
লক্ষ্মী সহস্রনাম স্তাত্রম 
 
 
নাম্াাং সাশ্ট সহস্রাং চ ব্রূহহ গাগ্য় মহামতে 
মহা লক্শ্ম্্া মহা স্েব্্া ভুহি মুি্ অর্য় হসদ্ধতে ১ 
 
গাগ্য় উব্াচ 
সনে কুমারম আসীনাং দ্বােআহেে্ সহিভম  
অপচ্চন স্োহগতনা ভি্া স্োহগনাম অর্য় হসদ্ধতে ২  
 
সব্য় স্লৌহকক কময়তভ্া হব্মুিানাাং হহোে বব্  
ভুহি মুহি প্রোং জপ্ম অনু ব্রূহহ েোহনতে ৩  
 
সনত্কুমার ভগব্ন সব্য়তঝা ’হস হব্এশেঃ 
আহতক্ হসদ্ধতে ননাাং হক্শ্মশপ্র েময়ার্য় সােনম ৪  
 
হিে্হি মানব্াঃ সতব্য় েনা ভাতব্ন স্কব্লম 
হসদ্ধ্হি েহনতো ’ন্স্ বনব্ েময়ার্য় কামনাহ ৫  



 
োহরদ্র্্ ধ্বাংহসনী নাম স্কন হব্ে্া প্রকীহেয় ো  
স্কন ব্া ব্রহ্ম হব্ে্াহপ স্কন মেু্ হব্নাইনী ৬  
 
সব্য়াসাাং সার ভূতেকা হব্ে্ানাাং স্কন কীহেয় ো 
প্রে্ক্শ্মশ হসহদ্ধো ব্রহ্মন োম আচক্শ্মব েোহনতে ৭ 
 
সনত্কুমার উব্াচ 
সােু পশ্টাং মহা ভাগাহ সব্য় স্লাক হহতেহশণঃ 
মহোম এশ েময় চ নাতন্শাম ইহে স্ম মহেঃ ৮ 
 
ব্রহ্ম হব্শ্ণু মহাতেব্ মতহন্দ্রাহে মহাত্মহভঃ 
সতরািাং কর্োম েে্ লক্ষ্মী নাম সহস্রকম ৯ 
 
েতস্াচ্চারণ মাতত্রণ োহরদ্র্্ান মুচ্তে নরঃ 
হকাং পুনস েজ জপাজ জাপী সতব্য়শ্টার্য়ান অব্াপু্নোে ১০ 
 
অর্ সঘ্কল্পঃ 



অস্ রী লক্ষ্মী হেব্্ সহস্র নাম স্তাত্র মহামন্ত্রস্ 
আনন্দ কেয়ম হচক্লীতেহন্দরা সুোেতো মহাত্মাতনা মহশয়েঃ, 
অনুশ্টুপ চন্দঃ, হব্শ্ণুমাো অহিঃ, মহা লক্ষ্মীঃ পরা স্েব্ো, 
রী মহা লক্ষ্মী প্রসাে দ্বারা সতব্য়শ্টার্য় হসদ্ধ্তর্য় জতপ 
হব্হনতোগঃ 
 
অর্ ে্ানম 
পদ্মনাভ হপ্রোাং স্েব্ীাং পদ্মাক্শ্মশীাং পদ্মব্াহসনীম  
পদ্মব্ক্ত্াাং পদ্মহতাাং ব্তন্দ পদ্মাম অহর হনঅম ১ 
 
পূতণয়নু্দ ব্েনাাং হেব্্ রত্না ভরণ ভূহশোম 
ব্রো ভে হতাঢ্াাং ে্াতেচ চন্দ্র সতহােরীম ২ 
 
ইচ্চা রূপাাং ভগব্েঃ সহচ্চোনন্দ রূহপণীম  
সব্য়ঝাাং সব্য় জননীাং হব্শ্ণু ব্ক্শ্মশস স্থলা লোম 
েোলুম অহনঅাং ে্াতেে সুি হসহদ্ধ স্বরূহপণীম ৩  
 
অর্ লক্ষ্মী সহস্রনাম স্তাত্রম 



হনে্াগোনি হনে্া নহন্দনী জনরঝ্জনী  
হনে্ প্রকাইনী বচব্ স্বপ্রকাঅ স্বরূহপণী ১ 
 
মহা লক্ষ্মীর মহা কালী মহা কন্া সরস্বেী  
স্ভাগ বব্ভব্ সন্ধাত্রী ভিানুগ্রহ কাহরণী ২  
 
ঈআব্াস্া মহা মাো মহাতেব্ী মতহব্রী  
হতেিা পরমা অহির মােকা ব্ীজ রূহপণী ৩  
 
হনে্ানন্দা হনে্ স্ব্াো নাহেনী জন স্মাহেনী 
সে্ প্রে্েনী বচব্ স্বপ্রকাআত্ম রূহপণী ৪  
 
হত্রপুরা বভরব্ী হব্ে্া হাংসা ব্াগীব্রী ইব্া  
ব্াতেব্ী চ মহা রাহত্রঃ কাল রাহত্রস হত্রতলাচনা ৫  
 
ভদ্র্কালী করালী চ মহাকালী হেতলাত্তমা  
কালী করাল ব্ক্ত্ািা কামাক্শ্মশী কামো উভা ৬  
 



চহিকা চি রুতপআ চামুিা চক্র োহরণী  
বত্রতলাক্ জহেনী স্েব্ী বত্রতলাক্ হব্জতোত্তমা ৭  
 
