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সদািশৱমেহ িতঃ | 
 
পরত ্ ৱলীনমনেস ণম ৱব েমাচনাযা  |  
ক তপরত ্ ৱায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১||  
 
পরমিশেৱ করা জুসংভূতায ণ ৱরদায |  
পদধূতপ জায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২||  
 
িৱজননদী গেৃহ ম লুপুিলৈনকম তুরতে  |  
শযনং ৱাণায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৩||  
 
কামািহি ৱজপতেয শমদমমখুিদৱ র ৱািরধেয |  
শমনায মাহিৱতেতঃ ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৪||  
 
নমদা েবাধদাে  রমেত পরমা ত ্ৱেসৗধাে  |  
সমবু েযঽ েহে াঃ ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৫||  
 
িগিলতািৱদ াহালাহলহতপযু কায বােধন |  
মাহা কাররৱেয ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৬|| 
 
শমমুখষ কমমুু ািৱেৱকৈৱরাগ দানিনরতায |  
তরসা নতজনততেয ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৭||  
 
িস া ক ৱ ীমখুকৃিতকে  কপািলভি কৃেত |  
করতলমুি ফলায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৮||  
 
তৃণপ িল ৱপুেষ তৃণেতাঽপ ধরং জগি ৱেলাকযেত |  
ৱনমধ িৱহরণায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৯||  
 
িনগৃহীত দযহরেয গহৃীতা ৱ পর ায |  
ণতাি পণূশিশেন ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১০||  
 
অ ানিতিমররৱেয ানাংেভািধপূণচ ায |  
ণতাঘিৱিপন চেয ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১১||  
 
মিতমলেমাচনদ ত ৈ ক দানিনরতায |  
িৃতমা তু মনেস ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১২||  

 
িনজ পরমিশেৱ ািঘতিৱ ান কা ায |  
িনজত ্ ৱিন ল েদ ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১৩||  
 
িৱলাপ  জগদেশষং পিরিশ খ ৱ িনরতায |  

আস া া ভুেজ ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১৪||  
 
উপধানীকৃতবা ঃ পিরর িৱরি রােমা যঃ |  



ৱসনীকৃতখাযাৈ  ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১৫||  
 
সকলাগমা সার কটনদ ায ন প ায |  
সি সখু পায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১৬||  
 
া ািশ ণচতুরৱ াহারায ভূতক ণায |  
ৱী াপািৱতজগেত ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১৭||  
 
যাঽনু প িৱকােরা বােহৗ ে ন িছ পিতেতঽিপ |  
অিৱিদতমমতাযাৈ  ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১৮||  
 
ন পত মুািন মূধিন যেনা িরেতষ ুনামসূ স  |  
তৈ  িস ৱরায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||১৯||  
 
যঃ পােপােনাঽিপ লাকান তরসা কেরািত পুণ ঃ িন া ান |  
ক ণা ুরাশেযঽৈ  ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২০||  
 
িসে ৱরায বুে ঃ ি দপাদপ নমনায |  
বে  েমাচকায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২১||  
 
দ ায লাকিৱতেতঃ পদ াৱিলদায জ মূেকভ ঃ |  
ণেতভ ঃ পদযুগেল ণিতং মঃ সদািশেৱ ায || ২২||  
 
িজে ৱাপ রতানপ াে ৱা ােরণ জাতু নজস  |  
ৱাণায িৱর া ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২৩||  

 
কমনীযকৱনকে  শমনীযভযাপহারচতুরায |  
তপনীযস শৱপুেষ ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২৪||  
 
তারকিৱদ াদাে  তারকপিতগৱৱারকাস ায |  
তারজপ ৱণায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২৫||  
 
মূেকাঽিপ য কৃপা চে ােকা রকীিতরা  জােযত |  
অ ুতচিরতাযাৈ  ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২৬||  
 
দজুনদরূায তরাং স নসুলভায হ পা ায |  
ত তলিনেকতনায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২৭||  
 
