াদশেজািতলোম্
{॥ াদশেজািতলোম্ ॥}
সৗরােদেশ িবশেদঽিতরেম জািতম যং চকলাবতংসম্ ।
ভিদানায কৃপাবতীণ ং তং সামনাথং শরণং পেদ ॥ ১॥

ীৈশলশৃ ে িববু ধািতসে তু লািতু েঽিপ মু দা বসম্ ।
তমজু নং মিকপূ বেমকং নমািম সংসারসমু েসতু ম্ ॥ ২॥

অবিকাযাং িবিহতাবতারং মু িদানায চ সনানাম্ ।
অকালমৃ েতাঃ পিররণাথ ং বে মহাকালমহাসু েরশম্ ॥ ৩॥

কােবিরকানম দেযাঃ পিবে সমাগেম সনতারণায ।
সৈদবমাাতৃ পু ের বসেমাারমীশং িশবেমকমীেড ॥ ৪॥

পূ েবের িলকািনধােন সদা বসং িগিরজাসেমতম্ ।
সু রাসু রারািধতপাদপং ীৈবদনাথং তমহং নমািম ॥ ৫॥

যােম সদে নগেরঽিতরেম িবভূ িষতাং িবিবৈধ ভাৈগঃ ।
সিমু িদমীশেমকং ীনাগনাথং শরণং পেদ ॥ ৬॥

মহািপাে চ তেট রমং সূ জমানং সততং মু নীৈঃ ।
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সু রাসু ৈরয  মেহারগাৈঢঃ কদারমীশং িশবেমকমীেড ॥ ৭॥

সহািশীেষ িবমেল বসং গাদাবিরতীরপিবেদেশ ।
যশ নাৎপাতকমা নাশং যািত তং কমীশমীেড ॥ ৮॥

সু তাপণ ীজলরািশেযােগ িনবধ সতু ং িবিশৈখরসংৈখঃ ।
ীরামচেণ সমপতং তং রােমরাখং িনযতং নমািম ॥ ৯॥

যং ডািকিনশািকিনকাসমােজ িনেষবমাণং িপিশতাশৈন ।
সৈদব ভীমািদপদিসং তং শরং ভিহতং নমািম ॥ ১০॥

সানমানবেন বসমানকং হতপাপবৃ ম্ ।
বারাণসীনাথমনাথনাথং ীিবনাথং শরণং পেদ ॥ ১১॥

ইলাপু ের রমিবশালেকঽিন্ সমু সং চ জগেরণম্ ।
বে মেহাদারতরভাবং ঘৃ েরাখং শরণম্ পেদ ॥ ১২॥

জািতম যাদশিলকানাং িশবানাং ািমদং েমণ ।
াং পিঠা মনু েজাঽিতভা ফলং তদােলাক িনজং ভেজ ॥

॥ ইিত াদশ জািতলোং সূ ণম্ ॥
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