হসদ্ধ লক্ষ্মীঃ হক্রো লক্ষ্মীর স্মাক্শ্মশ লক্ষ্মীঃ প্রসাহেনী  
উমা ভগব্েী েগুয়া চান্দ্রী োক্শ্মশােণী ইব্া ৮  
 
প্রে্হঘ্গরা েরাতব্লা স্লাকমাো হহরহপ্রো  
পাব্য়েী পরমা স্েব্ী ব্রহ্ম হব্ে্া প্রোহেনী ৯  
 
অরূপা ব্হু রূপা চ হব্রূপা হব্ব্ রূহপণী  
পঝ্চ ভূোহত্মকা ব্াণী পঝ্চ ভূোহত্মকা পরা ১০  
 
কালী-মা পহঝ্চকা ব্াগ্মী হহব্ঃ প্রে্হে স্েব্ো 
স্েব্ মাো সুতরআনা স্েব্ গভয় া ’হিকা েহেঃ ১১ 
 
সঘ্ি্া জাহেঃ হক্রো অহিঃ প্রকহের স্মাহহনী মহী  
েঝ হব্ে্া মহা হব্ে্া গুহ্ হব্ে্া হব্ভাব্রী ১২  
 



স্জ্াহে্েী মহা মাো সব্য় মন্ত্র ফল প্রো  
োহরদ্র্্ ধ্বাংহসনী স্েব্ী হেে গ্রহি স্ভহেনী ১৩  
 
সহস্রাহেে্ সঘ্কাআ চহন্দ্রকা চন্দ্র রূহপণী  
গােত্রী স্সাম সমূ্ভহেঃ সাহব্ত্রী প্রণব্াহত্মকা ১৪  
 
অঘ্করী বব্শ্ণব্ী ব্রাহ্মী সব্য় স্েব্ নমস্কো 
স্সব্্ েগুয়া কুতব্রাক্শ্মশী কর ব্ীর হনব্াহসনী ১৫  
 
জো চ হব্জো বচব্ জেিী চাপরাহজো  
কুহিকা কাহলকা আস্ত্রী ব্ীণা পুতক োহরণী ১৬  
 
সব্য়ঝ অহিঃ রী অহির ব্রহ্ম হব্শ্ণু ইব্াহত্মকা  
ইডা হপঘ্গহলকা মে্া মণালী েন্তু রূহপণী ১৭  
 
েতঝআনী প্রর্া েীক্শ্মশা েহক্শ্মশণা সব্য় স্মাহহনী  
অশ্টাঘ্গ স্োহগনী স্েব্ী হনব্য়ীজ ে্ান স্গাচরা ১৮  
 



সব্য় েীর্য় হস্থো উদ্ধা সব্য় পব্য়ে ব্াহসনী  
স্ব্ে আস্ত্র প্রভা স্েব্ী শড অঘ্গাহে পে ক্রম ১৯ 
 
ইব্া োত্রী উভানন্দা েঝ কময় স্বরূহপণী 
ব্রহেনী স্মনকা স্েব্ী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মচাহরণী ২০ 
 
একাক্শ্মশর পরা োরা ভব্ ব্ন্ধ হব্নাইনী  
হব্ব্ম্ভরা েরাোরা হনরাোরাহেক স্বরা ২১ 
 
রাকা কুহূর অমাব্াস্া পূহণয়মা ’নুমেী েু্ হেঃ 
হসনীব্ালী ইব্া ব্ো বব্ব্তেব্ী হপঅহঘ্গলা ২২  
 
হপপ্পলা চ হব্আলাক্শ্মশী রতক্শ্মশাঘ্নী ব্হশ্ট কাহরণী 
েশু্ট হব্দ্র্াহব্ণী স্েব্ী সতব্য়াপদ্র্ব্ নাইনী ২৩  
 
আরো অর সন্ধানা সব্য় অস্ত্র স্বরূহপণী  
েুদ্ধ মে্ হস্থো স্েব্ী সব্য় ভূে প্রভঝ্জনী ২৪  
 



অেুদ্ধা েুদ্ধ রূপা চ আিা আহি স্বরূহপণী  
গঘ্গা সরস্বেী স্ব্ণী েমুনা নময়োপগা ২৫  
 
সমুদ্র্ ব্সনা ব্াসা ব্রহ্মাি স্রাহণ স্মিলা  
পঝ্চ ব্ক্ত্া েঅ ভুজা উদ্ধ স্ফহটক সহিভা ২৬  
 
রিা কশ্ণা হসো পীো সব্য় ব্ণয়া হনরীব্রী  
কাহলকা চহক্রকা স্েব্ী সে্া েু ব্টুকা হস্থো ২৭ 
 
েরুণী ব্ারুণী নারী স্জ্শ্ঠা স্েব্ী সুতরব্রী 
হব্ব্ম্ভরা েরা কত্রয়ী গলাগয়ল হব্ভঝ্জনী ২৮ 
 
সন্ধ্া রাহত্রর হেব্া স্জ্াত্না কলা কাশ্ঠা হনতমহশকা 
উব্য়ী কাে্ােনী উভ্রা সাংসারাণয়ব্ োহরণী ২৯  
 
কহপলা কীহলকা ’ওকা মহেকা নব্মহেকা  
স্েহব্কা নহন্দকা আিা ভহঝ্জকা ভে ভহঝ্জকা ৩০  
 



স্কৌইকী বব্হেকী স্েব্ী স্সৌরী রূপাহেকাহেভা  
হেগ ব্স্ত্রা নব্ ব্স্ত্রা চ কন্কা কমতলাদ্ভব্া ৩১ 
 
