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আি�েনর শারদ�ােত �বেজ উেঠেছ আেলাক ম�ীর;

ধরণীর বিহরাকােশ অ�িরত �মঘমালা;
�কৃিতর অ�রাকােশ জাগিরত �জ�ািতম�য়ী জগ�াতার আগমন বাত� া।

আন�ময়ী মহামায়ার পদ�িন অসীম ছে� �বেজ উেঠ �পেলাক ও রসেলােক আেন নব
ভাবমাধুরীর স�ীবন।

তাই আনি�তা শ�ামলীমাতৃকার িচ�য়ীেক ম�ৃয়ীেত আবাহন।
আজ িচৎ-শি��িপনী িব�জননীর শারদ-�ৃিতমি�তা �িতমা মি�ের মি�ের ধ�ানেবািধতা।

িসংহ�া শিশেশখরা মরকত�খ�া চতুিভ� ভু� ৈজঃ
শ�ং চ�ধনঃুশরাং� দধতী �নৈ�ি�িভঃ �শািভতা ।

আম�ুা�দ-হার-ক�ণ-রণৎ-কা�ী�ণ�পুূরা
দগু�া দগু�িতহািরণী ভবতু �না রে�া�সৎ��লা ।।

{��চ�ী, মহাসর�তীর ধ�ান, ��াক – ২}
[িসংহা�ঢ়া শিশেশখরা, মরকতমিণর তুল� �ভাময়ী, চািরহে� শ�, চ� ও ধনবু�াণ ধািরণী, ি�নয়ন
�ারা �শািভতা, �কয়ূর, হার ও বলয় এবং মদৃ-ুমধুর �িনযু�া চ�হার ও নপুূর পিরিহতা এবং রে�

উ�ল ��ল ভূিষতা দগু�া আমােদর দগু�িত নাশ ক�ন।]
মিহষাসুরমিদ�নী ��া� িলির�

মহামায়া সনাতনী, শি��পা, �ণময়ী।
িতিন এক, তব ু�কাশ িবিভ�—

�দবী নারায়ণী,
আবার ��শি��পা ��াণী,

কখেনা মেহে�রী �েপ �কাশমানা,
কখেনা বা িনম�লা �কৗমারী �পধািরণী,

কখেনা মহাব��িপণী ঐ�ী,
উ�া িশবদতূী,

নমৃ�ুমািলনী চাম�ুা,
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িতিনই আবার তেমাময়ী িনয়িত।
এই সব��কাশমানা মহাশি� পরমা �কৃিতর আিবভ� াব হেব, স�েলাক তাই আন�ম�।

মহালয়ার ম�, চ�ীপাঠ, মিহষাসুরমিদ�নী ��া�

Mahalaya Mantra Lyrics In Bengali

বাজেলা �তামার আেলার �বণ,ু
মাতেলা �য ভুবন।

আজ �ভােত �স সুর �েন
খুেল িদন ুমন।

অ�ের যা লিুকেয় রােজ,
অ�ণ বীণায় �স সুর বােজ;
এই আন� যে� সবার

মধুর আম�ণ।
আজ সমীরণ আেলায় পাগল

নবীন সুেরর বীণায়,
আজ শরেতর আকাশবীণায়
গােনর মালা িবলায়।

�তামায় হারা জীবন মম,
�তামাির আেলায় িন�পম।
�ভােরর পািখ উেঠ গািহ

�তামাির ব�ন।

�হ ভগবতী মহামায়া, তুিম ি��ণাি�কা;
তুিম রেজা�েণ ��ার গৃিহণী বা� েদবী,

স��েণ িব�ুর প�ী ল�ী,
তেমা�েণ িশেবর বিণতা পাব�তী,

আবার ি��ণাতীত তুরীয়াব�ায় তুিম অিনব�চনীয়া, অপারমিহমময়ী, পর��মিহষী;
�দবী ঋিষ কাত�ায়েনর কন�া কাত�ায়নী,

িতিন কন�া�মারী আখ�াতা দিুগ�,
িতিনই আিদশি� আগম�িস�মিূত� ধারী দগু�া,

িতিন দা�ায়ণী সতী;
�দবী দগু�া িনজ �দহ স�ূত �তেজা�ভােব শ�দহনকােল অি�বণ�া, অি�েলাচনা।

এই ঊষালে�, �হ মহােদবী, �তামার উে�াধেন বাণীর ভি�রসপূণ� বরণ কমল আেলাক শতদল �মেল
িবকিশত �হাক িদেক-িদগে�;

�হ অমতৃেজ�ািত, �হ মা দগু�া, �তামার আিবভ� ােব ধরণী �হাক �াণময়ী।
জােগা! জােগা, জােগা মা!
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জােগা, জােগা দগু�া, জােগা দশ�হরণধািরণী।
অভয়া শি�, বল�দািয়নী, তুিম জােগা।

জােগা, তুিম জােগা।
�ণিম বরদা, অজরা, অতুলা,

ব�বলধািরণী, িরপুদলবািরণী, জােগা মা।
শর�য়ী, চি�কা, শ�রী জােগা, জােগা মা।
জােগা অসুর িবনািশনী, তুিম জােগা।
জােগা দগু�া, জােগা দশ�হরণধািরণী।
অভয়া শি�, বল�দািয়নী, তুিম জােগা।

জােগা, তুিম জােগা।
�দবী চি�কা সেচতন িচ�য়ী, িতিন িনত�া, তাঁর আিদ �নই, তাঁর �াকৃত মিূত�  �নই, এই িবে�র �কাশ

তাঁর মিূত� ।
িনত�া হেয়ও অসুর পীিড়ত �দবতা র�েণ তাঁর আিবভ� াব হয়।

�দবীর শা�ত অভয়বাণী—
“ই�ং যদা যদা বাধা দানেবা�া ভিবষ�িত ।।
তদা তদাবতীয�াহং কিরষ�াম�িরসং�য়�  ।।”

{��চ�ী, একাদশ অধ�ায়— নারায়ণী�িত, ��াক – ৫৪-৫৫}
[এই �কাের যখনই দানবগেণর �াদভু� াববশতঃ িব� উপি�ত হইেব তখনই আিম আিবভূ� তা হইয়া

�দব-শ� অসুরগণেক িবনাশ কিরব।]

পূব�ক� অবসােনর পর �লয়কােল সম� জগৎ যখন কারণ-সিলেল পিরণত হল, ভগবান িব�ু
অিখল-শি�র �ভাব সংহত কের �সই কারণ-সমেু� রিচত অন�-শয�া ‘পের �যাগিন�ায় হেলন

অিভভূত।
িব�ুর �যাগিন�ার অবসানকােল তাঁর নািভপ� �থেক �জেগ উঠেলন ভাবী কে�র সৃি�-িবধাতা

��া।
িক� িব�ুর কণ�মলজাত মধুৈকটভ-অসুর�য় ��ার কম�, অি�� িবনােশ উদ�ত হেত প�েযািন ��া
�যাগিন�ায় ম� সব�শি�মান িব�পাতা িব�ুেক জাগিরত করবার জন� জগেতর ি�িত-সংহারকািরণী

িবে��রী জগ�ননী হিরেন�-িনবািসনী িন�পমা ভগবতীেক �বমে� করেলন উে�ািধত।
এই ভগবতী িব�ুিন�া�পা মহারাি� �যাগিন�া �দবী।

ওেগা আমার আগমনী আেলা,
�ােলা �দীপ �ােলা।
এই শারেদর ঝ�াবােত
িনশার �শেষ ��বােত

িনভল আমার পেথর বািত
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িনভল �ােণর আেলা।
ওেগা আমার পথ �দখােনা আেলা

জীবনেজ�ািত�েপর সুধা ঢােলা ঢােলা ঢােলা।
িদক হারােনা শ�াপেথ আসেব,

অ�ণ রােত আসেব কখন আসেব,
টুটেব পেথর িনিবড় আঁধার,

সকল িদশার কােলা।
বাজাও আেলার ক�বীণা
ওেগা পরম ভােলা।

{��চ�ী, �থম অধ�ায়— মধুৈকটভবধ, ��াক – ৭৩-৮২}
�ং �াহা �ং �ধা �ং িহ বষ� কারঃ �রাি�কা । ৭৩
সুধা �ম�ের িনেত� ি�ধা মা�াি�কা ি�তা ।।

[িনেত�, অ�ের, আপিনই �দবে�েশ� হিবদ� ােনর �াহাম��পা। আপিনই িপতৃেলােকর উে�েশ�
�ব�দােনর �ধাম��পা।আপিনই �দবা�ােনর বষ� ম���পা ও উদা�ািদ�র�পা। আপিনই

অমতৃ�পা এবং অ-উ-ম ি�িবধ মা�া�েপ অবি�তা �ণব�পা।]
অধ�মা�া ি�তা িনত�া যান�ুায�া িবেশষতঃ । ৭৪
�েমব সা �ং সািব�ী �ং �দবজননী পরা ।।

