অচচন কৌমূদী।
অর্থাৎ
ভ্রীভগবস্তক্তি পরায়ণ্দিগের
নিত্য ক্ত্য
পূজা পদ্ধতি
বনমালি লসচ্চেতো মধুহদন সেবিতং |

কপ।সিদ্ধু পাদপজ্ং হৃৎকালারে সদাদধে ॥*
শ্রবিশ্বস্তর দাসেন রাঁধাবন্তুত সেবিন্থ।
অর্টিন কৌমুদী গ্রন্থ সংগ্রহঃ ক্রিয়তে মহা ॥ ৃ

যে কৃুর্ববস্তি পবশ্রেয়ো নাপেক্ষ্য স্বপ্রযোজনং ।
তে সম্তঃ শোধযস্তে,তা মঞ্টন কোমুদীংওুভ।ং ||
২০৭৫৭

ভীযুক্ত বিশ্বস্তর দাস পণ্ডিত দ্বারা
সংগৃহীত ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা
সনাতন মন্ত্রে শ্রীহরিদাস দে দ্বাবা মুদ্রিত ।
সন ১২৮৪ সাল।

ও
্্)

ঘি
স্পা

বিজ্ঞাপন ।
অনন্য ভজজনশীল ্রীকৃষঃউপাশকদিগের নিত্য কৃত্য অর্থাৎ পুজা
পদ্ধতিযদ্দিও হস্তাক্ষরে কোন কোন স্থানে, প্রাপ্ত হওয়া ঘায় তথাপি
তাহাতে বছ বর্ণাদি অশুদ্ধ এবং কোন কৌন প্রকরণের নূন দৃষ্টহয

তাবতায় যু ছ্বারিকানাথ হোড় ও শ্রীযুক্ত লোকনাথ হোড় মহাশয়
দিগের অন্গুমতানুসারে, বহু আয়াসে বহু অন্বেষণে বহু স্থান হইতে অনেক
গুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া শান্সানুসারে সংবলিত করত ধখা জ্ঞানে সংসোঁ-

ধনপূরব্বক “' অর্চন কৌসুদী” নামে এই কষদগ্রন্থধানি মুদ্রিত কর হইল,
ইহা দবধস্থ্ানুরাগি হরি পরায়ণ জনগণ সমান্ছেকদাচ অনাঁদরনীয় নহেঃ
অতএব প্রার্থন! এই ঘে ইষ্ট নিষ বর্ষ মহোদয়ের সী মহত্ান্ুসারে

বিশেষ ভজন উপঘোগী বোধে ইহাতে উৎসাহ প্রদামকরিলে পরিশ্রমের
সফলতা জ্ঞানে বাধিত হইয়া সংস্কক্চানভিজ্ঞ নাক মহাশয়দিগের হারা
ধার্থে অনতি বিলম্বে এই গ্রস্থখানির অনুবাদ প্রকাশ করিতে বাধিত

হইৰ।
নিয় সাক্ষরিত ্রস্থ প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন. কেন এই পুস্তক মুদ্রিত:

করিলে র্যবহার নিবর্ভক প্রচলিত ব্যবস্থানুদারে রাজস্থারে দগ্ততাগী
হইবেন ইতি

শ্রীবিশ্বন্তর দাস

সাংকলিকাতা।

_ অচ্টন কৌমুদী ।
পপি

অথ নিত্যক্ৃত্যাঁনি
তত্রাদো প্রাতঃক্কত্যৎ ।

সাব ক আন খু উদ্ধার কৃষ্ণ কাকে কীর্তন, |
যথা চরিতাগৃতে
কষও রুষ্ও কষত' কষ কৃষও কুষঃ কুঝ ছ্বে।

কৃষ্ণ কষ কষ কষ কষ কষও কৃষ্ণ ছে ॥।
কষ কষ কষ রুষঃ কষ কষ পাহিমাং।
কষ কৃষঃ কুষ্ত কৃষঃ কৃষঃ কৃষ্ণ রক্ষমাঁৎ ॥
ততঃ প্রক্ষালা গাণিপাদেচ দক্তপ্াবনম।চরেহ।
আচন্য বসনং রাত্রেজ্যতাঁনাষ পরিধা চ

পুন্নরাচমনে কুধ্যাল্েখ্যেন বিধিনাগতঃ ।

অথেচ্ছন, পরমণং শুদিং মুদ্ধি, ধ্যাত্বাগুরে?; পদৌ |

অথব্রশথারন্ধে, শ্রীগুরোধ'ঠানং
যথাগমে
ব্রক্মরন্ধে, স্থিতে পদে সহজ দল শোভি

শ্রীগুরংপরমা স্বানং ব্যাখ্যামুদ্র লগশকরং |]

হঙ্চন কেুলীশ

দিত ত্র দ্বিতুজং গাঁতং ধঠাঁযেদখিলসি দদং ॥

ততঃ শ্রীগ্ুর্বাদ [ন প্রণমেত |
শ্রীগুকভ্যোনমঃ ভ্রীপরম গুকভ্যো নমঃ
শ্রীপরাপর গুকভ্যোনমঃ শ্রীপরমেন্টি গুকভ্যোনমঃ
শ্রীকুষ্জ চৈতন্য চক্দ্রায় নমঃ প্রীনিত্যানন্দ চক্দ্রায় নমঃ
স্ীঅদ্বৈত চন্দ্রার নমঃ জ্ীগদ ধরায় নমঃ
: এলীব।সাদি ভক্ত বৃন্দেভ্যো নমঃ রাধা কষ্$ট্যা" নমণ

্ীক্টীকুষ পরিব,রেভ্যে। নমঃ!
ততঃ প্রণতঃ স্মরণ কীর্তরনে [
জরতি বিশুদ্ধবিক্রম? কনকভঃ কমলারতেক্ষণঃ |
হা নুবিলশ্বিড় ভুজো৷ বহুধাভক্তিরসা ভিনর্তকঃ ॥
[৩ জননিধাসে। দেবকী জন্মবাদে! যদ্ুবর পরিধৎ

ধদোর্ি রক্যন ধর্মৎ। স্থিরচররূজিনঘ্বুত্যিত,
ধুখেন ব্রজপুর ব নতানাৎ বর্ঘযন, কামদেবং ||

ত সকল কল্যাণভাজন২ যন্ত্র জারতে। পুকবস্তমজং
ত্যং ব্রজ।মি শরণং হরিং ॥।
গ্ধ গোপাল বিলাসিনীনাঁং সংভোগচিহ্নাঙ্কিত সর্বগবত্রং।

ব্রমান্নায় শিরামগম্যৎ ত্রন্ধ প্রপদ্যে নবনীত চৌঁরং॥
যঙান1 মরবিন্দ লোৌচনং ব্রজাঙ্গনীনাং দিবমস্পৃশদ্ধানিঃ।

নশ্মহুন শব্দ মিশ্রিতে। নিরস্যতে যেন দশ] মমঙ্জল মিতি |

অর্চন কৌমুদী।

অথ কাল নিয়মঃ | সার সংগ্রহে |
, যামাত্মকোন শাস্তঃ স্যাৎ সন্ধ্যা দবিঘাটিকাভস্তঃ |

তরিমহর্তীস্বকং প্রানস্তথা! পুর্বাহৃুইষ্যতে |
মগ্যাস্নো হযপরাহ্ুশ্চতথ|

সায়া ঈরিদ্ধঃ

ততঃ সন্ধ্যদবিঘর্কা প্রদোযঃহ্যেক ঠা |
নাড়ী চতুদশাস্াতু নিশাজ্ঞাত! মনী ভি? ॥

ততই প্রাতঘধ্যানং|
হুরিভক্তিবিলাস ধূত তাপনী অতিষু
| সৎপুণ্ডরীক নরনং মেঘাঁভং বৈছ্যুতাস্রং ।

দ্বিভূজং মৌনমুদ্রোঢ্যংবনমালিন মীশ্বরং ॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রমলতাঁশ্রয়ং।
দিব্যালকুরণোপেতৎ রত মণ্ডপমধ্যগৎ ॥

কালিন্দীজলকল্লোলসর্দিমীকতসেবিতৎ ।
চিন্তর়ং শ্চেতি তং কৃষ্তং মুক্তোভবতি সংস্যাতেঃ ॥|

ইরিভক্তি বিলাসধৃতমৃত্যুঞ্জয়
সংহিতানুসারোদিত শারদাতিলকেচ।

ন্মরেদ, বৃন্দাবনে রম্যে মোহযন্ত মনারতৎ।
গোবিন্দং পুওরীকাঁক্ষং গরোপ কন্যা সহজশট ॥

আত্মনো বদনাস্ভোজ প্রেরিতাক্ষি মধুত্রতাঃ
কাম বাণেন বিবশাশ্চির মাশ্রেষণোৎস্কা?।।

অচ্চন কৌম্দী

৷মুক্তাহাঁর লসৎপীন তুক্ষস্তন ভরৌন্নত।2 1
আম্তভধম্মিলবসনা মদস্ধলিতভাষণ12 ॥।

দন্তপৎক্তিপ্রভোস্ভাসিস্পন্দমানা ধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তী বির্ববিধৈ বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ ॥

ফুলেন্দীবর কাৃত্তি মিন্দুবদনৎ বহ্হীবতৎংসপ্রিয়ৎ
শ্রীবৎসাঞ্কমুদারকৌন্তভধরং পীতান্বরৎ সুন্নরৎ |
্'শীনাৎ নয়নোৎপলাঙ্িততন্থৎ গোণেপ্সৎ্ঘারতৎ
গৌবিন্দৎ কলবেণ,বাদনপরং দিব্যা্গভূষং ভজে ইতি ।
ততঃ নিশান্তলীলাধ্যায়ে,
নথা আীসনৎ্কুমার সংহিভায়াং
শ্ীনারদ উবাচ!

তত্বৎ বেদিতু মিচ্ছাঁমি নৈত্যিকং চরিতৎ হরে ।
তদা1দিতে! মম ক্রহি যদি যোগ্যোন্মি শোভনে ॥।

ভীবন্দোবাচ |
রহসা মপি বক্ষ্যামি কষ ভক্তোহসি নারদ ।
নপ্রকাশ্যৎ ত্বয়াহ্যেতদ গুাহ্যাদ্গা,হ্যতমৎ মহৎ ॥
মধ্যে রুন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশত্ কুগ্ ম্দগুতে ।

কণ্পরৃক্ষনিকুপ্ডেতী দিব্য রত্রমরে গ্ছে ॥
নিদ্িত্জে ভিষ্ঠতস্তশ্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌমিথঃ |

মদীজ্ঞীকাব্রিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভি বোঁধিতাবপি ॥

অর্চন কৌমুধী।

?

গা়ালিক্ষননির্ভেদ মাপ্তো তস্তঙ্ককাতরোঁ |

নমনঃ কুকত স্তপ্পাৎ সমুখাত্বং মনাগপি ॥
ততম্চ সারিকাসংঘৈঃ শুকাদৈ রপি তৌমুহুঃ।

বোধিতো বিবিধৈঃ পদ্যেঃ স্বতপ্পাদ্াদতিষ্ঠতাৎ ॥
উপবিষ্ট ততোদৃষ্ট সখ্যস্তপ্পে মুদান্বিভোঁ।
প্রবিশ্য চত্তিরেসেবাং তৎকাঁলস্থো।চিতাং তয়ে1ঃ

পুনশ্চ সারিকাঁবাঁক্যে কথায়ণে স্বতপ্পতঃ।
গচ্ছৃত? ম্বব্ধভবনং ভীত্যুত কণ্ঠী কুলৌমিথ? 1
ততঃ হরিণাঁম মনামন্ত্র ্খাশক্তি জপেৎ।
যণ! রহম্নারদীঙে ।
হরে কষ হরে কষ কুষঃ কুষ্জ হরে হরে।
হরে রাষ হরে রায় রাম রাম হরে হরে।।

তত? পুনশ্চ স্রীপ্তর্বাদীন্ প্রণমেৎ
যথ! চরিভাঁমতে।

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ জ্ীয়ুতপদকমলং শ্রীগুরন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরপৎ সাঁগ্রজাতং সহ্গণরঘুনাথান্িতং তং সজীবং। সাদ্বৈতং

সাবধৃতৎ পরিজন নহিতংকুষচৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্জ পাদাঁন.

সহগণললিতাএীবিশাখান্বিতাংস্চ 1

অর্ন কৌমুদী।

ততঃ মৈত্র ক্ৃত্যাদি বিথিং কুর্য্যাৎ
অথ বৈষ্ঞ বাচমনহ ।

আদৌ পাঁদৌ হতৌচ প্রক্ষালয়েৎ।
ততঃ ভ্রীকেশবায় নমঃ ।

ভ্ীনারায়নায় নমঃ।
শ্রীমাধবায় নম2।
ইতি মন্ত্র ত্রয়ং জপন মুক্তানুষ্ঠকনিষ্ঠসংহ-ত।নুলিনা
দক্ষিণ করেণ বারত্রযৎ মুখে জলমাচবেহ |

ততঃ শ্রীশেবিন্দায় নম£।
কীবিষ্বে নমঃ

ইতি মন্ত্র ঘ্বয়ং জপন, পাণিদ্বয়ং প্রক্ষালয়েং।

ততঃ শ্রীমধ্ুস্দনায় নমঃ ।
'শীত্রিবিক্রমায় নমঃ ।

ইতি মন্ত্রয়ৎ জপন, সংবৃনা স্ষ্ঠমুূলেন মুখ বাঁম দক্ষিণ
ক্রমাভ্যাৎ বারছয়ৎ মাত্জয়েৎ।

ততঃ শ্রীবামনাঁয় নমঃ
ভীপ্রীধরায় নমঃ।
ইতি মন্্দ্ধয়ৎ জপন. তথ সংবৃতাঙ্গ,ষ্ট মূলেন ওষ্টীধপো
উদ্ধ।€, ক্রমেণ বাবদ্বষ মুস্মাজ্জুয়েও।

অর্চন কৌমুদা ।

৭

ততঃ শীহ্বধীকেশায় নমঃ।

শ্রীপঘ্বনাভায় নমঃ।
ইতি মন্ত্র জপন. পুনঃ পাদদমং প্রক্ষালয়েৎ।
ততঃ শ্রীদাযোদরায় নমহ।
ইতি জগন, ৃদ্ধনি জলং ত্রিবার মভিষিঞ্চে

ততঃ এীবাসুদেবায় নমঃ।

ইতি মন্ত্র জপুন, সংহতা নামিকা মধ্যম! তর্জনীভি মুখমুপস্প শেৎ
তত? শী সঙ্কর্ষণাঁয় নমঃ।

শী প্রচুত্বায় নমঃ ।
ইতি মন্দ্ধৎ জপন, অঙ্গষ্ঠভর্জরনীভ্য।ং ন।সিক।ংস্পশে২|
ততঃ শীঅনিকদ্ধায় নমঃ ।
শীপুকবোকমায় নম2।
নেত্র ফুগলং পুন; পুনঃ স্পুশেখ |

ততঃ শ্রীঅধোক্ষজায় নমঃ।
শ্রীনৃসিংহায় নমঃ।
ইতি মন্ত্র জপন, দংযতাঙ্গ | নামিকাভ্যাং
কর যুগলৎ পুন: পুনঃ করা শেখ ।

ততঃ শীঅফ্যতায় নমঃ।
ইতি মন্ত্ং জপন, সংযতান্স,ষ্ট কনিষ্ট।ভ্যাং নাভিৎ স্পৃশেৎ।

ততঃ শ্রীজনার্দানায় নমঃ।

অর্চন কোমুদী।

ইতি মন্ত্র জপন. করতলেন হুদয়ংস্প শেৎ।

ততঃ শ্রীউপেক্দ্রায় নমঃ ।
ইতি মন্ত্র জপন, সর্কাঙ্গলিভি মস্তক স্পূশেৎ ।
ততঃ শ্ীহরয়ে নমঃ
শ্রীকৃষ্ণায় নম? ।

|

ইতি মন্তর্বপ্ং জপন, করাগ্রেন দক্ষিণ বাঁমব(হুমূলে
স্পশেৎ ইতি।

|

অশক্তঃ কেবলৎ দক্ষৎ স্প্শেহ কর্ণ, তথাচ বাঁক।
কুব্বীতালভনংবাপি দক্ষিন বণস্যবৈ ॥
ততোধৌতবন্মং স্নানার্থৎ গঙ্গদৌগত্থা |
মৃণ্ডিকং ভটেন্যস্যতীথৎ প্রণম্যশ্রীকষ্চং প্রশম্য তং প্রা্থয়ে
স্ানধার্থ প্রার্থন। মন্ত্রো যথা পাদ ।
দেব দেব জগন্নাথ শঙ্চক্র গদ্মাধর ।

.

