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শান্তি�মন্ত্রাঃ

ওঁম্ সহ নাববতু । সহ ননৌ ভুনকু্ত । সহ বীর্য�ং করবাবহৈহ । নতজস্বি�নাবধীতমস্তু
মা স্বিবস্বি�ষাবহৈহ । 

ওঁম্ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ।

ওঁম্  ভদ্রং  কর্ণে%�স্বিভঃ  শ্রু%ুর্যাম  ন'বাঃ  ।  ভদ্রং  পর্ণেশ)মাক্ষস্বিভর্য�জত্রাঃ,
স্বি-হৈররহৈ.স্তুষু্টবাগ্ং-সস্তনূস্বিভঃ  ।  ব)র্ণেশম  ন'বস্বিহতম্  র্য'ারু্যঃ  ।  �স্বিস্ত  ন  ইর্ণে5া
বৃদ্ধশ্রবাঃ । �স্বিস্ত নঃ পূষা স্বিবশ্বর্ণেব'াঃ । �স্বিস্ত নস্তার্ণেক্ষ� )াঅস্বিরষ্টর্ণেনস্বিমঃ । �স্বিস্ত ননা
বৃহস্পস্বিত'� ধাতু । 

ওঁম্ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ ।

ওঁম্  র্যশ্ছন্দসামৃষর্ণেভা  স্বিবশ্বরূপঃ  ।  ছর্ণেন্দার্ণেভ)াঽ-ধ)মৃতথ্সম্বভূব  ।  স  নমর্ণে5া
নমধয়া সৃ্পর্ণে%াতু । অমৃতস) ধারর্ণে%া ভূর্যাসম্ । শরীরং নম স্বিবচষ�%ম্ । স্বিজহ্বা নম
মধুমত্তমা  ।  ক%�াভ)াং  ভূস্বিরস্বিবশ্রুবম্ ।  ব্রহ্ম%ঃ নকার্ণেশাঽস্বিস নমধয়া  স্বিপস্বিহতঃ ।
শ্রুতং নম নIাপায় । 

ওঁম্ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ । 

ওঁম্  পূ%�ম'ঃ  পূ%�স্বিম'ম্  পূ%�াত্  পূ%�মু'চ)র্ণেত  ।  পূ%�স)  পূ%�মা'ায়
পূ%�র্ণেমবাবস্বিশষ)র্ণেত । 

ওঁম্ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ ।

****

নারায়ণসূক্তম্

সহস্র শীষ�ং ন'বং স্বিবশ্বাক্ষং স্বিবশ্বশমু্ভবম্ । স্বিবহৈশ্ব নারার্য%ং ন'বং অক্ষরং পরমং
প'ম্ ॥ স্বিবশ্বতঃ পরমাস্বিOত)ং স্বিবশ্বং নারায়%ং হস্বিরম্ । স্বিবশ্বং এব ই'ং পুরুষঃ
তস্বি�শ্বং  উপজীবস্বিত  ॥  পস্বিতং  স্বিবশ্বস)  আত্মা  ঈশ্বরং  শাশ্বতং  স্বিশবমচু)তম্  ।
নারায়%ং  মহার্ণেVয়ং  স্বিবশ্বাত্মানং  পরায়%ম্  ॥  নারায়%  পর্ণেরা  নজ)াস্বিতরাত্মা
নারায়%ঃ পরঃ । নারায়% পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়%ঃ পরঃ । নারায়% পর্ণেরা ধ)াতা
ধ)ানং  নারায়%ঃ  পরঃ॥  র্যচ্চ স্বিকস্বিYত্ জIত্ সব�ং  দৃশ)র্ণেত শ্রূয়র্ণেতঽস্বিপ  বা  ।
অ!ব�স্বিহশ্চ তত্সব�ং ব)াপ) নারায়%ঃ স্বি-তঃ ॥ অন!ং অব)য়ং কস্বিবং সমুর্ণেদ্র!ং
স্বিবশ্বশমু্ভবম্ । পদ্ম নকাশ প্রতীকাশং হৃ'য়ং চ অস্বিপ অর্ণেধামুখম্ ॥ অর্ণেধা স্বিনষ্ঠ)া
স্বিবতস্ত)ার্ণে!  নাভ)াম্  উপস্বির  স্বিতষ্ঠস্বিত  ।  জ্বালামালাকুলং  ভাতী  স্বিবশ্বস)ায়তনং
মহত্ ॥ স!তং স্বিশলাস্বিভস্তু লম্বত)া  নকাশসস্বিOভম্ ।  তস)ার্ণে! সুস্বিষরং সূক্ষ্মং
তস্বিfন্  সব�ং  প্রস্বিতস্বিষ্ঠতম্॥  তস)  মর্ণেধ)  মহানস্বিhঃ  স্বিবশ্বাস্বিচ� ঃ  স্বিবশ্বর্ণেতা  মুখঃ  ।
নসাঽগ্রস্বিবভজস্বি!ষ্ঠন্ আহারং অজরঃ কস্বিবঃ ॥ স্বিতর্য�Iূর্ধ্ব� মধশ্শার্যী রশ্ময়ঃ তস)
স!তা।  স!াপয়স্বিত  �ং  ন'হমাপা'তলমাস্তকঃ  ।  তস)  মর্ণেধ)  বস্বিmস্বিশখা
অ%ীর্ণের্যার্ধ্ব� া  ব)বস্বি-তাঃ॥  নীলর্ণেতায়'-মধ)--স্বি�দ্যু)র্ণেoর্ণেখব  ভা�রা।
নীবারশূকবত্তন্বী পীতা ভা�ত)%ূপমা॥ তস)াঃ স্বিশখায়া মর্ণেধ) পরমাত্মা ব)বস্বি-তঃ।
স ব্রহ্ম স স্বিশবঃ স হস্বিরঃ স ই5ঃ নসাঽক্ষরঃ পরমঃ �রাট্ ॥ ঋতং সত)ং পরং
ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ স্বিপ.লম্। ঊর্ধ্ব� র্ণেরতং স্বিবরূপাক্ষং স্বিবশ্বরূপায় বৈব নর্ণেমা নমঃ ॥
ওঁম্ নারায়%ায়  স্বিবদ্মর্ণেহ বাসুর্ণে'বায় ধীমস্বিহ । তর্ণেOা স্বিবষু্ণঃ প্রর্ণেচা'য়াৎ।  