[িবেশষ�েপ যাহা অন�ুায�া িন��ণা বা তুরীয়া, তাহাও আপিন। �হ �দবী, আপিন গায়ি�ম��পা ���া
শি� ও �দবগেণর আিদ মাতা।]

�ৈয়ব ধায�েত সব�ং �ৈয়তৎ সৃজ�েত জগৎ । ৭৫
�ৈয়তৎ পাল�েত �দিব �মৎস�ে� চ সব�দা ।।

[�হ �দবী, আপিনই এই জগৎ ধারণ কিরয়া রিহয়ােছন। আপিন এই জগৎ সৃি� কেরন, আপিনই ইহা
পালন কেরন এবং সব�দা �লয়কােল আপিনই ইহা সংহার কেরন।]

িবসৃে�ৗ সৃি��পা �ং ি�িত�পা চ পালেন । ৭৬
তথা সং�িত�পাে� জগেতাঽস� জগ�েয় ।।

( িবঃ �ঃ – ‘ঽ'[‘হ’ নয়, মা�াছাড়া ‘হ’] হল ল�ু ‘অ’-কার। সং�ৃেত সি�েত ◌ঃ+অ=�◌াঽ হয়। �যমন
জগতঃ+অস�= জগেতাঽস�, বা নমঃ+অ�= নেমাঽ�, বা সঃ+অহম= �সাঽহম। ‘ঽ’-এর উ�ারণ

আেগর ‘�◌া/ও’-এর উ�ারণেকই একটু �টেন করা হয়। )
[�হ জগৎ��পা, আপিন এই জগেতর সৃি�কােল সৃি�শি���পা, পালনকােল ি�িতশি���পা এবং

�লয়কােল সংহারশি���পা।]
মহািবদ�া মহামায়া মহােমধা মহা�ৃিতঃ । ৭৭
মহােমাহা চ ভবতী মহােদবী মহাসুরী ।।

[আপিন মহাবাক�ল�ণা ��িবদ�া ও সংসৃিতক�� মহামায়া। আপিন মহতী �মধা (ধারণা), মহতী
�ৃিত ও মহােমাহ। আপিন মহতী �দবশি� এবং মহতী অসুরশি�।]

�কৃিত�ং িহ সব�স� �ণ�য়িবভািবনী । ৭৮
কালরাি�ম�হারাি�েম�াহরাি�� দা�ণা ।।

[আপিনই সব�ভূেতর �কৃিত ও ি��েণর পিরণাম িবধািয়নী। আপিন কালরাি� (যাহােত ��ার লয়
হয়) ও মহারাি� (যাহােত জগেতর লয় হয়)। আপিন দ�ুিরহারা মহােমাহিনশা বা মানষুী রাি�

(যাহােত জীেবর িনত� লয় হয়)।]
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�ং ��মী�রী �ং �ী�ং বিু�েব�াধল�ণা । ৭৯

ল�া পুি��থা তুি��ং শাি�ঃ �াি�েরব চ ।।
[আপিন ল�ী, আপিন ঈ�রশি�, আপিন �ী, আপিন িন�য়াি�কা বিু�। আপিন ল�া, পুি� এবং তুি�। আপিনই
শাি� ও �াি�।]
খি�নী শিূলনী �ঘারা গিদনী চি�ণী তথা । ৮০
শি�নী চািপনী বাণভুস�ীপিরঘায়ুধা ।।
[আপিন খ�ধািরণী, ি�শলূধািরণী, (এক হ� নরিশর ধারেণ) ভয়�রী, গদাধািরণী, চ�ধািরণী, শ�ধািরণী,
ধনধু�ািরণী এবং বাণ, ভূশ�ী ও পিরঘা�ধািরণী।]
�সৗম�ােসৗম�তরােশষেসৗেম�ভ��িতসু�রী । ৮১
পরা পরাণাং পরমা �েমব পরেম�রী ।। ৮২
[আপিন �দবগেণর �িত �সৗম�া এবং �দত�গেণর �িত তেতািধক ��া। আপিন সকল সু�র ব� অেপ�াও সু�রী।
আপিন ��ািদরও ���। আপিন সব��ধানা �দবী এবং পরেম�েরর মহাশি�।]

চ�ী পাঠ ম�
তব অিচ�� �পচিরত মিহমা।

নব �শাভা নব ধ�ান �পািয়ত �িতমা।
িবকিশল �জ�ািত �ীিত ম�ল বরেণ।
তুিম সাধনঘন ��, �গাধন সাধনী,
তব ��মনয়নবািত িনিখল তারণী,
কনককাি� ঝিরেছ কা� বদেন।
�হ মহাল�ী জননী, �গৗরী, �ভদা,
জয়স�ীত �িনেছ �তামাির ভুবেন।

দগু�াপূজার চ�ীপাঠ
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তখন �লয়া�কার�িপণী তামসী �দবী এই �েব �ব�ুা হেয় িব�ুর অ��ত�� �থেক বািহর হেলন;
িব�ুর �যাগিন�া ভ� হল। িব�ু সুদশ�নচ� চালেন মধুৈকটেভর ম�ক িছ� করেলন।পুনরায় ��া

ধ�ানম� হেলন।
এিদেক কালা�ের দধু�ষ� �দত�রাজ মিহষাসুেরর পরা�েম �দবতারা �েগ�র অিধকার হারােলন।

অসুরপিতর অত�াচাের �দবেলাক িবষাদব�থায় পির�হণ হেয় �গল।
�দবগণ ��ার শরণাপ� হেলন। ��ার বেরই মিহষাসুর অপরােজয়; তাঁর �ারা �দত�রােজর �য়
স�বপর নয় �জেন তাঁরই িনেদ� েশ অমরব�ৃ কমলেযািন িবধাতােক মখুপা� কের �ব�ে� িগেয়

�দখেলন, হিরহর আলাপেন রত।
��া �মেুখ িনেবদন করেলন মিহষাসুেরর দিুব�ষহ অত�াচােরর কািহনী। �গ��� �দবতা�েলর এই

বাত� া �নেলন তাঁরা।
শা� �যাগীবর মহােদেবর সুেগৗর মখুম�ল ��ােধ র�জবার মত রাঙা বরণ ধারণ করেল আর

শ�চ�গদাপ�ধারী নারায়েণর আনন �����ল হেয় উঠল।
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তখন মহাশি�র আ�ােন গগেন গগেন িননািদত হল মহাশ�।
িব�েযািন িব�ু �ে�র বদন �থেক �তেজারািশ িব�িুরত হল;

��া ও �দবগেণর আনন �থেক �তজ িনগ�ত হল।
এই পব�ত�মাণ �জ�ািতপু� ��িলত �তাশেনর ন�ায় �দদীপ�মান িকরেণ িদ� ম�ল পূণ� কের িদেল।

ওই �তজরি� এক� হেয় পরমা �পবতী িদব�� মিূত�  উৎপ� হল।
িতিন জগ�াতৃকা মহামায়া। এই আদ�ােদবী ঋ� মে� �ঘাষণা করেলন আ�পিরচয়—

{�দবীসূ�— ঋে�দ, ১০ম ম�ল, ১০ম অনবুা�  ১২৫ সূ�, ��াক – ১-৮}
অহং �ে�িভব�সুিভ�রাম�হ� 
আিদৈত��ত িব�েদৈবঃ ।

অহং িম�াব�েণাভা িবভম��হ� 
ই�া�ী অহমি�েনাভা ।। ১

[আিম একাদশ ��, অ� বসু, �াদশ আিদত� এবং িব� �দবতা�েপ িবচরণ কির। আিম িম� ও ব�ণ
উভয়েক ধারণ কির। আিম ই� ও অি� এবং অি�নী�মার�য়েক ধারণ কির।]

অহং �সামমাহনসং িবভম��হং
��ারমতু পূষণং ভগ� ।

অহং দধািম �িবণং হিব�েত
সু�ােব� যজমানায় সু�েত ।। ২

[আিম �দবশ�হ�া �সামেদবেক, ��া-নামক �দবতােক এবং পূষা অভগ নামক সূয��য়েক ধারণ
কির। উ�ম হিবঃযু�, উপযু� হিবঃ �ারা �দবগেণর তৃি�সাধনকারী এবং িবিধপূব�ক

�সামরস��তকারী যজমােনর জন� য�ফল�প ধনািদ আিমই িবধান কির।]
অহং রা�ী সংগমনী বসূনাং
িচিকতুষী �থমা যি�য়ানা�  ।
তাং মা �দবা ব�দধুঃ পু��া

ভূির�া�াং ভূয�ােবশয়�ী�  ।। ৩
[আিমই সম� জগেতর ঈ�রী, উপাসকগেণর ধন�দা�ী, পর��েক আ�া�েপ সা�াৎকািরণী।