রীঃ স্সৌম্ লক্শ্মশণােীেেগুয়া সূত্র প্রতব্াহেকা 
রদ্ধা স্মো কহেঃ প্রঝা োরণা কাহির এব্ চ ৩২  
 
রুহেঃ স্মহের েহের েন্া ভূহের ইহশ্টর মনীহশণী 
হব্রহির ব্্াহপনী মাো সব্য় মাো প্রভঝ্জনী ৩৩  
 
মতহন্দ্রী মহন্ত্রণী হসাংহী স্চন্দ্র জাল স্বরূহপণী  
অব্স্থা ত্রে হনমুয়িা গুণ ত্রে হব্ব্হজয় ো ৩৪  
 
ঈশণ ত্রে হনমুয়িা সব্য় স্রাগ হব্ব্হজয় ো  
স্োহগ ে্ানাি গম্া চ স্োগ ে্ান পরােণা ৩৫  
 
ত্রেী ইিা হব্এশঝা স্ব্োি ঝান রূহপণী  
ভারেী কমলা ভাশা পদ্মা পদ্মব্েী কহেঃ ৩৬ 
 



স্গৌেমী স্গামেী স্গৌরী ঈআনা হাংস ব্াহনী  
নারােণী প্রভা োরা জাহ্নব্ী অঘ্করাত্মজা ৩৭  
 
হচত্র ঘণ্টা সুনন্দা রীর মানব্ী মনু সম্ভব্া  
তহম্ভনী স্ক্শ্মশাহমণী মারী ভ্রাহমণী অত্রু মাহরণী ৩৮  
 
স্মাহহনী স্দ্বহশণী হব্রা অতঘারা রুদ্র্ রুহপণী  
রুতদ্র্কােইনী পুণ্া কল্াণী লাভ কাহরণী ৩৯  
 
স্েব্ েগুয়া মহা েূো স্বপ্ন েগুয়া অশ্টতভরব্ী  
সূেয় চন্দ্রাহি রূপা চ গ্রহ নক্শ্মশত্র রূহপণী ৪০  
 
হব্নু্দ নাে কলা েীো হব্নু্দ নাে কলাহত্মকা 
েঅ ব্ােু জো কারা কলা স্শাডঅ সাংেুো ৪১  
 
কােপী কমলা স্েব্ী নাে চক্র হনব্াহসনী 
মডা োরা হস্থরা গুহ্া স্েহব্কা চক্র রূহপণী ৪২ 
 



অহব্ে্া আব্য়রী ভুঝ্জা জম্ভাসুর হনব্হহয়ণী  
রী কাো রী কলা উভ্রা কময় হনমূয়ল কাহরণী ৪৩  
 
আহে লক্ষ্মীর গুণা োরা পঝ্চ ব্রহ্মাহত্মকা পরা 
রুহের ব্রহ্ম মুিা ব্াসা সব্য় সম্পহত্ত রূহপণী ৪৪  
 
মে সঝ্জীব্নী বমত্রী কাহমনী কাম ব্হজয় ো  
হনব্য়াণ মাগয়ো স্েব্ী হাংহসনী কাইকা ক্শ্মশমা ৪৫ 
 
সপেয়া গুহণনী হভিা হনগুয়ণা িহিো উভা 
স্বাহমনী স্ব্হেনী অক্া আিরী চক্র োহরণী ৪৬ 
 
েহিনী মুহিনী ব্্াঘ্রী ইহিনী স্সাম সাংহহেঃ 
হচিামহণ হচোনন্দা পঝ্চ ব্াণাগ্র স্ব্াহেনী ৪৭  
 
ব্াণ স্রহণঃ সহস্রাক্শ্মশী সহস্র ভুজ পােকুা  
সন্ধ্াব্হলস হত্রসন্ধ্াি্া ব্রহ্মাি মহণ ভূশণা ৪৮ 
 



ব্াসব্ী োরুণী স্সনা কুহলকা মন্ত্র রঝ্জনী  
হজে প্রাণ স্বরূপা চ কািা কাম্ ব্র প্রো ৪৯  
 
মন্ত্র ব্রাহ্মণ হব্ে্ার্য়ী নাে রূপা হহব্্েী  
আর্ব্য়হনঃ রুহেঃ ঊন্া কল্পনা ব্হজয় ো সেী ৫০  
 
সত্তা জাহেঃ প্রমা ’স্মো প্রহমহেঃ প্রাণো গহেঃ 
অব্ণয়া পঝ্চ ব্ণয়া চ সব্য়ো ভুব্তনব্রী ৫১  
 
বত্রতলাক্ স্মাহহনী হব্ে্া সব্য় ভত্রয়ী ক্শ্মশরাক্শ্মশরা 
হহরণ্ ব্ণয়া হহরণী সতব্য়াপদ্র্ব্ নাইনী ৫২  
 
বকব্ল্ পেব্ী স্রিা সূেয় মিল সাংহস্থো 
স্সাম মিল মে্ স্থা ব্হহ্ন মিল সাংহস্থো ৫৩  
 
ব্ােু মিল মে্ স্থা স্ব্্াম মিল সাংহস্থো 
চহক্রকা চক্র মে্ স্থা চক্র মাগয় প্রব্হেয় নী ৫৪  
 



স্কাহকলা কুল চতক্রআ পক্শ্মশহেঃ পহঘ্ি পাব্নী  
সব্য় হসদ্ধাি মাগয় স্থা শড ব্ণয়া ব্র ব্হজয় ো ৫৫  
 
