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�ীকৃ�ায় নমঃ

�যসানী �দৱ �দত� সাগৰ মিথলা িতিনশ �তষি� বায়ু উতপিত �ভলা।। ��া িব�ু মেহ�ৰ চৰেণ জােৰা। িতিনশ
�তষি� বায়ুক পানী কেৰা।। হৰ বায়ু হৰ, �চৗষি� বায়ু পানী উিঠ পৰ।।*।। �কান �কান বায়ুৰ �কান �কান নাউ।
িতিনশ �তষি� বায়ুৰ আিদ জ�কথা কওঁ।। �সূতা বায়ু �না কাণ পািত।। �সূতী তই য়ািব �কান ঠাই। দহ অ�

বাি� �তাক কিৰেবা এক ঠাই।। জািৰেলা �সূতা বায়ু, আিজ মধ�া� �বলা। হৰ বায়ু হৰ, মহােদৱৰ চৰেণ
�চৗষি� বায়ু পানী কিৰ মােৰা।।*।। �পাড়া বায়ু, কােমাৰ বায়ু, �ৰ বায়ু, খােমাচা বায়ু, হৰ আ�কৰািল বায়ু,
বগৰা বায়ু, কািলকা বায়ু হৰ, হৰ বায়ু হৰ, আমুকাৰ �চৗষি� বায়ু পানী �ই পৰ।।*।। �ৰা জাত নাই মিজ�য়া
�পলাই, গভ�  নািভসম শৰীৰ �পােৰ �যেৱ। �চৗষি� বায়ুৰ আিজ জ�জািত কওঁ �তাৰ আমুকাৰ হৰ বায়ু হৰ
মহােদৱৰ চৰেণ পানী উিঠ পৰ।।*।। ি�পাত বায়ু, �তাৰ কওঁ জ�জািত। ি�দশ বায়ু �ন কাণ পািত।। �িদশূল
বায়ু, নািভশূল বায়ু �তাৰ কওঁ জ� জািত �না কাণ পািত। িবঘািল বা বাকিল বায়ু �তাৰ জােনা জ� জািত।

��া, িব�ু, মেহ�ৰৰ বচেন জািৰেলা �চৗষি� বায়ু পানী কিৰ কিৰ মােৰা।। হৰ বায়ু হৰ, ��া, িব�ু, মেহ�ৰ
বচেন �চৗষি� বায়ু ধিৰ ঘাৰ মুচিৰ মুচিৰ মােৰা।।*।। বায়ু জােৰা বায়ু ফুে�া বায়ু কেৰা পানী। কালকূট কুম�ৰ
বাণক কািট খ� খ� কােটা, অিবচাৰ বাণ কােটা, চ�ৰবাণ কােটা, চ�বাণ কােটা, অ�� বাণ কােটা, ঊ��বাণ

কােটা, কৰণবাণ কােটা, চ�ু, কণ� , ও�, িজ�া, সম শৰীৰ বাণ কােটা, ৰামৰ আ�ােয় কােটা, মহােদৱৰ
আ�ােয় কােটা, ��াৰ আ�ােয় কােটা, িব�ুৰ আ�ােয় কােটা, সবােকা ল�াৰ কিৰেলা পাৰ। িতিনশ �তষি�
বাণ কােটা, �লই মহাৰাজাৰ বায়ু বাণ কােটা, হৰ িবষ হৰ, কালকূট বায়ু জােৰা পানী �হ পৰ।।*।। ��ােয় �বদ
উ�াৰণ কিৰেলা �যেত বায়ুৰাজা আিস ঐেত �ভল� সা�াত। ��া িব�ু িকমেত জি�ল।। ��া �বােল �দৱী
মই �নােহা অিধকাৰী। মেহশত �সাধা বায়ু ম�ক উ�ািৰ।। আপুিন সুিধেব �গয়া ন�ভাৱ �ই। িকমেত জি�ল