ওঁম্ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ শাস্বি!ঃ। 

****

গ�ান্তি�কা�ীতম্

জর্যস্বিত নতঽস্বিধকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রর্যত ইস্বিন্দরা শশ্ব'ত্র স্বিহ ।
'স্বির্যত দৃশ)তাং স্বি'কু্ষ তাবকাঃ ত্বস্বির্য ধৃতাসবঃ ত্বাং স্বিবস্বিচন্বর্ণেত ॥ ১॥

শরদ্যু'াশর্ণের্য সাধুজাতসত্ সরস্বিসর্ণেজা'রশ্রীমুষা দৃশা ।
সুরতনাথ নতঽশুল্ক 'াস্বিসকাঃ বর' স্বিনঘ্নর্ণেতা ননহ স্বিকং বধঃ ॥ ২॥
স্বিবষজলাপ)র্যাত্ ব)ালরাক্ষসাত্ বষ�মারুতাত্ বৈবদ্যু)তানলাত্ ।

বৃষমর্যাত্মজাত্ স্বিবশ্বর্ণেতা ভর্যাত্ ঋষভ নত বর্যং রস্বিক্ষতাঃ মুহুঃ ॥ ৩॥
ন খলু নIাস্বিপকানন্দর্ণেনা ভবান্ অস্বিখল ন'স্বিহনাম্ অ!রাত্মদৃক্ ।
স্বিবখনসাস্বিথ�র্ণেতা স্বিবশ্বগুপ্তর্ণের্য সখ উর্ণে'স্বির্যবান্ সাত্বতাং কুর্ণেল ॥ ৪॥

স্বিবরস্বিচতাভর্যং বৃস্বিষ্ণধুর্য� নত চর%মীরু্যষাং সংসৃর্ণেতভ� র্যাত্ ।
করসর্ণেরারুহং কা! কাম'ং স্বিশরস্বিস নধস্বিহ নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫॥

ব্রজজনাস্বিত� হম্ বীর নর্যাস্বিষতাং স্বিনজজনfর্য র্ধ্বংসনস্বিfত ।
ভজ সর্ণেখ ভবত্ স্বিকঙ্করীঃ f ননা জলরুহাননং চারু 'শ�র্য ॥ ৬॥

প্র%তর্ণে'স্বিহনাং পাপকশ�নং তৃ%চরানুIং শ্রীস্বিনর্ণেকতনম্ ।
ফস্বি%ফ%াস্বিপ�তং নত প'াংবুজং কৃ%ু কুর্ণেচষু নঃ কৃস্বি� হৃচ্ছর্যম্ ॥ ৭॥

মধুরর্যা স্বিIরা বল্গু বাক)র্যা বুধমর্ণেনাVর্যা পুষ্কর্ণেরক্ষ% ।
স্বিবস্বিধকরীস্বিরমা বীর মুহ)তী অরধরসীধুনাঽঽপ)ার্যর্য� নঃ ॥ ৮॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কস্বিবস্বিভরীস্বি�তং কল্মষাপহম্ ।