দেছি বিষে। মমানুজ্ঞং তব ভীর্থনিসেবনে ॥
পাঁপোহং পাপকর্াহং পাপাত্সা পাপসস্তবঃ |

ব্রাহিমাৎ পুগরীকাক্ষ সর্বপাপ হূরো হরি.রিতি ॥
ততোজলে গ্রবিশ্য মন্ত্রৎ পঠন. মৃত্তিকা গৃহ্ীয়!ৎ।
যথাপাছে।

অশ্বক্রান্তে রথক্লোস্তে বিষুক্রান্তে বসুন্ধরে |
মৃন্তিকে হরমে পাঁপৎ ষন্ময়া দুক্কৃতং কৃতৎ ।।

উদ্দতাঁসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুন]।

|

অর্চন কৌমুদী ।

মমস্তে সর্ব্ব ভক্তানাঁং প্রভবাঁনিচ সুত্রতে ॥
্য চত্তদিক্ষি
পূ্রবাভিমুখীসন্ আদৌ সামান্যতঃ স্সাত্বাচম

চতহত প্রমাণৎ জলং কক তত্র তীর্থানি অহ্বা়ে।
তীর্ঘাহ্বন প্রার্থণামন্ত্রৎ যথা ।
:শ্াঙ্গেচ যমুনেচৈব গৌঁদাবরি সরম্বতি।

' র্মদে সিদ্ধুকটবেরি জলেম্মিব্ সম্নিধিং কুক।

ইতি পতিতা পুটাঞ্জলি ভূর্থি। ভীথণনি প্রাথযনে
তীর্থ প্রার্থনা মন্তুঃ স্বথা।

বিষ পাদ প্রন্থতাসি বৈষণবী বিঞুঃ দেবতা ।৭.
ভ্রাহিনস্তে। নস স্তম্মাদা জন্মমরনান্তিকাৎ ॥।
কালিন্দতনয়ে দেবি পরমানন্দ বর্ধিনি।

স্নামি তেসলিলে সর্বাপরাধান্মাং বিষোচয় ।
পাঁবনং পাবনং সাক্ষাদ্দ,রিতাঁনাঁং মহাসরঃ |

*্্রস্টীদ কৃপণে মধ্যে বার্তেত্বৎ কৃষ্ণ বললভে ॥ *
উদ্ভূতৎ কৃষঃপদাজজা দরিউ বধতশ্ছলাঁৎ।
পাহিমাঁং পামরৎ নামি শ্যাম কুণ্ড জলে তব ॥
রাখিকা সম সেভাগ্যৎ সর্ধতীর্ঘ প্রবন্দিতং |

প্রলীদ রাধিকা কুণ্ড দামি তেমলিলে শুভে ॥

ইতি তীর্থ প্রার্থনা পঞ্চ শ্লোকীং পতিতা শ্রীকৃষ্ণ
হ্

অচ্চন কৌমুদী ।

চরণাস্তেো জং ধ্যাত্ব অবগ্ঠন সুদ্রেয়। সগুধা মূল মন্ত্রেণ
জন্তং তীর্থজলং পুনঃ সংপুটাঞ্জালিন। স্বমৃর্ধি, বাঁরত্রয
মনিবিচ্য স্বমন্ত্রং জপন, তী'ে” সংমজ্জ্য ন্সায়াৎ্।

ততঃউপ্থায় পুনশ্চ স্বমস্ত্রং জপন, কুক্তঘুদ্য়া বারত্রয়ং
জলৎ স্বমুদ্ধি, তভিষিচ্য মার্জনী বস্ত্রেণ অস্কানি
সতমাজ্জ্য তীর্থমহিমপদ্যানি পঠেছ ॥

তীর্থ মহিম পন্ভানি যথা।
মহাপাপ ভঙ্গে দয়ালোনুগঙ্গে
মছেশোত্রমার্সে লসচ্চিতরঙ্গে ৷

দ্রবত্রন্ধধামা ইছুভীজ্ঘ,য জজামা
পুনীহীনকন্য। প্রবাছোর্ম্িধন্যা।
চিদানন্দভানোঃ সদানন্দ সুনোঃ
পরপ্রেমগাত্রী দ্রবত্রক্ষমগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎ ক্ষেম ধাত্রী

প'বত্রী 'ক্রিয়ান্বো বপুমিত্র পত্রী ॥
অয়ে শ্রীসরঃ পাবন নাষ সার্থং

ভবেত্ ত্বয়ি ্গানতোমাং কৃতার্থং ।

কুকঘন্তে শৌপীরহঃ কেলিকীর্তিৎ
বদস্তে বসন্ত স্তবাতুল্য বৃত্তিৎ ॥

অরিষ্টং মৃতামন্দ সুনোঃ প্রকাশং
মহানন্দ বারীন্দির। চিদ্বিলাসং !

অর্চন কোৌমুদী।
অরিষট মমাঁগং প্রকৃষ্ং লুনীহি

সদা শ্যাম কুণ্ড বপুর্ণঃ পুনীছি ॥
নমস্তে সমস্ভেশ্বর প্রেমবন্যং

মহাতীর্ঘ নিশ্মঞ্নীয়া তধন্যৎ
অয়ে রাধিকাকুণ্ড গোষ্চেন্দ্র নন্দ

বপুর্ণ: পুনীছি প্রমোদীশ শন; 1
তত; তীর্থ
টে আ্্রবস্ত্রং পরিত্যজ্য
শুদ্ধগুক্লবস্ত্রে পরিধায় তত্রোপবিশ্য

বিধি বন্তিলকং কত্বা পুর্র্বাতিমুখী
ভূঘাচম্যাঁদৌ শ্রীগুরুদেবং প্রার্থ যেথা

শ্রী গুরোঃ প্রার্থনা যথা
যোইব্কী কৃত্য কুতর্ক ঘূক পটলী অজ্ঞান মোহান্বহৃৎ1 *
হৃদ সংনুষ্তাহ শুদ্ধ কর্ম জাঁচ্য মভিতো্ৃৎপঘ্ মুল্পাসয়ন্

রাঁধাঁমাঁধব গুঢ় ভাব সরণী মুস্তাসয়ন্ ভাক্করঃ
সত্ব শীগুকদেব পান্ি পতিতৎ মাং দীন মন্ধাংজনং।
ততঃ শ্রীকৃষ্ৎ ধ্যায়েৎ।
যথা যামলে

অথ সৌরিতটে দিব্যেশ্ব্য্য মাধুর্ধ্য ভূষিতো
'বৈকুষ্ঠোত্তম সৌভাগ্য স্ীকষণহভ্যছধিদৈবতে ॥
পূর্থিব্যাৎ বিদ্যমানেহপ্/ গ্রাকতে সচ্চিদাত্মকে।

ষাথুরে মধুরৈশ্বর্য্যমা ধূর্য্যনিকরোৎ করে ॥

১১.

অ্চন কৌমুদী।

নানারত্ব চিতেসোঁরী বারিমাকতসেবিতে !

নিক্ষামৈঃ পরমাধুরধ্য প্রেমৈক পুঁকঘার্থিতিঃ ॥
/

মহ্রি প্রমুখৈধ্যান গম্যেহনস্তাংশ সম্ভবে ।

নান। বৃক্ষলতা কুপ্ত পুঞ্জপুষ্প স্ুমৌরভে ॥
বৃন্দারণ্যে কপ্পবৃক্ষমূলে কোটিরবি প্রভে।
লোচনানন্দ মাধুধ্যে দিব্য্রীরত্মন্দিরে ॥
সহতআ্র দল মাঁণিক্য কেশরাম্বজমধ্যগে ।
রত্ব গিংহাননে বামে স্থিতয়া রাধয়া সহ ।।

রাঁজমানং দলালিস্থ গ্লোপীমগ্ুলমণ্ডিতং |
কন্দর্পবীজগ য়ত্রী পুরানাক্ষর বিগ্রহৎ ॥
তং

/

কও

্বাত্রিংশল্লক্বনৈ যুক্তৎ চতুগ্যকি গুণান্বিতং ।

কন্দর্প কোটি লাবণ্যৎ স্ফ.রচ্চিন্মর ভূষণ ॥।

নবযোবন সম্পন্নৎনীল নীরদ সুন্দরং ।
রাস বিলাপিনং নিত্যৎ গোবিন্দং সুখ বারিধিং ॥

ধ্যাত্ব। মল মন,ং ত্র দশবা। প্রজপেত সুধী ।
ততঃ কনদর্প গারত্র্য। পঞ্চবাহঘর্ংৎ সমর্প্যচ ॥
পঞ্চোপচারান্ দত্তাপ্ছবেণু মুদাৎ প্রদর্শেয়ে্।
স্বমন্ত্রৎ দশনা কাম গাঁয়ত্রীঞ্চ জগেন্ততঃ 1।
শ্রীকষ্ণ চরণান্তোজে পঞ্গাঙ্গুলি জলানিবৈ।

সমপ্প্য যূলমন্ত্রেণ পীত্বা শ্রীসরবম্তং ॥

'নৃত্ব! কষ্ণৎ তথ! তীর্থং তীর্ঘানাং স্ততিমাপঠন,।

অর্চন কৌমুদী।

ব্রজেদ গৃহং বত, কা শ্রীমতি সেবনোত্হক ইতি ।
তত্রার্থ ক্রমেনৈব তত্রবিধিঃ।

ডুপ্তাদে। শরীবৃ্দাবন যমুনাতটে শ্রীযোগপীঠে
শ্রীকপ্প বক্ষমূলে শ্রীমণ মন্দবমধ্যে বহ সি“হ সনে
গোগীন সেবিভং শ্রীবাধযাসহ শ্রীগোবিন্দ” ধ)ষেও
তত শ্রীকামধীজ দশণা! দখেত নদযথা ||
তত লমন্ত্রেন ্বগ।ত্রযা পরগধার্ঘ্য সমর্প
জলে নৈব পঞ্চোপচাব পৃজ1২ তস্য নুষ্য।ৎ

বস।শীত যুক্ত কালশ্ভে নি ম্মান মোপছবে
পুল্পা কাযা ন্যথাপধাণ|পত্তি বি ।

পূজা বিধি ক্রমো যথা

এতৎপাস্যং শীক্কষ্ণায নমঃ।
ইদমর্ধৎ
এবগান্ধঃ

এতৎপুঙ্পং
' এষধুপঃ
এ দীপঃ

এতনৈবে্তৎ
ইদমাচমনীযং

*:2/
2
28/৮2/৮2৮৮

এ

ইনি পেনু মুদ্রাৎ প্রদর্শ্য সর্বহ গতম্মাত্রণ সমর্পষেহ ।
পুনশ্চ তম্মন্ত্র গাযত্রীং জপেত
নিজা নষ্ট মন্ত্রোহগ্তান্ত ওনপি দশঙ্বা জগেহ।

১৩

৯9

অচ্চন কৌমুদী ।
ভতে। মানসোচারান্ নান মিষ্টান্নসুবাদিতজল্

তাম্ব,ল[দীন্ সমর্প্য আরাত্রিকং*কৃত্ব! রাধা
কৃষ্ণ চরণান্ডোজেঘু তম্মন্ত্রেণ পঞ্চধধা জলাঞ্জলীন সমর্প্য
শ্রীচরণাম্তৎ গৃহীত্বা কিঞ্চিৎ শিরসি ধৃত্ব! প্রণমেৎ |
অথ ্ত্রীচরণামৃত ধারণ মস্ভ্রো যথা।
অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাথিনিবারণৎ ।

বিষ্োোঃপাদোদকং পীত্বা শিরসাধারয়াম্যহৎ ॥

তত স্তীর্ঘং প্রণম্য তীর্থ স্তব পাঠং কুর্ববন্ গৃহমৃঙ্ছেৎ।

ততো গৃহ মাশত্যপপাদৌ হত্তোঁচ প্রক্ষাল্যাচঘ্য শুদ্ধাসনে
পুর্ববাভিমুখখী উপবিশ্ঠ পুজা সামগ্রীং গৃহীয়াৎ ॥
অথ ্গুব্বাজ্ঞানুসাণে তিলকথারণ বিধিঃ।

অথোর্দ পু, নির্মাণ বিখি যথাপাছে !
আরভ্য নাসিক! মূলং ললা' টাস্তং.লিখেম্ম দং।
নাপিকায়া স্্রয়োভাপা ন]সামূলং প্রচক্ষতে ।

সম!রভাভরো্ল মন্তরণলৎ প্রকল্পয়েৎ।
অথোর্ধ, পুণ্ত স্যমধ্যছিদ্রনিত্যত] |

নাসাদি কেশ পধ্যত্ত মৃদ্ধ, পুওং সুশোভনহ |
মধ্যে ছিদ্র সমাযুক্তৎ তবিদ্দ্যাদ্ধরি মন্দিরং ।
বামপার্থ্ে স্থিতো। ব্রহ্মা দক্ষিণেচ সদাশিবঃ |
মন্যে বিষ ং বিজানীয় |তস্মান্মধ্যৎ নলেপয়েত।

অচ্চন কোমুদী।

১?

শরতিশ্চ |

যজর্কেদস্য হিরণ্যকেশী শাখায়াং ॥
হরেঃপদাক্রান্তি মাত্বনি ধারয়তি যঃ

সপরস্য প্রিয়ো ভবতি সপুন্যবান।
মধ্যে ছিদ্র মুদ্ পু ৎযোধারয়তি
সমুক্তি ভাগ্ ভবতীতি

অথ তিলকরচনাঙ্থুলি নিয়মে স্মৃতি যথা
অনামিকা কামদৌক্তা মধ্য মামুক্তরী ভবেৎ।
অনুষ্ঠঃ পুিদঃ প্রোক্ত স্তত্ঞনী মোক্ষ সাধনী ॥

তত্ততন্মন্ত্র ন্যাসেন ললাটে বাহেবোঃ কণন্কুপে বক্ষৎসিচ
যখোচিত পঞ্চ তিলকানি কুধ্যাৎচ।

অথ তিলকাঁনি নির্মাণ ক্রমে যথা
শ্রীকেশবাঁয় নমঃ
আীনারায়নায় নমঃ
শ্রীমাধবায় নমঃ

ইতি নাভৌ।। ২।

ভীশপোবিন্দায় নমঃ

ইতি কন্ট মূলে 1৪1

ভ্ীবিষ্বে নমঃ

ইতি দক্ষিণ পার্থ ৫ |

শ্রীমধুস্দনায় নমঃ
আন্রিবিক্রেমায় নম:
শ্রীবাষনায় নমঃ

ইতি দক্ষিণ বাহোৌ 1 ৬।

ইতি.মন্ত্রং ললাঁটে তিলকং কুষ্য'ৎ

ইতি বক্ষঃস্থলে ৷ ৩।

ইতি দক্ষিণ স্বন্ধ মূলে । ৭।
ইতি বাম পার্থ! ৮।

১।

১৩

অঙ্টন ফৌমুদী।

ভীঞ্ীধরাঁয় নম;
ইতি রাম বাহৌ। ঈ |
শ্রীহৃধীকেশায় নমঃ ইতি বাম স্কন্ধ মূলে । ১০।
ভ্ীপত্মনাভাঁয় নমঃ

ইতি পষ্ট্োর্ধ ভাগে । ১১।

শীদামোদরায় নমঃ

ইতি কটি পশ্চাৎ ভাগে । ১২।

শ্রীবাস্দেবায় নমঃ ইতিমন্তকোপরি | ১৩।
ভন্ে| নাম মুদ্রাপাবণর্চ লল!ট দেশে কঠে বাহ্বোবর্ষগিচ।
পঞ্চ, স্থানেমু কুম্যাৎ | ইতিচ
তশঃ পুনঃ চরণাঁম তং পিবেছ |

অথ স্রীভগবত, প্রবোধনং ।
ভত্র/দৌ প্রাঙ্গনে লীগুরূদেবং প্রনমে২|
প্রশামবচ7ং

যথায়'মলে ||

নমন্তে গুকদেবায় সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনে ।
র্বব মঙ্গল রূপায় সর্বানন্দ বিধায়িনে ॥।

ততস্তৎ প্রার্থনা যথাতত্রৈব ॥
শ্রীগুরে। পরমানন্দ প্রেমানন্দ কল প্রদ।
ব্রজানম্দ পদানন্দ সেবায়াং মাং নিযে [জয়েতি ॥

তন্তঃ শ্রীমন্দির দ্বারংগত্ব।
শ্রীক্চ বোধন বাক্য পঠেৎ। স্থ পাদে]।

ঈশ্বর শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবকীনন্দন প্রো ।
নিদ্রাৎ মুর্ঝ অগন্নাথ প্রভাত সময়োহ ভবৎ ॥
যথা যাঁমলে।

,গোপী গোপকুলানন্দ যশোঁদা নন্দ নন্দন।

অঙ্ন কোমুদী ।
উত্তিঠ রাধয়া সার্থং প্রাঙরাসী জ্গৎপতে

ইতি পদ্যদ্বযৎ পঠিত তালিকা ঘন্টা! বাদন
পুর্বকং ছার মুদ্রঘাটয়েৎ

ততোদীপও প্রজ্বাল্য শ্রীসিংহাসন নিকটে গত্বা
শ্রীচরণানি আদৌস্পৃষ্টা প্রযত্বত সৌপুনরুণ্থাপ্য
শ্রীসিংহাসনোপরি সংস্থাপ্য পুনঃ প্রার্থয়েছ

যথা তৎপ্রাখনা!বচনদ্বয়ং
সোসাবদ ভ্রককণো ভগবান বিবৃদ্ধ

প্রেমশ্মিতেন নয়নান্বুকছং বিভূত্তব্ *
উত্থায়বিশ্ববিজয়ারচনো বিষাদৎ
মাধ্যাগিরা পনয়তাৎ পুকষঃ পুরাণঃ

দেব প্রপন্নার্তিহর প্রসাঁদং কুককেশব
অবলোকন দানেন ভূয়োমাৎ পাবয়াঞ্রাত

তত আচমনার৭থং প্রোক্ষণ পাত্রে জল গণ্,মানিদত্ব। ,
মুলমন্ত্রেণেব দস্তধাবনকাষ্টং দমর্পা

পুনরাচমনৎ দত্বা শ্রীমুখকরচরণাদিকৎ হচ্ষ্মার্র
বস্্ে সমাজ নিশ্্াল্যোভ্তারণৎ কত্বা
স্বকরৌ প্রক্ষাল্য শ্রীচর্ীণেষু তুলসীপত্রমঞ্জবীসম্ম শ্মেণ
সমর্প্য সগুগ্গুলপুপহ সমর্ণ্য সার্পিস্কান্ন |

লভ্ভকাদি নিবেদয়িত্বা হ্ববাদিত জলং দত্বাচমূনৎ

দদ্য1২ তততন্তাম্থুলং সমর্প। পুনরাচমনং দত
)

১৭

অগ্চন কৌমুদী ।

৯৮

মন্রল নীরাজন ঘণ্টা শঙ্খযাদি বাদনপুর্ব্বকং
সজলশঙ্খংভ্রাময়িত্বা তজ্জলং আীগরুড়ো
পরি ভক্তজন মস্তকেবু প্রক্ষিপে দিতি
তত্র নীরাজনং বিধিক্রুমো

থা যাঁমলে

নবভিঃ সপ্তভিম্ণনৈ রঙ্গ,ল্যা তুল বর্তিভিঃ

' শশিগোদ্বতসিক্তীভিঃ পঞ্চভি রিধীকান্তরৈঃ
প্রজ্জাল্য যত্বতো দীপং কামবাজং জপেত্ সুদী

করয়ো বু্যৎ ক্রমেণৈব শর্জন্যনুষ্ট যোগতঃ
ক্ষেপণৎ ভ্রানয়ৎ অস্যোপরি মুদ্রাৎ প্রদর্শটচ

শঙ্খোদকেন সহিত মূল মন্ত্রে চার্পয়ে

গায়ত্রীঞ্চ জপন্ পুষ্পাঞ্জলি মগ্রে সমর্পযচ
মূল মন্ত্রেণ বা দত্বা ঘন্টাংহি বাদয়ন্
নীরাজনং ততঃ কুস্যাচ্ছ মহরত! পুনঃ পুনঃ
চতুক্ষং পাদয়োণাঁভৌ দ্বি রাস্যে ত্রিবিধং ততঃ

সপ্তনা নিখিলাদ্গেঘু হরে নীররাঁজনং স্বৃতৎ
তুলসী গরুড় পৃথ্ী বৈষ্ঃবানাৎ ক্রমাঁওতঃ
ভাময়েৎ সজলৎ শঙ্খ মষ্ধা মনুমা জপন্
তজ্জলং গরুড়ং দত্বা বৈষ্ণবেযুচ প্রক্ষিপেদিন্তি
ততঃ প্রণম্মেৎ

ততো শ্রীমন্দিরাঁদি মাজ্জন লেপনাদিকৎ কৃত!