বায়ু মেহেশ কিহেব বায়ুৰাজ সমুদায়।। �হন �িন �দৱী মহােদৱৰ পােশ �গলা। কৰেযাৰ কিৰ �দৱী সুিধবাক
�ললা।। �দৱী �বােল �িনেয়াক ম�মালা ধাৰী। বায়ু ম�ক ��া আচ� উ�ািৰ।। �দৱীেয় �সােধ মহােদৱৰ মুখ
চাই। বায়ু ম� উ�ািৰ �পলাইল� খায়। ধম�পাল বায়ু, িবলাপাল বায়ু, বীণাপাল বায়ুৰ নাও। ��ক সুমিৰ সাত
�হৰৰ বাট যাওঁ।। বায়ু মািৰ পানীকৃত� কিৰ থওঁ। �যিত�েণ বায়ুম� কিৰলা উ�াস।। �চধ� ভ�ৱন কাে�, �চধ�
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ভ�ৱন কি� �দৱগণ �ভলা মহা�াস।।*।। ��ত, িপশাচ, উট, ভালুক, হ�ী, নাগ, নািগনী, িসংিহনী, বািঘনী,
বৰাণী, প�ী, িপশাচী, ভািগ পলায়। বায়ুম� উ�ািৰয়া উলিসয়া মন। বায়ুৰাজা মেন বুিললা বচন।। অনু�ান

কিৰেলেস বুিলেলা বচন। অনু�ান �িনেয়াক পা� বৰ।। ��া� পাশক সেব যােয়াক স�ৰ। সুিধেব বচন
��াৰ পােশ �গলা।। বায়ুগণ �দিখ ��া সুিধবাক �ললা। অনু�ান বচনক বায়ুম� পাইলা। খ� খ� কিৰ সেব
�পলাইেলক খাই। হৰ বায়ু হৰ, জািৰেলা বায়ু খ� খ� �ই পৰ।।*।। আলিচয়া আকাশত �গৗৰীৰাজ ভাই।
মািৰলাহা �গৗৰী পােচ পথেত লগ পাই। �গৗৰী �বােল �না �মাৰ প�ভাই। সকাল িবষক মেন িচিনিবিহ তই।।
এিহ বুিল পােচ �গৗৰী পেথ চিল �গলা। হাজােৰক িবষক পথেত লাগ পাইলা। িবষ বি� বায়ুসেম �পলাই �সই
ঠাই। সকেলা িবষক মােন �পলাইলাহা খাই।। ��াৰ বচেন সেব িবষক খাইলা। সমে� বায়ুক পােচ তিহেত লাগ
�ললা।। �তিত�েণ �গয়া বায়ুক লাগ পাইলা। বায়ু ম� উ�ািৰয়া সবােক খাইলা।। হৰ িবষ হৰ জািৰেলা বায়ু,
পানী উিঠ পৰ।।*।। আকাশত �দেৱ পাইত� িল �ললা। বায়ু ম�ক সবাত �চাৰ কিৰলা। অ�� বায়ু, ঊ��বায়ু,
কামবায়ু, নািসকা, মািৰলা। অ�� বায়ু, ঊ��বায়ু, মািৰেব লািগলা। হাতত ত� িলয়া �লেলক বাণ। সমে� বায়ুক
পােচ কিৰলা িনয�াণ। থােন থােন �দৱগণ পলাইবাক �ললা। অ��  ম�ক ��া উ�াৰণ কিৰ �থলা। বায়ু ম�ক
মই উ�াৰণ কেৰা। �চৗষি� বায়ু মািৰ পানীকৃত� কেৰা।। মহােদৱৰ চৰেণ পিশয়া শৰণ।। �হন বায়ুম� মই কেৰা
উ�াৰণ।। বায়ু �বােল এেব মই �কলাসক যাওঁ, বায়ু িবষ বি� ��ত, িপশাচ, হৰা ম�কৰা কুম� গাঁিঠ চ�ৰচ�
�ৰাগ ব�ািধ িবচািৰয়া চাওঁ। পােচ �কলাসক লািগ �গলা। �কলাস সিহেত পােচ কি�বাক �ললা।। মহােদেৱ
�দেখ বায়ু �ভলা উপি�িত। আগবািঢ় বায়ুম�, কৰ� কাকূিত।। �সিহ সময়েত �দৱী আিস �ভলা। সকেল বায়ুক
�দৱী তিহেত �দিখলা।। অ�� ঃবায়ু, ঊ��বায়ু, কামবায়ু, কােমাৰাবায়ু, িশলাবায়ু, ৰখাবয়ু সি�নী বায়ুক মই
জািৰবাক �লেলা।। বায়ুক মািৰ অেনক ৰা�েস আিছেলক ৰ�া কিৰ। বা�ীিক ৰািখলা পায় �সই সময়ত।।
সীতাৰ গভ� ত দইু পু� �ভলা জাত।। বা�ীিক ৰািখলা দইুেকা মহা য� কিৰ। ঋিষ িশ�গণ সেম ফুেৰ �ীড়া