অতএব য�াহ� গেণর মেধ� আিমই সব�ে��া। আিম �প��েপ ব�ভােব অবি�তা ও সব�ভুেত জীব�েপ
�িব�া। আমােকই সব�েদেশ সুরনরািদ যজমানগণ িবিবধভােব আরাধনা কের।]

ময়া �সা অ�মি� �যা িবপশ�িত
যঃ �ািণিত য ঈং শেৃণাতু���  ।
অম�েবা মাং ত উপি�য়ি�

�িধ �ত �ি�বং �ত বদািম ।। ৪
[আমারই শি�েত সকেল আহার ও দশ�ন কের, �াস��াসািদ িনব�াহ কের এবং উ� িবষয় �বণ কের।
যাহারা আমােক অ�য�ািমনী�েপ জােন না, তাহারাই জ�মরণািদ ��শ �া� হয় বা সংসাের হীন হয়।

�হ কীিত� মান সখা, আিম তমােক ��ালভ� ��ত� বলিছ, �বণ কর।]
অহেমব �য়িমদং বদািম জ�ুং
�দেবিভ�ত মানেুষিভঃ ।

যং যং কামেয় তং তম�ুং কৃেণািম
তং ��াণং তমিৃষ তং সুেমধা�  ।। ৫
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[�দবগণ ও মনষু�গেণর �ািথ�ত ��ত� আিম �য়ং উপেদশ কিরেতিছ। আিম ঈদশৃ ����িপণী।
আিম যাহােক যাহােক ই�া কির তাহােক তাহােকই সব�ে�� কির। আিম কাহােক ��া কির, কাহােক

ঋিষ কির এবং কাহােকও বা অিত ��েমধাবা�  কির।]
অহং ��ায় ধনরুাতেনািম
��ি�েষ শরেব হ�বা উ ।
অহং জনায় সমদং কৃেণাম�হং
দ�াবাপৃিথবী আিবেবশ ।। ৬

[�া�ণিবে�ষী িহং�-�কৃিত ি�পুরাসুর-বধাথ� �ে�র ধনেুক আিমই জ�া সংযু� কির। ভ�জেনর
কল�াণাথ� আিমই যু� কির এবং �েগ� ও পৃিথবীেত অ�য�ািমনী�েপ আিমই �েবশ কিরয়ািছ।]

অহং সুেব িপতরমস� মধূ�� 
মম �যািনর� ��ঃ সমেু� ।

তেতা িবিতে� ভুবনান ুিবে�া-
তামংূ দ�াং ব��েণাপ�শৃািম ।। ৭

[আিমই সব�াধার পরমা�ার উপের দ�ুেলাকেক �সব কিরয়ািছ। বিু�বিৃ�র মধ�� �য ��ৈচতন�
উহাই আমার অিধ�ান। আিমই ভূরািদ সম� �লাক সব�ভূেত ���েপ িবিবধভােব িবরািজতা।

আিমই মায়াময় �দহ �ারা সম� দ�ুেলাক পিরব�া� আিছ।]
অহেমব বাত ইব �বাম�া-
রভমাণা ভুবনািন িব�া ।
পেরা িদবা পর এনা পৃিথৈব�-
তাবতী মিহনা সংবভূব ।। ৮

[আিমই ভূরািদ সম� �লাক সব�ভূত সৃি� কিরয়া বায়ুর মেতা ��ে� উহার অ�ের বািহের সব��
িবচরণ কির। যিদও ��পতঃ আিম এই আকােশর অতীত অ পৃিথবীর অতীত অস�-���িপণী,

তথািপ �ীয় মিহমায় এই সম� জগ� -�প ধারণ কিরয়ািছ।]
অপূব� �ীমিূত�  মহাশি� �দবগেণর অংশস�ূতা; �দবগেণর সমি�ভূত �তেজািপ� এক বরবিণ�নী

শি���িপণী �দবীমিূত�  ধারণ করেলন।
এই �দবীর আনন ��তবণ�, �ন� কৃ�বণ�, অধরপ�ব আরি�ম ও করতল�য় তা�াভ।
িতিন কখেনা বা সহ�ভুজা, কখেনা বা অ�াদশভুজা�েপ �কািশত হেত লাগেলন।

এই ভীমকা��িপণী �দবী ি��ণা মহাল�ী, িতিনই আদ�ামহাশি�।
মহােদবীর মহামিহমময় আিবভ� ােব বরণগীত �িনত হেয় উঠল।

অিখল িবমােন তব জয়গােন �য সামরব,
বােজ �সই সুের �সানার নপূুের িনেত� নব।

�হ আেলার আেলা, িতিমর িমলাল,
তব �জ�ািত সুধা �চতনা িবলাল;

রািগণী �য িছঁেড় গািহল মধুের �স �বভব।
জয়�ী ম�লা কালী ভ�কালী কপািলনী ।

দগু�া িশবা �মা ধা�ী �াহা �ধা নেমাঽ� �ত ।।
{অগ�লা-��া�, ��াক – ২}

[�হ �দবী, তুিম জয়�ী (জয়যু�া বা সেব�াৎকৃ�া), ম�লা (জ�ািদনািশনী); কালী (সব�সংহািরণী),
ভ�কালী (ম�ল-দািয়নী), কপািলনী (�লয়কােল ��ািদর কপাল হে� িবচরণকািরণী), দগু�া
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(দঃুখ�াপ�া), িশবা (িচৎ��পা), �মা (ক�ণাময়ী), ধা�ী (িব�ধািরণী), �াহা (�দবেপািষণী) এবং
�ধা (িপতৃেতািষণী)-�পা, �তামােক নম�ার।]
�দবীর আিবভ� ােবর এই �ভ বাত� া �কািশত হল।

সকল �দবেদবী মহােদবীেক বরণ করেলন গীিতমােল�, �সবা করেলন রাগচ�েন।
জগ�াতা চি�কা উপাসেকর ধনদা�ী, ��ৈচতন���পা সেব�া�ম মিহমা।

মহােদবী অ�য�ামী�েপ ব�� হেয় আেছন দ�ুেলাক-ভূেলাক।
ভুবনেমািহনী সব�িবরাজমানা জগদী�রী, আপন মিহমায় দ�াবা পৃিথবী ও সৃি�র মেধ� পিরব�� হেয়

অব�ান কেরন পরমৈচতন��পা।
মানেবর কল�ােণ সব�ম�লা �হান উ��ুা।
�� শ�রেব সারা িনিখল �িনত।

আকাশতেল অিনেল-জেল, িদেক-িদগ�েল,
সকল �লােক, পুের, বেন-বনা�ের

নতৃ�গীতছে� নি�ত।
শরৎ�কৃিত উ�ািস তব গােন

িচরসু�র িচরসু�র িচতসু�র ব�নদােন
ি�েলােক �যােগ সুর�য়ী আনে�।

মহাশি��পা ম�লুেশাভা জােগ আনে�
মা �য কল�াণী সদা রােজ,

সদা সুখদা, সদা বরদা, সদা জয়দা, ��ম�রী, সুধা, �েদ।
অসুরদশন দশ�হরণভুজা রােগ

রিণত বীণােবণ,ু মধু লিলত শিমত তােন
�ভ আরিত ঝ�ৃত ভুবেন নবেজ�ািত রােগ,
�জ�ািত অল�াের তােন তােন ওেঠ গীিত
সুধারসঘন শাি� ঝন ঝন জয়গােন।

�দবী িনত�া, তথািপ �দবগেণর কায�িসি�েহতু সব�েদবশরীরজ �তজঃপু� �থেক তখন �কািশত
হেয়েছন বেল তাঁর এই অিভনব �কাশ বা আিবভ� াবই মিহষমিদ�নীর উৎপি��েপ খ�াত হল।

�দবী সি�তা হেলন অপূব� রণচ�ী মিূত� েত।
িহমাচল িদেলন িসংহবাহন,

িব�ু িদেলন চ�,
িপনাকপািণ শ�র িদেলন শলূ,

যম িদেলন তাঁর দ�,
কালেদব সুতী� খ�,

চ� অ�চ� �শাভা চম� িদেলন,
ধনবু�াণ িদেলন সূয�,
িব�কম�া অেভদবম�,

��া িদেলন অ�মালা-কম�ল,ু
�েবর র�হার।

সকল �দবতা মহােদবীেক নানা অল�াের অল�ৃত ও িবিবধ�হরেণ সুসি�ত কের অসুরিবজয় যা�ায়
�যেত �াথ�না করেলন।
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রণদ�ুিুভ�িনেত িব�সংসার িননািদত হেত লাগল।
যা�ার পূেব� সুর-নরেলাকবাসী সকেলই দশ�হরণধািরণী দশভুজা মহাশি�েক ধ�ানমে� করেলন

অিভব�না।
{�দবী দগু�ার ধ�ান}

জটাজটূসমাযু�ামেধ��কৃুতেশখরা�  ।
�লাচন�য়সংযু�াং পূেণ��সুদশৃাননা�  ।।

[�দবী জটাজটূধািরণী, তাঁর িশখর অধ�চ� �ারা ভূিষত, তাঁর পূণ�চে�র ন�ায় কাি�ময় মখুম�ল
ি�নয়ন �শািভত।]