অর্চন কৌমুণী।

১৯

ন্নানপৃজাভে!জনপাত্রমাজ্নধৌতাদিকং
. বিধায় নৈবেদ্যদ্রব্জলাদিকং সংস্ত্য
গন্ধ[ূপাদিক মধি কৃত্য পুষ্পাণি চিনুয়াৎ

ইতি হৃর্ষ্যোদয়কাল পর্যন্ত কত্যং
অথ প্রাতঃ ষড়দপ্ডান্তঃ মধ্য কৃত্যং

তত্রাদৌ তুলসীপত্রনঞ্জীরীচয়নং কুর্যাৎ

তব্লাদৌ তুলসীচর়ন মন্ত্র! যথা ক্কান্দে
তুলম্য মৃত নামাসি সদাত্বং কেশবপ্রিয়ে

কেশবার্থ, চিনোমিত্বাং বরদা ভবঙ্টোভনে
তদঙ্গ সম্তবৈঃ পাত্রৈঃ'পুজয়ামি যথা হরিং
অথাঁসন মন্ত্র

আপন মন্তব্য মেক পৃঠ্ঠপ্লষিঃ স্থুতলৎ ছন্দ?
কৃর্মোদেবতা আমনাভিমন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ

পৃথি ত্বয়াধূতা লোক দেবিত্বং বিঞ্ুনাধৃতা
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্র মাঁজনং কুক
অথ পুজাবিধি ক্রম?
বৈষ্ণবো দেব পূজার্থং পুর্বাভিমুখ আসনে দর্ভাদি নির্মিতে শুদ্ধে

উপবিশ্য নিজগুরুং নত্বাস্ত বা সংপ্রার্ধ্য নিদেষ্ট মনুমান্বরন্। বাঁগ্যতৈক
মনাঙত্র সপ্প্রদায়ান্ দারতঃ । শঙ্খ পুজা সম্তারান্ ন্যসেত্তন্তৎ পৃদেষু-

তাঁন

|

অর্চন কৌমুদ্রা ।

ও

দেবস্য দক্ষিণাগ্রেবৈ স্নান তোঁয়ং তুসংস্ক তং
ন্নানাচমন পাত্রস্ত সমীপে বিন্তসেত্ততঃ

সবস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খ সাধারৎ স্থাপয়েছ,ধঃ
তব্রৈৰ ঘণ্টা সাধারং বামে নৈবেদ্য ধুপকং

তুলপী গন্ধ পুষ্পাদি ভাঁজনাদীংস্ত দক্ষিণে
তত্্ৈৰ গত দীপঞ্চ তৈল দীপন্ত বামতঃ

নম্তারান পরান ন্যস্যেৎ স্বৃষ্টি বিষয়ে পদে
. কর প্রক্ষালনার্থঞ্ণ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ

তত্র শঙ্ত্বস্থাপনৎ যথা

আদৌস্ব বামাগ্রে ভূমৌ জলেন ত্রিকোন মণ্ডলং
লিখিত্ব। তদুপরি ॥ ও" নমঃ নুদর্শনায়াস্্রায়ফট,
ঈতি মন্ত্রে শঙ্খ মধ্যে গন্ধপুষ্পতুলস্যাদীন্ হ্যসেত
ও ডং দোম মণ্ডলায় যোঁড়শ কলাত্মনে নমঃ
ইতি মন্ত্রেণ শঙখ্থে জলং পুরয়েৎ। তদুপরি

গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরত্তি
নর্মদেসিক্কুকাবেরি জলেইন্মিন্ মন্িথিং কুক

তীর্থমন্ত্র পঠিত্বা অস্ক,শ মুদ্রয়া তীর্থাণি আহ্বয়েৎ
পুনশ্চ কাম বীজেন তুললী পত্র তত্র বিন্যস্য কাম গায়ত্র্যা
সাধারং শঙ্খ পুজয়েৎ,

ততোধেন্ফুড্রাৎ প্রদর্শ্য তত্রাবগুঠঠন মুদ্রয়া মূল মন্ত
মষ্ুধা জপেৎ

অচ্চন কৌমুদী।

ততশ্চ তুলসী পত্রে+ কিকিত্তজ্জলং ন্নানাদি পাত্র
পুজীসম্ভারেষু দিঞ্চেত

অথ ঘণ্টানাঁদ মাহাত্ম্যং

নারদ পঞ্চ রাত্রে
সর্ব্ষ বাদ্য ময়ী ঘন্টা দেব দেবস্য বল্লভ।
তস্যাৎ সর্ব প্রযত্রেন ঘণ্টা নাদন্ত কারয়েৎ
আহ্বানার্থে ধূপেচ পুস্পে নৈবেদ্য শ্নানয়ে।ঃ
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্ীত তন্মন্ত্রে ণাভি মন্ত্রিতা

অথ ঘন্টাস্থাপন মন্ত্ঃ
স্ববাম আধারোপরি কাম বীজেন ঘন্টাৎসংস্থাপ্য
ও জগদ্ধনিত ভোমন্ত্র মাত? স্বাহা

ইতি মন্ত্র মুচ্চার্ধ্য গন্ধ পুষ্পেণ তামভ্যষ্চ্য বাদয়েৎ
|

অথ স্ীমুর্তয়ঃ। যথা একা দশক্ষন্ধে
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যালেখ্যাচ শৈকতী
'মন্ণেময়ী মণিময়ী প্রতিমাই বিধামতা।

তত্র শ্রীপ্রতিমান,দারেনৈ স্বানাদিকং যথা! যোগ্যৎ কা্্যং
যথা মাতস্যে

সেবানিষ্হরেং শ্রীমদ বৈষবাঃ পঞ্চরাত্রিকাঃ
প্রাকট্যা দখিলাঙ্গানাং শ্রীমূর্ভিং ৰহু মন্যতে
জেব্যা নিজনিজৈ রেব মস্ত্ৈন্ব স্ব মুর্তয়ঃ

২১

অচ্চন কৌষুদী।
শ/লগ্রমাধিকে রূসে। নিষমে৷ নৈববিদ্যতে
অত্র নিঙ্গাভীষ্ট মন্ত্রে ৈব সেবনং কুর্যা]ৎ

তশ্চদৌ শ্রীগুরুদেবং পর্ববৎ প্রণম্য প্র্থভ
নি তীষ্ট মন্ত্রং দশ স্মুরেৎ
তন্তঃ স্বানার্থং প্রার্থযেৎ
স্বানার্থং দেবং প্রার্থয়েৎ। প্রার্থনা মনত যথ।

যপাদ শোঁচ তোঁয়েন যদ্দাসপদবারিণা

পবিত্র মখিলং বিশ্বৎ সত্যং শ্রীরাধরাসহ

নিমগ্লোইপি মহানন্দ বারিধে কৰুণার্ণৰ
ন্বানয়াভব গোবিন্দ ভক্ত বাঞ্টাভিপুরক

"৮ দেবং ন্গান পাত্রোপবি ইলগী পত্জাধনে সংস্থাপ্য

রি

তচ্চরণ পঙ্ছজে তুলসী দানি পমপয কিধি'ং শঞ্ছো
দকং ডা ঘন্ট। বদন পূর্বাকং তম্মুল মন্ত্রং জগন্
শঁচ্ধাদকে নৈব ্নাপয়ে

তত্রাদৌ গন্ধ নৈলোদ্বর্তন। দিক যণ1 সম্ভব বিশিঃ
তনশ্চাঙ্গানি মাজ্ঞরিতা পুন” সংস্থাপ্য
ততোহক্গ জল মোচনং কারয়িত্। তুক্ষাবস্ত্ৎ গাব্বাপ্যামন!

স্তবে সংস্তাপা সংপ্রদাষান, সারেণ হিলকং দড়া
তুলমী পত্রানি সমপ্টৈ ভ্ষবি। গন্ধপুষ্প মাপাদিকং
সমপণা সগুশৃগুল পরপং দীপক দত্বা। মিষ্টামদি
তৃবাসিত লাদিকৎ মূল মন্ত্রে নৈব সমর্পা ধহিগত্া

স্বানান্তবে পুর্ব্বাভি মুণী উপবিশা মানসোপচাবৈশ্চভৎ গেবেত

শশশ্চ চীলিকাবাদন পূর্ববকংদ্বার মুদ ঘাটযাচমনং দত তাঁশুলং

অর্জন কৌমুদী।
অথ প্রাতলী'লা ম্মরণং
যথা সনৎকুমার সংহিতা য়াঁং
প্রাতিশ্চ বোধিতে] মাত্রা তপ্পাছুখায় সত্ব্রং

কৃত্ব। কৃষ্ণো দস্তকাষ্ঠং ভ্রান্রাচ সখিভিব্তিঃ
মাত্রানুমোৌদিতো যাতি গোশালাৎ দোহনোৎসুকঃ *
রাধাপি বোধিতা বৃদ্ধা বয়ন

ভি? স্বতণ্পত?

উত্থায় দন্তকাটাদি কৃত্বাভ্যঙ্গং অমাচরেৎ

লীনবেদীং ততো গত্বা াপিতাত্রনিজালিভিঃ

ভূষা গৃহং ব্রজেততত্র বয়স্যা] ভূষয়ন্ত্যপি
মাল্যানু লেপনৈঃ
ভুবনৈ বিবিধৈ িঁব্যৈ গন্ধ

ততশ্চ স্বজনৈ স্তম্তাঃ শ্বৎ সংপ্রীর্ঘ্য যত্তুতৃ

পক্ত,মাহুৰতে স্ব্ং সখী সা যশোদরা
শ্রীনারদ উবণচ
কথমা হুয়তে দেবীপাকার্থং সাযশো দয়া

সতীয়ু পাক কত্রী'যু রোহিণী প্রমুখাস্বপি
জ্ীরুন্দোবাচ

পুর্ব ছূর্বাসস! দত্তোবরস্তন্ত্যৈ মহ্থামুনে
ইতি কাত্যায়নী বক্ত-চ্ছুত মাসীন্ময়া পুরা

তু

আচ্চন কৌমুদী ।

ত্ব়া যত. পচ্যতে দেবি তদনং মদনুগ্রহাৎ
মিউং স্যাদ মৃতস্পর্দি ভোক্তা যুদ্ষরং তথা
ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যৎ যশোদা পুত্র বলা

আ'য়ুস্মান.মেভবেৎ পুত্রঃ স্বীঢুলোভ।ওথাশ্যতি

শ্বশ্বনু যোদিতা সাপি হ্ৃফাচস্বালয়ং ব্রজেৎ
সসখী প্রখরা তত্র গত্ব! পাঁকং করোতিচ

কষ্ণোইপি ছুর্ধধাগ।ঃ কাশ্চিদ্দো হরিত্বা জানঃ পরাঃ

আগ্চ্ছতি পিতুর্বাক্যাৎ ন্বগহৎ সখভিন তি?
অভ্যঙ্গোম্মর্দনং কৃদ্রা দাদৈঃ সংঙ্গাপিতো
মুদা
ধোৌঁতবস্ত্রধরঃ অ্থী চন্দনাক্ত কলেবরঃ

ঘিঃফাল বদ্ধকেশৈশ্ গ্রীবাভালোপরি স্ফরন,
' চন্দকারে ঠঁ.
বস্ভালতিলকাঁলকরঞ্জিতঃ

ক্কনার্গদ কেযর রক মুদ্রালসৎ করঃ

মুক্তাহার লসদ্বক্ষা মকর। কৃতি কুণ্ডলঃ

মুক্ুরাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভেো জনালয়ং
অবলম্ব্য করং জখ্যুর্বল দেব মনুদ্রতঃ

ভুঙ্ক্তেইথ বিবিধান্নানি ভ্রাত্রাচ সাখীভির্তঃ
হাসয়ন বিবিধৈ বাঁক্যৈঃ সখীং স্তৈহ্থসিতঃ স্বয়ং
ইতৎভুঙক্ততথাচম্য দিব্য খ্টোপরিক্ষণং

বিশ্রমেৎ নেবকৈর্দত্বং তাস্বলং বিভজন্নদন্

অঙ্চন কৌমুদী।

রাধাপি ভোজনানন্দং দৃষট যশোদয়াদৃতা।
ললিতা সসখা বৃন্দ! ভূঙক্তেছন্রং লজ্জয়ান্বিত। ॥
অথ সরীকষচৈতন্যদেবস্য প্রাতঃপুজাবিধিঃ ॥

. তত্রাদৌ শ্রীনবন্ধীপমধ্যে শ্রীরত্বমন্দিরে শ্ীরত্ব দিংহাসনো
পরিভক্তবৃন্দপরিসেবিভং শ্রীকচৈতন্যদেবং শ্রী
গুর্ব!দীন, ক্রমেণ ধ্যাত্বা পূজয়েৎ।
তত্রাদে ধ্যানানি।

কল্প শ্রীদ্রম বলি তল্লজলসতীরাতরঙ্গাবলী রম্যা
' মন্দ মকম্মরাল জলজ শ্রেণী সুস্ৃঙ্গাস্পদং।

স্ে্বাচিত তীর্থ দিব্যনিবহা শী,গোঁর পাদাম্বুজ
ধ্লী ধূসরিতার্গ ভাব নিচিতা গঙ্গাস্তি মাঁপাবনী ॥
তস্যা্তীরে স্ুরম্যহেমস্থরসা মধ্যে লসচ্ছুপীনব

্বীপোভতি সুমঙ্গলো মধুরিপৌরানন্দ বন্যামহাঁনি।
নান! পুষ্প ফলাঢ্য বৃক্ষ লতিকারম্যে৷ মহৎ সেবিতো

, নানাবর্ণবিহঙ্গমালিনিনদৈহ্বৎ কর্ন হারীছি বঃ ॥
তন্মধ্যে ্িজ ভব্যলোক নিকর] গারালি রম্যাঙ্গন

মারামোপবনালি মধ্য বিলসদ্বেদী বিছ্বারাম্পদং।
সম্ভক্তি প্রভয়াবিরাজিত মহৎ ভক্তালি নিভোঁৎসবং

প্রত্যাগীর মঘারি মুর্তি সুমহস্ভাতীই যভ্. পত্তনং ॥।
তচ্মধে রবিকাস্তিনিষ্দি কনকপ্রাকারসত্তোরণং
ঠ

২৫

অগ্চন কৌমুদী ।

গ্রীনারায়ণর্শেহ মগ্রবিলসৎ সংকীর্তনপ্রীঙ্গনং |

লক্ষনান্তঃপুরপাকভোগ শয়নস্ীচন্দ্রশালং পুরৎ

যৎ গৌঁরাক্সহরে বিত্ভাতি সুখদৎ সানন্দ সংবৃৎহিতং ॥
তন্মধ্যে নবচূড়রত্বকলদং বজেক্দ্রপ্লীরত্বয়া সুক্তাদীম
বিচিত্র ছেম পটলং যদ্ভ-তি রত্বাচিতং দেব দ্বার সুদ যৃ্ট মণি
কট শোভা কবাটাখ্বিতৎ সচ্চন্দ্রাতপ পদ্মরাগ
বিধুরত্বালঘি ষন্মনিদরং । তন্মধ্যে বিচিত্র ছে রচিতে
মন্ত্রর্ণ যন্ত্রাথিতে ষটকোণীন্তর কর্মিকার শিখর স্ত্রী
কেশরে সন্মিতে। কুর্মাকার মহিষ্ঠযে গমহদি
শ্রীযোগ পীঠেইস্ুজে আকাশাতর চন্দ্র পত্রবিমলে

যদ্ভাতি সিংহাসনং। পাশ্বাধঃ পম পরী ঘটিত

হরিমণি স্তত্ত বৈরূ্ঘ্য পৃষঠং চিত্চ্ছাদাবলক্ষি প্রবর
মণি মহা মৌক্তিকং কান্তিজলং । তুলাস্তশ্টীন
চেলাননমুভূপ মৃদুপ্রান্ত পৃষ্ঠোপধানং স্বরণান্ত
শ্চিত্রমন্্ং বন্ুছরি চরণং ধ্যান গয্যাষট কোণং
সপ্তভিঃ কুলকং।

লিংহাসনস্য মধ্যে ্রীপ্গোর কষ্জং

স্যরেতৃত?।
অথ শ্রিগোরকষ স্যুরণৎ ।

দক্ষিণে বলদেবং শরীর সুন্দর বিগ্রহং।
বাষে গদাধরৎ দেবমানন্দ শক্তি বিগ্রহং ॥

অঙ্চন কৌমুদী।

২৭

দেবস্যাগ্রে কর্মিকায়া মদ্বৈতৎ বিশ্বপপাবনৎ।
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্ধ্যং জ্ীবাঁসং ছত্রহস্তকং ॥।

চতুর্দিক্ষু মহানন্দ ময়ং ভক্তগণস্তথ]।
ততঃ সিংহ |সন।ধো বাম পার্ট শ্রীগুকদেবৎ ধ্যায়েহ।
যথা যামলে।

শুদ্ধ স্বর্ণকচিং শুদ্ধভাবভুষাকলেবরৎ |
সচ্চিদানন্দপান্্রাঙ্গং ককণামৃত বধিণ" |
শশক্ক
যুত সঙ্কীশং বরাভয়লসৎকরং

|

শুকান্বর খবং দেবং শুক 059

॥

শিব্যানুগ্রছ সন্ধানাম্বিত নিত্য যুতাননৎ |

শরীক প্রেম সেবাদি দাতারং দীনপাঁলকৎ ।।
সমস্তমঙ্গলাধারৎ সর্বানন্দময়ং বিভুপ ।

ধ্যায়ন্ শ্রীগুকদেবং তং পরমানন্দ মগ্র,তে ॥
তৎপ।দসবিধে সেোবোৎস্কাআনঞ্চ ভাঁকুহেহ ॥।

দিব)ভ্রীহরিমন্দিরা ঢ্য মলিকৎ কণটৎ সুম!লশ্বিতৎ*
বক্ষঃক্ীহরিনামবর্ণশুভগ- শ্রীখ্ড লিপ্ত" পুনঃ ।

শুপ্রৎ ভুন্ষন নবাশ্বর” বিমলত।ং শিত্যঃ বহু ভনুং ।
ধ্যায়ে শ্রীগুকপাদপঘ্বনিকটে মেবোতস্ুকোহৎসদ] ॥
অথ জ্রীগুক পূজা ।
তন্মন্ত্র শৈব সর্ব্বৎ কুখ্য'ৎ || ভন্ম্কো ঘথা।
এতত পাদ্যং।

এষ গন্ধঃ।

এভজ্পুজ্পং]

এষ ধুপঃ।

.

