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|| দ োহো || 

জয় গণেি শগশিজাসুবন মংগি মূি সুজান । 

কহত অণয়াধ্যাদাস তুম দদউ অভয় বিদান ॥ 

বোাংলো অর্ থ : শগশিজা পুত্র গণেিণক জানাই প্রনাম। শতশন সকণিিই 

মঙ্গি ও জ্ঞাণনি প্রশতষ্ঠাণনি উৎস । অণ াধ্যাদাস আপনাণক 

শনভীকতাি আিীব বাদ কিাি জনয অনুণিাধ্ কণি। 

|| দ ৌপোই || 

জয় শগশিজাপশত দীনদয়ািা । সদা কিত সন্তন প্রশতপািা ॥ 

ভাি চন্দ্রমা দসাহত নীণক । কানন কুণ্ডি নাগ ফনী দক ॥ 

 

বোাংলো অর্ থ : দহ শগশিিাজ দীন দয়ািু দতামাি জয় দহাক। তুশম সব বদা 

সাধু্ সন্তণদি প্রশত িক্ষা কি।  াি কপাণি সুন্দি দীপ্ত চা াঁদ বণয়  ায় 

এবং কাণন দফানা ধ্ািী সপ ব দুি। 

অংগ দগৌি শিি গংগ বহাণয় । মুণ্ডমাি তন ক্ষাি িগাণয় ॥ 

বস্ত্র খাি বাঘম্বি দসাণহ । ছশব দকা দদশখ নাগ মন দমাণহ ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দতামাি অঙ্গ দগৌি এবং মস্তণক গঙ্গা বণয়  ায়। তুশম 

গিায় খুশিি মািা পশিধ্ান কি। সাদা ছাই আপনাি রূপটি সজ্জিত 

কণি এবং শসংণহি ত্বণকি দপািাক আপনাি দদহণক দিাশভত কণি। 

মমনা মাতু শক হণব দুিািী । বাম অংগ দসাহত ছশব নযািী ॥ 

কি ত্রত্রিূি দসাহত ছশব ভািী । কিত সদা িতরুন ক্ষয়কািী ॥ 



বোাংলো অর্ থ : দহ প্রভু, আপনাি বাম শদণক ময়নাি শপ্রয় কনযা 

আপনাি জাাঁকজমকণক আিও বাশ়িণয় দতাণি। দহ শসংণহি ত্বণকি 

পশিধ্ানকািী, আপনাি হাণত ত্রত্রিূি সমস্ত িতরুণক ধ্বংস কণি। 

নংদী গণেি দসাহহং তহং মকণস । সাগি মধ্য কমি মহং মজণস ॥ 

কাশতবক িযাম ঔি গেিাঊ । য়া ছশব দকৌ কশহ জাত ন কাঊ ॥ 

বোাংলো অর্ থ : ভগবান শিণবি সাণে নন্দী ও শ্রী গণনি একটি 

মহাসাগণিি মাঝখাণন দুটি পণেি মণতাই সুন্দি দদখায়। কশব ও 

দাি বশনকিা ভগবান কাশতবণকয় ও অন্ধকাি বণে বি গেণদি (পশিচািক) 

অপূব ব দচহািা বে বনা কিণত পািণবন না। 

দদবন জবহীং জায় পুকািা । তবশহং দুখ প্রভু আপ শনবািা ॥ 

শকয়া উপদ্রব তািক ভািী । দদবন সব শমশি তুমশহং জহুািী ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দহ প্রভু,  খনই দদবতািা শবনীতভাণব আপনাি সহায়তা 

দচণয়শছণিন, আপশন দয়া ও কুোি সাণে তাণদি সমস্ত সমসযা দিূ 

কণিণছন। আপশন আপনাি উদাি সাহাণ য দদবতাণদি আিীব বাদ 

কণিশছণি  খন দানব তািক তাণদি আক্রান্ত কণিশছণিন এবং 

আপশন তাণক ধ্বংস কণিশছণিন। 

তুিত ষডানন আপ পঠাণয়ৌ । িব শনণমষ মহং মাশি শগিাণয়ৌ ॥ 

আপ জিংধ্ি অসুি সংহািা । সুয়ি তুমরহাি শবশদত সংসািা ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দহ প্রভু, আপশন দদিী না কণি ষডাননণক দপ্রিে 