অতসীপু�বণ�াভাং সু�িত�াং সুেলাচনা�  ।
নবেযৗবনস��াং সব�াভরণভূিষতা�  ।।

[অতসী পুে�র ন�ায় �দবীর বণ�, িতিন সু�িতি�ত ও সুেলাচনা। নবেযৗবনস��া �দবী সবরকম
অল�াের ভূিষতা।]

সুচা�দশনাং ত�ৎ পীেনা�ত-পেয়াধরা�  ।
ি�ভ��ানসং�ানাং মিহষাসুরমিদ�নী�  ।।

[সুচা� দে�র এবং পীেনা�ত পেয়াধেরর (পেয়া= অমতৃ) অিধকািরণী �দবী ি�ভ� ভি�মায়
মিহষাসুরেক দমন করেছন।]

মণৃালায়ত-সং�শ�-দশবা�সমি�তা�  ।
ি�শলূং দি�েণ �ধ�য়ং খ�ং চ�ং �মাদধঃ ।।
তী�বাণং তথা শি�ং দি�েণষু িবিচ�েয়ৎ ।

[�দবী দশভুজা, তাঁর মণৃােলর মত �কামল �শ�। তাঁর দি�ণ (ডান) হে� ি�শলূ, খ�, চ�, সুতী�
বাণ এবং শি� অবি�ত।]

�খটকং পূণ�চাপ� পাশম�ুশেমব চ ।
ঘ�াং বা পর�ং বািপ বামতঃ সি�েবশেয়ৎ ।।

[�দবীর বােম �খটক, ধন ু(পূণ�চাপ), পাশ, অ�ুশ এবং ঘ�া বা �ঠার (পর�) অবি�ত।]
অধ�ান�িহষং ত�ি�িশর�ং �দশ�েয়ৎ।।
র�ার�ীকৃতা�� র�িব�ুিরেত�ণ�  ।
�বি�তং নাগপােশন ���-ভীষণানন�  ।।

[�দবী িনেচ মিহেষর শরীর হেত বািহর হেয় আসা দানব�পধারী মিহষাসুেরর িশরে�দ করেছন।
মিহষাসুেরর অ� র�াবতৃ, িব�ািরত চ�ু র�াভ। �����ল ভীষণদশ�ন মখু কের �দবী অসুরেক

নাগপােশ �বি�ত কের আেছন।]
িকি�দ�ু� ং তথা বামম��ুং মিহেষাপির ।

�দব�া� দি�ণং পাদং সমং িসংেহাপির ি�ত�  ।।
[�দবীর বাম পােয়র ব�ৃা��ু িকি�ৎ উপের ও বােম মিহেষর উপর এবং ডান পা িসংেহর িপেঠর মােঝ

অবি�ত।
�দবীর এই �প মেন সি�েবশ করেল �চ�বদনা �দবী সব�দা বল�দান কেরন।]

�ূয়মান� ত�পমমৈরঃ সি�েবশেয়ৎ ।
�চ�বদনাং �দবীং সব�দাং বল�দাং ।।

[�দবীর এই �প মেন সি�েবশ করেল �চ�বদনা �দবী সব�দা বল�দান কেরন।]
উ�চ�া �চ�া চ চে�া�া চ�নািয়কা ।
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চ�া চ�বতী �চব চ��পািত চি�কা ।।
আিভঃ শি�িভ�ািভঃ সততং পিরেবি�তা�  ।
িচ�েয়�গতাং ধা�ীং ধম�কামাথ�েমা�দাং ।।

[উ�চ�া, �চ�া, চে�া�া, চ�নািয়কা, চ�া, চ�বতী, চ��পা, অিতচি�কা— এই অ�শি� দারা �দবী
সব�দা পিরবতৃা। িতিন জগৎেক ধারণ কের আেছন, তাঁর িচ�া করেল ধম�, অথ�, কাম ও �মা� লাভ

হয়।]
{অগ�লা-��া�, ��াক- ২}

জয়�ী ম�লা কালী ভ�কালী কপািলনী ।
দগু�া িশবা �মা ধা�ী �াহা �ধা নেমাঽ� �ত ।।

[�হ �দবী, তুিম জয়�ী (জয়যু�া বা সেব�াৎকৃ�া), ম�লা (জ�ািদনািশনী); কালী (সব�সংহািরণী),
ভ�কালী (ম�ল-দািয়নী), কপািলনী (�লয়কােল ��ািদর কপাল হে� িবচরণকািরণী), দগু�া

(দঃুখ�াপ�া), িশবা (িচৎ��পা), �মা (ক�ণাময়ী), ধা�ী (িব�ধািরণী), �াহা (�দবেপািষণী) এবং
�ধা (িপতৃেতািষণী)-�পা, �তামােক নম�ার।]

�দবী অ�াদশভুজামিূত�  পির�হণ কের শে� িদেলন ফুৎকার।
�দবীর রণ-আ�ানশ� অনশুরণ কের সৈসেন� ধাবমান হল মহাবলশালী মিহষাসুর।

অসুররাজ ল�� করেলন মহাল�ীেদবীর �তজঃ�ভায় ি�েলাক জ�িতম�য়, তাঁর ম�ুট গগন চু�ন
করেছ, পদভাের পৃ�ী আনতা আর ধনকুট�াের রসাতল �কি�ত।

�দবেসনাপিত মহাশি�র জয়মে�র �েণ �দবীেক দান করেলন মহা�ীিত।
নেমা চ�ী, নেমা চ�ী, নেমা চ�ী।

জােগা র�বীজিনকৃি�নী, জােগা মিহষাসুরিবমিদ�নী,
উেঠ শ�মে� অ�ব� শ�াশনেন চ�ী।

তব খ�শি� কৃতকৃতা� শ� শাতন ত�ী
নত িসংহবািহনী ঘন�ংকাের ই�ািদ চমতূ�ী।
তুিম রণকত� ট�াের হােনা খরকল�জেল
সব রথ তুর� িছ� িছ� সুতী� করবােল।
নােচা ধূ�েন� দনজুম�ু চ�পাতেন খ�ী,

তব তাতাৈথ তাতাৈথ �লয় নতৃ� �ংেস বাঁধন গ�ী।
�দবীর সে� মিহষাসুেরর �বল সং�াম আর� হল।
�দবীর অ��হাের �দত�েসনা িছ�িভ� হেত লাগল।

মিহষাসুর �েণ �েণ �প পিরবত� ন কের নানা �কৗশল িব�ার করেল।
মিহষ �থেক হ�ী�প ধারণ করেল; আবার িসংহ�পী �দেত�র রেণা��তা �দবী �শিমত করেলন।

পুনরায় নয়নিবেমাহন পু�ষেবেশ আ��কাশ করেল ওই ঐ�জািলক।
�দবীর �ঢ় �ত�াখ�ান �পেয় আবার মিহষমিূত�  �হণ করেল।

রণবাদ� িদেক িদগ�ের িননািদত, চতুর� িনেয় অসুের�র �দবীেক পরািজত করবার মানেস
উ�িসত।

�দবীর বাহন িসংহরাজ দাবাি�র মত সম� রণে�ে� শ�িনধেন দিুন�বার হেয় উঠল।
নানা�হরণধািরণী �দবী দগু�া মধু পান করেত করেত মিহষ�পেক সদে� বলেলন,

“গজ�  গজ�  �ণং মঢ়ূ মধু যাবৎ িপবাম�হ�  ।
ময়া �িয় হেতঽৈ�ব গিজ� ষ���া� �দবতাঃ ।। “
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{��চ�ী, তৃতীয় অধ�ায়— মিহষাসুরবধ, ��াক ৩৮}
[“�র মঢ়ূ, যত�ণ আিম মধু পান কির তত�ণ তুই গজ� ন কর। আিম তেক বধ কিরেল ই�ািদ �দবগণ

এই�ােন শী�ই আন��িন কিরেবন।”]
�দবতাগণ সানে� �দখেলন, দগু�া মিহষাসুরেক শেূল িব� কেরেছন আর খ�িনপােত �দেত�র ম�ক

ভূলিু�ত।
তখন অসুরনািশনী �দবী মহাল�ীর আরাধনাগীিতসুষমা দ�াব�া পৃিথবীেত পিরব�া� হল।

মােগা, তব বীেণ স�ীত ��ম লিলত।
িনিখল �ােণর বীণা তাের তাের রিণত।
সকল �রাদন �সই সুের �গল মিরয়া।
কািল কািল যত জেমিছল দখুযািমনী
ঊষার মরূিত ধিরয়া বািহর রািগনী।
জীবন িছল আেলাকসুধায় ধির তাই।