শ্রব%ম.লং শ্রীম'াততং ভুস্বিব Iৃ%স্বি! নত ভূস্বির'া জনাঃ ॥ ৯॥
প্রহস্বিসতং স্বিপ্রর্য নপ্রম বীক্ষ%ং স্বিবহর%ং চ নত ধ)ানম.লম্ ।

রহস্বিস সংস্বিবর্ণে'া র্যা হৃস্বি'সৃ্পশঃ কুহক ননা মনঃ নক্ষাভর্যস্বি! স্বিহ ॥ ১০॥
চলস্বিস র্য�্রজাত্ চারর্যন্ পশূন্ নস্বিলন সুন্দরং নাথ নত প'ম্ ।

স্বিশলতৃ%াঙ্কুহৈরঃ সী'তীস্বিত নঃ কস্বিললতাং মনঃ কা! Iচ্ছস্বিত ॥ ১১॥
স্বি'নপস্বিরক্ষর্ণের্য নীলকু!হৈলঃ বনরুহাননং স্বিবভ্র'াবৃতম্ ।

ঘনরজ�লং 'শ�র্যন্ মুহুঃ মনস্বিস নঃ fরং বীর র্যচ্ছস্বিস ॥ ১২॥
প্র%তকাম'ং পদ্মজাস্বিচ� তং ধরস্বি%মণ্ডনং নধ)র্যমাপস্বি' ।

চর%পঙ্কজং শ!মং চ নত রম% নঃ স্তর্ণেনষ্বপ�র্যাস্বিধহন্ ॥ ১৩॥
সুরতবধ�নং নশাকনাশনং �স্বিরতর্ণেব%ুনা সুষু্ঠ চুস্বিম্বতম্ ।

ইতররাIস্বিবfার%ং নৃ%াং স্বিবতর বীর নর্ণেস্তঽধরামৃতম্ ॥ ১৪॥
অটস্বিত র্যত্ ভবান্ অস্বিm কাননং ত্রুটিরু্য�Iার্যর্ণেত ত্বামপশ)তাম্ ।

কুটিলকু!লং শ্রীমুখং চ নত জ� উ'ীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদৃ্দশাম্ ॥ ১৫॥
পস্বিতসুতান্বর্যভ্রাতৃবা�বান্ নস্বিতস্বিবলঙ্ঘ) নতঽ!)চু)তাIতাঃ ।

Iস্বিতস্বিব'স্তর্ণেবাদ্গীতর্ণেমাস্বিহতাঃ স্বিকতব নর্যাস্বিষতঃ কস্ত)র্ণেজস্বিOস্বিশ ॥ ১৬॥
রহস্বিস সংস্বিব'ং হৃচ্ছর্ণের্যা'র্যং প্রহস্বিসতাননং নপ্রমবীক্ষ%ম্ ।

বৃহদ্যুরঃ স্বিশ্রর্ণের্যা বীক্ষ) ধাম নতমুহুরস্বিতসৃ্পহা মুহ)র্ণেত মনঃ ॥ ১৭॥
ব্রজবর্ণেনৌকসাং ব)স্বিক্তর. নত বৃস্বিজনহন্ত্র)লং স্বিবশ্বম.লম্ ।

ত)জ মনাক্ চ নঃ ত্বত্সৃ্পহাত্মনাং �জনহৃদ্রুজাং র্যস্বিOষূ'নম্ ॥ ১৮॥

****

শ্রীমদনমমাহনাষ্টকম্

জর্য শংখI'াধর নীলকর্ণেলবর পীতপটাম্বর ন'স্বিহ প'ম্ ।
জর্য চন্দনচস্বিচ� ত কুণ্ডলমস্বিণ্ডত নকৌস্তুভর্ণেশাস্বিভত ন'স্বিহ প'ম্ ॥১॥

জর্য পঙ্কজর্ণেলাচন মারস্বিবর্ণেমাহন পাপস্বিবখণ্ড% ন'স্বিহ প'ম্।
জর্য নব%ুস্বিননা'ক রাসস্বিবহারক বস্বিঙ্কমসুন্দর ন'স্বিহ প'ম্॥২॥

জর্য ধীরধুর�র অদু্ভতসুন্দর বৈ'বতর্ণেসস্বিবত ন'স্বিহ প'ম্।
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জর্য স্বিবশ্বস্বিবর্ণেমাহন মানসর্ণেমাহন সংস্বি-স্বিতকার% ন'স্বিহ প'ম্॥৩॥
জর্য ভক্তজনাশ্রর্য স্বিনত)সুখালর্য অস্বি!মবা�ব ন'স্বিহ প'ম্।