অর রুদ্র্ হরা হন্ত্রী সব্য় সাংহার কাহরণী 
পুরুশা স্পৌরুশী েুহশ্টঃ সব্য় েন্ত্র প্রসূহেকা ৫৬ 
 
অেয় নারীব্রী স্েব্ী সব্য় হব্ে্া প্রোহেনী  
ভাগয়ব্ী ভূজুশী হব্ে্া সতব্য়াপহনশো হস্থো ৫৭  
 
স্ব্্াম স্কআহিল প্রাণা পঝ্চ স্কাঅ হব্লক্শ্মশণা 
পঝ্চ স্কাআহত্মকা প্রে্ক পঝ্চ ব্রহ্মাহত্মকা ইব্া ৫৮ 
 
জগজ জরা জহনত্রী চ পঝ্চ কময় প্রসূহেকা 
ব্াগ স্েব্্া ভরণা কারা সব্য় কাম্ হস্থো হস্থহে ৫৯ 
 
অশ্টা েঅ চেুঃ শহশ্ট পীহঠকা হব্ে্ো েুো  
কাহলকা কশয়ণ োমা েহক্শ্মশণী হকিতরব্রী ৬০  
 



স্কেকী মহেকা ’ওকা ব্ারাহী েরণী ধ্রুব্া  
নারহসাংহী মতহাগ্রাস্া ভিানাম আহেয়  নাইনী ৬১  
 
অিব্য়লা হস্থরা লক্ষ্মীর জরা মরণ নাইনী  
রী রহঝ্জো মহাকাো স্সাম সূেয়াহি স্লাচনা ৬২  
 
অহেহের স্েব্মাো চ অশ্ট পুত্রা অশ্ট স্োহগনী  
অশ্ট প্রকহের অশ্টাশ্ট হব্ভ্রাজে হব্কো কহেঃ ৬৩  
 
েহুভয় ক্শ্মশ ধ্বাংহসনী স্েব্ী সীো সে্া চ রুহিণী 
ি্াহেজা ভাগয়ব্ী স্েব্ী স্েব্ স্োহনস েপহস্বনী ৬৪  
 
আকম্ভরী মহাওণা গরুতডাপহর সাংহস্থো  
হসাংহগা ব্্াঘ্রগা স্েব্ী ব্ােুগা চ মহাহদ্র্গা ৬৫  
 
অকারা হেক্শ্মশ কারািা সব্য় হব্ে্াহে স্েব্ো 
মন্ত্র ব্্াি্ান হনপুণা স্জ্াহেঃ আতস্ত্রক স্লাচনা ৬৬  
 



ইডা হপঘ্গহলকা মে্া সুশুম্া গ্রহি স্ভহেনী  
কাল চক্রা রতোতপো কাল চক্র স্বরূহপণী ৬৭  
 
বব্আরেী মহে স্রশ্ঠা ব্হরশ্ঠা সব্য় েীহপকা  
বব্নােকী ব্রাতরাহা স্রাহণ স্ব্লা ব্হহব্য়হলঃ ৬৮  
 
জহিনী জহম্ভণী জম্ভ কাহরণী গণ কাহরকা  
অরণী চহক্রকানিা সব্য় ব্্াহে হচহকত্সকী ৬৯ 
 
স্েব্কী স্েব্ সাংকাআ ব্াহরহেঃ করুণা করা  
অব্য়রী সব্য় সম্পিা সব্য় পাপ প্রভঝ্জনী ৭০  
 
এক মাত্রা হদ্ব মাত্রা চ হত্র মাত্রা চ ের্া ’পরা  
অেয় মাত্রা পরা সূক্শ্ম্া সূক্শ্ম্ার্য়ার্য় পরা ’পরা ৭১  
 
একব্ীরা হব্এশাি্া শশ্ঠী স্েব্ী মনহস্বনী  
বনশ্কম্য়া হনশ্কলা স্লাকা ঝান কময়াহেকা গুণা ৭২ 
 



সব্ন্ধ্বানন্দ সতন্দাহা স্ব্্ামা কারা ’হনরূহপো 
গে্ পে্াহত্মকা ব্াণী সব্য়া লঘ্কার সাংেুো ৭৩ 
 
সােু ব্ন্ধ পে ন্াসা সতব্য়ৌতকা ঘহটকাব্হলঃ 
শট কময়া ককয় আ কারা সব্য় কময় হব্ব্হজয় ো ৭৪  
 
আহেে্ ব্ণয়া চাপণয়া কাহমনী ব্র রূহপণী 
ব্রহ্মাণী ব্রহ্ম সিানা স্ব্ে ব্াগীব্রী ইব্া ৭৫  
 
পুরাণ ন্াে মীমাাংসা েময় আস্ত্রাগম রুো  
সতে্া স্ব্েব্েী সব্য়া হাংসী হব্ে্াহে স্েব্ো ৭৬  
 
হব্তব্ব্রী জগদ্ধাত্রী হব্ব্ হনময়াণ কাহরণী 
বব্হেকী স্ব্ে রূপা চ কাহলকা কাল রূহপণী ৭৭  
 
নারােণী মহাতেব্ী সব্য় েত্তব প্রব্হেয় নী  
হহরণ্ ব্ণয় রূপা চ হহরণ্ পে সম্ভব্া ৭৮  
 



বকব্ল্ পেব্ী পুণ্া বকব্ল্ ঝান লহক্শ্মশো 
ব্রহ্ম সম্পহত্ত রূপা চ ব্রহ্ম সম্পহত্ত কাহরণী ৭৯  
 