ঠা
এষ দীপঃ।

অর্ডন কৌসুদী।

এতন্নৈবেদ্য । এতৎ পানীয় জলৎ।

ইদমাচমনীয়ং।

এতত্বান্থলং । এতৎ গন্ধমাল্যং।

এফপুস্পাঞ্জলিঃ। ইত্যাদীনি প্রত্যেকমুক্ত1 পৃজয়েৎ শ্রীগুরবেনমঃ
:

ততঃ প্রার্থনা

হেশ্রীগুরো ভুবন মঙ্গল নাম খেয়াজ্যি, পদ্ম মৃষিভিঃ শরণং
নিজংস্বং ৷ দীনায় মেদয় দয়াসরিভাং পতে শ্রীকুষ্ণাজ্বি,
পদ্মভজনং সুলভং যদস্ত

ততন্তম্মন্ত্র জপ্ত,1 তদগায়ত্রীৎ ল্মরেৎ ॥
ততঃ শ্রীক্লষচৈভন্যদেবং ধ্যায়েৎ
শ্রীক্ষোক্তি কদাম বদ্ধ চিকুরং সুস্মের চন্ত্রাননং
আপ
লা
সাপ

শ্রীথা্ডক চারূচিত্র বসনং অগ্দিব্য ভূষাঞ্চিতং
'বৃত্যাবেশ রসানুমোঁদ মধুরং কন্দর্প বেশোজুলৎ

চৈতন্ং কনকচ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং তজে।
ততস্তং পুজয়েৎ।

এতৎ পাদ্যং ইত্যাদি প্রত্যেক মুক্ত।।

ভ্তীকৃষ্চৈতন্ত চন্দ্রায়নম ইতি মন্ত্রেণ পুজয়েৎ ॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভোধানং।

কঞ্জেন্ছ বিনিন্দি সিন্ছুর গতি ভ্রীপাদ নিন্দীবর

শ্রেণী শ্যাম সদগ্বরং তনুকচা সান্দ্রেন্ছুসন্মর্দকং।
প্রেমাধুর্ণৎ স্ুকঞ্জ খঞ্জন মদাজিম্বেত্ত হছাস্যাননৎ

অর্ভন কৌমুদী।

২৯

|নিত্যানন্দ মহং স্মরামি সততং ভুযোজ্বলাঙ্গশ্িয়ং ॥
ততস্তৎ পৃজয়েৎ

|

এতৎ পাদ্যং মিত্যাদি প্রত্যেক মুক্ত) শ্রানিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ
জ্রীঅন্বৈত প্রভোধ্যানং

|

নত্তক্তীলিনিসেবিতাজ্যিকমলংকুন্দেন্ছ শুকাম্বরং
শুদ্ধন্বর্ণকচিং জুবাু যুগলং স্মেরাননং সুন্দরং |

শ্রীচেতন্যদৃশং'বরাভয়করং প্রেমাঙ্গ ভূত্রাঞ্চিত
ৃ মদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক কন্দং প্রভুং।

ততস্তৎ পুজয়েঃ ॥
এতৎ পাদ্য মিত্যাদি প্রত্যেক মুক্ত ॥ শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ ॥

ইতি মস্ক্রেণ তুলসীপত্রাণিচ প্রতুভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥
ততঃ শ্ীগদাধরস্যধ্যানং

কাকণ্যৈকমরন্দ পদ্ম চরণং চৈতন্য চত্দ্র্যুতিং
ভাঙ্গলার্প'ণ ভক্গ দক্ষিণ করং শ্বতাষরং সদ্বরং 1.
প্রেমানন্দ তনুংনুথাশ্মিত মুখং শ্তীগেবরচন্দেক্ষণং স্্রীলঞ্ী্রী
গর্দাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্য ভূষোজ্বলং ॥।

ততঃ শ্রামহাপ্রত্ প্রসাদ নিম্ণাল্যেঃ
শ্রীগদাধরস্যস্রীত্রীবাঁপাদী নঞ্চঃ
পুজাবর্তৃব্য। 1!

ভতঃ মন্তকাহঞ্জলি ভূ ত্বা সংক্ষেপেণ গর্বাদীন, প্রথমেৎ ॥

অর্চন কৌমুদরী।
গুরূণাং পাদাজ্জা ন্যখিল শুভ সঘ্বানি নিতরাং
প্রভুং নিত্যানন্দং কনক কচি কষ্ট আুরনদীৎ
নমাম্যদ্বৈতৎ মাধবতনর মাহুলাদ বপগুষৎ

নবদ্বীপ শ্ীবাসস্খরসভক্তান স্বশিরস] ॥

প্রসীদ শ্রীনবন্বীপ শ্রীগঙ্গে শ্রীগুরোহরে ।
শ্রীচেতন্য প্রো নিত্যানন্দা দ্বৈত কপাব ॥।
হে ক্রীগদাধর শটীসুতহ্থার্দ পাত্র
_শ্ান্ধর্কিকা স্ুখতনোরসসারগাত্র ।

মাতে পদাব্জ রজসাৎ সদৃশৎ বিভাব্য

কীর্ডিং প্রচারর নিজাঁৎ কুশলৈ বিভাব্য ॥

কল্লোলা অমৃতান্ষধের্বনবরা প্রেমাশ্ুদেশ্চাতকা!
'মেখন্যা মৃত পায়িনো বরবিধোঃ পত্মীনি চগ্ুত্বিষঃ।
স্তৃঙ্গাঃ পম বনস্য নাক সদনা বিষ্কোর্মানাস্তোছিতে

তক্তা গৌঁরহরেঃ পরং ময়ি রুপাৎ কুর্বস্ত ন্যগতোঁ ॥
ততঃ শগুরোরাজ্ঞাৎ গৃহীত শ্রাবৃন্দ।বন মধ্যে আীরাধাকৃষঃ
পরিকরজনমধ্যে বিরাজ মানাং প্রীগুরু দেবীং ধ্যত্বাত্ম(নৎ
তদ্দাসী রূপং ভাবয়েৎ ।

_ তত্রাদে স্্রীগুরোঃ প্রার্থনা ।
তং গোপাকা বৃষরবেস্ত নম্তস্তিকেনি

সেবাধিকারিণ ওরো নিজ পাদপছে

অঙ্চন কৌমুদী।

|

দাস্যাং প্রদায় কুকমাঁং ব্রজ কাননে

শ্রীরাধাজ্যি, সেবন রলে জুখিনীং স্থুখান্ো
|

ততস্তদ্ধ্যানং

কৃপামরন্দ সম্পুর্ণ শুদ্ধ স্বর্ণলসদ্রুচিং
ক্ষীণমধ্যাৎ পৃথশোণীং কন্তুরীতিল কাশ্িতাং ॥।
তুঙ্গস্তনীৎ বিধুমুখীং রত্বাভরণ ভুষিতীৎ ।

শোনা্তরীয় চিত্রেন্দু জ্যোৎঙ্বাম্বর বিধারিণাং ॥
হয়িম্মাণি চিতত্বর্ণ চুড়িকাং মধুর স্থিতাৎ।
সীমন্তে! পরি সদ্রত্বী যলকালি লদন্ম'খীৎ ॥
কিশোরীং গোপিকাৎ রম্যাৎ রাখিকা প্রীতিভুষণীৎ।
সুন্দরীৎ সুকুমারাঙ্গীং গুকঃ ধাযয়ে প্রবত্বত ॥
ততগ্তম্মন্ত্র গায়ত্রী দশধাঁজপেৎ ।
ততঃ আক্মনোধ্যানং

॥

শ্রীগুরোশ্চ রণাঁসোজ কৃপা সিক্তকলেবরাং ।
কিশোরী গোপ বনিততাৎ নানালক্কার ভূষিভ1ং |
চক
পৃতুঙ্গ কুচদন্নই

ষ্্টি কলান্থিতাং

|

||
রক্তচিত্রাস্তরীয়াঞ্চবৃত শুক্োত্তরীকাং
দ্ব্ণ চিত্র
রুণ প্রান্ত মুক্তাদাম হকঞ্চুলীহ।

চন্দনাগুর কাশ্মীর চর্চিতাঙ্গীং মধুশ্মিতাহ ||
সেবোপায়ন নিষ্ক৭ কুশলাং দেবনোথ সুকাং।

৩১

৩২

অচ্চন কৌমুদী |

বিনয়াদিগুণোপেতাং শ্রীরাধাকরুণার্ধিণী৫ ॥
রাধাকৃঞ্চ হুখামোদ মাত্র চেষ্টাং হুপদি]নীং।

নিগুঢ় ভাবাৎ গোবিন্দে মদন] নন্দ মোদ্দিনীৎ ॥
নানারপ কলালাপ শালিনীং দিব্য রূপিনীৎ ।
সংঙ্গীত রস সংজা'ত ভাবোল্লাস ভরাশ্থিতাৎ ॥।

তপ্তকাঞ্চন শুদ্ধাভাং স্বসৌখ্য গম্ধবর্জ তাং ।
দিবাঁনিশং মনোমধ্যে ছয়োঃ প্রেম ভরাঙ্গনাং ॥
এব মাত্বান মনিশং ভাবয়েন্তক্তি মাশ্রিতং |
অথ ক্রীবৃন্দাবনধ্যানং ॥।

ততোবুন্দাবনং ধ্যারেৎ পরমানন্দ বর্ধনং ।

সর্ধবর্ত কুস্থমৌপেতং পতত্রি গণনা দিতৎ ॥
, ভ্রমদ্দমর ঝাঙ্গীর মুখরীকৃত দিস্যুখং ।

কালিন্দী জল কল্লোল সঙ্গি মাকত সেবিতং ॥

নানাপুষ্প লতাবদ্ধ বৃক্ষ যণ্ডিশ্চ মণ্ডিতং ।
'কমলো।ৎপল কহ্বলার ধলি ধ্ষরিতীস্তরং ॥

তন্মধ্যে রত্বভুমি্চ সুর্য্যাযূত সমপ্রভাৎ।

তত্র কপ্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্ব বর্ষিনং ॥
মাণিকা সিখরালম্থি তন্মধ্যে মনিমণ্ডপৎ।

নানারত্ব গণৈশ্চিত্রৎ সর্বতঃ সবিরাজিতৎ॥
নানারত্ব লসচ্চিত্র বিতানৈরূপ শোভিত ।
রত্ব ভোরণ গেপুর মাণিক্য বেদিকান্বিতং ॥

অর্ডন,কৌসুদী
দি টা যুক্ত মুক্তামণি শ্রাশি বিরাজিতং।
কোটিহুযয সমাতাসৎ বিমুক্তং. টতরঙ্গকৈঃ ॥
ভম্মধ্যে রত রচিতৎ স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ ॥

তন্মধ্যে জরা ধাকুফে বায়ে ॥.
ততঃ ভ্ীরুষণ ধ্যানং
ষ। সনৎকুমারনংছ্তায়'ং

পঁতাস্বরং ঘরন্মশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনহ।
বর্ছি বঙ্থাক্কভাপীড়ং শশিকোটিনিভাননং ॥

ঘূর্ণায়মান নয়নৎ কর্ণিকারাবতংনিন।
অভিতশ্চন্দনে নাথ মধ্যে কুহ্ক,ম বিন্ছুনা ॥

রচিতং তিলকংভালে বিভ্রতৎ মণ্ডলাক্কৃতিৎ
তৰণাদিত্য সঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতৎ ॥

ঘশ্বান্থ কণিকা রাজদ্দর্পাণাঁভ কপোলকং।
প্রিয়া মুখান্বজ ন্যস্তাপাঙ্গং নীলোন্বত ভ্রুবং ॥
গঅগ্রভাগন্যস্ত মুক্তাস্ফুর দুচ্চ নুনাসিকং।
দশন জ্যোত্ম্বয়ারাজৎ, পক্কবিশ্বফলাধরত ॥।

কের,রাঙ্দ সত্ত্ব মুদ্রিকাভি ল সন্ভুজং ।

বিভ্রতৎ সুরলীংবামে পাণোঁপঘং তখে তরে ॥॥ কাঞ্চিদাম স্ফুরম্মাধ্যং নৃপুর(ভ্যাং লসৎ পদং ঃ
রভি ফেলি রসাবেশ চপলং চঞ্চলেক্ষণং ॥
€
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৩

অর্চন কৌমুদী।

হসস্তং প্রিয়য়াসার্থং ছাসযন্ততাং মু;।
ইন্খং কপ্প তরোঁমু'লে রত্ব সিংছাসনেশ্ছিতং ॥
বন্দারণ্যে স্মরেৎ কষ সংস্থিতং প্রিয়য়াস।

বাষপার্খে স্থিভাং ভল্য রাবিকাঞ্চম্মরেতত? ॥

ভত্রেব গ্ীর়াধিকাধ্যানং ॥
নিচীন নীল বসনাং দ্রুত ছেম সম প্রভাং ॥|

পটাঞ্চলে নাবৃভার্থ সুম্মেরানন পঙ্কজাং।
কান্ত বক্তে ন্যস্ত নেত্র চকোরীং চঞ্চলেক্ষণাং ॥

অস্ুষ্ঠ তর্জনী ত্যাঞ্চ নিজপ্রিয়ামুখাঘুজে ।
অর্প়্তীং পৃশ্নফালীং পূর্ণচুর্ণসমন্থিতাং ॥

মুক্ত'ছার স্ফরচাক পীনোক্গত পয়োধরাং।
ক্ষীণ মধ্যাং পৃথু শ্রোণীং কিন্কিনী জাল শোভি ভাঁং।

বত্ব ভাড়ঙ্গ কেয়,র মুদ্রাবলয়ধারিণীং ॥

রণৎ কটক সগ্রীর রত পদাস্থুরীয়কাং ।

লাবণ্য সার মুগ্ধা্ীৎ সর্ববাবয়ব সুন্দরীং |

আনন্দ রসসংমগ্ীং প্রসন্্রাং নবযোবনাং।
সধ্যশ্চ তস্য বিপেক্দ্র তৎসমানবয়োগুণাঃ ॥

তৎ সেবন পরাভাব্যাশ্চামর ব্জনাদিভিঃ ।
তত্রক্জীললিতাদ্য উদলে উসখী তথা উস্ুঞ্জরীশ্চ নাংচিস্তয়েৎ ॥

জর্ন কৌফুদ' ।

মথ! যামলে এ শিব উবাত1...
প্রধ্ানাষ্ট দলৈষেব মষ্টৌ শীললিতাদয়ঃ ।

রাধাকৃষ্ণ নুখামোদাঃ সেবোপায়নপাণয়ঃ ॥
সবৃন্দা যত্্তো ম্যেয়ানত্রাদৌ ললিভোন্তরে ।
ধশান্যে বিশাবৈক্ম চিত্রে লেখিকাগ্নেয়ে ॥

যাম্যেচদ্পক বীচ নৈথত্যে রঙ্গ দেবিকা।
পশ্চিমে তুকষববিদ্যাথ হুদেবী বায়বে তথা||

তথাষ্টোপদলেষে, বমনক্মুঞজরী দুখাঃ |
সযূথা যত্বতো ধ্যে ততো ততরদলদ্বযেগ।

অনঙ্গ মুঞ্জরী তস্য" বাঁম মধুমহী মতা।
পৃর্যয়ে। বিমল! বাষে শ্যামলা দক্ষিণে ছয়োঃ |

পালিক্ষা মঙ্গল বারুনয়ো ধন্যাচ তারকা

অথ কিষ্রন্ক পাখ-্থাঃ সর্বদা সেবনোৎসূকা) |
প্রিযনর্শা সবীর্ধযায়েৎ ক দক্ষিণত; ক্রমাৎ।
লব ঞজরীং রূশমুঞ্জরীং রসমুঞরীহ ||

গুণ বহ্যত্তরে নাম যুক্নর্যো৷ ভদ্রমু্জরীং ।
লীলা মূঞ্জরিক্কেব বিলাস মুঞ্জীরীসতথা॥ |
বিলাস মজরীঞচান্যাং মঞজম্যোকেলি কুন্দয়োঃ।
মদন! শোক মন্র্যয মঞ্জীল'লীং দামীং 11.

৫
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পদ মঞ্জীরীকামেতাঃ যোড়শ প্রবরামন্াঃ ৷.
হাঁপাং সঙ্গিনী ভূত্বা, গুর্বাজ্ঞানু সারতঃ ॥
রাধা! মাধবয়োঃ সেবাং কুষ্যা্নিভ্যৎ প্রযত্বতঃ ।

ততঃ শ্ীরুষ্ণং তন্মন্ত্রে শব পুজয়েৎ যথা।
এতৎ পাদ)ং এবগান্ধঃ এতৎ পুম্পং

এবধুপঃ এতন্নৈবেদ্যংইদমাচনীয়ং এতত্তাম্বুলং
এতে গন্ধ মাল্যে ক্রীকৃষ্ণায় নম
তথ] শ্রীরাধিকাং তম্মন্ত্রেপৈব ভগবত প্রসাদাদি দ্বব্যৈপ্চ
পুঁজয়েৎ ঘা ত্রনৎ গাদ্যৎমিত্যাদি |
ততো প্রত্যেক ংসখীঃপুজয়েৎ।
ততো বিজ্ঞপ্তিপাঠঃ ॥

মহসষে' নান্তি পাপাত্মা নীপরাঁধীচ কশ্চন ।
পরিহারেপিলজ্জাঁমে কিংঞবে পুকষো ত্বম ||
সুবতীনাঁ যথা যনি য্নাঝ যুবতৌ যথা ।
মনোর্ডি রমতে ত্বন্মনোমে রমভাংত্বয়ি ॥

ভূমোঁ স্বলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং ।

ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রো ॥
কদীহুং যয়ুমাতীরে নাম'নিতব কীর্তয়ন।

উদ্বাম্পঃ পুুরীকাঁক্ষ রচয়িষ্যামি ভাডবং ॥

অঙ্চণ কৌ দুদ ।

গৌবিন। বল্পতে রাধে প্রীর্ঘয়েত্বামহংসদা।

ত্বদীয় মিতি জানাতু গোঁবিন্দোমাং ত্বয়াস্।?
কদাগান কলানৃত্যং শিক্ষযিষ্যসি রাধিকে।

যেন তুষ্ট হরিন্ডেমাৎ কিন্কুরী মিতি মন্যে।।
রাধেবন্দীবনাধীশে কৰুণামৃতবাহিনি ।
কৃপয়ানিজ পাদাঞ্জে। দাসাং মং গ্রাদীয়তাঁং ॥

তবৈবাশ্মি তবৈবাস্মি নজানামি ত্বয়াবিন!।
ইতিবিজ্ঞ'য়দেবি ত্বনয়মাং স্বপদাস্ত্িকং ৷
ততঃ পদ্য পঞ্চকং পঠ্ঠেং ।
সংসার সাগরামাথো পুঞ্জ সিত্রগ্র্থাকুলাৎ ।

গোপ্তারোঁমে যুবামেব প্রপন্ন ভয় ভপ্জনো |!
যোহছং মমান্তি যত কিঞ্চিদিহ লোঁকে পরত্রচ ॥

ত€ অর্ধ ভবতোরদ্য চরণেষ়ু ময়ার্পিত* ||
'অন্মপ্য পরাধানামালয়স্তত্ত সাঞ্চনঃ |

অগতেশ্চ তঙ্োনাখেোঁ ভবস্তোমে ভবেদগীতী ॥
তবান্মি রাধিকা নাঁথ কর্ণ যনসাগির! ।

কৃষ্ণ কাস্তে তবৈবাঁশ্মি মুবামেবগীত মম ॥

শরপং বাং প্রপন্োধন্মি ককণা নিকরা। করো

৯৮
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প্রসাদং কুকরং দ্াস্যং যত্ি হুষ্টেইপরাধিনি ॥
ইন্যেবং জপভাং নিভ্যং শোন্ব্যং পদ্য পঞ্চকহ ।
অচিরা দেব ভদ্দ:স্যমিচ্ছনণং মুনি সন্ভম ||
ততঃ শ্রীললিতাৎ ধ্যায়েত।

