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কে  যস  লস করালগরলং গ াজলং ম েক  
ৱামাে  িগিররাজরাজতনযা জাযা ভৱানী সতী |  
নি গণািধরাজসিহতা িৱ ৱনাথ ভুঃ  
কাশীমি রসংি েতাঽিখল েদযা সদা ম লম ||১||  
 
যা দৈৱরসুৈরমনুী তনৈযগ ৱযে ারৈগ- 
নাগভূতলৱািসিভি ৱজৱৈরঃ সংেসিৱতঃ িস েয |  
যা গে া রৱািহনী পিরসের তীৈথরসৈ ৱৃতা  
সা কাশী ি পুরািররাজনগরী দযা সদা ম লম ||২||  
 
তীথানাং ৱরা মেনারথকরী সংসারপারাপরান া  
নি গেণ ৱৈর পিহতা দৈৱরেশৈষঃ তা |  
যা শংেভামিণ ৈলককিণকা িৱে া েপাদীিঘকা  
সযং মিণকিণকা ভগৱতী দযা সদা ম লম ||৩|| 
 
এষা ধমপতািকনী তট হােসৱাৱস ািকনী  
পশ পাতিকনী ভগীরথতপঃসাফল েদৱািকনী |  
মা ঢপতািকনী িগিরসুতা সা ককরা ৱািকনী  

কাশ ামু রৱািহনী সুরনদী দযা সদা ম লম ||৪||  
 
িৱ াৱাসিনৱাসকারণমহাগ লালি তঃ  
িস ূরা ণপু চ িকরণ ািদনাগা িৱঃ  
িৱে ৱ ৱরৱ েভা িগিরজযা সান কানি তঃ  
রাস ৱ ঢুি রাজমুিদেতা দযা সদা ম লম ||৫||  

 
কদারঃ কলেশ ৱরঃ প পিতধেম ৱেরা মধ েমা  
জ ে েশা প প  ক ুকিশেৱা িৱে ৱেরা জ ুকঃ | 
চে েশা হ মৃেত ৱেরা ভৃ িশৱঃ ৱৃ কােল ৱেরা  
মেধ েশা মিণকিণেক ৱরিশেৱা দযা সদা ম লম ||৬||  
 
গাকণ ্ৱথ ভারভূতনদুনুঃ িচ ে ৱেরা  
যে শি লপণস মিশেৱা শেল ৱরঃ কশ পঃ |  
নােগেশাঽি িশেৱা িনধী ৱরিশেৱাঽগ ী ৱর ারক- 
ােনেশাঽিপ িপতামেহ ৱরিশেৱা দযা সদা ম লম || ৭||  

 
া ং সকলং মেনািষতরৈস রৈ ঃ পেযািভহরং  

খৈলঃ পূরযেত টু িনলযান শংেভািৱলাস দা |  
নানািদৱ লতািৱভূিষতৱপুঃ কাশীপরুাধী ৱরী  
িৱে ৱ ৱরসু রী ভগৱতী দযা সদা ম লম ||৮||  

 
যা দৱী মিহষাসুর মথনী যা চ মু াপহা 
যা াসরুর বীজদমনী শ ািদিভঃ সং তা |  



যা শূলািসধনুঃশরাভযকরাদগুািদস ি ণা-  
মাি ত াি তিৱ শংসমযতু দযা সদা ম লম || ৯||  
 
আদ া িৱকটা তত  িৱরজা ম লা পাৱতী  
িৱখ াতা কমলা  িৱশালনযনা জ া িৱিশ াননা |  
কামা ী চ হিরি যা ভগৱতী ঘ ঘ ািদকা  
মৗযা ষি সহ মাতৃসিহতা দযা সদা ম লম || ১০||  
 
আেদৗ প নদং যাগমপরং কদার ং - 

ং মানসকং সেরাঽমৃতজলং শাৱস  তীথং পরম |  
ম েস াদযথ দ খা সিললং ম ািকনী জ ুকং  
ঘ াকণসমু পসিহেতা দযা সদা ম লম || ১১|| 
 
রৱা জলং সর ৱিতজলং দৱুাস ং তেতা  
ল ীতীথলৱা ু শস  সিললং ক প ং তথা |  
দগুা মসীজলং হনুমতঃ তােপািজতঃ  

