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ধ্য়ানং
অরুণাং করুণা তরংগিতাক্ষং ধৃতপাশাংকুশ পুষ্পবাণচাপাম |
অগণমাগিগি রাবৃতাং ময়ূখ ৈঃ অহগমত্য়য়ব গবিাবয়য় িবানষম || ১ ||
হগরৈঃ ওং
শ্রী মাতা, শ্রী মহারাগ্ন্য়ষ, শ্রীমত-গসংহাসয়নশ্বরষ |
গচিগি কুংডসংিূ তা, দিবকায়য়সমুদ্য়তা || ১ ||
উদ্য়দ্ভানু সহস্রািা, চতু বয়াহু সমগিতা |
রািস্বরূপ পাশাঢ্য়া, দরাধাকারাংকুয়শাজ্জ্বলা || ২ ||
ময়নারূয়পক্ু য়কািংডা, পংচতন্মাত্র সায়কা |
গনজারুণ প্রিাপূর মজ্জি-ব্রহ্াংডমংডলা || ৩ ||
চংপকায়শাক পুন্নাি দসৌিংগধক লসত্কচা
কুরুগবংি মগণয়েণষ কনত্য়কাটীর মংগডতা || ৪ ||
অষ্টমষ চংদ্র গবভ্রাজ িগলকস্থল দশাগিতা |
মু চংদ্র কলংকাি মৃিনাগি গবয়শষকা || ৫ ||
বিনস্মর মাংিল্য় িৃহয়তারণ গচগিকা |
বক্ত্রলক্ষ্মষ পরষবাহ চলন্মষনাি দলাচনা || ৬ ||
নবচংপক পুষ্পাি নাসািংড গবরাগজতা |
তারাকাংগত গতরস্কাগর নাসািরণ িাসুরা || ৭ ||
কিংব মংজরষক্লুপ্ত কণয়পূর ময়নাহরা |
তাটংক য়ুিলষিূ ত তপয়নাডু প মংডলা || ৮ ||
পদ্মরাি গশলািশয় পগরিাগব কয়পালিূ ৈঃ |
নবগবদ্রুম গবংবশ্রীৈঃ ্য়ক্কাগর রিনচ্ছিা || ৯ ||
শুদ্ধ গবদ্য়াংকুরাকার গিজপংগি িয়য়াজ্জ্বলা |
কপূয়রবষটি কায়মাি সমাকষয় গিিংতরা || ১০ ||
গনজসিাপ মাধুয়য় গবগনিয় র-ত্গসত কচ্ছপষ |
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মংিগস্মত প্রিাপূর মজ্জত-কায়মশ মানসা || ১১ ||
অনাকগলত সািৃশ্য় চু বুক শ্রী গবরাগজতা |
কায়মশবদ্ধ মাংিল্য় সূত্রয়শাগিত কংথরা || ১২ ||
কনকাংিি দকয়ূর কমনষয় িু জাগিতা |
রত্নখৈয়বয় গচংতাক দলালমুিা ফলাগিতা || ১৩ ||
কায়মশ্বর দপ্রমরত্ন মগণ প্রগতপণস্তনষ|
নাভ্য়ালবাল দরামাগল লতাফল কুচিয়ষ || ১৪ ||
লক্ষ্য়য়রামলতা ধারতা সমুয়ন্নয় মধ্য়মা |
স্তনিার িলন-মধ্য় পট্টবংধ বগলত্রয়া || ১৫ ||
অরুণারুণ দকৌসুংি বস্ত্র িাস্বত-কটীতটী |
রত্নগকংগকগণ কারম্য় রশনািাম িূ গষতা || ১৬ ||
কায়মশ গ্ন্য়াত দসৌিাগ্নয় মািয় য়বারু িয়াগিতা |
মাগণক্ষয় মকুটাকার জানুিয় গবরাগজতা || ১৭ ||
ইংদ্রয়িাপ পগরগক্প্ত স্মর তূ ণাি জংগিকা |
িূঢগুল্িা কূময়পৃষ্ঠ জগয়ষ্ণু প্রপিাগিতা || ১৮ ||