কিৰ।। পঢ়াইল� ঋিষ পােচ অেনক শা�ক। উ�ািৰল দইুজেন বায়ুৰ ম�ক। িবচািৰয়া চাওঁ, পােচ বায়ু
�কলাসক লািগ �গলা। অ�� বায়ু, ঊ�ূ�বায়ু অ�বায়ু, খ��ায়ু, আকাশীবায়ু, িপবতাবায়ু, পাতালী বায়ু, ৰসবায়ু,
খ�বায়ু, হািম বায়ু, �চৗষি� বায়ুক বায়ু মে� লাগ পাই। সবােকা ধিৰয়া আিন �পলাইেলক খাই।। বসবাসীৰ বায়ু
মািৰয়া �যেব �লেলা।। হৰ বায়ু �যেব মািৰবাক �লেলা।। মােৰােহা সবােকা মই আকােশ গই। জািৰেলা বায়ুক
ৰােখাতা �কেহা নাই। হৰ বায়ু হৰ, আকােশ হৰ, বায়ুমে� বায়ু জােৰা পানী উিঠ পৰ। হৰ হৰ �চৗষি� বায়ু হৰ
জািৰেলা বায়ু পানী উিঠ পৰ।।*।। আকাশত বায়ুম� উ�ািৰয়া �থেলা। �চৗষি� বায়ুক �যেব �খিদয়া �গেলা।।
বায়ুমে� বায়ু পাই মািৰবাক �ললা। �দিখ ���ােদেৱ বায়ুম� নাম �থলা।। অ�বায়ু মােৰা, দা�বায়ু মােৰা,
নািভবায়ু মােৰা, কণ�বায়ু মােৰা, িশৰবায়ু মােৰা, িশহৰা বায়ু মােৰা, চ�বায়ু মােৰা, চ�বায়ু মােৰা, খৰবায়ু মােৰা,
িপতবায়ু মােৰা, অ�বায়ু মােৰা, সম�বায়ু মােৰা, ধম�পাল বায়ু মােৰা, িবষবি� বায়ু মােৰা, �দববি� বায়ু মােৰা,
��াৰ চ� হািন মই বায়ুক মািৰেব �লেলা। এেতকেত বায়ুম� উ�াৰণ �কেলা, হৰ বায়ু হৰ, �মাৰ হােত �চৗষি�
বায়ু হৰ জািৰেলা বায়ু পানী উিঠ পৰ।।*।। �দৱৰাজা আিছলা গভ� ত, �চৗষি� বায়ু মািৰ কিৰেলা িনয�াণ। পােচ
বায়ুম� �দিখ মহাৰ� �ভলা। সপত সাগৰ পাৰ �িষবাক �ললা।। সকল বায়ুক �িষ িনবাৰণ �কলা।
কামবায়ু,িহয়াবায়ু, �শাপাবায়ু, অ�� -ঊ�� বায়ু, বাসাবায়ু, ি�য়াবায়ু, �পাড়াবায়ু, উভ�াবায়ু, বসুমতী বায়ু, �চৗষি�
বায়ু, ধম�ৰ আ�াপািল বায়ু মািৰবাক �ললা, �চৗষি� বায়ু দৰূ কিৰ জািৰেলা, বায়ু পানী উিঠ পৰ।।*।। ��ােয়