কণিশছণিন এবং এভাণব িব ও শনণমষ দুষ্টণদি ধ্বংস কণিশছণিন। 

আপশন জিধ্ি অসুিণকও ধ্বংস কণিশছণিন। আপনাি খযাশত 

শবশ্বজণু়ি পশিশচত। 

ত্রত্রপুিাসুি সন য়ুদ্ধ মচাঈ । তবশহং কৃপা কি িীন বচাঈ ॥ 

শকয়া তপশহং ভাগীিে ভািী । পুিব প্রশতজ্ঞা তাসু পুিািী ॥ 



বোাংলো অর্ থ : দহ প্রভু, পুিাশি, আপশন ত্রত্রপুিাসুিণক পিাত্রজত ও ধ্বংস 

কণি সমস্ত দদবণদবতা ও মানবজাশতণক িক্ষা কণিণছন। আপশন 

আপনাি ভক্ত ভাগীিেণক আিীব বাদ কণিশছণিন এবং শতশন কণঠাি 

তপসযা দিণষ তাাঁি ব্রতটি সম্পাদন কিণত সক্ষম হণয়শছণিন। 

দাশনন মহং তুম সম দকাউ নাহীং । দসবক স্তুশত কিত সদাহীং ॥ 

দবদ মাশহ মশহমা তুম গাঈ । অকে অনাশদ দভদ নহীং পাঈ ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দহ কুোময়, ভক্তিা সব বদা আপনাি দগৌিব গায়। 