�হ �দবী চি�কা, �তামার পুণ� �বগাথা ঐ�য�, �সৗভাগ�, আেরাগ�, শ�হািন ও পরম �মা�লােভর
উপায়। �তামার �বমে� মানবেলােক জাগিরত �হাক ভূমানে�র অপূব� ��রণা।

{��চ�ী, একাদশ অধ�ায়— নারায়াণী�িত, ��াক- ৩-৩৫}
�দিব �প�ািত� হের �সীদ

�সীদ মাতজ� গেতাঽিখলস� ।
�সীদ িবে��রী পািহ িব�ং
�মী�রী �দিব চরাচরস� ।। ৩

[�হ ভ�-দঃুখ-হািরিণ �দিব, আপিন �স�া হউন। �হ িনিখলিব�জননী, আপিন �স�া হউন। �হ
িবে��ির, আপিন �স�া হইয়া জগৎ পালন ক�ন। �হ �দিব, আপিন চরাচর জগেতর অধী�রী।]

আধারভূতা জগত�েমকা
মহী��েপণ যতঃ ি�তািস ।
অপাং ��পি�তয়া �ৈয়তৎ

আপ�ায�েত কৃৎ�মল��বীেয� ।। ৪
[�হ অল��বীেয�, আপিন পৃিথবী�েপ িবরািজতা বিলয়া একািকনীই জগেতর আ�য়��পা। আপিনই
জল�েপ অবি�তা হইয়া এই সম� জগৎেক পুিরতু� কিরেতেছন। অতএব, আপিন সব�াি�কা।]

�ং �ব�বীশি�রন�বীয�া
িব�স� বীজং পরমািস মায়া ।
সে�ািহতং �দিব সম�েমতৎ

�ং �ব �স�া ভুিব মিু�েহতুঃ ।। ৫
[�হ �দিব, আপিন অন�বীয�া �ব�বী শি� (িব�ুর জগৎপািলনী শি�)। আপিন িবে�র আিদকারণ
মহামায়া। আপিন সম� জগৎেক �মাহ�� কেরেছন। আবার আপিনই �স�া হইেল ইহলেক শরণাগত

ভ�েক মিু� �দান কেরন।]
িবদ�াঃ সম�া�ব �দিব �ভদাঃ
ি�য়ঃ সম�াঃ সকলা জগৎসু।
�ৈয়কয়া পূিরতম� বৈয়তৎ

কা �ত �িতঃ �ব�পরাপরি�ঃ ।। ৬
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[�হ �দিব, �বদািদ অ�াদশ িবদ�া আপনারই অংশ। চতুঃষি�-কলাযু�া এবং পািত�ত�, �সৗ�য� ও
তা�ণ�ািদ �ণাি�তা সকল নারীই আপনার িব�হ। আপিন জননী�পা এবং একািকনীই এই জগেতর
অ�ের ও বািহের পিরব�া� হইয়া আেছন। �বনীয় িবষেয় মখু� ও �গৗণ উি�র নাম �িত। যখন

আপিন �য়ং �সইসকল উি��পা, তখন আপনার এই�প �িত আর িক হইেত পাের?]
সব�ভূতা ইয়দা �দবী �গ�মিু��দািয়নী ।

�ং �তা �েত� কা বা ভব� পরেমা�য়ঃ ।। ৭
[আপিন সব�ভূত��পা, �গ�- ও মিু�-দািয়নী এবং �কাশ�িপণী (সৃি�, ি�িত ও সংহার�প

�ীড়াকািরণী)। এই�েপ যখন আপনার �ব করা হয় তখন আপনার �েবর উপেযাগী বাক� আর িক
হইেত পাের?]

সব�স� বিু��েপণ জনস� �িদ সংি�েত ।
�গ�াপবগ�েদ �দিব নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ৮

[�হ �দিব, আপিন সকল ব�ি�র �দেয় বিু��েপ অবি�তা এবং �গ�- ও মিু�-দািয়নী নারায়ণী।
আপনােক �ণাম কির।]

কলাকা�ািদ�েপণ পিরণা�দািয়িন ।
িব�েস�াপরেতৗ শে� নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ৯

[�হ �দিব, আপিন কলা, কা�া, �ণমহূুত� ািদ সূ� কাল�েপ জগেতর পিরণামদািয়নী (অথ�াৎ
অখ�কাল�িপণী) এবং জগেতর সংহারসমথ�া শি��িপণী। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম কির।]

সব�ম�লম�েল� িশেব সব�াথ�সািধেক ।
শরেণ� ���েক �গৗির নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১০

[আপিন সব�ম�ল��পা, সব�াভী�সািধকা, একমা� শরণেযাগ�া, ি�ভুবন-জননী (বা ি�নয়না=
সূয�চ�াি�েলাচনা) ও �গৗরবণ�া। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]

সৃি�ি�িতিবনাশানাং শি�ভূেত সনাতনী ।
�ণা�েয় �ণমেয় নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১১

[�হ �দিব, আপিন সৃি�, ি�িত ও সংহােরর শি��িপণী (অথ�াৎ �শবী, �ব�বী ও �া�ী)। আপিন
সনাতনী ও ি��েণর আধারভূতা (িন��ণা), অথচ ি��ণময়ী। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]

শরণাগতদীিনত� পির�াণপরায়েণ ।
সব�স�ািত� হের �দিব নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১২

[�হ �দিব, আপিন শরণাগত, দীন ও আত� গেণর পির�রাণ-পরায়ণা (সব�াপৎনািশনী বা মিু�দািয়নী)
এবং সকেলর দঃুখ (জ�মরণািদ)-নািশনী। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]

হংসযু�িবমানে� ��ািণ�পধািরণী ।
�কৗশা�ঃ�িরেক �দিব নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১৩

[�হ �দিব, আপিন �ি�ণী�েপ হংসযু� িবমােন অবি�তা হইয়া কম�ল ুহইেত �শ �ারা (�ণবপূত)
জল িস�ন কেরন। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]

ি�শলূচ�ািহধের মহাবষৃভবািহিন ।
মােহ�রী��েপণ নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১৪

[�হ �দিব, আপিন ি�শলূ, অধ�চ� অ সপ� ধারণ কেরন এবং মহাবষৃ আপনার বাহন। আপিন
মেহ�র-শি��পা। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]

ময়ূর��ুটবেৃত মহাশি�ধেরঽনেঘ ।
�কৗমারী�পসং�ােন নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১৫
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[�হ �দিব। আপিন ময়ূর- ও ��ুট-�বি�তা মহাশি�-ধািরণী, অপাপিব�া (িনত���া) ও
�মার-শি��িপণী। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]

শ�চ�গদাশা�� গৃহীতপরমায়ুেধ ।
�সীদ �ব�বী�েপ নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১৬

[�হ �দিব, আপিন িব�ুশি��েপ চাির হে� শ�, চ�, গদা ও শা��  (ধন ুবা খ�) এই চাির মহা� ধারণ
কেরন। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
গৃহীেতা�মহাচে� দংে�া�ৃতবসু�ের ।

বরাহ�িপিণ িশেব নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।।১৭
[�হ �দিব, আপিন ভীষণ-মহাচ�ধািরণী এবং বরাহ�েপ জলম�া পৃিথবীেক উ�ারকািরণী। আপিন

ম�লময়ী। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
নিৃসংহ�েপণ হ�ং �দত�া�  কৃেতাদ�েম ।

��েলাক��াণসিহেত নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১৮
[�হ �দিব, ভয়�রী নরিসংহমিূত�  ধারণ কিরয়া আপিন �দত�িবনােশ উদ�তা হইয়ািছেলন এবং আপিনই

ি�ভুবন র�া কেরন। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
িকরী�িন মহাবে� সহ�নয়েনা�েল ।

ব�ৃ�াণহের �চ�ী নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ১৯
[�দিব, আপিন ম�ুটযু�া, মহাব�ধািরণী, সহ�-নয়ন-�শািভতা, ব�ৃাসুর-নািশনী এবং

ই�-শি���পা। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
িশবদতূী��েপণ হতৈদত�মহাবেল ।

�ঘার�েপ মহারােব নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ২০
[�দিব, িশবদতূী�েপ আপিন িবশাল-অসুর-�সন�-নািশনী। আপিন ভয়�রমিূত� ধািরণী ও

মহাগজ� নকািরণী। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
দং�াকরালবদেন িশেরামালািবভূষেণ ।

চামেু� ম�ুমথেন নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ২১
[চামেু�, আপিন িবকটদ�িবিশ�-ভীষণবদনা, নরম�ুমািলনী ও ম�ুাসুরনািশনী। �হ নারায়ািণ,

আপনােক �ণাম।]
লি� লে� মহািবেদ� �ে� পুি� �েধ �েব ।

মহারাি� মহামােয় নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ২২
[�দিব, আপিনই ল�ী, ল�া, ��িবদ�া, ��া, পুি� ও �ধা��িপণী (ম��িপণী)। আপিন িনত�া