আচা� কিৰ আিছলা। সাতবাৰ সাতক পৰী�া কৰাইলা।। �সিহেবলা ��ােয় বায়ুক উ�ািৰলা, বায়ুক �দিখয়া
��া ৰ� �ভলা। আগবািঢ় বায়ু ৰাজাক মািতবাক �ললা। বায়ু আিস ��াৰ আগত িমিললা।। ��া �বােল
পােলা �সই সময়ত। সেব মািৰেলা নপেশাক আমুকাৰ গাত।। উ�াৰণ কেৰা বায়ুমে� চািলেলক গাৱ।।
িবষবি� বায়ুক মািৰ কিৰেলা িনয��াণ। ল�ািৰ বায়ু, হৰিম বায়ু, �চৗষি� বায়ু কিৰ আেছা বল বায়ুম� জািৰ সেব
কিৰেবা িনয��াণ। হৰ বায়ু হৰ জািৰেলা �চৗষি� বায়ু পানী উিঠ মৰ।।*।। ��া �বােল �িনেয়াক যত �দৱগণ।
সৃি� কিৰবাক লািগ �ই আেছ মন।। এেতকেত ��াম� ৰাজা মনৰ� �ভল। স�েৰ আ�া কিৰ সৃি� কিৰবাক



িদল।। ��াৰ বচেন সেব িশেৰাগত কিৰ। সৃি�ৰ মধ�ত পােচ �গেলক লৱিৰ।। সৃি�ক �য �স� �ভলা। ��ত
িপশাচগণ �িজবাক �ললা।। �িজলা সমে� ��ত িপশাচগেণ। বায়ুক �য �িজলা অনািদ ঈ�েৰ �যিত�েণ।।

মেন বায়ু ম�ক সুমিৰলা। অনািদ ঈ�ৰ বায়ু িদলা। ��ােদেৱ �বােল সেব �মাৰ �বাল ধৰা। �চৗষি� িদনক আিদ

কিৰ সৃি� কৰা।।বি� বায়ু, �সূতা বায়ু সেবও �ভলা �তিত�েণ। উিঠ বায়ু ম�ক ধিৰল, অ�� বায়ু, ঊ��বায়ু,
কামবায়ু পানী উিঠ পৰ।।*।। �মাৰ হােত যাক ত� িল �ললা ব�ুবায়ুক মািৰেলা লাগ পায়, অ��ক লািগয়া যাৰ ম�
চিল �গলা, অ�� ৰ বায়ুক সেব মািৰবাক �ললা।। মুখ হে� �িদক� সম� গাৱত। মািৰেলা সমে� নাই
আমুকাৰ গাত।। হৰ বায়ু হৰ, ইবাৰ আমুকাৰ �াণিপ� ৰ�া কৰ।।*।। ত� িম থাকা বায়ু িশৰত গাৱত চিৰ। মই
আেহা ��েসৱা কিৰ।। হৰ বায়ু হৰ, জািৰেলা বায়ু পানী উিঠ পৰ।।*।। ৰামচে� �দেখ হনুম� ব� �গলা। �দিখ
ৰামচ� অমৃত হােত পৰিশলা।। ৰামৰ হােত হনুম� বীৰ উিঠলা।। উিঠ হনুমে� ৰামৰ চৰণ পৰিশলা।
�যিত�েণ ৰামেদেৱ হােত পৰিশলা।। �িত নিত কিৰ ৰামৰ আেগ ৰিহলা। �দিখ ৰামেদেৱ হনুমানক বৰ িদলা।
�মাৰ বেৰ �হাৱা অজৰ অমৰ।। �যিত�েণ হনুম�ক বৰ িদলা। পৃিথৱীক লািগ হনুম� চিল �গলা।। িবপুল হােত
ধিৰেলােহা মই ফুলবাণ। মােৰােহা বায়ুক সেব কেৰােহা িনয��াণ।। পৃিথৱীৰ মেধ� আেছ বায়ু ম� বাণ। আগ বািঢ়
হনুমে� বুিললা বচন।। বায়ুম� মােত হনুম�ৰ মুখ চায়। বায়ুৰ িনিমে� ��ািদক পঠাইল�।। যত বায়ু আেছ

