ী সোষী মাতা চালীসা
{॥ ী সোষী মাতা চালীসা ॥}
দাহা
বৌং সোষী চরণ িরি-িসি দাতার ।
ধান ধরত হী হাত নর ঃখ সাগর স পার ॥

ভন কা সোষ দ সোষী তব নাম ।
কৃপা কর জগদ অব আযা তের ধাম ॥

জয সোষী মাত অনূ পম । শাি দািযনী প মেনারম ॥

সু র বরণ চতু ভু জ পা । বশ মেনাহর লিলত অনু পা ॥

তার প মনহারী । মাঁ তু হারী ছিব জগ স নারী ॥

িদব পা আযত লাচন । দশ ন স হা সংকট মাচন ॥

জয গেণশ কী সু তা ভবানী । িরি-িসি কী পু ী ানী ॥

অগম অেগাচর তু হরী মাযা । সব পর কেরা কৃপা কী ছাযা ॥
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নাম অেনক তু হাের মাতা । অিখল িব হ তু মেকা ধাতা ॥

তু মেন প অেনেকাং ধাের । কা কিহ সেক চির তু হাের ॥

ধাম অেনক কহাঁ তক কিহেয । সু িমরন তব করেক সু খ লিহেয ॥

িবাচল মং িববািসনী । কােটর সরতী সু হািসনী ॥

কলকে মং তূ হী কালী ।  নািশনী মহাকরালী ॥

সল পু র বচরা কহাতী । ভজেনাং কা ঃখ িমটাতী ॥

ালা জী মং ালা দবী । পূ জত িনত ভ জন সবী ॥

নগর ব_ঈ কী মহারানী । মহা লী তু ম কলাণী ॥

মরা মং মীনাশী তু ম হা । সু খ খ সবকী সাশী তু ম হা ॥

রাজনগর মং তু ম জগদে । বনী ভকালী তু ম অে ॥

পাবাগঢ মং গ মাতা । অিখল িব তরা যশ গাতা ॥
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কাশী পু রাধীরী মাতা । অপূ ণ নাম সু হাতা ॥

সবন কেরা কলাণী । তু হীং শারদা অমৃ ত বাণী ॥

তু হরী মিহমা জল মং থল মং । ঃখ দাির সব মেটা পল মং ॥

জেত ঋিষ ঔর মু নীশা । নারদ দব ঔর দেবশা ।
ইস জগতী ক নর ঔর নারী । ধান ধরত হং মাত তু হারী ॥

জাপর কৃপা তু হারী হাতী । বহ পাতা ভি কা মাতী ॥

ঃখ দাির সংকট িমট জাতা । ধান তু হারা জা জন ধাতা ॥

জা জন তু হরী মিহমা গাৈব । ধান তু হারা কর সু খ পাৈব ॥

জা মন রােখ  ভাবনা । তাকী পূ রণ কেরা কামনা ॥

কুমিত িনবাির সু মিত কী দাী । জযিত জযিত মাতা জগধাী ॥

বার কা িদবস সু হাবন । জা ত কের তু হারা পাবন ॥

ড ছােল কা ভাগ লগাৈব । কথা তু হারী সু েন সু নাৈব ॥
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

িবিধবত পূ জা কের তু হারী । িফর সাদ পােব ভকারী ॥

শি-সামরথ হা জা ধনেকা । দান-দিশণা দ িবন কা ॥

ব জগতী ক নর ঔ নারী । মনবাংিছত ফল পােবং ভারী ॥

জা জন শরণ তু হারী জােব । সা িনয ভব স তর জােব ॥

তু হেরা ধান কুমারী ধােব । িনয মনবাংিছত বর পাৈব ॥

সধবা পূ জা কের তু হারী । অমর সু হািগন হা বহ নারী ॥

িবধবা ধর ক ধান তু হারা । ভবসাগর স উতের পারা ॥

জযিত জযিত জয সকট হরণী । িব িবনাশন মংগল করনী ॥

হম পর সংকট হ অিত ভারী । বিগ খবর লা মাত হমারী ॥

িনিশিদন ধান তু হােরা ধাতা । দহ ভি বর হম কা মাতা ॥

যহ চালীসা জা িনত গােব । সা ভবসাগর স তর জােব ॥
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ী সোষী মাতা কী আরতী
জয সোষী মাতা, মযা জয সোষী মাতা ।
অপেন সবক জন কী সু খ্ সিত দাতা ।
মযা জয সোষী মাতা ।
সু র চীর সু নহরী মাঁ ধারণ কীেহা, মযা মাঁ ধারণ কীেহা
হীরা পা দমেক তন শৃ ংগার কীেহা, মযা জয সোষী মাতা ।
গ লাল ছটা ছিব বদন কমল সােহ, মযা বদন কমল সােহ
মংদ হঁ সত কণামিয িভু বন মন মােহ, মযা জয সোষী মাতা ।
ণ িসংহাসন বঠী চঁ বর ডু েল পাের, মযা চঁ বর ডু েল পাের
ধূ প্ দীপ মধু মবা, ভাজ ধের নাের, মযা জয সোষী মাতা ।
ড ঔর চনা পরম িয তা মং সংেতাষ িকেযা, মযা তা মং সোষ িকেযা
সংেতাষী কহলা_ঈ ভন িবভব িদেযা, মযা জয সোষী মাতা ।
বার িয মানত আজ িদবস সা হী, মযা আজ িদবস সা হী
ভ মংডলী ছা_ঈ কথা সু নত মা হী, মযা জয সোষী মাতা ।
মংিদর জগ মগ জািত মংগল িন ছা_ঈ, মযা মংগল িন ছা_ঈ
িবনয কেরং হম সবক চরনন িসর না_ঈ, মযা জয সোষী মাতা ।
ভি ভাবময পূ জা অংগীকৃত কীৈজ, মযা অংগীকৃত কীৈজ
জা মন বেস হমাের ইিত ফল দীৈজ, মযা জয সোষী মাতা ।
খী দিরী রাগী সংকট মু  িকেয, মযা সংকট মু  িকেয
ব ধন ধান ভের ঘর সু খ সৗভাগ িদেয, মযা জয সোষী মাতা ।
ধান ধের জা তরা বাঁ িছত ফল পােযা, মনবাঁ িছত ফল পােযা
পূ জা কথা বণ কর ঘর আন আেযা, মযা জয সোষী মাতা ।
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চরণ গেহ কী লা রিখেযা জগদে, মযা রিখেযা জগদে
সংকট তূ হী িনবাের দযামযী অে, মযা জয সোষী মাতা ।
সোষী মাতা কী আরতী জা কাঈ জন গােব, মযা জা কাঈ জন গােব
ঋি িসি সু খ সিত জী ভর ক পােব, মযা জয সোষী মাতা ।
{॥ ইিত॥}
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