(সনাতনী) মহা�লয়�পা রাি� ও মহােমাহ�পা অিবদ�া। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
�মেধ সর�িত বের ভূিত বা�িব তামিস ।

িনয়েত �ং �সীেদেশ নারায়িণ নেমাঽ� �ত ।। ২৩
[�দিব, আপিন �মধা�পা, বা� েদবী, সব�ে��া, সাি�কী, রাজসী, তামসী, �দবশি� এবং ঈ�রী। আপিন

�স�া হউন। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
সব���েপ সেব�েশ সব�শি�সমি�েত ।

ভেয়ভ��ািহ �না �দিব দেুগ� �দিব নেমাঽ� �ত ।। ২৪
[�দিব, আপিন সব�-কায�-ও কারণ-�িপণী, সেব�ে�রী, সব�শি�ময়ী ও দেু�� য়া। �দিব, আপিন

আমািদগেক সকল আপদ হইেত র�া ক�ন। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
এতৎ �ত বদনং �সৗম�ং �লাচন�য়ভূিষত�  ।
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পাতু নঃ সব�ভূেতভ�ঃ কাত�ায়িন নেমাঽ� �ত ।। ২৫
[কাত�ায়িন, আপনার ি�নয়নেশািভত �সৗম� বদন আমািদগেক সকল �ভৗিতক িবকার ও সব�ভূেতর

উপ�ব হইেত র�া ক�ক। �হ নারায়ািণ, আপনােক �ণাম।]
�ালাকরালমতু��মেশষাসুরসূদন�  ।

ি�শলূং পাতু �না ভীেতভ�কািল নেমাঽ� �ত ।। ২৬
[�হ ভ�কািল, �চ�দীপ�মান, অিততী�, অসংখ� অসুরনাশক আপনার ি�শলূ আমািদগেক সকল

�কার ভয় হইেত র�া ক�ক। আপনােক �ণাম।]
িহনি� �দত�েতজাংিস �েননাপূয� যা জগৎ ।

সা ঘ�া পাতু �না �দিব পােপেভ�াঽনঃ সুতািনব ।। ২৭
[�দিব, আপনার �য ঘ�া�িন জগৎ পিরপূণ� কিরয়া �দত�েতজ হরণ কের, তাহা— মাতা �যমন পু�েক

অম�ল হইেত র�া কেরন— �সই�প আমািদগেক সকল পাপ হইেত র�া ক�ক।]
অসুরাসৃ� বসাপ�চিচ� তে� কেরা�লঃ ।

�ভায় খ� ভবতু চি�েক �াং নতা বয়�  ।। ২৮
[চি�েক, আপনার হ�ি�ত �তেজামর এবং অসুেরর র�িস� ও �মদিল� খ� মােদর কল�াণসাধন

ক�ক। আপনােক আমরা �ণাম কির।]
�রাগানেশষানপহংিস তু�া

��া তু কামা�  সকলানভী�ান ।
�ামাি�তানাং ন িবপ�রাণাং

�ামাি�তা হ�া�য়তাং �য়াি� ।। ২৯
Mahalaya Mantra Lyrics In Bengali

[�দিব, আপিন স�� হইেল সকল �কার (�দিহক অ মানিসক) �রাগ িবনাশ কেরন। আবার ��া
হইেল অভী� (কাম�) ব�সমহূ নাশ কেরন। আপনার আি�ত ব�ি�িদেগর িবপদ �ািয় হয় না।

যাঁহারা আপনার চরণাি�ত, তাঁহারা অেন�র আ�য়েযাগ� হন।]
এতং কৃতং যৎ কদনং �য়াদ�
ধম�ি�ষাং �দিব মহাসুরাণা�  ।
�ৈপরেনৈকব��ধা�মিূত� ং

কৃ�া� িবেক তৎ �কেরািত কান�া ।। ৩০
[�দিব, স�িত আপিন �া�ী �ভৃিত ও কালী আিদ মিূত� েত �ীয় ��প ব� �কাের �ক�ত কিরয়া
ধম�ে�ষী মহাসুরগেণর এই �য িবনাশসাধন কিরেলন, অি�েক, তাহা আপিন িভ� অন� কাহার �ারা

স�ব হইত?]
িবদ�াসু শাে�ষু িবেবকদীেপ-
ষ�ােদ�ষু বােক�ষু চ কা �দন�া ।
মম�গেত� ঽিতমহা�কাের

িব�াময়েত�তদতীব িব��  ।। ৩১
[�দিব, সকল ঐিহক িবদ�ায়, মন�ৃুত�ািদ �বিৃ�পর ধম�শা�সমেূহ এবং িনবিৃ�পর �বদা�বাক�সকেল
মানষুেক আপিন িভ� আর �ক �বিত� ত কের? �দিব, গভীর অ�ান�প অ�কার ও মমতাপূণ�

সংসারগেত�  মানষুেক আপিন ব�তীত আর �ক পুনঃ পুনঃ �মণ করাইেত পাের?]
র�াংিস যে�াগিবষা� নাগা
য�ারেয়া দসু�বলািন য� ।
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দাবানেলা য� তথা� িধমেধ�
ত� ি�তা �ং পিরপািস িব��  ।। ৩২

[�যখােন রা�স, �যখােন তী� িবষধর সপ�, �যখােন শ� ও দসু�দল �সখােন ও সম�ুবে�— সব��
আপিন সদা িবরািজতা থািকয়া িব� পিরপালন কেরন।]

িবে��ির �ং পিরপািস িব�� 
িব�াি�কা ধারয়সীিত িব��  ।
িবে�শব��া ভবতী ভবি�

িব�া�য়া �য �িয় ভি�ন�াঃ ।। ৩৩
[�হ জগদী�রী, আপিন িব� পিরপালন কেরন। আপিন িব��পা, আপিন িব� ধারণ কেরন। আপিন
��ািদরও ব�নীয়া। যাঁহারা ভি�পূব�ক আপনার শরণাগত হন, তাঁহারা িবে�র আ�য়�ল হন।]

�দিব �সীদ পিরপালয় �নাঽিরভীেতঃ
িনত�ং যথাসুরবধাদধুৈনব সদ�ঃ ।
পাপািন সব�জগতা� শমং নায়া�

উৎপাতপাকজিনতাং� মেহাপসগ�া�  ।। ৩৪
[�দিব, আমািদেগর �িত �স�া হউন। স�িত �রণমা�ই আপিন �য�প অসুরনাশ কিরয়া

আমািদগেক র�া কিরেলন, �সই�প ভিবষ�েতও আপিন সব�দা আমািদগেক শ�ভয় হইেত র�া
কিরেবন। �দিব, আপিন কৃপা কিরয়া জগেতর সম� পাপ ও অধেম�র পিরণােম উৎপ� দিুভ� � ও

মহামারী �ভৃিত উপ�বসকল শী� নাশ ক�ন।]
�ণতানাং �সীদ �ং �দিব িব�ািত� হািরিণ ।

��েলাক�বািসনামীেড� �লাকানাং বরদা ভবঃ ।। ৩৫
[�হ িব�ািত� হািরণী �দিব, আপিন আমািদেগর �িত �স�া হউন। ি�ভুবনবািসগেণর আরাধ�া �দিব,

আপনার চরেণ �ণত জনগেনর �িত আপিন বরদা হউন।]
িবমােন িবমােন আেলােকর গােন জািগল �িন।
তব বীণা তাের �স সুর িবহাের িক জাগরেণ।

অ�ণ রিব �য িনিখল রাঙােলা,
পূব� আঁচেল ত�া ভাঙােলা,

রাঙা িহে�ােল ধরণী �য �দােল নপুূররিণ।
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�দবীর অ�য় কৃপাকণা �পেয় স�েলাক আনি�ত।

�থম কে� �দবী কাত�ায়ান-নি�নী কাত�ায়নী, অ�াদশভুজা উ�চ�া�েপ মিহষমদ�ন কেরন;
ি�তীয় �ষাড়শভুজা ভ�কালীর হেত মিদ�ত হয় মিহষ;

আর তৃতীৈয়ঃ বত� মানকে� দশভুজা দগু�া�েপ মহােদবী সুসি�তা মিহষমিদ�নী।
অিখল মানবকে� �িনত পু�া�িল ��া�ব�না—
{��মিহষাসুরমিদ�নী ��া�� , ��াক – ৯,১০, ১৮}
জয় জয় জপ� জেয় জয় শ� পর�িত তৎপর িব�নেুত

ঝণঝণ িঝংিঝিম িঝংকৃতনপুূর িশি�তেমািহত ভূতপেত ।
ন�ত নটাধ� ন� নট নায়ক না�তনাট� সুগানরেত
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জয় জয় �হ মিহষাসুরমিদ� িন রম�কপিদ� িন �শলসুেত ।। ৯
Mahalaya Mantra Lyrics In Bengali