মােন পৃিথৱী মধ�ত। বাি� আিন িদেয়া সেবা আমাৰ হাতত। হনুমে� মােত বা ম� মুখ চাই। নাম হনুম� মই
বায়ুৰ তনয়।। �িন বায়ু মেন মহাে�ােধ �কল। মহাবীৰ হনুম�ক বাি� ��া নাগপােশ বাি�লা হা�ািৰ।
পৃিথৱীৰ বায়ু সব �থলা ব�ী কিৰ।। হৰ বায়ু হৰ, �মাৰ হােত হৰ জািৰেলা বায়ু পানী উিঠ মৰ।।*।। হনুমে�
�বােল ম� �িনেলক। নাগপােশ �মাক বাি�লাহা িক কাৰণ।। �হন �িন বায়ু ম� মহাে�াধ �ভলা। আগবািঢ়

হনুম�ক মািতবাক �ললা।। বায়ুম� �বােল �ন বায়ুৰ ন�ন। �তাৰ গেভ�  আেছ বায়ু এিত�ণ।। আমাৰ হাতত
িদেয়াক বাজ কিৰ। �তামাৰ আগত মই বুে�া �পট ভিৰ। �িন হনুম�ৰ �য মহাভয় �ভলা। �তিত�েণ সেব বায়ু
বাজ কিৰ িদলা।। অ�� বায়ু, ঊ��বায়ু, কামবায়ু, কােমাৰাবায়ু, ব�বায়ু, �ধাৱাবায়ু, নািসকাবায়ু, অ�বায়ু,
নৃপিতবায়ু, নাভাবায়ু, কূম�বায়ু, কােচাবায়ু, ��বায়ু, িপতবায়ু,নানাবায়ু, িনেৰাধবায়ু, মূিচ� তবায়ু, �শাষকবায়ু,
প�বায়ু, হনুম�ীবায়ু, ওেলাটাবায়ু, উিঠবায়ু, খােমাচাবায়ু, সেকাবায়ু, �তেত কিৰ আেছ বায়ু, বায়ু ম� জিুৰ

আেছ কেৰােহা িবনাশ।। হৰ বায়ু হৰ জািৰেলা �চৗষি� বায়ু পানী উিঠ পৰ।।*।। �গাসািঞৰ বচেন বায়ু �য
আিসেলক, �চৗষি� বায়ুক মািৰ খাই �পলাইেলক।। সকেলা িবষক বায়ু মে� মািৰ �থলা। অ�� িবষ, ঊ��িবষ,
কামিবষ, ৰাসলািবষ, জনিবষ, মনিবষ, কব�িবষ, �পাৰািবষ, হৰাকৰা িবষ, ম�কৰা িবষ, ��ৰ আ�া িশৰত
ধিৰ, জািৰবাক �ললা। �চৗষি� িবষক মািৰ পান কিৰ �থলা।। হৰ িবষ, ৰামৰ আ�ােয় হৰ, বায়ু িবষপানী উিঠ
মািৰবাক �ললা। বায়ু ম�ক ডেৰ িবষ দৰূক পলাইলা।। হিৰিবষ, খৰিবষ, আ�িবষ, দা�িবষ, চ�িবষ, ওৰিবষ,
আ�িবষ, জা�িবষ, িশৰিবষ, কপালিবষ, চ�ুিবষ, নািসকািবষ, কণ�িবষ, মুখিবষ, �িদিবষ, গ�িবষ, নািভিবষ,
�হ�িবষ, জা�িবষ, �ি�িবষ, আঁঠ�িবষ, �লফিবষ, �পাৰািবষ, ওলৰািবষ, হ�িবষ, পাৱিবষ, �চৗষি� িবষ বায়ু
মে� লাগ পাই। সমে� িবষ ধিৰ �পলাইেলক খায়।। ভয় পাই কি�বাক �ললা সেব িবষ। পলাইলা সমে� িবষ
�গলা দেশািদশ।। ��ৰ আ�াক মই িশৰত �য ধিৰ কুম� িবষগণ মােৰা উ� কিৰ।। সমে� িবষক ধিৰ মািৰবা
�য �গলা। বায়ু মে� ব�ািধ সব িবচািৰেব �ললা।। যত যত ব�ািধ সেব গাত ধিৰ আেছ। কালধ�� বায়ুমে�
মািৰেলক পােচ।। ধ�� আ�া পািল বায়ু মািৰবাক �লেলা। �পাৰা বায়ু মািৰ িবষ, পানী কিৰ �থেলা। হৰ বায়ু হৰ
বায়ু মে� িবষ মােৰ পানী উিঠ পৰ।।*।।
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