ধ্যায়েং ভ্রললিতাং দেবীং প্রতপ্ত স্বর্ণ লদ্রচিং।
রক্তান্তর্বননাং চিত কঞ্চুলিং দিব্য ভুষণাং ॥
শিখি পিঞ্টোত্তরীয়াং ভীরাধামাধব সোঁখ্যদাং |
সর্ব বিদ্যা গুকং বামাং প্রখরাং গোপনুন্দরীং ।।

দিন বশ্মাসাধিকে ভ্্রাব্দবয়? স্ফিতিং ।
মুনীন্দ,
পিতু বিশোকতো জাতাং সারদ্যাং যাতরি প্রভাং ॥
তৈরবোহ্স্যাঃ পতিশ্বন্যঃ ধখাগে [বর্ধনস্যযঃ ।
ততঃ ভীবিশখাং ধ্যায়েং।

বিশাখাং বিষল প্রাতিং স্থির বিছ্বাদ্রচিং বরাং।
হরি বিশ্বাস পাত্রীং তাং নানা ভূষণ ভূষিতাং |)

রক্ত কঞ্চুলিকাং শ্যাম্থর্ণ চিত্রাস্তরীয়কাৎ।
ভারাবলী ছুকুলাদ্যাং রাধাগুণ বয়ঃসমাং ॥
কিশোরীং গোপিকাং ধ্যায়েৎ কলাশিক্ষালিক' গুকং

অচ্চন ফেমুদী |

পিতুঃ পাবনতো জাভাং ছুখরায়াঃ স্বজুঃমৃতীং ॥।

জটিলায়াঃ ঢুহিত়ং দক্ষিণায়াঞ্চ মাতরি।
বাসছকে হুস্যাঃ পতিশ্বনো। রাধিক! প্রাণ লঙ্গিণাহ।

ততঃ অনঙ্গ মুগ্জরীং ব্য য়েৎ।

অনঙ্থ মুঞ্জরী' ধ্যায়েদনঙ্গ ছরি বল্পভাং |
তণ্ত কাঞ্চন শুদ্ধাভাং মণিভূষণ ভূষিতাং ||
শ্বেত রক্তাস্তরীর]ং নুরক্ত কঞ্চুলি কান্থিভাং ।

বামাং মধ্য স্বভাবাং শ্্রীরাধিকা! বরজ+২ বরা ॥
কিশোরীং গোপবনিত:ং টাষপক্ষ নিভাম্বরাং ।
বল্মানাশিক রামেন্দ, সংবৎসর স্ফিতাৎ সদা ॥।

বৃষভানোঃ পিতুর্জাভাং কীর্তিদায়াঞ্চ মাতরি।
গোলোকঃ শ্বশুরঃ শ্বশ্র জটিলা ভ্রমদঃ পতিঃ ॥

ননন্দা কুটিল! যস্যাস্তামনস্ত কলা নদীং।
ততঃ শ্ীগুরুমন্ত্রৎ দশবাজপেৎ।
তত্তঃ শ্রীকৃষ্ণ মন্তরমপ্টোত্বর সহস্র মষ্টরোততরশতং বাজপেত ॥
ততঃ কাম গায়ত্রীং দশধাজপেৎ।

স্ততো জপসমর্পনং
গুহ্যাতি গুহা গুণ্তাত্বং গৃহান যৎকৃতধ জপং।

৩%

৪৭

অঞ্চল কৌ মি!
সিঞ্ধির্ভবতু ধেদেব ত্ৎপ্রসাদাংঘ্ন্ন স্থিভা।

.

অত. প্রসাদ গন্ধাদিভি বৈর্$
বান. পূজয়েৎ যথা
এতে গন্ধ পৃপ্পেশ্্ীবৈষবে ভ্যোনমঃ ।
শুক? সুতস্তথা ব্যাসো নারনঃ কণ্পলোমনুহ ৷
প্রহ্ছল্বাদ শ্চাহ্বরীষশ্চ হুনুমাংস্চ বিভীষণঃ |
অক্রুরশ্চোদ্ধবঃ কমান. মার্কগডেয়ো যুধিতিরঃ ॥।

অশ্বথাষা ্রুবে৷ ভীন্মঃ কৃপশ্চৈৰ বলিস্তথা ।
শনকা দ্যাশ্চতে সর্ষ্বে তখৈবান্যচ বৈষবাঃ |

নির্মাল্যৎ বাস্গু দেবস্য সর্ব গৃহৃস্ত কামদহ ।
ইতি পাদ্যোত্তর মন্ত্রে প্রসাদ নিশ্মাল্য নৈবেদ্যাদিকং
বৈষ্ণ2বভ্যোহ সমর্পয়েখ।

ততঃ শ্রীতুলসীবন পূজা । |

: পাঙ্দত্বাধ্যং ততোহভ্যচ্চ্য গন্ধপুষ্প! ক্ষতাদিনা ।
' সত! ভগ্ঘবতীৎ তাঞ্চ প্রণনেত প্রার্থয দশডরৎ |

তত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ ৷

শিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়া বাসে নিত্যং ভ্রীধর সৃৎক্তে ।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্থং গৃহ নযোস্ততে ॥

ইদমর্ঘ্যং শ্রীতুললৈঃ নমঃ।

_ অর্চন কৌমুদী।

৯.

অথ পুঁজাফতত্্র মা ।। নির্দিতাত্বংপুরাদের্বে রর্চিতাতবংসুরাঃ

সুরৈঃ। ভুনমীহ্রয়ে পাপ পুজাংগ্ৃষ্ধ নমোস্ততে ॥ এয গন্ধঃ
শ্রীতুলমোনমঃ।. . এতৎপুষ্পৎ। এযধুপঃ এমদীপঃ। এভনৈবেদাং।
ইদমাচনীয় মিতি পুজয়েৎ ॥ .অথন্ততিমন্ত্ বথা। মধাপ্রলাদ

'জননী সর্ব নৌঁভাগ্য বর্ধিনী ॥ আধি ব্যাধি হরানিত্যং তুলসীত্বং
নযোন্ততে ॥ প্রর্থনামদ্ত্রোষথা। শ্রিয়ংদো্ যশোদেছি কীর্ডিমায়,-

স্থা স্থুখং। বলং পু্টিং তথাধর্ংতুলনীত্বং প্রসীদমে। অথ

প্রণাম বাক্যকাবস্তি খণে। যাদৃ্টানিখিলাঘমজ্ঘশমনী স্পৃষ্টাবপুঃ
পাবনী রোগ্বাণা মভি বন্দিত! নিরপিনী সিক্তাতস্তক ত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি বিধাঁয়িনী ভগবতঃ কৃষ্স্য সংরোপিতানাস্তাতচ্চরণে

বিমুক্তি কলদাতন্যে তুলন্যে নযঃ। ভগ্বত্যান্তলস্যান্ত মাহাত্মামৃতদাগ্নরে। লোভাৎ কুদ্দিত্মির্চছ মিক্ষ-দ্রস্তৎক্ষম্যতাং ত্বয়া॥ ততঃগুর্্বাদীন্,
প্রণমেৎ। বন্দেহং ভারে; আীযুত পদ.কমল মিত্যাদি। ইতি প্রাতঃকৃত্যং | অথ পুর্বাক্বক্কতাং । তক্রক্তীড়াধ্যানং। যথা ন্ঘতকুমারসং1ৎ-

তায়াৎ ॥গোপবেশধরঃ কৃফে। ধেনুরন্দপুরঃসরঃ। ব্রজবাদি জনৈঃ
প্রীত্যসর্বৈরনুগতঃ পথি। পিতরং মাতরংনত্ব৷ নেত্রান্তেন' প্রিয়া্ণং। যথাযোগ্যং ৩থাচান্যান.সংনিবত্ত্যবনধব্রজেঞ্চ॥ বনং প্রবিশ্য

দখিতিঃ ভীড়িত্বাচক্ষণং ততঃ। বঞ্চয়িত্বাচতান্ সর্বান, দ্িত্রেঃ প্রিযসখৈঃ সহ।। সঙ্কে তরংব্রজে কুর্যাৎ প্রিয়ালন্দর্শনোৎস্ুকঃ। সাপি- '

কুষ্ণেবনং যাতে দু।াতং গৃহমাগতা।। হুর্যাদি পুজাব্যাজেন কুস্থমদ্যান্ৃতে স্তথা। বঞ্চয়িত্বা গুরূন,বাতিপ্রিয় সঙ্গেচ্ছয়াবনং। ইতি
পুর্বাহ্ন কত ॥ |

৪ই

4

অর্চন কৌমুদী 1.

অথ মধ্যাহ্ন তাং 4 তত্র মান্াদ্যেকরং ল্ানং ুর্যাৎ। |

ঘথোক্তং ৷ মান্ং পারিবমাগ্নেরৎ বার়ব্যং দিব্য্েবচ । বাকণং

মানদংচেতিম্মানং বপ্তবিধং স্মৃতং ॥ সম্ব আপন্তৃবৈমান্তং£
মৃদালভ্তততপার্ধিবং। ভত্মন! স্গানমাঞ্লেয়ং স্লানং গৌোরজসানিলং ॥,

আতপেসতিযাবৃ্িদিব্য. সানং তছুচ্াতে॥ বছিনদ্যাদিযু স্বানং

বাকণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ধ্যানং যম্মনসা বিষ্টো মানসং সং প্রকী-

ভিত ॥ . কিঞ্চ॥ অসামথেনকায়স্য কাল দেশদ্যপেক্ষয়া । তুল্য
ফলানিম্মরিত্যাদি ॥

'স্বানানাৎ মানসং স্গানং মন্থারদো পরমংস্ম্তং । একেন যেন

মুচ্যস্তে গৃহস্থাঅপি বৈদ্বিজাঃ 1 ততঃ পুজ। সস্তা রানাস্ৃত্য পুর্বববৎ

গর্বাদি ত্রমেণ প্রণাম ধ্যান পুজা বিজ্ঞপ্তি পাঠাদিকং কৃর্্যাৎ ॥
_ অথ স্ীনন্দনন্দন ভগবদ্ধযানবিধিঃ || যথা নারদ পধ্ুরাত্রে

অথ প্রকট সৌরভোদীলিত মাধ্বিকোৎ ফুল্পসৎ প্রস্থননবপল্পব'
প্রকরনমূশাখৈডর
মৈঃ। প্রকল্প নবমঞগ্ডরী ললিভবল্পরী বে্িতৈঃ

ল্মরেচ্ছিশিরিতৎ শিবং নিত মতিত্ত,বৃন্দাবনং।। বিকাশি স্মুনো

রসাস্বাদন 'মঞ্জুলৈঃ সঞ্চরচ্ছিলীমুখ মুখোঁদাতৈমুিরিতাস্তরং ঝহতৈঃ ॥ কপোত শুকশারিকা পরভূৃতা দিভিঃ পত্রিভির্বিরাজিতমিত স্ততো তুজগ শক্র নৃত্যাকুলং॥ কলিন্দ ছুহিত্রশ্চলললরি

বিগ্রচ্ষাং বাহিভিরবশিদ্র সরলী কহোদর রজম্চয়োদবরৈঃ।
গ্রদীপিভ মনোভব ত্রজ বিলসিনী বাঁসসাৎ বিলেলন বিহবারিভিঃ

সতত সেবিতং মাকতৈ: ॥ প্রবাল নবপল্পবৎ মরকতচ্ছাদং বজ
মৌঁক্তিক প্রকর কোরকং কলরাগ নান! কলৎ।

স্থৃবিষ্ঠ মখিল-

.

আনিকীহী।

৪২

ততিঃ-দতত দেবিতং কানতরপক
ি াধ
চিন্তে দিত্যাদি.
উম

নি

তন্ত্রে।
ত: অথব্যানং বন্যা সর্ব পাপ প্রণা

শনং। পীতাস্বরধরং কৃষং পুণ্রীকনিভেক্ষণং ॥ রক্ত' নেত্রাধরং

রক্তপাণিপাঁদ নখৎ শুতং। কোঁস্তভোড্ভাসি তোর্ঙ্কং মানা
রস বিভূষিতং | তগ্ধীম বিলসম্গ ক্তা- বন্ধহারোপ

শো-

ভিতং। নানা রত্ব প্রভোভাষি মুকুটং দিব্য তেজসং ॥ হার
কেমুর কটক কুগুলৈঃ পরিষণ্তিতং | শ্রীবৎস বক্ষ চাক নুপুরা-

ছাপ শোতিতং ॥ নানার বিচি্শ্চ কচি হৃত্াস্ুরীয়কৈঃ।

বহিপত্র কৃতাপীড়ং বন্য পুক্পৈরলঙকতং? কদ্কুস্থমোদবধ বনমাঁলা

বিভূষিতং । সচক্দ্রতারকানন্দ বিমলাদ্বর সন্নিভং | বেশং গৃহীত্বা
হস্তাভ্যাৎ মুখে সহযোজ্যসংস্থিতং |গায়স্তং দিবাগানৈশ্চ গোছুমধ্

গতং হরিং।॥ স্র্ণাদিব পরিভ্রষট কন্যকাশতং বেডিতং। সর্বং লক্ষণ

সম্প্ং সৌন্দর্য্যণাতি শোভিভং। মোহনং সর্ব গোপানাং সর্বাণ

সাঞ্চ গবামপি। লেলিহ্যযানৎ বতনৈষ্চ তি সমস্ত: ॥
নিস্ত গন্ধ ধক্ষ্চ অপ.সরোভি বিছুঙমৈঃ। স্ুরান্থর মনুষোশ্চ
্থাবরৈঃ পন্নগৈরপি ।মৃগৈর্বিদ্যাথরৈশ্চৈব বীকষযঘাণং হুবিন্মিতৈঃ ।
নারদেন বশিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেণ ধীযতা ॥. পরাশরেণ ব্যাসেন ভূপ্-.

নাক্কি রনাতথা ।দক্ষেণ শোঁন কাত্রিভাং সিদ্ধেন কপিলেনচ 7

শনকাঁদোযু শী বর্ষলোর্ক গজ্োসি|অপি বু ..

কষধায়েদ হর্নশং ॥

|

৪৪

'র্চন কৌক্সী।

ততঃ মানসোপচাৈঃ পাধ্ণন্ধ পুষ্প ধপ দীপ চন
তাদ্ুল গস্ভুমাল্যাদিভিঃ পুজয়েৎ ॥
.
তত? নানা বাগ্ুন ছ্বৃত সিক্ত শাল্যম্নাদিকং লসর
স্বারে কযাঁটং দৃত্বা বহি নির্শচ্ছেৎ॥
তঙঃ ত্োজন বিজ্ঞপ্তিং পঠেৎ ।। দ্বিজন্ত্রীনাং ভক্তে মৃছুনি
বিছুরানে ভ্রজগবাং দি ক্ষীরেসখ্যুল্ষ,ট চিপিট মুস্ডৌ মুররিপো।
যশোদায়াঃ স্তন্যে ব্রজ যুবতি দত্তে মধুনিতে ষদাসীদামোদ স্তময়
মুপহারেইপি কুকতাং॥ যাপ্রীতি বিছ্ুরার্পিতে মুররিপো কুস্তার্পিতে

যাটুশী। যাগ্টোবর্ধন মুর্ধি,যাচপৃথুকে স্তন্যে ষশোদার্পিতে ভারদ্বাজ

সমর্পিতে সবরিকা দত্বেইধরে ফোিতাঁং যাবাতে মুনিভাবিনী বিনিছিতে তম্মেত্র তামর্পয়। ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে কমলয়া
বিআ্রাণিতে ফাঁনিতে দত্তে ল্ভড়নি তত্য়া মধুরমে সোমাহ্বয়া

লস্তিতে।তুফির্াভবত স্ততঃ শতগুপাং রাধানিদেশা হ্বয়ান্যন্তেইম্মিন, পুরতত্তবর্পয় হরে রম্যোপহ্থারে রতিং ||

ততস্তালিকা বাদনেন দ্বার মুগ্যাট্যাচমনং দত্বা তান্ুলমর্পয়েৎ ॥

তত*মহীপ্রসাদং পুর্ববৎ বৈষ্ণবেত্যো সমর্পয়েৎ॥।
ততঃ 'রাজোপচারাত্রিকং পুর্ববৎ কৃত্বাসজল শঙ্খ ত্রাময়িত্বা
তজ্জলং ব্বশিরলি কিঞ্চিদপযিত্বা প্রযত্বতো দেবং স্বাপয়েৎ ।। *

ভভোদ্বারে কবাটৎ দত্বাবহিমি ্ধাষনোপরি পূর্ব
ভি মুখী
উপবিশ্য স্থমান্ত্রংজপেৎ ॥

'পুনস্তালিকা বাদন পূর্বক দ্বার মুদবাট্য গৃছংবিশেৎ
ুতোনিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলি, ভরয়ং। বিচিত্তৈরর
সতাত্রেংম্ততিং কুব্বাঁত ভক্তিমান,।

| আর্ডন কৌমুদী )

। ৪.
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'অথন্তোজ্ঞামি ॥ ূর্জপবীআতিযু

চি

ওঁ নমোবির্ধরূপায় িশ্া্থতযন্তহেতবো বিশবেমারবিধার খোবিনায় নমোনমঃ | নমোবিজ্ঞানরূপায় পরমানদ্দরূপিশে । কঙ্ণায়

গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ)1 নমঃ কমল নেত্রায় নমঃ
কমল.মালিনে। নমঃ কমল নাঁভায় কমলা পতয়ে নমঃ ॥ বর্থাপী-

ডাভি রামায় রামায়া কুষ্ঠ মেঘসে । রমা মানস হংসায় শগোবদ্দায়
নমো নমঃ। কংস বংশ বিনাশায় কেশিচানুরঘাতিনে । বৃষ

ধ্বজবন্দ্যায় পার্থ স্লারধয়ে নমঃ ॥ বেগ,বাঁদন শীলায় গোপালা
যাহিমর্দিনে। কালিন্দী কুললোলায় লোল কুল বল শ্নবে ॥
বল্পবী নয়নাস্তোজ যালিনে নৃত্য শালিনে। নমঃ প্রণত পালায়
শীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ নম পাপপ্রণাশায় গোবর্ধান বরায়চ।

পুতনা জীবিতান্তায় তৃণাবর্তর্স্থ হারিণে ॥ নিক্কষলায় বিমোষ্ায
শুদ্ধায়া শুদ্ধি বৈরিণে । অধ্িতীয়ায় মহতে রীকৃষ্ায নমো, নমঃ

প্রসীদ পরমানন্দ প্রনীদ পরমেশ্বর। আধি ব্যাধিভূজঙ্গেন দউং
মামুদ্ধর প্রভো ॥ শ্রীকঞ্জ কক্সিণী কাস্ত শোপীজন মনোহর।
সংনারসাগরে যগ্সুৎ মায়ুদ্ধর জগদা রো! ॥ কেশব কেশ ছ্রণ

' নান্বায়ণ জনার্দন। গোবিন্দ পরযামন্দ মাংস মুদ্ধর মাধব ॥

বিশেষতঃ কলিকালে।। একাদশক্ষন্ধে ॥
খেয়ং লদা পরি তবন্বমভীউ দোহং। ভীথণস্পদং শিব বিরিষ্চি নৃতং
শরণ্যং | ভূত্যার্তি হংপ্রণত পাল ভবান্ধি পৌতং।

বন্দে মহা

পুঁকষতে চরণার বিন্দৎ ॥. ভক্ত মুদুত্তজ সুরেপ দিত রাজ্য-

লক্ষীং | বর্টিষ্ঠ আফবচদাঁ হ্দগাদরপ্যং | মায়া মৃশং

৪৬. .