[�তামার উে�েশ� গীত িবে�র ব�নাগান রণে�ে� উি�ত �তামার জয়�িন ও �তামার (উে�েশ�
�দবতােদর) �িতগােনর সে� িমেশ যাে�; �তামার পােয়র নপুূেরর ঝনঝন ঝ�ার�িনেত �দবািদেদব

িশবও ম�ু। তমার এই িবজয় অিভজান উপলে�� অনিু�ত নট, ন� ও নায়ক�ারা অনিু�ত
নতৃ�গীতািদ ও সুমধুর স�ীত অ বাদ��িন মখুিরত অিভনীত নাট�ান�ুােন তুিম আনি�ত হও। �হ
িহমালয়দিুহতা, সু�র জটাজটূধািরণী পাব�তী, তুিমই মিহষাসুর সংহার কেরছ, �তামার জয় �হাক।]

অিয় সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমেনাহর কাি�যুেত
ি�তরজনী রজনী রজনী রজনী রজনীকর ব� �বেৃত ।

সুনয়ন িব�মর �মর �মর �মর �মরািধপেত
জয় জয় �হ মিহষাসুরমিদ� িন রম�কপিদ� িন �শলসুেত ।। ১০

[�হ মাতঃ! স�দয় িদব�ধামবাসীগেণর উদ�ােন ��ু�ত পািরজাত পুে�র �লাভনীয় উ�লতার
অিধকািরণী �তামার মখুম�ল চে�র �জ�াৎ�ায় আেলািকত হেয় তারই মত সু�র, তমার নয়নযুগল
�মরাি�সদশৃ, �তামার কে� �শাভমান �য পু�মাল�তা �মের �মের আ�ািদত থাকায় তুিম িনেজই
‘�মর’ নামেধয়া অথবা ‘�মরেদর’ ঈ�রী�েপ পিরগিণতা। �হ িহমালয়দিুহতা, সু�র জটাজটূধািরণী

পাব�তী, তুিমই মিহষাসুর সংহার কেরছ, �তামার জয় �হাক।]
কনকলসৎকল িস�ুজৈলরনিুষ�িত �ত �ণর�ভুবং

ভজিত স িকং ন শচী�চ�� ত�পিরর� সুখানভুব�  ।
তব চরণং শরণং করবািণ নতামরবািণ িনবািস িশব� 

জয় জয় �হ মিহষাসুরমিদ� িন রম�কপিদ� িন �শলসুেত ।। ১৮
[�হ মাতঃ! �য ভ�গণ �ণ�াভিব�িুরত িস�ুবাির িদেয় িস�ন কের �দয় �তামার �বিদ, তারা িক
ই�প�ী সচীর মেতা সু�রী ললনার বা�েব�েনর সুখানভূুিতলােভর �যাগ� নয়? িক� (তার

আকা�া না কের)বা� েদবী সর�তী কতৃ� ক �সিবত ম�লিবধায়ক �তামার �চরণযুগেলর আিম
শরণ �হণ কির। �হ িহমালয়দিুহতা, সু�র জটাজটূধািরণী পাব�তী, তুিমই মিহষাসুর সংহার কেরছ,

�তামার জয় �হাক।]

Mahalaya Lyrics (মহালয়া মিহষাসুরমিদ�নী) Mahisashurmardini/Mahalaya Mantra Lyrics In
Bengali

{��চ�ী, প�ম অধ�ায়— �দবীদতূসংবাদ, ��াক – ৯-৮০}
নেমা �দৈব� মহােদৈব� িশবাৈয় সততং নমঃ ।

নমঃ �কৃৈত ভ�াৈয় িনয়তাঃ �ণতাঃ � তা�  ।। ৯
[�দবীেক, মহােদবীেক �ণাম। সতত ম�লদািয়নীেক �ণাম। সৃি�শি��িপণী �কৃিতেক �ণাম।
ি�িতশি��িপণী ভ�ােক �ণাম। আমরা সমািহত িচে� তাঁহােক বার বার �ণাম কির।]

�রৗ�াৈয় নেমা িনত�াৈয় �গৗৈয� ধাৈ�� নেমা নমঃ ।
�জ�াৎ�াৈয় �চ��ুিপৈণ� সুখাৈয় সততং নমঃ ।। ১০

[�রৗ�ােক (সংহারশি�েক) �ণাম। িনত�ােক (ি�কালাতীত স�া�িপণীেক) �ণাম। �গৗরী জগ�া�ীেক
�ণাম। �জ�াৎ�া�পা, চ��পা ও সুখ��পােক সতত �ণাম।]

কল�াৈণ� �ণতা বৈৃ�� িসৈ�� �েম�া নেমা নমঃ ।
�নঋৈত� ভুভৃতাং লৈ�� শব�াৈণ� �ত নেমা নমঃ ।। ১১
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[কল�াণীেক �ণাম কির। বিৃ��পা ও িসি��পােক পুনঃ পুনঃ �ণাম কির।অল�ী�পা, ভূপিতগেণর
ল�ী�পা শব�াণী আপনােক বার বার �ণাম কির।]

দগু�াৈয় দগু�পারাৈয় সারাৈয় সব�কািরৈণ� ।
খ�াৈত� তৈথব কৃ�াৈয় ধূ�াৈয় সততং নমঃ ।। ১২

[দ�ুর-ভবসম�ু-পার-কািরণী, শি��িপণী, সৃি�ক��, খ�ািত (বা �কৃিত-পু�েষর �ভদ বা
�িসি�)-�িপণী কৃ�বণ�া ও ধূ�বণ�া দগু�ােদবীেক সতত �ণাম কির।]

অিতেসৗম�ািতেরৗ�াৈয় নতা�ৈস� নেমা নমঃ ।
নেমা জগৎ�িত�াৈয় �দৈব� কৃৈত� নেমা নমঃ ।। ১৩

[িযিন িবদ�া�েপ অিত �সৗম�া এবং অিবদ�া�েপ অিত �রৗ�া (অিত ভীষণা) তাঁহােক পুনঃ পুনঃ
�ণাম। জগেতর আ�য়�িপণীেক �ণাম। ি�য়া�িপণী �দবীেক পুনঃ পুনঃ �ণাম।]

যা �দবী সব�ভূেতষু িব�ুমােয়িত শি�তা ।
নম�ৈস� (১৪) নম�ৈস� (১৫) নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ১৬

[�য �দবী সকল �াণীেত িব�ুমায়া নােম (আগমশাে�) অিভিহতা হন, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক
নম�ার। তাঁহােক নম�ার, নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু �চতেনত�িভধীয়েত ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ১৭-১৯
[�য �দবী সব�ভূেত �চতনা�েপ �িস�া, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু বিু��েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ২০-২২
[�য �দবী সব�ভূেত বিু��েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু িন�া�েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ২৩-২৫
[�য �দবী সব�ভূেত িন�া�েপ িবরািজতা তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু �ুধা�েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ২৬-২৮
[�য �দবী সব�ভূেত �ুধা�েপ অবি�তা তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু ছায়া�েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ২৯-৩১
[�য �দবী সব��াণীেত ছায়া�েপ িবরাজমানা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু শি��েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৩২-৩৪
[�য �দবী সব��াণীেত শি��েপ অিধি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু তৃ�া�েপণ সংি�তা ।
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নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৩৫-৩৭
[�য �দবী সব�ভূেত তৃ�া (িবষয়-বাসনা)-�েপ সংি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক

নম�ার, নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু �াি��েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৩৮-৪০
[�য �দবী সব�ভূেত �মা�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু জািত�েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৪১-৪৩
[�য �দবী সব�ভূেত জািত�েপ সংি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু ল�া�েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৪৪-৪৬
[�য �দবী সব�ভূেত ল�া�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু শাি��েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৪৭-৪৯
[�য �দবী সব��াণীেত শাি��েপ সংি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু ��া�েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৫০-৫২
[�য �দবী সব�ভূেত ��া�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু কাি��েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৫৩-৫৫
[�য �দবী সব��াণীেত কাি��েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু ল�ী�েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৫৬-৫৮
[�য �দবী সব��াণীেত ল�ী�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু বিৃ��েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৫৯-৬১
[�য �দবী সব�ভূেত (কৃিষ, �গার�া ও বািণজ�ািদ) বিৃ� (জীিবকা)-�েপ সংি�তা, তাঁহােক নম�ার।

তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার, নম�ার, নম�ার।]
যা �দবী সব�ভূেতষু �ৃিত�েপণ সংি�তা ।

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৬২-৬৪
[�য �দবী সব�ভূেত �ৃিত�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,

নম�ার, নম�ার।]
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যা �দবী সব�ভূেতষু দয়া�েপণ সংি�তা ।
নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৬৫-৬৭

[�য �দবী সব��াণীেত দয়া�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,
নম�ার, নম�ার।]

যা �দবী সব�ভূেতষু তুি��েপণ সংি�তা ।
নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৬৮-৭০