এমনশক দবদও আপনাি মহত্ত্ব বে বনা কিণত অক্ষম। আপনাি মণতা 

দকউ উদাি নয়। 

প্রকণি উদশধ্ মংেন দমং জ্বািা । জিত সুিাসুি ভএ শবহািা ॥ 

কীনরহ দয়া তহং কিী সহাঈ । নীিকংঠ তব নাম কহাঈ ॥ 

বোাংলো অর্ থ : প্রভু,  খন সমুদ্র মন্থন হণয়শছি এবং মািাত্মক শবষ 

উদয় হণয়শছি, সবাি প্রশত আপনাি গভীি সমণবদনা দেণক আপশন 

শবষটি পান কণিশছণিন এবং শবশ্বণক ধ্বংস দেণক িক্ষা কণিশছণিন। 

আপনাি গিা নীি হণয় শগণয়শছি, তাইণতা আপশন নীিকণ্ঠ নাণম 

পশিশচত। 

পূজন িামচংদ্র জব কীনরহাং । জীত দক িংক শবভীষে দীনরহা ॥ 

সহস কমি দমং দহা িণহ ধ্ািী । কীনরহ পিীক্ষা তবশহং ত্রত্রপুিািী ॥ 

বোাংলো অর্ থ :  খন ভগবান িাম দতামাি উপাসনা কণিশছণিন, তখন 

শতশন দানবণদি িাজা িাবণনি উপি শবজয়ী হন। শ্রী িাণমি ভত্রক্ত 

পিীক্ষা কিাি জনয  খন ভগবান িাম এক হাজাি দিািু ফুি শদণয় 

ঈশ্বিীয় মা আপনাি উপাসনা কিণত দচণয়শছণিন, তখন আপনাি 

অনুণিাণধ্ সমস্ত ফুি শতশন িুশকণয় দিণখশছণিন। 

এক কমি প্রভু িাণখউ দজাঈ । কমি নয়ন পূজন চহং দসাঈ ॥ 

কটঠন ভত্রক্ত দদখী প্রভু িংকি । ভণয় প্রসন্ন শদএ ইত্রিত বি ॥ 



বোাংলো অর্ থ : দহ প্রভু, আপশন শ্রী িাণমি শদণক তাকাণত িাগণিন, 

শ শন তাাঁি পেফুি দচাণখি উপাসনা কণিশছণিন দতামাি উপাসনা 

কিাি জনয। আপশন  খন এইিকম শনশব়ি ভত্রক্ত দদণখশছণিন তখন 

আপশন তাণক আনত্রন্দত ও আিীব বাদ কণিশছণিন। আপশন তাাঁি 

হৃদণয়ি আকাঙ্ক্ষা মঞর জিু কণিণছন। 

জয় জয় জয় অনংত অশবনািী । কিত কৃপা সবণক ঘি বাসী ॥ 

দুষ্ট সকি শনত দমাশহ সতাহবং । ভ্রমত িণহৌং দমাণহ মচন ন আহবং ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দহ পিম কুোময়, অফুিন্ত, অমি, সব বময় শবসরতৃত 

প্রভু। দুষ্ট শচন্তা আমাণক শন বাতন কণি এবং আশম এই অশবশ্বাসয 

অত্রস্তণত্বি পৃশেবীণত শনিিসভাণব ভ্রমে কিণত োশক। দকানও স্বত্রস্ত 

আমাি পণে আসণছ বণি মণন হণি না। 

ত্রাশহ ত্রাশহ মমং নাে পুকাণিা । য়হ অবসি দমাশহ আন উবাণিা ॥ 

দি ত্রত্রিূি িতরুন দকা মাণিা । সংকি দস দমাশহং আন উবাণিা ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দহ প্রভু! আশম আপনাি সাহা য প্রাে বনা কিশছ এবং এই 

মুহুণতব আপশন আপনাি ঐশশ্বিক িত্রক্ত শদণয় আমাণক উদ্ধাি কি। 

আমাণক বা াঁচাও এবং িক্ষা কুন। দতামাি ত্রত্রিূি দ্বািা আমাি 

িতরুণদি ধ্বংস কি! দুষ্ট শচন্তাি অতযাচাি দেণক আমাণক মুত্রক্ত শদন। 

মাত শপতা ভ্রাতা সব দকাঈ । সংকি দমং পূছত নশহং দকাঈ ॥ 

স্বামী এক মহ আস তুমরহািী । আয় হিহু মম সংকি ভািী ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দহ প্রভু, আশম  খন সমসযায় পশ়ি তখন আমাি বাবা-

মা, ভাই, দবান বা শপ্রয়জনিা দকউই আমাি কষ্ট দেণক মুত্রক্ত শদণত 

পাণি না। আশম দকবি দতামাি উপি শনভবি কশি তুশম আমাি আিা 

ভিসা । এই শনম বম অতযাচাণিি কািে শনমূ বি কুন এবং আমাণক 

আপনাি সমণবদনা শদণয় আিীব বাদ কুন। 

ধ্ন শনধ্ বন দকা দদত সদা হী । দজা দকাঈ জাংণচ দসা ফি পাহীং ॥ 

অস্তুশত দকশহ শবশধ্ কণিাং তুমরহািী । ক্ষমহু নাে অব চূক হমািী ॥ 



বোাংলো অর্ থ : দহ প্রভু, তুশম শনধ্ বনণদি সমৃত্রদ্ধ দান কি এবং অজ্ঞণদি 

জ্ঞান দান কি। প্রভু, আমাি সীশমত জ্ঞাণনি কািণে আশম দতামাি 

উপাসনা কিণত বাদ শদণয়শছ। আমাণক ক্ষমা কুন এবং আমাি 

উপি আপনাি অনুগ্রহ বষ বে কুন। 

িংকি দহা সংকি দক নািন । মংগি কািে শবঘ্ন শবনািন ॥ 

দয়াগী য়শত মুশন ধ্যান িগাহবং । িািদ নািদ িীি নবাহবং ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দহ ভগবান িঙ্কি, আপশন সমস্ত দুুঃণখি শবনািকািী। 