ব্ারূণী ব্ারুণা রাে্া সব্য় কময় প্রব্হেয় নী  
একাক্শ্মশর পরা ’েুিা সব্য় োহরদ্র্্ ভহঝ্জনী ৮০  
 
পাআ অঘ্কুআহিো হেব্্া ব্ীণা ব্্াি্াক্শ্মশ সূত্র ভে 
এক মূহেয় স ত্রেী মূহেয় র মেু বকটভ ভঝ্জনী ৮১  
 
সাঘ্ি্া সাঘ্ি্ব্েী জ্বালা জ্বলিী কাম রূহপণী  
জাগ্রিী সব্য় সম্পহত্তঃ সুশুপ্তাতিশ্ট োহেনী ৮২  
 
কপাহলনী মহা োংস্ট্রা ভ্রুকুটী কুহটলাননা  
সব্য়া ব্াসা সুব্াসা চ ব্হে্ অহশ্ট চ অক্করী ৮৩  
 
চতন্দা গণ প্রহেশ্ঠা চ কল্মাশী করুণাহত্মকা  
চক্শ্মশু্েী মহাতঘাশা িড্গ চময় েরাঅহনঃ ৮৪ 
 



ইল্প বব্হচত্র্ হব্তে্াো সব্য়তোভদ্র্ ব্াহসনী  
অহচি্ লক্শ্মশণা কারা সূত্র ভাশ্ হনব্ন্ধনা ৮৫  
 
সব্য় স্ব্োর্য় সম্পহত্তঃ সব্য় আস্ত্রার্য় মােকা 
অকারা হেক্শ্মশ কারাি সব্য় ব্ণয় কে স্থলা ৮৬  
 
সব্য় লক্ষ্মীঃ সোনন্দা সারহব্ে্া সোইব্া 
সব্য়ঝা সব্য় অহি চ স্িচরী রূপ স্গাহরিো ৮৭  
 
অহণমাহে গুতণাতপো পরা কাশ্ঠা পরা গহেঃ 
হাংস েুি হব্মান স্থা হাংসারূডা অইপ্রভা ৮৮  
 
ভব্ানী ব্াসনা অহির আকহেস্থা ’হিলাহিলা  
েন্ত্র স্হেুর হব্হচত্রাঘ্গী স্ব্্াম গঘ্গা হব্তনাহেনী ৮৯ 
 
ব্শয়া চ ব্াহশয়কা বচব্ গ েজুস সাম রূহপণী 
মহা নেী নেী পুণ্া ’গণ্া পুণ্ গুণহক্রো ৯০ 
 



সমাহে গে লভ্ার্য়া স্রােব্্া স্বহপ্রো ঘণা 
নামাক্শ্মশর পরা স্েব্ী উপসগয় নিাহঝ্চো ৯১  
 
হনপাতোর উদ্বেী জঘ্ঘা মােকা মন্ত্র রূহপণী  
আঈনা চ অোনা চ হেশ্ঠিী োব্নাহেকা ৯২ 
 
লক্শ্মশ্ লক্শ্মশণ স্োগাঢ্া োে রূপ্ গণন আকহেঃ 
বসক রূপা বনক রূপা স্সন্দু রূপা েে আকহেঃ ৯৩  
 
সমাসেে হেো কারা হব্ভহি ব্চনাহত্মকা  
স্বাহা কারা স্বো কারা রী পে্ অেয়াঘ্গ নহন্দনী ৯৪  
 
গম্ভীরা গহনা গুহ্া স্োহন হলঘ্গােয় োহরণী  
এশ ব্াসুহক সাংতসব্্া চশালা ব্র ব্হণয়নী ৯৫  
 
কারুণ্া কার সম্পহত্তঃ কীল কন মন্ত্র কীহলকা 
অহি ব্ীজাহত্মকা সব্য় মতন্ত্রশ্টা ক্শ্মশে কামনা ৯৬  
 



আতিেী পাহর্য়ব্া আপ্া ব্ােব্্া স্ব্্াম স্কেনা  
সে্ ঝানাহত্মকা ’নন্দা ব্রাহ্মী ব্রহ্ম সনােনী ৯৭  
 
অহব্ে্া ব্াসনা মাো প্রকহেঃ সব্য় স্মাহহনী  
অহির োরণ অহি চ হচে অহচচ চহি স্োহগনী ৯৮ 
 
ব্ক্ত্ারুণা মহা মাো মরীহচর মে মহেয়নী  
হব্রাট স্বাহা স্বো উদ্ধা নীরূপাহতঃ সুভহিগা ৯৯  
 
হনরূহপে দ্বেী হব্ে্া হনে্াহনে্ স্বরূহপণী  
বব্রাজ মাগয় সঝ্চারা সব্য় সত্পর্ েরইনী ১০০  
 
জালন্ধরী মডানী চ ভব্ানী ভব্ ভঝ্জনী  
বত্র কাহলক ঝান েন্তুস হত্র কাল ঝান োহেনী ১০১  
 
নাোেীো স্মহেঃ প্রঝা োত্রী রূপা হত্রপুশ্করা  
পরাহজো হব্োনঝা হব্ইহশে গুণাহত্মকা ১০২  
 



হহরণ্ স্কইনী স্হম ব্রহ্ম সূত্র হব্চক্শ্মশণা 
অসতঘ্ি্ে পরােয়াি স্বর ব্্ঝ্জন বব্িরী ১০৩  
 