ন িষগধগত সংছন্ন নমজ্জন তয়মাগুণা |
পিিয় প্রিাজাল পরাকৃ ত সয়রারুহা || ১৯ ||
গশংজান মগণমংজষর মংগডত শ্রী পিাংবুজা |
মরালষ মংিিমনা, মহালাবণ্য় দশবগধৈঃ || ২০ ||
সবয়ারুণানবদ্য়াংিষ সবয়ািরণ িূ গষতা |
গশবকায়মশ্বরাংকস্থা, গশবা, স্বাধষন বিিা || ২১ ||
সুয়মরু মধ্য়শৃংিস্থা, শ্রীমন্নির নাগয়কা |
গচংতামগণ িৃহাংতস্থা, পংচব্রহ্াসনগস্থতা || ২২ ||
মহাপদ্মাটবষ সংস্থা, কিংব বনবাগসনষ |
সুধাসাির মধ্য়স্থা, কামাক্ষ কামিাগয়নষ || ২৩ ||
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দিবগষয় িণসংিাত স্তূ য়মানাত্ম ববিবা |
িংডাসুর বয়ধাদ্য়ুি শগিয়সনা সমগিতা || ২৪ ||
সংপত্করষ সমারূঢ গসংধুর ব্রজয়সগবতা |
অশ্বারূঢাগধগষ্ঠতাশ্ব দকাটিয়কাটি গিরাবৃতা || ২৫ ||
চররাজ রথারূঢ সবয়ায়ুধ পগরষ্কৃতা |
দিয়চর রথারূঢ মংগত্রণষ পগরয়সগবতা || ২৬ ||
গকগরচর রথারূঢ িংডনাথা পুরস্কৃতা |
জ্বালামাগলগন কাগক্প্ত বগিপ্রাকার মধ্য়িা || ২৭ ||
িংডখস্য় বয়ধাদ্য়ুি শগি গবরমহগষয়তা |
গনত্য়া পরারমায়টাপ গনরষক্ণ সমুত্সুকা || ২৮ ||
িংডপুত্র বয়ধাদ্য়ুি বালাগবরম নংগিতা |
মংগত্রণ্য়ংবা গবরগচত গবষংি বধয়তাগষতা || ২৯ ||
গবশুর প্রাণহরণ বারাহষ বষয়য়নংগিতা |
কায়মশ্বর মু ায়লাক কগিত শ্রী িয়ণশ্বরা || ৩০ ||
মহািয়ণশ গনগিয় ন্ন গবঘ্নয়ংত্র প্রহগষয়তা |
িংডাসুয়রংদ্র গনমুি
য় শস্ত্র প্রত্য়স্ত্র বগষয়ণষ || ৩১ ||
করাংগুগল নয় াত্পন্ন নারায়ণ িশাকৃ গতৈঃ |
মহাপাশুপতাস্ত্রাগি গনিয় গ্ধাসুর বসগনকা || ৩২ ||
কায়মশ্বরাস্ত্র গনিয় গ্ধ সিংডাসুর শূ্য়কা |
ব্রয়হ্ায়পংদ্র ময়হংদ্রাগি দিবসংস্তুত ববিবা || ৩৩ ||
হরয়নত্রাগি সংিগ্ধ কাম সংজষবয়নৌষগধৈঃ |
শ্রীমিাগ্নিব কূখটক স্বরূপ মু পংকজা || ৩৪ ||
কংঠাধৈঃ কটিপয়য়ংত মধ্য়কূট স্বরূগপণষ |
শগিকূখটক তাপন্ন কট্য়য়থািাি ধাগরণষ || ৩৫ ||
মূলমংত্রাগত্মকা, মূলকূট ত্রয় কয়লবরা |
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কুলামৃখতক রগসকা, কুলসংয়কত পাগলনষ || ৩৬ ||
কুলাংিনা, কুলাংতৈঃস্থা, দকৌগলনষ, কুলয়য়াগিনষ |
অকুলা, সময়াংতৈঃস্থা, সময়াচার তত্পরা || ৩৭ ||