জর্য দ্যুজ� নশাসন নকস্বিলপরার্য% কাস্বিলর্যম'� ন ন'স্বিহ প'ম্ ॥৪॥
জর্য স্বিনত)স্বিনরামর্য 'ীন'র্যামর্য স্বিচন্মর্য মাধব ন'স্বিহ প'ম্।
জর্য পামরপাবন ধম�পরার্য% 'ানবসূ'ন ন'স্বিহ প'ম্ ॥৫॥
জর্য নব'স্বিব'াংবর নIাপবধূস্বিপ্রর্য বৃন্দাবনধন ন'স্বিহ প'ম্।

জর্য সত)সনাতন দ্যুI�স্বিতভঞ্জন সজ্জনরঞ্জন ন'স্বিহ প'ম্॥৬॥
জর্য নসবকবত্সল করু%াসাIর বাস্বি¥তপূরক ন'স্বিহ প'ম্।

জর্য পূতধরাতল ন'বপরাত্পর সত্ত্বগু%াকর ন'স্বিহ প'ম্ ॥৭॥
জর্য নIাকুলভূষ% কংসস্বিনষূ'ন সাত্বতজীবন ন'স্বিহ প'ম্।

জর্য নর্যাIপরার্য% সংসৃস্বিতবার% ব্রহ্মস্বিনরঞ্জন ন'স্বিহ প'ম্ ॥৮॥

****
সুন্দর লালা নন্দদুলালা
সুন্দর লালা নন্দদ্যুলালা
নাচত শ্রীবৃন্দাবন নম।

ভার্ণেল চং'ন স্বিতলক মর্ণেনাহর,
অলকা নশার্ণেভ কর্ণেপালন নমং ।।

স্বিসর পর চূড়া, নর্যন স্বিবশালা,
কুং'মাল স্বিহর্য পর ন�ার্ণেল ।

পাস্বিহরন পীত পীতাম্বর,
নবার্ণেল রুনুঝুনু নূপুর চরনন নমং ।।

নকাঈ Iাবত পংচম তান,
বংসী পুকার্ণের রাধা নাম ।
মংIল তাল মৃ'ংI রসাল

বজাবত নকাঈ রংIন নমং ।।
রাধা কৃষ্ণ একতনু নহার্ণের্য,

স্বিনধুবন নমং নজা রংI মচাঈ ।
'স্বিবশ্বরূপ' নজা ভIবান নসাঈ
লীলা করত বৃং'াবন নমং ।।

****
গকশব কুরু করুণা দীমন

-মহাকন্তিব ন্তি�ন্তিরশচন্দ্র গ&াষ
নকশব কুরু করু%া 'ীর্ণেন, কুঞ্জকাননচারী
মাধব মর্ণেনার্ণেমাহন, নমাহন মুরলীধারী।।

(হস্বিরর্ণেবাল হস্বিরর্ণেবাল হস্বিরর্ণেবাল মন আমার)
ব্রজস্বিকর্ণেশার, কালীর্যহর কাতরভয়ভঞ্জন

নর্যনবাঁকা,বাঁকা স্বিশস্বিখপাখা রাস্বিধকা হৃস্বি'রঞ্জন।
নIাবধ�নধার% বনকুসুমভূষ% 'ার্ণেমা'র

কংস'প�হারী শ)ামরাসরসস্বিবহারী।
(হস্বিরর্ণেবাল হস্বিরর্ণেবাল হস্বিরর্ণেবাল মন আমার)

****
শ্রীরামকৃষ্ণম*াত্রম্-১ 

-স্বামী ন্তিবমবকানন্দঃ
আচণ্ডালাপ্রস্বিতহতরর্ণের্যা র্যস) নপ্রমপ্রবাহঃ

নলাকাতীর্ণেতাঽপ)হহ ন জর্ণেহৌ নলাককল)া%মাI�ম্।

বৈত্রর্ণেলার্ণেক)ঽপ)প্রস্বিতমমস্বিহমা জানকীপ্রা%বর্ণে�া
ভক্ত)া Vানং বৃতবরপুুঃ সীতর্যা নর্যা স্বিহ রামঃ ।১।

স্তব্ধীকৃত) প্রলর্যকস্বিলতং বাহর্ণেবাত্থং মহা!ং
স্বিহত্বা রাস্বিত্রং প্রকৃস্বিতসহজাম�তাস্বিমশ্রস্বিমশ্রাম।
Iীতং শা!ং মধুরমস্বিপ র্যঃ স্বিসংহনা'ং জIজ�

নসাঽর্যং জাতঃ প্রস্বিথতপুরুর্ণেষা রামকৃষ্ণস্বি'ানীম্ ।২।
নরর্ণে'ব ন'ব জর্য জর্য নরর্ণে'ব।

শস্বিক্তসমুদ্রসমুত্থতর.ং 'স্বিশ�তর্ণেপ্রমস্বিবজৃস্বিম্ভতর.ম্।
সংশর্যরাক্ষসনাশমহাস্ত্রং র্যাস্বিম গুরুং শর%ং ভবহৈব')ম্ ।৩।

অ�র্যতত্ত্বসমাস্বিহতস্বিচত্তং নপ্রাজ্জ্বলভস্বিক্তপটাবৃতবৃত্তম্।
কম�কর্ণেলবরমদু্ভতর্ণেচষ্টং র্যাস্বিম গুরুং শর%ং ভবহৈব')ম্ ।৪।

নরর্ণে'ব ন'ব জর্য জর্য নরর্ণে'ব ।।

******
শ্রীমদ্ভ�বদ্গীতা

ওঁম্  পাথ�ার্য প্রস্বিতর্ণেবাস্বিধতাং ভIবতা নারার্যর্ণে%ন �র্যং
ব)ার্ণেসন গ্রস্বিথতাং পুরা%মুস্বিননা মর্ণেধ)মহাভারতম্॥

অহৈ�তামৃতবস্বিষ�%ীং ভIবতীমষ্টা'শাধ)াস্বির্যনী-
মম্ব ত্বামনুসং'ধাস্বিম ভIবদ্গীর্ণেত ভবর্ণে�স্বিষ%ীম্॥

নর্ণেমাস্তু নত ব)াস স্বিবশালবুর্ণেদ্ধ
ফুoারস্বিবন্দার্যতপত্রর্ণেনত্র।

নর্যন ত্বর্যা ভারতহৈতলপূ%�ঃ
প্রজ্বাস্বিলর্ণেতা Vানমর্যঃ প্র'ীপঃ।

প্রপOপাস্বিরজাতার্য নতাত্রর্ণেবহৈত্রকপা%র্ণের্য।
Vানমুদ্রার্য কৃষ্ণার্য Iীতামৃতদ্যুর্ণেহ নমঃ।

সর্ণেব�াপস্বিনষর্ণে'া Iার্ণেবা ন'াগ্ধা নIাপালনন্দনঃ।
পার্ণেথ�া বত্সঃ সুধীর্ণেভ� াক্তা দ্যুগ্ধং Iীতামৃতং মহত্।

বসুর্ণে'বসুতং ন'বং কংসচা%ূরম'� নম্
ন'বকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বর্ণেন্দ জI'গুরুম্॥

ভীষ্মার্ণেদ্রা%তটা জর্যদ্রথজলা Iা�ারনীর্ণেলাত্পলা
শল)গ্রাহবতী কৃর্ণেপ% বহনী কর্ণে%�ন নবলাকুলা॥

অশ্বত্থামস্বিবক%�র্ণেঘারমকরা দ্যুর্ণের্য�াধনাবস্বিত� নী
নসাত্তী%�া খলু পাণ্ডহৈব-র%ন'ী বৈকবত� কঃ নকশবঃ॥
পারাশর্য�বচঃ সর্ণেরাজমমলং Iীতাথ�Iর্ণে�াত্কটং
নলার্ণেক সজ্জনষট্পহৈ'রহরহঃ নপপীর্যমানং মু'া।
ভূর্যাদ্ভারতপঙ্কজং কস্বিলমলপ্রর্ধ্বংস্বিস নঃ নশ্রর্যর্ণেস॥
মুকং কর্ণেরাস্বিত বাচালং প.ুং লঙ্ঘর্যর্ণেত স্বিIস্বিরম্।

র্যত্কৃপা তমহং বর্ণেন্দ পরমানন্দমাধবম্॥
র্যং ব্রহ্মাবরুর্ণে%5রুদ্রমরুতঃ স্তুন্বস্বি! স্বি'হৈব)ঃ স্তহৈব-
নব�হৈ'ঃ সা.প'ক্রর্ণেমাপস্বিনষহৈ'-I�ার্যস্বি! র্যং সামIাঃ॥
ধ)ানাবস্বি-ততদ্ Iর্ণেতন মনসা পশ)স্বি! র্যং নর্যাস্বিIর্ণেনা
র্যস)া!ং ন স্বিবদ্যুঃ সুরাসুরI%া ন'বার্য তহৈf নমঃ॥

******
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