ (মঁা)  
কালাতীতা কালী কমল তূ বরেদ  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥১০॥ 
 
শিk শিk ধর তূ হী িনতB অেভদময়ী (মঁা)  
.ভদpদিশFিন বাণী িবমেল .বদtয়ী  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥১১॥ 
 
হ2 অিত দীন dখী (মঁা) িবপf-জাল .ঘের (মঁা)  
iহং কপূf অিত কপ$ পর বালক .তের  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥১২॥ 
 
িনজ sভাববশ জননী দয়া দৃ# কীৈজ (মঁা)  
করéণা কর করéণামিয় চরণ-শরণ দীৈজ  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় ॥১৩॥ 
 
জয় চ%ী জয় জয় (মঁা) জয় চ%ী জয় জয়  
ভয়হািরিণ ভবতািরিণ ভবভািমিন জয় জয়  
ওঁ জয় চ%ী জয় জয় 
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.দবীময়ী 
 
তব চ কা িকল ন Nিতরিmেক  
সকলশbময়ীিকল .ত তনুঃ । 
িনিখলমূিতFষু .ম ভবদnেয়া  
মনিসজাস ুবিহঃpসরাস ুচ ॥ 
 
ইিত িবিচnB িশেব শিমতািশেব  
জগিত জাতময়tবশািদদ2 । 
NিতজপাচFনিচnনবিজFতা  
ন খলু কাচন কালকলািs .ম ॥ 
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ভগবতীNিতঃ 
 
pাতঃ sরািম শরিদnুকেরা@লাভাং  
সdtবnকরকু%লহারভূষা2 । 
িদবBায়ুেধািজতসুনীলসহsহsাং  
রেkাfপলাভচরণাং ভবতীং পেরশা2 ॥ 
 
pাতনFমািম মিহষাসুরচ%মু%- 
[mাসুরpমুখৈদতBিবনাশদkা2 । 
bেhÄরédমুিনেমাহনশীললীলাং  
চ%ীং সমsসুরমূিতFমেনকরêপা2 ॥ 
 
pাতভFজািম ভজতামিভলাষদাtীং  
ধাtীং সমsজগতাং dিরতাপহ(ী2 । 
সংসারবnনিবেমাচনেহতুভূতাং  
মায়াং পরাং সমিধগমB পরসB িবেöাঃ ॥ 
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pণামঃ 
 
ওঁ dগFাং িশবাং শািnকরীং bhাণীং bhণঃ িpয়াং । 
সবFেলাক pেণtীó pণমািম সদা িশবা2 ॥ 
 
মŋলাং .শাভনাং [dাং িনÊলাং পরমাং কলা2 । 
িবেEEরীং িবEমাতাং চি%কাং pণমামBহ2 ॥ 
 
সবFেদবময়ীং .দবীং সবFেরাগভয়াপহা2 । 
bেhশিবöুনিমতাং pণমািম সদািশবাং ॥ 
 
িবnBsাং িবnBিনলয়াং িদবBsানিনবািসনী2 । 
.যািগনীং .যাগজননীং চি%কাং pণমামBহ2 ॥ 
 
ঈশানমাতরং .দবীমীEরীমীEরিpয়া2 । 
pণেতাঽিs সদাdগFাং সংসারাণFবতািরণী2 ॥ 
 
ওঁ মহােদব মহাtাণ মহােযািগ মেহEর । 
সবFপাপহরাং .দব মকারায় নেমা নমঃ ॥ 
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ওঁ নমঃ িশবায় শাnায় কারণtয় .হতেব । 
িনেবদয়ািম চাtানং tং গিতঃ পরেমEর ॥ 
 
ওঁ নমঃ িশবায় 
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