মেুহজহ্বা মেুমেী মেু মাতসা েো মেুঃ 
মােব্ী চ মহাভাগা স্মঘ গম্ভীর হনস্বনা ১০৪  
 
ব্রহ্ম হব্শ্ণু মতহআহে ঝাে ব্্ার্য় হব্এশগা  
নাতভৌ ব্হহ্ন ইিা কারা ললাতট চন্দ্র অহিভা ১০৫  
 
ভ্রূ মতে্ ভাস্করা কারা সব্য় োরা কহের হহে 
কহত্তকাহে ভরণ্ অি নক্শ্মশতত্রশ্ট্ আহচয়তো েো ১০৬  
 
গ্রহ হব্ে্াহত্মকা স্জ্াহের স্জ্াহের হব্ন্মহে জীহব্কা 
ব্রহ্মাি গহভয় ণী ব্ালা সপ্তা ব্রণ স্েব্ো ১০৭  
 
বব্রাতজাত্তম সাম্রাজ্া কুমার কুঅতলা েো 
ব্গলা ভ্রম রাাংব্া চ ইব্েূেী ইব্াহত্মকা ১০৮  
 



স্মরু হব্ন্ধ্াহে সাংস্থানা কামীর পুর ব্াহসনী 
স্োগহনদ্র্া মহাহনদ্র্া হব্হনদ্র্া রাক্শ্মশস আহরো ১০৯  
 
সুব্ণয়ো মহা গঘ্গা পঝ্চাি্া পঝ্চ সাংহহেঃ 
সুপ্রজাো সুব্ীরা চ সুতপাশা সুপহেঃ ইব্া ১১০  
 
সুগহা রি ব্ীজািা হে কন্দপয় জীহব্কা 
সমুদ্র্ স্ব্্াম মে্স্থা সম হব্নু্দ সমারো ১১১  
 
স্সৌভাগ্ রস জীব্ােুঃ সারা সার হব্তব্ক েক 
হত্রব্ল্াহে সুপুশ্টাঘ্গা ভারেী ভরোহরো ১১২  
 
নাে ব্রহ্ম মেী হব্ে্া ঝান ব্রহ্মমেী পরা  
ব্রহ্ম নাডী হনরুহি চ ব্রহ্ম বকব্ল্ সােনম ১১৩  
 
কাহলতকে মতহাোর ব্ীেয় হব্ক্রম রূহপণী  
ব্ডব্াহি ইিা ব্ক্ত্া মহা কব্ল েপয়ণা ১১৪ 
 



মহাভূো মহােপয়া মহাসারা মহাক্রেুঃ 
পঝ্চ ভূে মহাগ্রাসা পঝ্চ ভূোহে স্েব্ো ১১৫  
 
সব্য় প্রমাণা সম্পহত্তঃ সব্য় স্রাগ প্রহেহক্রো  
ব্রহ্মািাির ব্হহর ব্্াপ্তা হব্শ্ণু ব্তক্শ্মশা হব্ভূহশণী ১১৬  
 
আঘ্করী হব্হে ব্ক্ত্ স্থা প্রব্রা ব্র স্হেুকী  
স্হম মালা ইিা মালা হত্রইিা পঝ্চ স্মাচনা ১১৭  
 
সব্য়াগম সোচারা মেয়াো োেু ভঝ্জনী  
পুণ্ স্লাক প্রব্ন্ধাঢ্া সব্য়ািেয়াহম রূহপণী ১১৮  
 
সাম গান সমারাে্া স্রাত্র কণয় রসােনম  
জীব্ স্লাতকক জীব্ােুর ভতদ্র্া োর হব্তলাকনা ১১৯ 
 
েহডে স্কাহট লসে কাহিঃ েরুণী হহর সুন্দরী  
মীন স্নত্রা চ স্সন্দ্রাক্শ্মশী হব্আলাক্শ্মশী সুমঘ্গলা ১২০ 
 



সব্য় মঘ্গল সাংপিা সাক্শ্মশান মঘ্গল স্েব্ো  
স্েহ হে েীহপকা েীহপ্তর হজহ্ম পাপ প্রণাইনী ১২১  
 
অেয় চতন্দ্রােসে োংস্ট্রা েঝ ব্াটী হব্লাহসনী  
মহােগুয়া মতহাত্সাহা মহাতেব্ ব্তলােো ১২২ 
 
ডাহকনীড্া আহকনীড্া সাহকনীড্া সমতজুট  
হনরঘ্কুআ নাহকব্ন্দ্া শডা োরাহে স্েব্ো ১২৩  
 
ভুব্ন ঝাহনহনঃ স্রণী ভুব্নাকার ব্েরী  
আব্েী আব্ো কারা স্লাকানুগ্রহ কাহরণী ১২৪ 
 
সারসী মানসী হাংসী হাংস স্লাক প্রোহেনী  
হচন মুদ্র্া অলঘ্কে করা স্কাহট সূেয় সম প্রভা ১২৫  
 
সুি প্রাহণঃ ইতরা স্রিা নে েশ্ট প্রোহেনী 
সব্য় সাঘ্কেয় স্োশঘ্নী গ্রতহাপদ্র্ব্ নাইনী ১২৬ 
 



ক্শ্মশুদ্র্ জন্তু ভে ঘ্নী চ হব্শ স্রাগাহে ভঝ্জনী  
সো আিা সো উদ্ধা গহচ হচদ্র্ হনব্াহরণী ১২৭  
 