ান মখুািন ৱঃ িতিদনং দযা সদা ম লম ||১২||  
 
আদ ঃ পৱর  কালদমনঃ ৱৃ েপাঽপেরা  
িৱখ াত  পরাশর  িৱিদতঃ পঃ সেরা মানসঃ |  
জগীষৱ মেুনঃ শশা নপৃেতঃ প  ধেমা ৱঃ  
খ াতঃ স সমু পসিহেতা দযা সদা ম লম ||১৩||  
 
ল ীনাযকিব ুমাধৱহিরল ীনৃিসংহ েতা  
গািৱ ্ৱথ গািপকাি যতমঃ নারদঃ কশৱঃ  
গ ােকশৱৱামনাখ তদন ু ৱেতা হিরঃ কশৱঃ  
াদািদসম েকশৱগেণা দযা সদা ম লম ||১৪||   

 
লালােকািৱমলাকমাযুখরিৱঃ সংৱতসে া  
রিৱিৱখ ােতা পদঃুখে ৱা ম ণঃ াে া রােকা রিৱঃ |  
গ াক ্ৱথ ৱৃ ৱৃি িৱবুধা কাশীপরুীসংি তাঃ  
সূযা ৱাদশসং কাঃ িতিদনং দযা সদা ম গলম || ১৫|| 
 
আেদ া ঢুি িৱনাযেকা গণপিতি ামিণঃ িসি দঃ  
সনািৱ পিত  ৱ ৱদনঃ পাশপািণঃ ভুঃ |  
আশাপ িৱনাযকা ষকেরা মাদািদকঃ ষ ুেণা  
লালাকািদিৱনাযকাঃ িতিদনং দযা সদা ম লম ||১৬||  
 
হরে া নল বেরা গণপিতঃ ভীমচ ীগেণা  
িৱখ ােতা মিণকিণকাগণপিতঃ িসি েদা িৱ পঃ|  
মু মখু  ক হরণঃ দ হে া গণঃ  
দগুাখ গণািধপঃ িতিদনং দযা সদা ম লম ||১৭||  

 
আেদ া ভরৱভীষণ দপরঃ কালরাজঃ মা-  
ীসংহারকৈভরৱ ্ৱথ ে া েকা ভরৱঃ |  
াধ কপালৈভরৱৱরঃ ভূত নাথাদেযা  

হ ে ৗ ভরৱমূতযঃ িতিদনং দযা সদা ম লম ||১৮||  
 
আধােতাঽি কযা সহ ি নযনঃ সাধং গৈণনি তাং  
কাশীমা  িৱশন হরঃ থমেতা ৱাষ ৱেজঽৱি তঃ |  
আযাতা দশ ধনৱঃ সুকিপলা িদৈৱ ঃ পেযািভহরং  



খ াতং ত ৱৃষভ ৱেজন কিপলং দযা সদা ম লম || ১৯||  
 
আন াখ ৱনং িহ চ কৱনং ৈনিমষং খা ৱং  
পুণ ং চ রথং ৱশাকিৱিপনং র াৱনং পাৱনম |  
দগুারণ মেথাঽিপ করৱৱনং ৱৃ াৱনং পাৱনং  
িৱখ াতািন ৱনািন ৱঃ িতিদনং দযা সদা ম লম ||২০|| 
 
অিল লদলনীলঃ কালদং াকরালঃ   
সজলজলদনীেলা ৱ ালযে াপৱীতঃ |  
অভযৱরদহে া ডামেরা ামনাদঃ  
সকলদিুরতভে া ম লং ৱা দদাতু || ২১||  
 
অধাে  িৱকটা িগির তনেযা গৗরী সতী সু রী  
সৱাে  িৱলসি ৱভূিতধৱেলা কােলা িৱশােল ণঃ  
ৱীেরশঃ সহনি ভৃি সিহতঃ িৱ ৱনাথঃ ভুঃ  
কাশীমি রসংি েতাঽিখল েদযা সদা ম লম ||২২||   
 
যঃ াতঃ যতঃ স মনসা ম েমাদা লঃ  
খ াতং ত  িৱিশ পাদভুৱেনেশ ািদিভয তম |  
াতঃ া খুমাসেনা মগেতা যা েৃণাত াদরাত  

কাশীৱাসমুখান ৱাপ  সততং ীেত িশেৱ ধূজ ঃ ||২৩||  
 
ইিত ম রাচাযিৱরিচতং কাশীিৱ ৱনাথে া ং সংপণূম || 
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