[�য �দবী সব�ভূেত সে�াষ�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,
নম�ার, নম�ার।]

যা �দবী সব�ভূেতষু মাতৃ�েপণ সংি�তা ।
নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৭১-৭৩

[�য �দবী সব��াণীেত মাতৃ�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,
নম�ার, নম�ার।]

যা �দবী সব�ভূেতষু �াি��েপণ সংি�তা ।
Mahalaya Mantra Lyrics In Bengali

নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৭৪-৭৬
[�য �দবী সব��াণীেত মাতৃ�েপ অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার,
নম�ার, নম�ার।]
ইি�য়াণামিধ�া�ী ভূতনা�ািখেলষু যা।
ভূেতষু সততং তৈস� ব�াি�েদৈব� নেমা নমঃ ।। ৭৭
[িযিন সকল �াণীেত চতুদ�শ ইি�েয়র অিধ�া�ী �দবতা�েপ িবরািজতা এবং িযিন পৃিথবী আিদ প�
�লূ ও প� সূ� ভূেতর ��রয়�ী, �সই িব�ব�ািপকা ��শি��পা �দবীেক পুনঃ পুনঃ �ণাম।]
িচিত�েপণ যা কৃৎ�েমত�  ব�াপ�া ি�তা জগৎ ।
নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ ।। ৭৮-৮০
[িযিন িচৎশি��েপ এই সম� জগৎ ব�ািপয়া অবি�তা, তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক নম�ার। তাঁহােক
নম�ার, নম�ার, নম�ার।]

�হ িচ�য়ী, িহমিগির �থেক এেল,
এেল তাের �রেখ িনম�ল �ােত।

বসু�রা �য সুিবমল সােজ অ�িল হােত।
নবনীিলমায় বােজ মহােভরী,
িদেক িদেক তব মাধুির �য �হির,

সুলিলত তােল তােল সুধা আেন আেলােকির সােথ।
সাজাব �য ডালা, গাঁিথব �য মালা �জ�ািতর মে�,

তাই অ�ের অমতৃ �য ভের পুলক তে�।
বাণী মহাবর অ�ান মেন,

জননী �গা নিম রাতুল চরেণ,
পূজায় উ�ােস ধরণী �য হােস সুরিভত বােত।

��চি�কা �ণাতীতা ও �ণময়ী।
স�ণ অব�ায় �দবী চি�কা অিখলিবে�র �কৃিত��িপণী।
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িতিন পিরণািমনী িনত�ািদ�ভ�ৈচ� তন�সৃি��ি�য়ায় (িনত�ঃ-আিদভ�ঃ-�চতন�-সৃি�-�ি�য়ায়) �য শি�র
মধ� িদেয় ি�য়াশীল�েপ অিভব�� হন, �সই শি� বা�  অথবা সর�তী;

তাঁর ি�িতকােলািচত শি�র নাম � বা ল�ী;
আবার সংহারকােল তাঁর �য শি�র ি�য়া দ�ৃ হয় তা-ই ��াণী দগু�া।

একাধাের এই ি�মিূত� র আরাধনাই দেুগ�াৎসব।
এই িতন মাতৃমিূত� র পূজায় আরি�েক মানবজীবেনর কামনা, সাধনা সাথ�ক হয়, চতুব�গ� (ধম�, অথ�,

কাম, �মা�) লাভ কের মত� েলাক।
Mahalaya Mantra Lyrics In Bengali Durga puja

অমল িকরেণ ি�ভুবন-মন-হািরণী।
�হিরন ু�তামার �েপ ক�ণা নাবনী,
নিম নিম নিম িনিখল িচতচািরণী,
জােগা পুলক িনত� নপুূের জননী।

�তামােরই পূিজেছ �দবেদবী �াের �াের,
রািগণী �িনেছ আকাশবীণার তাের,
তন-ুমন-�াণ িনেবিদ �তামাের মেন।
��ম সুর ধন পূজা �েপর এ ধরণী
নিম জগেতর সকল ��মকািরণী

লিভন ু�তামার ��েম ক�ণা লাবিণ।
ষৈড়�য�ময়ী �দবী িনত�া হেয়ও বারংবার আিবভূ� তা হন।

িতিন জগৎেক র�া ও �িতপালন কেরন।
�দবীর ক�ণা অসীম;

িবধাতৃ বরদার ক�ণার পুেণ� িব�িনিখল িবেমািহত;
অমতৃরসবিষ�ণী মহােদবীর অমল �েপর সুষমা �িতভাত ধির�ীর ধ�ান গিরমায়।

{অগ�লা ��া�, ��াক- ২,৩,৪,৮,৯,১০,১৩,১৪,২৪,২৬}
জয়�ী ম�লা কালী ভ�কালী কপািলনী ।

দগু�া িশবা �মা ধা�ী �াহা �ধা নেমাঽ� �ত ।। ২
[�হ �দবী, তুিম জয়�ী (জয়যু�া বা সেব�াৎকৃ�া), ম�লা (জ�ািদনািশনী); কালী (সব�সংহািরণী),
ভ�কালী (ম�ল-দািয়নী), কপািলনী (�লয়কােল ��ািদর কপাল হে� িবচরণকািরণী), দগু�া

(দঃুখ�াপ�া), িশবা (িচৎ��পা), �মা (ক�ণাময়ী), ধা�ী (িব�ধািরণী), �াহা (�দবেপািষণী) এবং
�ধা (িপতৃেতািষণী)-�পা, �তামােক নম�ার।]
মধুৈকটভিব�ংিস িবধাতৃ-বরেদ নমঃ।

�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ৩
[�হ মধুৈকটভনািশিন, �হ ��াবরদািয়িন �তামােক নম�ার। আমােক �প দাও, জয় দাও, যশ দাও

এবং আমার (কাম-��াধািদ) শ� নাশ কর।]
মিহষাসুরিনণ�ািশ ভ�নাং সুখেদ নমঃ ।

�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ৪
[�হ মিহষাসুরনািশিন ও ভ�গেণর সুখদািয়িন, �তামােক নম�ার। আমােক �প দাও, জয় দাও, যশ

দাও এবং আমার শ� নাশ কর।]
বি�তাি�যুেগ �দিব সব�েসৗভাগ�দািয়িন ।

https://en.wikipedia.org/wiki/Durga_Puja
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�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ৮
[�হ মিহষাসুরনািশিন ও ভ�গেণর সুখদািয়িন, �তামােক নম�ার। আমােক �প দাও, জয় দাও, যশ

দাও এবং আমার শ� নাশ কর।]
অিচ���পচিরেত সব�শ�িবনািশিন ।

�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ৯
[�হ অিচ��-�প-চিরে� সব�শ�িবনািশিন �দিব, আমায় �প দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শ�

নাশ কর।]
নেতভ�ঃ সব�দা ভ��া চাপেণ� দিুরতাপেহ ।

�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ১০
[�হ অপ�েণ, আি�ত ভে�র পাপনািশিন �হ �দিব, আমায় �প দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার

শ� নাশ কর।]
�দিহ �সৗভাগ�মােরাগ�ং �দিহ �দিব পরং সুখ�  ।
�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ১৩

[�হ �দিব, আমায় �সৗভাগ� ও আেরাগ� দাও এবং পরম সুখ দাও। আমায় �প দাও, জয় দাও, যশ দাও
এবং আমার শ� নাশ কর।]

িবেধিহ �দিব কল�াণং িবেধিহ িবপুলাং ি�য়�  ।
�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ১৪

[�হ �দিব, আমার কল�াণ িবধান কর এবং আমােক িবপুল � (ঐ�য�) �দান কর।আমায় �প দাও,
জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শ� নাশ কর।]
�দিব ভ�জেনা�াম-দ�ান�দেয়ঽ� িবেক ।

�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ২৪
[�হ �দিব, ভ�জেনর �দেয় অপার-আন�দয়কািরিণ �হ অি�েক, আমায় �প দাও, জয় দাও, যশ দাও

এবং আমার শ� নাশ কর।]
তািরিণ দগু�সংসার-সাগরস�াচেলা�েব ।

�পং �দিহ জয়ং �দিহ যেশা �দিহ ি�েষা জিহ ।। ২৬
[দ�ুর-সংসার-সাগরতািরিণ �হ িগিরসুেত, আমায় �প দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শ� নাশ

কর।
িব��কৃিত মহােদবী দগু�ার চরেণ িচর�নী �ভরব ধ�ানরতা পূজািরণী �ভরবীেত গীতা�লী �দান কের

ধন�া হেলন।
তাঁর গীতবাণী আজ অিনেল সুনীেল নবীন জনেনাদেয় িদেক িদেক স�ািরত।

শাি� িদেল ভির।
দখুরজনী �গল িতিমর হির।

��মমধুর গীিত
বাজকু �েদ িনিত িনিত মা।

�ােণ সুধা ঢােলা
মির �গা মির।
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