ভৱিস ুধারিযে  ভৱভ ায ণ ৱশ ায |  
ভৱব িৱরিহতায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২৮||  
 
ি িৱধস ািপ ত াগং ৱপষুঃ কতুং ল েয য ইৱ |  
অকেরা সমািধমৈ  ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||২৯||  
 
কািমনমিপ িজত দযং ূ রং শা ং জডং সুিধযম |  

েত য ক ণাঽৈ  ণিতং মঃ সদািশেৱ ায || ৩০||  
 
ৱদ িৃত িৱ ৱ ণলে ষু সি হানানাম |  
িন যকৃেত িৱহে  ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৩১||  
 
বালা ণিনভৱপেুষ লীলািনধূতকামগৱায |  
লালায িচিতপরস াং ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৩২||  
 



শরণীকৃতায সু ৈণণীকৃতর প জাতায |  
ধরণীস মায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৩৩||  
 
ণতায যিতৱেরৈণ গণনােথনাপ সাধ িৱ েত |  
ণদাসীকৃতজগেত ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৩৪||  

 
সহমানায সহ াণ প পরাধা ণ জনরিচতান |  
সহৈসৱ মা দাে  ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৩৫||  
 
ধৃতেদহায নতাৱিলতূণ া দানৱা াতঃ |  
দি ণৱ ায ণিতং মঃ সদািশেৱ ায ||৩৬||  

 
তাপ যাত দয াপ যহারদ নমনমহম |  

ৱরেবািধতমিহমন শরণং যােস  তৱাি কমলযুগম || ৩৭||  
 
সদা িন িৱলীন সকলেৱদশা াথিৱত সির টিৱহারকৃত সকলেলাক াপ ত |  
সদািশৱপদা ুজ ণতেলাকলভ  েভা সদািশৱযতীট সদা মিয কৃপামপারাং  ||৩৮||  
 
পুরা যৱনকতন ৱদম রে াঽিপ যঃ পুনঃ পদসেরা হ ণতেমনেমেনািৱিধম |  
কৃপাপরৱশঃ পদং পতনৱিজতং াপ য সদািশৱযতীট স ময নৱিধং  কৃপাং িস তু ||৩৯||  
 
ষীক তেচতিস তেদহেক রাগৈকরেনকৱৃিজনালেয শমদমািদগে াি েত |  

তৱাি পিতেত যেতৗ যিতপেত মহােযািগরাট সদািশৱ কৃপাং মিয  হতুশূন াং তম ||৪০||  
 
ন চাহমিতচাতুরীরিচতশ সৈ ঃ িতং িৱধাতুমিপ চ েমা ন চ জপািদেকঽপ ি  ম |  
বলং বলৱতাং ৱর  হতুশূন াং িৱেভা সদািশৱ কৃপাং মিয ৱর যািগনাং স ৱরম ||৪১||  
 
শ াথিৱ ানযুতা িহ লােক ৱসি  লাকা বহৱঃ কামম |  
িন াযুতা ন ত পৱূা িবনা ভৱ ং যিতরাজ ননূম ||৪২||  
 
াকাচন ীত দ ুজায পাদা চূডাপর পধে  |  

শাকাপহে  তরসা নতানাং পাকায পুণ স  নেমা ৱতীশ ||৪৩||  
 
নাহং ষীকািণ িৱেজতুমীেশা নাহং সপবাভজনািদ কতুম |  
িনসগযা ৱং দযৈযৱ পািহ সদািশেৱমং ক ণাপেযােধ ||৪৪||  
 
কৃতযাঽনযানতাৱিলেকা গেতনািতম েবােধন |  
মুদেমিহ িনত তৃ ৱর ত া সদািশৱাযা  ||৪৫||  
 
ইিত ম গ ু শৃ িগির সি দান িশৱািভনৱনৃিসংহভারতী ৱািমিভিৱরিচতা সদািশৱমেহ িতঃ সমা া || 
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