আপশন সমস্ত বাধ্াগুশিি কািেটিণক সশিণয় আপনাি ভক্তণদি অনন্ত 

সুখ দান কুন। সাধু্গে ঋশষগে আপনাি সবণচণয় সুন্দি ুণপ ধ্যান 

কণিন। এমনশক িািদ ও নািণদি মণতা স্বগীয় প্রােীও আপনাি প্রশত 

শ্রদ্ধা শনণবদন কণি। 

নণমা নণমা জয় নমুঃ শিবায় । সুি ব্রহ্মাশদক পাি ন পায় ॥ 

দজা য়হ পাঠ কণি মন িাঈ । তা পি দহাত মহং িমরভু সহাঈ ॥ 

বোাংলো অর্ থ : নম নম জয় নভুঃ শিবায়। ব্রহ্মাও আপনাি মশহমা বে বনা 

কিণত অক্ষম। দ  দকউ এই চাশিসা শবশ্বাস ও শনষ্ঠাি সাণে পাঠ কণি 

দস আপনাি অসীম কৃপা গ্রহে কণি। 

িশনয়াং দজা দকাঈ দহা অশধ্কািী । পাঠ কণি দসা পাবন হািী ॥ 

পুত্র দহান কী ইিা দজাঈ । শনশ্চয় শিব প্রসাদ দতশহ দহাঈ ॥ 

বোাংলো অর্ থ : তীব্র দপ্রণমি সাণে এই দলাকগুশি জপ কণি দ  ভক্তিা 

ভগবান শিণবি কৃপায় সমৃদ্ধ হন। এমনশক শনুঃসন্তানিাও সন্তান ধ্ািে 

কিণত চায়, শবশ্বাস এবং শনষ্ঠাি সাণে শিব-প্রসাদ গ্রহণেি পণি তাণদি 

অশভিাষ পূে ব হয়। 

পত্রণ্ডত ত্রণয়াদিী দকা িাণব । ধ্যান পূব বক দহাম কিাণব ॥ 

ত্রণয়াদিী ব্রত কহি হণমিা । তন নশহং তাণক িহহ কণিিা ॥ 



বোাংলো অর্ থ : ত্রণয়াদিীণত একজন পত্রণ্ডতণক শনমন্ত্রে কিা উশচত 

এবং শিবণক ভক্তভাণব উতরসগ ব কিা উশচত।  ািা ত্রণয়াদিীণতভগবান 

শিণবি উপবাস ও প্রাে বনা কণিন তািা সব বদা স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধ হন। 

ধ্ূপ দীপ মনণবদয চঢ়াণব । িংকি সমু্মখ পাঠ সুনাণব ॥ 

জন্ম জন্ম দক পাপ নসাণব । অন্ত ধ্াম শিবপুি দমং পাণব ॥ 

কহহং অণয়াধ্যাদাস আস তুমরহািী । জাশন সকি দুখ হিহু হমািী ॥ 

বোাংলো অর্ থ : দ  দকউ ভািবাসা ও শনষ্ঠাি সাণে ভগবান শিণবি কাণছ 

ধ্ূপ, প্রসাদ অচবনা কণি আিশত কণিন, দসই পাশে বব সুখ ও আধ্য্াত্রত্মক 

আিীব বাদ িাভ কণিন এবং পিবতীণত ভগবান শিবপুিী আণিাহে 

কণিণছন। কশব প্রাে বনা কণিন দ  ভগবান শিব সকণিি দুদবিা দিূ 

কণিণছন এবং তাণদি শচি সুখ দান কুন। 

|| দ োহো || 

শনত দনম উটঠ প্রাতুঃহী পাঠ কণিা চািীস । 

তুম দমিী মনকামনা পূে ব কণিা জগদীি।। 

 

বোাংলো অর্ থ : দহ সব বজনীন পািনকতবা, প্রশত সকাণি শনয়ম শহসাণব 

আশম এই চাশিিা ভত্রক্ত সহকাণি পাঠ কশি। দয়া কণি আমাণক 

আিীব বাদ কুন  াণত আশম আমাি বস্তুগত এবং আধ্যাত্রত্মক 

বাসনাগুশি সম্পাদন কিণত সক্ষম হণত পাশি। 

।। ওমঃ নমঃ শিবোয় ।। 
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