কহল স্োশ প্রঅমনী স্কালাহল পুর হস্থো  
স্গৌরী কাক্শ্মশহণকী মুি্া জঘন্াকহে ব্হজয় ো ১২৮ 
 
মাোহব্ে্া মূল ভূো ব্াসব্ী হব্শ্ণু স্চেনা 
ব্াহেনী ব্সু রূপা চ ব্সু রত্ন পহরচ্চো ১২৯  
 
চাাংেসী চন্দ্র হেো মন্ত্র স্বচ্চন্দ বভরব্ী 
ব্নমালা বব্জেিী পঝ্চ হেব্্া েুোহত্মকা ১৩০ 
 
পীোির মেী চঝ্চে স্কৌস্তুভা হহর কাহমনী  
হনে্া ের্্া রমা রামা রমণী মেু্ ভঝ্জনী ১৩১  
 
স্জ্শ্ঠা কাশ্ঠা েহনশ্ঠািা অরাঘ্গী হনগুয়ণ হপ্রো  
বমতত্রো হমত্রহব্ন্দা চ এশ্ এশ কলা অো ১৩২  
 



ব্ারাণসী ব্াসরোচ আেয়াব্েয়  জন স্তুো  
জগে উত্পহত্ত সাংস্থান সাংহার ত্রে কারণম ১৩৩  
 
ত্বম অি হব্শ্ণু সব্য়স্বাং নমতত ’স্তু মতহব্হর  
নমতত সব্য় স্লাকানাাং জনতন্ পুণ্ মূেয় তে ১৩৪  
 
হসদ্ধ লক্ষ্মীর মহাকাহল মহালক্ষ্মী নতমা ’স্তু স্ে  
সতে্াজাোহে পঝ্চাহিঃ রুপা পঝ্চক পঝ্চকম ১৩৫ 
 
েন্ত্র লক্ষ্মীর ভব্ে্ আহের আে্ আতে্ স্ে নতমা নমঃ 
সশ্ট্াহে কারণা কার হব্েতে স্োশ ব্হজয় তে ১৩৬  
 
জগল লক্ষ্মীর জগন মাের হব্শ্ণু পহত্ন নতমা ’স্তু স্ে  
নব্ স্কাহট মহাঅহি সমুপাস্ পোিুতজ ১৩৭  
 
কনে স্সৌব্ণয় রত্নাতঢ্ সব্য়া ভরণ ভূহশতে 
অনিা হনে্ মহহহশ প্রপতঝ্চব্র নােহক ১৩৮  
 



অে্ উহরিে পোিস স্স্থ পরম স্ব্্াম নােহক  
নাক পশ্ঠ গোরাতে্ হব্শ্ণু স্লাক হব্লাহসহন ১৩৯  
 
বব্কুণ্ঠ রাজ মহহহশ রী রঘ্গ নগরাহরতে  
রঘ্গ নােহক ভূ পুহত্র কতশ্ণ ব্রে ব্েতভ ১৪০ 
 
স্কাহট ব্রহ্মাহে সাংতসতব্্ স্কাহট রুদ্র্াহে কীহেয় তে  
মােুলঘ্গ মোং স্িটাং স্সৌব্ণয় চশকাং ের্া ১৪১  
 
পদ্ম দ্বোং পূণয় কুাংভাং কীরাং চ ব্রোভতে  
পাঅম অঘ্কুঅকাং অঘ্িাং চক্রাং ঊলাং কপাহণকাম ১৪২ 
 
েনুর ব্াতণৌ চাক্শ্মশ মালাাং হচন্মুদ্র্াম অহপ হব্ভ্রেী  
অশ্টােঅ ভুতজ লক্ষ্মী মহাশ্টােঅ পীঠতগ ১৪৩  
 
ভূহম নীলাহে সাংতসতব্্ স্বাহম হচত্তানুব্হেয় হন 
পতদ্ম পদ্মালতে পহদ্ম পূণয় কুম্ভা অহভতশহচতে ১৪৪  
 



ইহন্দতরহন্দরা অভাহক্শ্মশ ক্শ্মশীর সাগর কন্তক  
ভাগয়হব্ ত্বাং স্ব েতন্ত্রচ্চা ব্ঈ কে জগে পহেঃ ১৪৫  
 
মঘ্গলাং মঘ্গলানাাং ত্বাং স্েব্োনাাং চ স্েব্ো  
ত্বম উত্ততমাত্তমানাাং চ ত্বাং স্রেঃ পরমামেম ১৪৬  
 
েন োন্া হভব্হদ্ধ চ সাব্য়তভৌম সুতিারিো  
আতন্দাহলকাহে স্সৌভাগ্াং মতত্তভাহে মতহােেঃ ১৪৭  
 
পুত্র স্পৌত্রাহভ ব্হদ্ধ চ হব্ে্া স্ভাগ ব্লাহেকম 
আেুর আতরাগ্ সম্পহত্তর অতশ্টব্েয়াং ত্বম এব্ হহ ১৪৮  
 
পেম এব্ হব্ভূহে চ সূক্শ্ম্াে সূক্শ্ম্েরা গহেঃ 
সেো আপাঘ্গ সন্দত্ত ব্রতহ্মন্দ্রাহে পে হস্থহেঃ ১৪৯  
 
অব্্াহে মহাভাগ্াং ত্বম এব্াতক্শ্মশাভ্ হব্ক্রমঃ 
সমিে চ স্ব্োনাম অহব্তরােস ত্বম এব্ হহ ১৫০  
 