এ

অর্জন কৌুদী।

দয়িতয়েপঘিত ইধাবনধনদে মহা পুরুষতে চরণায ব্দিং"॥
ততো! মধ্যাঙ্ক লীলাংশ্মরেৎ ॥ বথাদনৎ কুমার সছছিতায়াং ॥

ইখংতৌবন্থযত্েন মিলিত্বা সর্থস্ততঃ। বিহারৈ বি'বিধৈ শতত্রবনে
বিভ্রীড়িতৌমুদ! ॥ স্যন্দোলিকাং সমারঢ়োঁ সথীতি দেএলিতোঁ”
কচিৎ। স্কৃচিদ্বেণং করন্যস্তং প্রিয়য়া চরিতংহরেঃ | ॥ অধ্বেষয়ন্ন

পালন্ধো বিপ্রলন্ধঃ পরিয়াগণৈঃ। হাসিতে বহুধাতাভিঃ হ্বতিস্য

ইব ভিষ্ঠতি ॥ বসন্তে নতুন! জূউৎ বনখণডং স্কচিম্,দা। প্রবিশ্য

চন্দনাস্তোভিঃ কুঙ্কমাদি জলৈরপি 1॥। বিষিধতো যন্ত্ুযুকৈস্তৎ

পঞ্কৈলি'প্যতোমিথঃ। সখোপ্যেবং বিষিপুস্তি ভাশ্চতোঁ সিঞ্তা-

পুরঃ। অথান্যাস্ স্ভুষ্টাসু ক্রীড়ুতো বনরাজিয়ু। তত্তৎকালো চিতৈনানা বিহারৈঃ দগণোঁতির্জ। শ্রাস্তোকুবিদবক্ষমূল মানাদ্য মুনিসত্তম ।

উপবিশ্যাসনে দিব্যে যধুপানং প্রন্ুচতুঃ ॥ ততো মধুমদোম্বত্তে
নিদ্রয়া মিলিতেক্ষণো । মিথঃ পাপী সমালক্ক্য কামবানৈ বদঙ্গতৌ
রিরংসু বিশতঃকুঞ্জং ল্মলঘ্বাসমৌপথি। ক্রীড়তশ্চ তন্ত্র করিণী

যুখপোঁযথা ॥ সধ্যোখপি মধুভিসত্তা শিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ ॥

অভিতুঃ কুপ্ পুঞ্জেষ,সর্বএববিশিশ্যিরে। পৃথগে কেন বপুষা কৃষ্কো
পি যুগ্পদ্ধিতূঃ। সর্বাসাং সন্গিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়া প্রেরিতো ুদ্থাঃ।।
রময়িত্বাচতাঃ নব্বণঃ করিণী গজরাড়িব। প্রিয়াং গত্বাতয়া তাঁভি
ক্রাড়িভাতিঃ মরোব্রজেৎ ॥ জলসেকৌমিখস্তত্র ক্রীড়িত্বা সগণো

ততঃ বাস অক চন্দনৈ দ্রব্য ভূষণৈ রূপি ভূষিতৌ॥ ভত্রেব
সরদভ্তীরে দিব্যরত্্ ময়েগৃছে । অশ্মতঃ ফলমূলানি কঙ্সিতানি ময়ে

বছি। হরিস্ত প্রথমংভুঙ.্তণ কাস্তয়া পরি বেসিতং দ্বিত্রাভিঃ সেবিত

আলাদা
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গচ্ছেং শব্যাং পুষ্প ছিনির্বিাং।তাস্থলব্জনৈস্তত্র পাদ|
সম্বাহনাদিভিঃ ৫ লবমীনোহসংস্তীতি মোঁদতে প্রেয়সীংমরন,রা

রাধিকাঁছণি হরো সপ্ত সা মুদিতাস্তরা। অপিভন্্রাগত পাপা

গদুছিউং ভুনজিযৎ॥ কিঞ্চিদেব ওতোভুক্ত। ব্রজেক্ছুষ্যানিকেভনং। ভ্রউং কান্ত মুখাত্তোজং চকোরীব নিশাকরং

তাম্বলং

চর্বিভং ভূঙ্যতত্রালিভিঃ নিবেদিতং1 ভাঙ্থলান্যপ্ি চাষ্মাতি
বিভজস্তি প্রির়ালিভিঃ। কৃষ্ণোপিভাসাৎ ওত: স্বচ্ছন্দ ভাষিতং
মিথ;
প্রাপ্ত * মিডরইবাভাতি বিনিজ্রো্ছপি পটারভঃ ঢা
ক্ষেলিং ক্ষণং কৃত্বামিথঃ কাস্ত কথাশ্রয়াং। ব্যাজনিদ্রাং হরেজ্ঞ বা
কৃতশ্চিদনুমানত; ॥
মাননং।

বিদশ্য বদনংদৃগ্ড়িঃ

পশ্যাস্তোহন্যোন্য-

লীনাইব লজ্জ্রাস্থণ ্ষণমুটুন কিঞ্চন।। ক্ষণাদেব

ততোবস্্ দুরীক্ত্য তদক্ষতঃ। সাধুনিদ্রাং গতোছ্সীতি হাস-

স্তোহসত্তিভং | এবং তোঁবিবিধৈ হাসে রষমাগোঁগণৈঃ ল্হুঃ।
অনুতূয় ক্ষণং, নিদরান্থখ মুনিসত্তম ॥ উপবিশ্যাসনে দিব্যে

চুষাশষ পরিচ্ছদ[ন,॥
সপ বিজ্তে মুদা। পনীক্কত্যমিধোহার

অক্ষৈবিঠা প্রেন্গানর্মালাপ পুরঃসরং।:প্রাজিতোহপি
প্রিয্লযাজিতঘিত্য বদন্ময়া ॥ হারাদি গ্রহণে তদ্যাঃ প্রবৃতস্তাভ্য-

তেতয়া। তষৈবং তাড়িতঃ কৃফঃ কর্ণোৎপল অরোকইৈঃ ॥|বিষগ
বদনো ভূত গ্তশ্চ ইব নারদ । জিভোৎন্মিতেত্বয়া দেখি গৃহ্যভাং
যৎপনীরকূ তং

চুঘনাদি যয়ারতমিতাাচ তথাচয়েঘ। কো |

টিল্যংতপ্ত বোজ্র ইং স্োতুকডৎসনংবচঃ ॥ ততঃ সারীশুকানাঞ্চশ্রত্বা বাগাহ্ব ংমিথঃ।

নির্চ্থতত্ততঃ স্থানাৎগত্কামোঁগৃছং :

৪৯

অষ্টন কৌমুদী।

গুভি॥ কৃফকাষ্টামনুজ্ঞাপ্যগবামতি মুখ ত্রজেৎ। লাতুক্য।
গৃহং গ্চ্ছেৎ সখী য$নসং বুড়া । কিরুডুজং গতোগত্বা পরাবৃততোহছরিঃ পুনঃ| বিপ্রীবেশং সমাস্থায় বাতি সুর্ঘ্য গৃছং গ্রাতি॥

যয পৃজয়েৎ তত্র প্রার্ধিতস্তৎ সখীজনৈঃ। তদৈব কম্পিতৈবেদৈঃ পরিাস বিগর্ভিতেঃ॥ ততস্তাঅপি তং কাস্তং পরিজ্ঞান
বিচক্ষণাঃ।, আনন্দ সাগরে লীন! নবিছ্ুঃ শ্বহনচাপরং ॥ বিহারে
বিবিধৈ রেবং সার্যামঘয়ং সুনে । নীতা! গৃহ, ্রজেযুস্তাঃ সচ
কৃো গবা ব্রজেৎ ॥

ৃঁ

ততোত্ধায় চতুর্বার প্রদক্ষিণং কৃড়1। প্রদক্ষিণ সংখ্যা-

চোক্তা ॥। নারসিংছে ॥ একাং চণ্যাং রবেঃ সপ্ততি আোদদ্যাদি-

মায়কে। চতজঃ কেশবেদদ্যাৎ শিবেত্বর্ধ প্রাদক্ষিণাং ॥
ততঃ জ্রীতুলসী- পূর্ববৎ অংপুজ্য স্ররীগুর্বাদি ক্রুমেণ দণ্ডনৎ
প্রণমেৎ ॥

«প্রণামবিধিঃ যথা বিজুর্মে ॥

শিরোমৎপাদয়োঃ ক্দ্বা

বাহ্ুত্যাঞ্চ পরস্পরং ৷ প্রপন্্ং পাহ্যামীশ ভীতং মৃত্যু গ্রহার্ণবাৎখ। কিঞ্টাশমে। দোর্ভ্যাং পদ্ভয।ঞু জানুভ্যায়ুবসা শিরল'

দশা" মনসা বচসাচেতি প্রণাষোইস্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥ জানুত্যাঞ্চের

বাছভ্যাৎ শিরসা বচসা বিয়া। পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ' পূজায়
প্রবরাবিষাবিতি ॥ গকড়ং দক্ষিণে কৃত্ব। কুষযাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধং।

অবশ্যঞ্চ প্রণামাং স্ত্রীন শক্তশ্চেদধিকাধিকান,। তথাচ নারদ পক্করাঁজে ॥ সন্ধিৎ বীক্ষ্যহরিং চাঁদ্য গুরন্ স্বগুকমেবচ। ছ্বিশ্বতুর্বিংশ-

দথবা চতুর্ব্বিশত্বদর্ধকং 1 মমেতদর্ধমথবা তদর্ঘং দর্বাথা নয়েৎ ॥।
অথন্বর্পণবিধিঃ। অহং ভগবতোহ শোছন্মি মদা দাসোৎন্নি

অঙ্গন কৌনুদী ।

৯৪

সর্দ্া। ভৎস্কপাপেক্ষকো নিত্য দিত্যাত্মাঁনং সমর্পয়েং ॥
ূ

উদ্ধাচোক্তিং জীগক্করাচার্ধা পাদৈ:।

সতাপি ডেদাপগমে নাথ তবাছুং ন মাষকীন্তং । সায়ু-

'্রোছি তরঙ্গ; কচন সমুজে। ন তারঙ্গঃ।। ততঃ জপঃ ওঃ প্রার্থনহ।

প্রার্ঘনং হথাগমে ||
মনত্ীনং ত্রিরাহ্ীনৎ ভক্তি হীনং জনার্দন।

যয়াদেব পরিপুণং ভন্তমে । কিঞ।

বং পুজিতং

বদত্তং তক্কিমাত্রেণ পত্রং

পৃষ্পং ফলং জলং। আবেদিতং নিবেদ্যন্ত তদগৃহাণানু কম্পয়॥
বিধিহীনং মন্ত্র হীনং যৎকিঞ্চিছুপ পাদিতং।

ক্রিয়া মন্ত্র বিহীনঘা

তৎ সর্ব ক্ষত মহ'সি। কিঞ। অজ্ঞানাদরবা জানা শভং বশ্মরা

কতং। ক্ষত্ত যত্খলি তৎসধর্বং দাসোনৈব গৃহাণ মাং।। শ্রীবিযঃ

পুরাণে । নাথ য়োনি সহত্রেম়ু যেসু যেয়ুব্রঙ্গাম্যহং। তেয়ু তেচ্যুতা
ভক্তি রচাতান্ত সদাত্বয়ি।

পাগুব গীতায়াহ।

কাঁটেনু পক্ছিছু

মুগেযু সরীহপেমু রক্ষঃপিশাচমনুজেঘপি যত্র যত্র। জাতসা যে

তবু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বয্েব ভাভিরতুলাইব্যতিচারীদাঁচ )

পান্থ । যুবতীনাং থা য.নি ঘূনাঞ্ গুবতো যখা। মনোভিরমততে

ততন্মনোগে রমতাং দয় ।
অঙ্গালরাধ কমাপণং।

অপারাধ সহআনি ক্রিযন্তেধ হনিশিং মর়া। দাসোই হমিভিমাং
:মন্বা ক্ষগস্থ মধুসুদন।প্রতিজ্ঞা! ভব গোবিন্দ নমে ভক্ত? প্রাবশ্যতি।
: ইতি সংস্মৃজ্য সহল্মৃত্য প্রাণান, লংবারয়াসাছং। সেরাপরাধা খা”

৩

আচ্চন কৌমুদী।

গমে। যাঁনৈর্কা পাঁছুকৈর্বাপি গষনং তগবঙছে। দেবোৎসবাদ্য
সেবাচ 'অপ্রণা মস্তদগ্রভঃ। উচ্ছি্টে বাথবাৎ শোঁচে ভর্গবনধর্শনাদিককং। এক হস্ত গ্রণামশ্চ ভৎ পুরস্ত[ৎ প্রদক্ষিণং। পাদ
প্রনারগং চাগ্রে তথা পথাল্ক বন্ধনং। শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যা,

ভাষণ মেবচ। উচ্চৈর্ভাষা মিথোজণ্প রোদনানি চ বিগ্রহঃ|

নিগ্রহথানথ হো চৈন নৃযুচক্রুর ভাষণং। কথ্বলা বরণং
চৈবপরনিন্দা
পরন্ততিঃ।

অশ্বীল ভাষণ কব অধো বাজ বিমোক্ষণং। শো

গোঁনোপ চারশ্চ অনিবেদিত ভক্ষণং। তত্ব, কালোভ্বানাঞ্চ

ফলাদীনামনর্পণং। বিনিযুক্তীবশিউন্য প্রদানং ব্যঞ্তনাঁদিকং।

ৃঠঠীরুত্যাসনং চৈব পরেষামভি বাদনং। গুরোঁ ঘৌনং নিজ
স্তেত্রং 'দবতা নিন্বনং তথা । অপরাধান্তথা বিষ্ণো দ্বাত্রিশৎ

পরিকীর্তিভাঃ। বরাহে।

দ্বাত্রিং শদপরাধা যে কীত্তন্তে

বন্ধে ময়া । বৈষবেন

সদাতেতু বর্জনীয়ঃ প্রযত্বতঃ

যে বৈন বর্জয়্ত্যে তান. অপরাধান. ময়োদিতান। অর্ক
ধর্ঘ পরিভ্রষঃ পচ্যন্তে নরকে চিরং । রাঁজানন ভক্ষণঞ্চেক মাঁপদ্যপি, ভয়াবছং।

নাগনঃ।

ধ্বাস্তাগ্ারে

হরেঃ স্পর্শঃ

পরং সুকৃত,

তেব বিধি খুলজব্য সহসা স্পর্শনংহয়ে?

দ্বারোদ্-

ঘাটে বিনাবাদ্যং ক্রেড় মাংস নিবেদনং।
বিষ্লোমন্দিরার়োপ

পাদ্ুকাভ্যাং তথা
নর্পশং। কুকুবোচ্ছিউ কলনৎ মৌনভঙ্গোহ

ছাভার্চনে। থা পুজন কালেচ বিভুৎ সর্থায় স্পনণং। শ্রান্ধাদিক যন্ত্বাচ নবান্নদ্য চ তক্ষণং। অনত্ত্া গ্ন্ধমাল্যাদি ধূপনং
মধুঘাতিন; । অকর্মণ্য প্রন্থুনেন পূজনঞ্চ ছরেস্তথা। অন্ৃত্বা দত্ত

কাষ্ঠ্ক কত্বা নিধুবনং তথা।

স্পৃষ্টা রজব্বলাৎ দীপং

অঞ্জন ফোমুদী।

৯১,

দ্ধ যুতকমেবচ। রক্ত নীল মধৌতঞ পারফ্যং মলিনং পটং।

পরিধায় মৃতং দু বিমুচ্যাপান মাকতং। কোধং কৃত্বা ্মশানঞ্চ
গত্বা ভৃত্বাপ্যজীর্ণভূক,। ভক্ষয়িত্বা ক্রোড মাংলং পিশ্যাকৎ
স্জালপাদকং। তথা কুম্ত শাক তৈলাভ্যঙ্গং বিধায়চ
হয়েঃল্পশে] হরেঃ কর্বকরগং পাঁতকা বহং। কিঞ্চতীত্রেষ!
মম শাস্ত্র বহিষ্কৃত্য অস্ম।কংষঃ

গ্রপদ্যতে।

মুক্তাচ ময

শাস্সানি শীস্রমন্যৎ প্রভাফতে। মদ্য পন্ত সমাসাদ্য প্রাঁবশেস্ভবনং

মম।

যোমে কুম্ৃস্ত শাঁকেন প্রাপণং জুকতেনরঃ।

অপিচছ।

মম দৃষ্টেরতিমুখং তাশ্বলং চর্বয়েত,
যঃ। কুন্ধবক পলাশীস্থৈ
পু্পৈঃ কুর্য্যান্মমার্চনৎ | মমার্চামাস্ুরে কালে যঃ করোতি
বিমুডধীঃ । পীঠাননোপবিষ্টো যট* পুজয়েদ্বা নিরাসনঃ|
বাম ছন্ডেন মাং ধৃত্বা ক্লাপয়েদ্বা বিমুচবীঃ। পুজা পর্যযষিতৈঃ

পুষ্পৈঃ গ্তীবনং গর্ব কপ্পনং।
. করোতিমমার্চনং |

ভির্যযক, পু থরোভূত্বা ষঃ

অপ্রক্ষালিত

পাদোষ£

প্রবিষ্ঠোম্মম

মন্দিরং| অবৈষ্ণবস্যপক্ান্নং যোমহ্যংবিনিবেদয়েৎ।
বেযু পশ্যৎনুমম পুজা করোতিষঃ।

অপৃজয়িত্বা

অবৈষঃবিদ্বেশৎ

,সত্তাধ্যচ কপালিনং । নরঃ পুজাস্তঘ্ কৃর্যযাৎন্থপনঞু মানত!।

অঙোঁনী ঘর্থপিপ্ত/ঙ্গো মম পৃজাৎ করোতিঘঃ। জ্বেয়া:পরেপি
বছবে!*পরাধ(ঃ সদনাং মতৈঃ। আচারৈঠুশান্ত্রবিহিভ নিষিদ্ধাতি*
ক্রুমাধিভিঃ। ভভ্রাপি সর্বথা কষ নিশ্মাল্যন্ত্ব ন লঙঘয়েখ। শুথাচ
_ মারসিছে শান্তনু গতি নারদ বাক্যহ। খতঃ পরস্তু নির্খাল্যৎ ন

লঙ্জয় মহীপতে। নরনিংহদ্য দেবস্য তথা! ন্যেষাং দিবোকসাৎ

ক্কষ্চস্) পরিতোদেপ
হুম তচ্ছপথ মাচরেৎ। নানা দেবস্য নির্থাল

রর

....