হনঃতরেস পে প্রাহপ্ত সােনাং ফলম এব্ চ 
রী মন্ত্র রাজ রাঝী চ রীহব্ে্া স্ক্শ্মশম কাহরণী ১৫১  
 
রীাং ব্ীজ জপ সন্তুশ্টা ঐাং-হ্রীম-রীম-ব্ীজ পাহলকা 
প্রপহত্ত মাগয় সুলভা হব্শ্ণু প্রর্ম হকঘ্করী ১৫২  
 
ক্লীাং কারার্য় সাহব্ত্রী চ স্সৌমঘ্গল্া অহেতেব্ো  
রী স্শাডআক্শ্মশরী হব্ে্া রী েন্ত্র পুর ব্াহসনী ১৫৩  
 
সব্য় মঘ্গল মাঘ্গতল্ ইতব্ সব্য়ার্য় সাহেতক  
অরতণ্ ত্র্িতক স্গৌরী নারােহণ নতমা ’স্তু স্ে  
পুনঃ পুনর নমতত ’স্তু সাশ্টাঘ্গম েুোং পুনঃ ১৫৪ 
 
সনত্কুমার উব্াচ 
এব্াং স্তুো মহালক্ষ্মীর ব্রহ্ম রুদ্র্াহেহভঃ সুতরঃ 
নমহদ্ভর আতেয় র েীতন চ হনস্স্স্বতত্বর স্ভাগ ব্হজয় তেঃ ১৫৫  
 
স্জ্শ্ঠা জুতশ্ট চ হনঃরীতকঃ সাংসারা স্ব পরােতণঃ 



হব্শ্ণুপত্নী েতেৌ স্েশাাং েরঅনাং েহশ্ট েপয়ণম ১৫৬  
 
অরে পুতণয়নু্দ স্কাট্াভ েব্লাপাঘ্গ ব্ীক্শ্মশতণঃ 
সব্য়ান সত্তব সমাহব্শ্টান চতক্র হশ্টা ব্রাং েতেৌ ১৫৭  
 
মহালক্ষ্মীর উব্াচ 
নাম্াাং সাশ্ট সহস্রাং স্ম প্রমাোদ্বাহপ েঃ সকে 
কীেয় তেে েে কুতল সে্াং ব্সাম্া চন্দ্র োরকম ১৫৮ 
 
হকাং পুনর হনেমাজ জপ্তুর মে এক অরণস্ চ 
মাে ব্ত্সানুকম্পাহাং স্পাশকী স্াম অহর হনঅম ১৫৯  
 
মন নাম তব্োাং স্লাতক েলুয়ভাং নাহত হচহিেম  
মে প্রসাতেন সতব্য় ’হপ স্বতস্বশ্টার্য়ম অব্াপ্স্্র্ ১৬০  
 
লুপ্ত বব্শ্ণব্ েময়স্ মে ব্রতেব অব্কীহণয়নঃ 
ভহি প্রপহত্ত হীনস্ ব্তন্দ্া নাম্াাং ততব্া ’হপ স্ম ১৬১  
 



েস্মাে অব্োং বের স্োতশর হব্হীনঃ পাপ ব্হজয় েঃ 
জতপে সাশ্ট সহস্রাং স্ম নাম্াাং প্রে্হম আেরাে ১৬২  
 
সাক্শ্মশাে অলক্ষ্মী পুতত্রা ’হপ েভুয় াতগ্া ’প্ অলতসা ’হপ ব্া  
অপ্রেতত্না ’হপ মূতঢা ’হপ হব্কলঃ পহেতো ’হপ চ ১৬৩  
 
অব্োং প্রাপ্নুোে ভাগ্াং মত্প্রসাতেন স্কব্লম  
স্পতহেম অহচরাে স্েব্া ব্রোনাে জাহপনঃ 
েোহম সব্য়ম ইশ্টার্য়াং লক্ষ্মীহে স্মরোাং ধ্রুব্ম ১৬৪ 
 
সনত্কুমার উব্াচ 
ইে্ উক্ত্বা অিেয়তে লক্ষ্মীর বব্শ্ণব্ী ভগব্ে কলা  
ইশ্টা পূেয় াং চ সুকোং ভাগ স্েোং চ হচহিেম ১৬৫  
 
স্বাং স্বাং স্থানাং চ স্ভাগাং চ হব্জোং স্লহভতর সুরাঃ 
েে এেে প্রব্োম্ অে্ লক্ষ্মী নাম সহস্রকম 
স্োহগনঃ পঠে হক্শ্মশপ্রাং হচহিোর্য়ান অব্াপ্স্্র্ ১৬৬  
 



গাগ্য় উব্াচ 
সনে কুমাতরা স্োগীন্দ্র ইে্ উক্ত্বা স েোহনহেঃ 
অনুগহ্ েতেৌ হক্শ্মশপ্রাং োাং চ দ্বােঅ স্োহগনঃ ১৬৭ 
 
েস্মাে এেে রহস্াং চ স্গাপ্াং জপ্াং প্রেত্নেঃ 
অশ্টম্াাং চ চেুেয়োাং নব্াভ্াাং ভগু ব্াসতর ১৬৮  
 
স্পৌণয়মাস্াম অমাোাং চ পব্য় কাতল হব্এশেঃ 
জতপে ব্া হনে্ কাতেয়শু সব্য়ান কামান অব্াপু্নোে ১৬৯ 
 
ইহে স্কন্দ পুরাতণ সনত্কুমার সহহহোোম 
রী লক্ষ্মী সহস্র নাম স্তাত্রাং সাংপূণয়ম 