আর্ডন ফৌছুরী।

মুপুজীত ন কচিৎ'। তথা বিষধর্ষ্োতরে । আপদ্যপিচ কষ্টায়
দেবেশশপথং

নরঃ।

ন করোতিহি যে ত্রহ্মং স্তপ্য তুষ্যতি

কেশবঃ। ন ধারযতি নির্মল; মন্যদেব ধূতস্তষঃ। ভূংক্কে ন চানা-

নৈবেদ্যং ভগ্য তুষ্যতি কেশব ইতি ।
অথাপরাধশমনং ।

সংবত্পরসা মধ চ ভীর্থে শোক রকে মম । কলতোপ বাস:
দানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিযাপ্,যাৎ। মথুরায়াং তথা] পোবং সাপরাধঃ
শুচির্ভবেৎ। অনয়োস্তীর্ঘয়োরঙ্ ঃ সেবেৎ স্মুকৃতী নরঃ। সহজ
জন্ম জনিতানপরাধান্ জহ্বাতিসঃ। স্কান্দে। অহন্যইনি যোমর্ত্যো।
গাতাধায়স্ত্ব 'পঠেৎ। দ্বাত্রিংশদাপরাধৈত্ত অহন্যইনি মু্যতে ।

তত্র কার্তিকমাছাত্য্যে। তুলদ্যা কুকতে ঘন্ত শালাগ্রম শিলার্চ্চনং ॥
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ। ত্রৈবান্যত্।
ঘ্বা্দশাং জাগরে বিক্োর্যঃ পঠেতুলমী স্তবং। দ্বাত্রিংশদ
পরাঁধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।
শম্তাহিতে! নবঃ।

যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কষ

অপরাধ দহআঁণি নিত্যং হরতি কেশব ইডি

অথ পূজাবিধি বিবেকঃ।
রং পৃূজাবিধিমান্ত্র সিদ্ধার্থস্য জপস্যছি।

অঙ্গং ভক্ত,

দিক
|
ততঃ ভ্রীত্রজধলি সেবনং দশমে ।
আদামছে! চরণরেণু ভূষামছং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুলম-

ল ভৌবধীনাং।

ধাদুস্তাজং স্বজন মা পথক্কহিত্বা! ভে-ভুমুকুন্দ

অর্চন ফোমুদী।
পদবীং এ্রতিভির্বি” মৃশ্যাং।
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ইতি পহিত্বা 'উ্রত্রজধুলি ফেবমং

কুর্য)াৎ।
অথ চরণামৃতপনবিধিঃ |বৃছমাবদীয়ে।
অকাল মৃত্ারণং সর্ধব্যাধি বিনাশনং।

বিজু) .পাদোদকং

পীত্ব। কিঞিংশিরসিধাবয়েৎ।
তত মহাপ্রসাদান্ন দেবনং ভন্মাহাত্ম্যং।

কদস্তি পাঁতকাঃ সর্কে নিংশ্বসস্তিযুহযু'ছঃ ৷ হাহাকৃত্বা পাঁলাযস্তে জগন্নাধান্ন চক্ষণাৎ। প্রসাদমন্নং তুলসীবিখিশ্বং বিশেষতঃ
পাদজলেন যিক্তং। যোশ্রীতি নিত্যং পুরভো মুবাবেঃ প্রার্মোতি

যস্তাযুত কোটি পুণ্যং। ইতি পঠিত্বা,মহা প্রপাদান্নং তু্তীত।
ইতি মধ্যাহ্ন কৃত্যং সমাপ্তং।
অথাপরান্ধ ক্ত্যং মারত্যতে।

তত্র সংখ্যা নিবন্ধ ভ্রীহরিনাম গ্রহণ ।
অথ ছবিরনাম গ্রছণ বিধিত। যথা চরিতা মৃতে।
তূণাদপি স্নীচেন তরোরপি সহিষ্ুুনা।

অমানিনা য়লানদেন

কীর্ডনীয়? সদাছরিঃ ।
ভরীতগবন্নাম সংকীতন মহ্াত্ম্যং। যথা চরিভামূত ধতং পদ্যাবল্যাং,

চেতোদর্পণ মা্জনং ভব মছাদাবান্ি নির্বাপণং শ্রেয়ঃ কৈরব

চক্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধু জীবনং।

আনন্দামুধি বর্ধনং প্রতি

পদং পুর্ণামৃতাম্াদনং দর্বঘ্ম ম্মপনং পর
সংকীত্তনং।

বিজয়তে 'স্রীকাঃ

৫8

আর্চন কৌমুদী।

অথ নামাপরাধা।
তং প্রতি তেনৈকোক্কী2।

- সতাং নিন্দানা: পরম মপরাধং বিভনুতে ষ্তঃখাতিং যাভং|

শি? তদ্ধিগরিহাং। শিবন্য ্রীবিষ্কো ইহ নামাদি |
সকল, ধি্ীভিনৎ পশ্যেৎস খল্ছরি নামাহিত করঃ। গুরোরবজ্ঞারতি শান্ত নিন্দনং তথার্থ বাদো হরিনাক্সি কপ্পনং। না্ো_বলাদ্যস্যহি পাপরুদ্ধি্ন বিদ্যতে তস্য যমৈছি' শুদ্ধিঃ। ধশ্মব্রত

ত্যাগন্থতাদি সর্ব শুভত্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ। অশ্রদ্দধানে

বিমুখেৎপ্যশৃহ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিব নাঁমাপরাধ?। শ্রমতেপি নাম
মাহাত্ম্যে ষঃ শ্রীতিরিষ্ডিভানরঃ | অহং মমাদি পরোনান্ি

সোপ্যপরাধক্কৎ। জাতে নামাপযাধেহপি প্রমীদেন কথঞচন।
সদা সঙ্কীতনাম তদেক শরণোভবেহ।
. অথ্াপরাধ ভণ্তনং। উক্তঞ্চ টিতন্রর।
নামাপরাধ যুক্ত
যুক্তানাং মামানোব হরস্তাঘং। অবিশ্রাস্ত প্রযুক্ত নি

ভানোবার্থ করাণিচ। নামৈকং যন্য বাচি ল্মরণ পথগতং শোত্র-.

মুলং গতংবা শুদ্ধংবা ত্ধবর্ণংব্যবহিত রহিতং তারয়ত্যেব 'নত্যং।

ভচ্চেদ্েহদ্ররিন জনতা লো পাষও মধ্যে নিত সান ফল
হা শী মেবাত্র বিপ্র।

র

|

অভত্রবোক্তং ীনারদেন রষ্ারদীয়ে।|মাজ্ামপি ছা

য়
পায়ৎগতিমীশ্বরাঃ ।মনবোৎপি মুনীন্দ্রাশ্চ কধং তং কষুনধীর্ভজে,

ভাঙন লৌমুদি।

৪

ইতি। ভভঃ শ্রীমত্ভাগবডাদি ভক্তি শান্তর শ্রবনাদি কুষ/াৎ।
অধথ্রীমভাগবত শ্রবনাদি দাহাত্মাং।
যস্যাং বৈশ্রায় মানাযাং কষেপরম পুকষে । ভর্ভিকৎ

গদাতে পুংসঃ শোক মোহ ভয়াপহ] |

অধ্থাপরাহ্ন লীল! ল্ম্রণৎ। তত্রেব। সংগম স্বসখীন, করে
গৃহীত্বা গ]ঃদমস্তত: । আগ্রচ্ছুতি ত্রজং কর্ষন ভূন মুরলী
রবৈ:। ততো নন্দাদয়ঃ সর্কে শস্ত্বাবেনুরবং ছরেঃ। গোধুলি পটলং

বাণ্ডিং দৃউণচাপি নভম্থলং। বিন্ৃত্য সর্ব কর্থানি জ্তিয়োবালা
দয়ৌপিচ। রঙ্জ স্যাভি মুখংযান্তি ত্দশন সমুৎসুকীঃ।

ূ

রাধিকাপি সমাগতা গৃহংসাত্বা বিভূষিতা । সংপাদ্য কাস্তভো

গার্থ' ভক্ষ্যাপি বিবিবানিচ। লী সং যু্যাতি কান্ত ভ্রু লমুৎ-

স্বকা। রাজমার্ে ব্রজদবারি যত্র সর্কে ব্রজৌ কদঃ। কঙ্কোপেতান,
সমাগম যথা বানুপূর্বশঃ| দশ নস্পশ নৈর্ববাচান্মিত পূর্বাবলোকনৈঃ। গোপরৃদ্ধানমক্ষারৈঃ করিকৈর্ব।চিকৈরপি। 'সাক্টাঙ্গপাতৈঃ

পিতরৌ রোহিনীমশি নারদ।

নেত্রান্ত জুচিভেনৈব বিনয়েন

প্রিয়াস্তথা। ইতি অপরাহ্ৃক্ ত্যং।
অথ সায়াহ্ৃকৃত্যং। তত্রতভ্লীল৷ স্মরণৎ।

এবং তৈশ্চ যথা যোগ্যং ব্রজে কোভিঃ প্রপুজিতঃ। গবাঁলয়ৎ ,
তথাগাশ্চ সং প্রবেশ্য সমস্ততঃ। পিতৃভ্যমর্পিতোযাতি ভ্রাত্রাস্
িজালয়ং। শ্বাত্বা পীত্বা! তথা কিঝিডুভ] মাত্রানু মোদিতঃ।

গবালয়ৎ পুনযাঁডি দর্ধীকামো গবাৎ পর়ঃ। ভাশ্চ দুষ্ধ। দোহ্রিতা পায়গিতাচ কাশ্চন। পির্রানার্ধং গৃহং যাঁতি পয়োভার

৫৩

অষ্চন কৌমুলী।

শতানুগঃ। ততশ্চ পূর্বববৎ সায়াহ্ন হ্গানং কৃত্বা, তিলকাদিকং কাত,
দ্বার মুদ্ঘাটা, জীদেব মুখাপ্যাচমনং দত, কিঞ্িস্ডোজ যরিত্বা চারাত্রিকৎ কুর্যযাৎ। ভতসধীপে সংকীত'নং নর্ভনাদদিকঞ্চ কুর্যযাৎ। ইতি
সারার কতাং।

অথ প্রদৌষক্ত্যং।

তত্র তল্লীল। স্মরণং |

তত্র পিত্রাপিত ব্যৈশ্চ তৎ পুত্রৈশ্চ বলেনচ। তুনত্কি বিবিধা-

শ্নানি চব্যছোধ্যাদি কান্যথ । তন্মাতুঃ প্রার্থনা পূর্বং র'ধয়াপি

তদৈবছি। প্রস্থাপ্যতে সী দ্বারা প্কাগ্রানি তদালয়ং গ্লাখয়ংশ্চছরিস্তানি ভুক্ত পিত্রাদিভিঃ সহ। লভাগৃহৎ ব্রজেতৈষ্চ জুউৎ
বন্দি জনাদিভিঃ।

পৰ্নানি গৃহীত যাঁঃ সখ্যন্তত্র সমাগতাঃ।

বইনিপুনত্তানি প্রদত্ত যশোদয়া। সধ্যাভত্র তত্রতায়া দততং
কৃষ্োচ্ছিউং তথারছঃ। সর্ব্ং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যডে।

সাপি ভুক্ত সীবর্গ যুতা তদনুপূর্বতঃ। সখীঁভি ম্ডিগ

তিষ্ঠেদভি সমভুৎ'সমুদ্াতা। প্রস্থাপ্যতেময়া কাঁচিদিত এব ততঃ সখী। :

তয়াডি সরিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ। কপ্প বৃক্ষ নিকুঞ্জেশ্মিন,

দিব্য বব ময়েগুছে। দিত কৃষ্ণ নিশাযোশ্য বেশায়াতি সখীযুতা।

কযেীপি বিবিষং তত্রদৃষট কৌঁহ্ুহলং ভতঃ। কবিস্বানি মনো-.
জ্ঞানি শ্রেতাচ গীতকান্যপি। ধন ধান্যাদিতিস্তাংস্চ প্রণয়িত্বা

'বিধানতঃ । জনৈরাকারিতো] মাত্রা যাতি শয। নিকেতনং | মাতরি

প্রস্থিতায়াস্তৃঞ্চ ভোজরিত্বা ভতোগ্যছাত !সঙ্কেতকং কাত্ত! ষঞ্ত সমা-

গাচ্ছেদ লক্ষিতঃ। ততশ্চ ষথাশক্তি অন্ন ব্যঞীনাদিক মিষ্টান্ন দুধ
স্ুবাসিত জলদিকং দেবং ভোজ তা মনংদর্ধা তাশ্বলংসমর্পযারাত্রিক' কুর্ম]াত )?

আর্টিন কৌমুদী |

৭

ভতশ্চ দেবং ব্যাপয়েং।

গোবিন্দ প্রমানন্দ যোঁগনিদ্রঃং বিতমযভাং।

রাধয়া, পুষ্প

শষ্যায়াং দাঁনীগণ নিনেবিভঃ। ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা দেবং স্বাপম়েঘখ। ভতম্চ বছিনি'গত্যি দ্বারমাবৃত্য মন্দিরং প্রণমেৎ।
গুদোষ ককৃত্যং |

ইডি

অথনিশাকৃত্য ভল্লীল! স্মরণেং |
মিলিত্বাভাবুভা বন্র ক্রীড়তে ধন রাজিযু।

বেশ রাদ শীত পুরঃদরৈঃ।

বিহ্বারৈ বিবিধৈ

জার্ধ যামছয়ং নীত্বা রাত্রে

বেবং বিহীরতঃ 1 নুযূপ-স্ু বিশতঃ কুপ্তং পঞ্চষাভি রলক্ষিতো )

নিবৃত্ত কুসুমৈঃ কপ্তেঃ কেলিতশ্পে মনোছরে । স্থপ্তোবিভিষ্ঠতস্তপ্র
সেব্য যানে প্রিয়ালিভিঃ।

নয়া সাধকঃ নয়ীত।

ততঃ স্ীগুক্পাদপঘ্ম নিকটে ভাব-

ইতি নিশাক্কত্যং | ইতি মাধবী সংপ্রদায়ি

ভ্ীরাধা গোবিন্দোপাসক বৈষ্বানাং সংক্ষিপ্তাউট কালীয় ভক্তি
সাধন পদ্ধতিঃ |

প্রাতঃ কৃত্যে গুর্ব[দিনতাণদি বাস্থল্য ভয়েন নলিখিতং অধুনা
ডং কিঞিৎ বাহ্ছল্যেন লিখ্যতে।
নট
_.

অথক্রীগুরোঃপ্রণামঃ।

অজ্ঞান

তিমিরান্ধয

জ্ঞান

মলাকয়ী। চ্কুকগ্মীলিভং যেন তল্ৈ স্্ীগুকবে নমঃ।
অথ পরমগুর়োঃ প্রণাম? ।

পাদাজ যহসা মহাকুমতভিতা মোছ তমে। মাশকং ব্রজ প্রণয়

সুশ্রিয়ং প্রণতভাপ সংছারকং।

ব্রজেন্দ্র তনয় প্রিয়ং মধুর মুর্তি

মানা দকং ঘানি পরযং গুকং তব সমুদ্র সম্ভারকং ইতি পরখ
গকভ্যোমমঃ।

৫

জনর্টন ফৌদুরী।

অর্থ পরাৎপরগুয়োঃ প্রগাহঃ। রাধাব্রজেদ্্রাতজ ভাঁব
যুর্তয়ে রন্দাবন প্রেম জুখামর ভরবে । কাকণ্যবারাং নিধয়ে মহা-

ঘ্বনে পরাঁৎ পরস্যৈ গুরবে নমোস্ততে। ইডি পরাৎপর গুকভো।
নষঃ।
অথ পরমেহিগুরোঃ প্রণামঃ। মহামহিম বন্দিভং সকল সত্ব
ভর্রাকঃং ৷ব্রজেন্্র সত সেবন প্রণয়সীধু বিশ্বস্তরং। কৃপাময়

কলেবরং র্বিলাস ভূষাধরং নমামি পরমেষ্ঠিণং গুক মহৎ সদাশঙ্করং। ইডি পরষেষ্ঠি গকত্যোনমঃ। ততঃ পুটাঞুলিভূা
ভ্রীঙক চরণে শরণং প্রার্য়েৎ। যথা বৈষ্ণব ভন্বে। ত্রায়স্থতো

জগন্নাথ গুরো৷ সংসার বহ্িনা। দর্ধীং মাং কাল দ্ঞ্চ ত্বামহং
শরণ গতং । হে জ্রীর্ডরো জ্ঞানদ দীনবন্ধো সানন্দ দাঁতঃ কৰনৈক নিন্কো।

বৃন্দাবনাসীন হিতাব' তাঁর প্রনীদ রাধ! প্রণয়

প্রচার!

_.

* অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মস্থাপ্রভোঃ প্রণামঃ।

আনন্দ লীলাময়

বিগ্রছায় ছেমাভ দিব্য চ্ছবি সুম্দরায়ঃ। তট্যৈ মহাপ্রেম রস প্রদায়

চৈ্তর্ধা চন্দ্রায় নমো নমস্তে। যস্যৈব পাদাঘুজ ভক্তি লত্যঃ
পেমীভি ধানঃ পরম পযর্থ:ঃ। ভল্মে জগন্গঙ্গল মঙ্গলায় চৈতম্য
চক্দ্ায় নমে। নমন্তে |

তভোবিজ্ঞপিঃ। সংসার দুঃখ জলে পতিতন্য কাম ভ্রৌঁধাদি

মন্ত্র মকরৈঃ কবলী কৃতস্য। ভূর্বাসনা নিগড়িতন্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্য
দেব মম দেছি পদাঁৰ লম্বং।

অধক্্রীনিত্যানন্দ গ্রতোঃ প্রণামঃ।

ওদার্য্যেন সুকাঁমধেনু

দিধিষ ছু্েনদু চিত্তানিবৃম্দং দ্ধ নংকঞ্চ, সুন্দর ওয়াকন্দর্পরদ্দং

অঞ্চন কোমুদী ।

4 |

প্রভুং। বাংসলোন সুমাত্ ধেনু নিচয়ং বিদ্পর্থিনং নন্দিনং
নিত্যানন্দ মং নমামি ধুর প্রেমান্ধি লংবর্ধিনং
বিজ্ঞপ্তিঃ। ছাড়ায়ি পণ্ডিত তনুজ কৃপাসমুদ্র পম্বাবতী তনয়

নভীর্ঘ পদাররৃন্দ । তং প্রেম কণ্পতকরার্তি হরাবতারো! মাং পাছি

পামর মনাথ মনন্য বন্ধুং |

অথ শ্্রীঅদ্বৈত প্রভোঃ প্রণামঃ। যেন শ্ীহরি রী্খবরঃ:প্রকটয়াঞ্
| ভ্রেকলে! রাধয়! প্রেন্না যেন মহেরশ্বরেণ সকলং ্রেমাদ্ধোপ্লীবিতং ॥

বিশ্বং বিশ্ববিকাশি কীর্তি মততলং তং দীণবন্ধং প্রভূমদ্বৈতং দততং
মমামি হরি নাঘৈতং হি অর্ধার্থদং।
ৰ
'বিজ্ঞপ্তিঃ। অদ্বৈত তে ককণয়া প্রণয়াব লোকৈঃ কেবা ভবন্ন্ছি

শী তনয়সয দাসাঃ। প্রেমাসঘোঁচ সং লাবতকেন মগ্মা আগাপি
মোবতিমে বতকিং ব্রবীমি ।

শীগদাধর পণ্ডিতস্য প্রণামঃ। যৎপাদাজ নখাগ্র কান্তি
লবতোহ্াতঙ্ঞান

যোস্ ক্ষয়ং ঘত কাকণ্য কটাক্ষতঃ ্বযসে

জীগোরকৃষোবশঃ। যাতীষস্তভজনাচ্চ ব্য জঙ্গতাং প্রেমেন্ছ
রস্তন“ভো নোঁমি স্ত্রীল গদাধরং ভমত্তলানন্দৈক কম্পদ্রমহ ||

বিজ্ঞপ্তি । হে শ্রীগদাধর দয়াসরিতাৎ পতিত প্রেশ্বাব*ী-.
কত শচীতনয়ে[বিভুশ্চ । পন্মাবতী তনয় এব তথাবশাতে
কিন্তে ব্রবানি ময়ি পামরে কপায়ৈ ।

শ্রীবাদাদীনাৎ প্রণামঃ। যেভীর্ঘ প্রণিতাঃ পুনস্তি জগতঃ সৈদা
কণ্পাঃ প্রতি কুর্বস্তীন্ঘ নিতাঃ কপামৃত কচোছপ্যাপযায় রন্তি
শ্বয়ং। আুন্গি্ধী হরি চন্দনানি কলয্তা! ভূযযন্ত্যডৃতা রত্বালী

ৰছিভাম্ন মামি স্তং ভীবাস মুখ্যাম্মুছঃ।
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ই রো খোর: প্রেমান
হে জীপ ইশা
বিজতি। | ছু

পলাসু়বিটপিনঃ সান্র সৌঁয স্বতাবাঃ। দীনোদ্ধারে প্রবল
্রপদরজদাপাপিন,না

মিয়মাঃ প্রেমদাহবে চি

র্

|

৯

পরী এ

শরীনব্ধীপনয পরা:

নবীন বিডিনব নরসরা

কপি কবারণ্য শ্রেণী:নব সুর সরিদ্বাত- বলত

. অধীন

রাধা হরিরস ময়োৎ কী 'নিবিিং নবহ্বীপং বন্দে নব ককণমাঁদাং
| নবকচিং।

|

| শ্ত্রীঙ্গারাঃ প্রণামঃ। নবীপারাম গ্রকর কুন্থমা যৌদবলিতাং
|ফুরদ্ত্ব শ্রেণীচিত তট, স্মৃতীর্থারলি যুতাং। হরে গোঁরাঙ্গদ্যা
তুল চরণ রেণক্ষিত তমুং সঁমুদাৎ প্রেমোর্খিং তুমুল হুরিদংকীর্তন

রসৈঃ। রস পাত্রী মৃত রস গাত্রীমৃবিঘটা শিব্রদ্ধেন্দ
দ্ীড়িত মহ্ছিত ম্ঃহাত্মনখরাং । লসৎ কিপ্রাস্তোজন মধুপ গীভোক
|
ককণা যছং বন্দে গঙ্গামঘ নিকর ভঙ্গাজল কণাৎ।।.

শীরন্দীবনস্য প্রণামঃ। ০,
.. “আনন্দ বৃন্দ পরিভুন্দিল যিন্দিরায়াআনন্দ বৃন্দ পরিনন্রিত ,

মন্দ পুত্রং। গৌবিশ দর সিটি, তব্নাবনং মরঘর
| মহ নমাঁমি।

:

শরবৃন্দায় প্রণীমং। ভবারণ্যে (দোবিকরবমিং ার্হরতে
সদা প্রেরন্যেতি শ্রুতি রূপি বিরোঁতি স্মৃতি রপি। ইতি জ্ঞাত্বা
বৃ তব কৃপাধকুকযক্ষিপ্রৎঘে ফলতুনিতরাং
ও
|বন্দেচরণমতি

:ভর্ঘবিউপী।

আর্চন কৌমুদী।

|

৬৯.

জতুলস্যা প্রথামঃ। বযাদৃটানিখিলাধ 'সঙ্ঘ শমনী স্পৃষ্টাবপুঃ পাবনী রোগানামতি বশত! নিরসনী সিক্তাস্তক ত্রাসিনী।
প্রত্যানত্তি বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য অংরোপিতা ন্যস্তা তচ্চরণে

'বিমুন্তি কলদা তস্যে তুলস্যৈ নমঃ।

প্রীপৌরমান্যাঃ প্রণমনং । রাধেশ কেলি প্রভ্ুতা ফিনোদ
নিন্যাসবিজ্ঞাং ত্রজবন্দি তাঙ্িং।

কৃপালুভাদীধুখিল শিশ্ব

বদ্পং ভ্্রীপোর্পমাসীং শিরসানমামি ।
জরীষম়ুনায়াঃ প্রণামঃ। শঙ্গাদি তীর্ঘপরি সেবিত পাদ পদ্মা

গোলোক সৌখ্যরস পুর মহি্মহিম্বা। আল্লীবিতাখিলন্থু সাধু
জনাং নুখান্েঁ রাধ মুকুল মুদিতাং যয়ুনাৎ নমামি।

রীগ্োবর্ধনদ্য প্রণামঃ। অপ্ত।ছ যোঁড্ুত হস্ত পত্মকে ভৃঙ্গায়
মানং ফল মূল কন্দলৈঃ। সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈ গোবর্ছনাত্রিং শিরসা নমামি।

শরীশ্যামকুণস্য প্রণাম । ছুটীরিউববেশয়ং লঙদ্ভত ক্ফাঁজ্ি,
পন্মাদিদং স্ক্ীতং যন্মকরন্দ বিস্তৃতি রিবারিষটাখ্যমিউংসর: |
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং শ্রিয়তধা শ্রীরাধয়া কারিতৈ: প্রেমা টঙ্বাদিব প্রিয়ানরইদং তনিত্যং নিত্য ভজে।

শীরাধাকুওন্য প্রণাম? । ভ্রীবৃন্াবিপিনং সুরম্যমপিতচ্ছিমান,
সগোবর্ধন: পারাসস্থলিকাপ্যলং রসমর়ৈঃ কিংতাবদনাস্থলৈং।"
বল্যাপ্যংশ লবেন নাতি যনাক প্যাষ্যং মুকুন্দম্থতৎ প্রাণেত্যোইপাধিকং প্রিয়েবদয়িতং তৎকুণ্ডযেবাশ্রয়ে ।

ক্রীক্ফস্য গ্রণামঃ । নযো ব্রহ্ষণ্য দেবায় গোত্রাশ্মিগ ছিতায়চ।
জগস্িভায় ক্ষণয় গোবিন্দায় নমো নমঃ । নমো নলিন নেত্রায়

আর্চন কোমুদী ৃ

৬

বেণুবাদ্য বিনোদিনৈ।

রাধা ধর সুখাঁপান শালিনে বন-

মাঁলিনে।

বিজ্ঞপ্তি ৷ প্রণিপত্য ভবস্ত মণ্থয়ে পশু পালেন্দ্র কুমার,
কাকুতিং। ত্রজ যৌবত মলি মালিকা ককণাঁপাত্রমিঘং জনং-.

কুক।

রায়): গ্রণাখঃ। রাসোৎসব বিলাসিনি নমস্তে পরশেশ্বারি।
ক্ষপ্রাণাখিকে রাখে পরমানন্দ বিগ্রছে। প্রশীমামি মহাননদ
ময়ীংত্বামতি সুন্বরীং। রত্বীলঙ্কৃত শোভাঢ্যাৎ কুস্থমার্চিত
বিগ্রহাং।
বিজ্ঞপ্তিঃ ৷ ভবভীমতি বাদ; চা্টুভির্কর মুর্জেশ্বরী বর্যযমণ্ধয়ে।

ভবদীয় ভয়াক্পাঁৎ যথা মৃয়ি কুর্ধ্যাদধিকাং বকাস্তকঃ।

|

শ্রীললিভাদিনাৎ প্রপণীম£। কাকণ্য কপ্পলতিকে ললিতে

নমন্তে।

রাধা সমান গুণ চাতুরিকে বিশীখে।

তাং নৌমি

চম্পকুলতেচ্যুত, চিত্বচঞ্চরীকে বিচিত্র চরিতে চল চিত্রলেখে।
শ্রীরঙ্গ দেবি দয়িতে প্রণয়াঙ্গ রঙ্গে তুভ্যং নমে হস্ত সুখলাস্য নরিত

আুদেবি।

বিদ্যা বিনোদ সদনেষপিচ তুঙ্গবিদ্যে। পুর্ণেনদ, খণ্ড

নখরে?; সখান্ছু লেখে । রাধানুজে মম নমোস্ত অনঙ্গ দেবি তুভ্যং

(অঙশ্ধুমতি প্রিরতা মরন । দৌঁার্থ লৌধ্য বিমলে বিমল

নমন্তে শ্রীশ্যামলে পরম সৌহ্বাদ পাত্রি রাধে । হে পালিকে প্রণয়

পালিনিতে নমন্তে শ্রীমঙ্গলে পরম মঙ্গল দীমরূপে । ধন্যে ব্রজে্্র

তনয় প্রিয়তা স্থসম্পন্জ মীশচক্দ্র কচিরেননু তারকেত্বাং।
বিজ্ঞপ্তি:। শ্রীরাধিকা প্রণয় নিঝর সিক্ত চিতবৃত্বি প্রন
পরিমোদিত মাঁধবস্থাঃ। প্রেমানুরাশ গুরবোললিতা দয়োমাৎ
সা্ঘ)জ রেণু সদৃশী ময়িতাবয়স্তু।

|

ভার্টন : কীমুদি রী

৩

্কপমঞ্র্যযাদীনাং প্রণামঃ। তাক্কলাপণ পাদ যর্দন পয়োদানারিসারাদিভিরৃন্দগরণ্য মহেশ্বরী পিয়তয়া যাস্তো যয়স্তিপ্রিয়া;।

দি কিলাসস্কে চিতাভ মিকাঃ কেলি 'ভিমিধ,প্রাণ প্রেষ্ঠ সী কুলা
রূপ মঞ্জরি মুখাস্তাদানিকাঃ সংশ্রযে ।
বিজ্ঞপ্তি; শ্রীরধা প্রাণভুল্যা মধু" রন কথা চতুরী চিত্র দক্ষা
পেবাসন্তর্পিতেশা শ্বমুরতবিমুখা রাশিকানন্দচে্ট। ৷ সর্ধাঃ
সর্বার্থসিদ্ধা নিজগণ ককণ! পূর্ণমাধ্বীক সারা নর্্বীলো! রাধিকায়া

ময়ি কুকত কপাং প্রেমসেবোত্বরাযাও।
্রীবৈধণবানাং প্রণাষঃ।

চৈতনাচন্দ্র চরিতামৃত শুদ্ধ সিদ্ধু

রৃ্দাবনীয় সুরসোর্টি সমুন্িমগ্রীঃ। থেবৈ জগনিজগুণৈঃ শ্বয়মাপুনম্ত্ি ভান বৈষ্বাংশ্চ ছরিনাম পরামমাষি

বাঞ্চ।কপ্পতৰভাশ্চ কপাসিন্ধুভ্য এবচ।

পতিতানাং পাব-

নেভ্যো বৈষাবেভ্যোনমো নমঃ ।
এতৎ গুর্বাদি প্রণ[ম বিজ্ঞপ্তি পাঠ ত্রিসন্ধং কর্তব্য ।
যা

অথ সংক্ষেপ পুজা পদ্ধতিঃ ।

মাথকো। রাত্রি শেষে উদ্ধায় কৃষ্ণ কুষ্ণেতি কীর্তয়ন ।
প্রক্ষাল্য পাণি পাদোঁচ দৃস্ত ধাবন মাচরেৎ।

ততই"

আচয্য বসনং রাত্রে

বক ন্যৎ পরিধাঁয়চ। ততঃ শ্রীগুকৎ মনসিধ্যাত্বা €ণমেৎ।

্রীগুরোঃ প্রণাম মন্ত্রো খা। অজ্ঞান তিমিরাস্থস্য জ্ঞানাজুন,
সলাকয়া।

চক্ষুকম্মীলিভং যেন ভশ্যৈ শ্রীগুকবে নমঃ।

৬. | & ও- এ

অর্জনকৌমুরী?2.

“ততঃ প্রাতঃ স্মরণ ীর্তনে। |
| তি জননিবাসে। দেবকী জন্ম বাদো ফর পরিষং ৈর্দো
স্তি'রস্যমধশ্মং । স্থিরচর রূজিনন্বঃ সুশ্মিত শ্ীমুখেন। ব্রজপুর .বনি-

তানাং বর্দুয়ন কামদেবং । ততঃ বছি নিত্য কর্তবু কষ্মা কৃতা,
্গায়াৎ। বথাবিধি সবাত্বা নদ্যাদোঁ গৃছেবা।ততঃ আদৌবন্ত্রং পঁরি-

ত্যজ্য শক্ষ ক বস্ত্রে পরিধায় ততঃ আসনোপরি উপবিশ্য বিধি-

বান কংক্কাপুর্াভি সখী ভয়াচম্যাদো।
জীগুবর্বাদি পঞ্চতত্বান, প্রণমেও, |

শ্ীগুকক্যো নমঃ পরম

ৃগুকভ্যো নমঃ প্রীপরাৎ্পর গুকভ্যোনমঃশ্রীপরমেষি গুকত্যো নমঃ।

কুচ চৈতন্য চন্দ্রায় নসঃ। . ্রীনিভ্যাননদ চন্দ্র নম: শ্রীঅদ্বৈত
চন্দ্রা নমঃ। শ্রীগদাধরায় নম শ্্ীপ্রীবাসাদি ভক্ত বৃন্দেত্যো নমঃ
শ্রীরাধাকঞ্$ ভ্যাৎনমঃ। শ্রীকুঞ্জ পরিবারেভ্যো নমঃ।

ততঃ শ্রী

পুজা্থে শ্রগুরোর।জ্ঞ৷ গৃতিত্বা ক্রমে নৈব তত্রভ্য বিথিঃ। ভব্রাদো

রবদাবনে যয়ুনা তটে শ্রীযোগপীঠে শ্রীকপ্পরৃক্ষ মূলে শ্রীমনি
মন্দিরে শ্রীরত্ব সিংহাসনে গোঁপীগণ সেবিততং শ্রারাধয়াসহ প্রীগেএ ধ্যায়েৎ।

..এতিঙ্গ্যানং থা ত্রিভঙ্গ ললিভ শ্যামং বেশ, গীত,পরায়ণং।
ভজেহুং রাৰিকাযুক্তং দ্বিভূজং নন্দনন্দনং।

. শ্রীরাধ্যাত্যানং। তণ্তহেম প্রভাং চাক কুস্তলে রঙ্গ ম্িকাং
শরচ্চিন্্ মুখীং নিত্যাৎ চকোরীৎ চঞ্চলেক্ষণাং। _ বিশ্বাধর স্মিত,

_জ্যোৎনা জগজ্জীবন দায়িকাং। চারন্রত সতনালন্ি মুক্তা দাম স্থুশো-,

-ভিভাৎ। ক্ষীনমধ্যাং পৃপু শ্রোণীং কিস্ষিনী জাল মণ্িতাং।,
. জখীনাৎ গণমধাস্থাং সর্বাভরণ ভুঁযিতাং।:কষ্ট পা্থস্থিতাং

্ার্ঘন কৌয়াঁণ |

|

৬

কষ ঠরেমৈক বিগ্রহা। আনন্দ বস সংষগ্ন“কিশোরী মাশ্রযাং
ভর্জে।

ততঃ কাম বীজৎ দশধা জপেহ।

যুলমন্জ সাতাৎপর্য কথনং। প্রণবাদি চচডুর্ান্থৎ দেবনাম মথোস্বকং। পূজা মন্ত্র মিদং প্রোন্ি* সর্বত্রাচ্চন কর্মাণি। যথা শাক,

পচারেণ পূজয়েৎ যখ! এভৎ পাদাং ইদ মধ্য এষ খ্বন্ধঃ এভৎ

পুষ্পং এষধপঃ এবদীপঃ এভন বোদাং ইদম/চ মনীয়ং শ্রীরধারুষ্কাভাং নমঃ। ইডি ক্রেমেণ পূজয়েং) ততঃ যুলযন্ত্রং অফৌত্বর
শতং জণ্ড) ততঃ জপ সমর্পনং যন্তরং পঠেৎ যখা। গুষ্াাদি গুছ্যং
গোগ্তাতং গৃহানল্মৎ কত জপং। সিদিভ
বতুভৎসর্কং তপ্রসাদ'ৎ তবযিস্থিরী। ইতি পঠিত্ব জল* দদ্যাৎ ।
অথশরণাঁপত্বি।

ভবান্মি রাখিকা কাস্তর কর্দণামনসাগিরা।

রুষ্ণ কাস্তে ভবৈবাশ্মি সববামের গতীমম । ততঃ স্তবপাঠঃ।
সদেপাস্য ইতাদি। ততো গুর্বাদীন প্রণমেৎ |ততঃ প্রচক্ষিণং
কুর্ধাৎ। ততঃ ওলসাৎ

জল

প্রদানং কুর্ষ্যাৎ ভম্মস্ত্ে সা ।

গোবিন বল্পভাঁং দেবাং জগচ্চৈ তনা কারিনীং। জাঁপয়ামি জগন্ধাত্রীং
রুষ্ণ ভক্তি প্রদায়িনীং । ততঃ তুলসীত প্রণযেৎ।

সর্বদেধ ভকমুলে বিচিত্র মণি মণ্ডপে ।

তক্াস্ত্রো যথা।

রতু সিংহাসনে দেবি বৃদ্দা দেবি নমামাছং। অথ তুলসীন্তবঃ।
তুলসী অর্ধ তুতানাং মহাপাতক নাশিনী। অপবগর্রদে দেবি:
বৈষ্বানাং গ্রিয়েষদ।। অতো সম্ভা বভীচৈর ব্রেভাযাং মানবী-

খঁরি। হাপরে অবতীর্ণাসি বৃন্দাত' ভুলমী কলো। ভন্টোষ্করি

$

'অর্চন ফৌসুদী।

নাম যহামন্ত্র বথাশক্তিজ পেৎ। ততো মহাপ্রসাদ ডৌজনাদিকং,

কুষ্যাৎ .
হরিউক্কি বিলাসেন্দোঃ কৌয়ুদী সস্পরূপিনী ।

অভোর্চচন কৌমুদী সাঁদজ্ছানধবাস্ত নাশিনী
লমাপ্তিমগ্লাৎ।
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