মূলাধাখরক গনলয়া, ব্রহ্ৈংগথ গবয়িগিনষ |
মগণপূরাংত রুগিতা, গবষ্ণুৈংগথ গবয়িগিনষ || ৩৮ ||
আগ্ন্য়া চরাংতরালস্থা, রুদ্রৈংগথ গবয়িগিনষ |
সহস্রারাংবুজা রূঢা, সুধাসারাগি বগষয়ণষ || ৩৯ ||
তটিিতা সমরুগচৈঃ, ষট-চয়রাপগর সংগস্থতা |
মহাশগিৈঃ, কুংডগলনষ, গবসতংতু তনষয়সষ || ৪০ ||
িবানষ, িাবনািম্য়া, িবারণ্য় কুঠাগরকা |
িদ্রগপ্রয়া, িদ্রমূগতয় , িয় িয়সৌিাগ্নয় িাগয়নষ || ৪১ ||
িগিগপ্রয়া, িগিিম্য়া, িগিবশ্য়া, িয়াপহা |
শাংিবষ, শারিারাধ্য়া, শবয়াণষ, শময়িাগয়নষ || ৪২ ||
শাংকরষ, শ্রীকরষ, সাধ্বষ, শরচ্চংদ্রগনিাননা |
শায়তািরষ, শাংগতমতষ, গনরাধারা, গনরংজনা || ৪৩ ||
গনয়লয়পা, গনময়লা, গনত্য়া, গনরাকারা, গনরাকুলা |
গনগুয়ণা, গনষ্কলা, শাংতা, গনষ্কামা, গনরুপপ্লবা || ৪৪ ||
গনত্য়মুিা, গনগবয়কারা, গনষ্প্রপংচা, গনরােয়া |
গনত্য়শুদ্ধা, গনত্য়বুদ্ধা, গনরবদ্য়া, গনরংতরা || ৪৫ ||
গনষ্কারণা, গনষ্কলংকা, গনরুপাগধ, গনয়রষশ্বরা |
নষরািা, রািমথনষ, গনময়িা, মিনাগশনষ || ৪৬ ||
গনগচংতা, গনরহংকারা, গনয়ময়াহা, দমাহনাগশনষ |
গনময়মা, মমতাহংত্রষ, গনষ্পাপা, পাপনাগশনষ || ৪৭ ||
গনয়রাধা, দরাধশমনষ, গনয়লয়ািা, দলািনাগশনষ |
গনৈঃসংশয়া, সংশয়ঘ্নষ, গনিয় বা, িবনাগশনষ || ৪৮ ||
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গনগবয়কিা, গনরাবাধা, গনয়িয় িা, দিিনাগশনষ |
গননয়াশা, মৃত্য়ুমথনষ, গনগরয়া, গনষ্পগরৈহা || ৪৯ ||
গনস্তুলা, নষলগচকুরা, গনরপায়া, গনরত্য়য়া |
িুলয়িা, িুিম
য় া, িুিায় , িুৈঃ হংত্রষ, সু প্রিা || ৫০ ||
িুষ্টিূরা, িুরাচার শমনষ, দিাষবগজয়তা |
সবয়গ্ন্য়া, সাংদ্রকরুণা, সমানাগধকবগজয়তা || ৫১ ||
সবয়শগিময়ষ, সবয়মংিলা, সদ্গগতপ্রিা |
সয়বয়শ্বরষ, সবয়ময়ষ, সবয়মংত্র স্বরূগপণষ || ৫২ ||
সবয়য়ংত্রাগত্মকা, সবয়তংত্ররূপা, ময়নান্মনষ |
মায়হশ্বরষ, মহায়িবষ, মহালক্ষ্মষ, মৃড
য় গপ্রয়া || ৫৩ ||
মহারূপা, মহাপূজ্য়া, মহাপাতক নাগশনষ |
মহামায়া, মহাসত্ত্বা, মহাশগি ময়হারগতৈঃ || ৫৪ ||
মহায়িািা, মখহশ্বয়য়া, মহাবষয়য়া, মহাবলা |
মহাবুগদ্ধ, ময়হাগসগদ্ধ, ময়হায়য়ায়িশ্বয়রশ্বরষ || ৫৫ ||
মহাতংত্রা, মহামংত্রা, মহায়ংত্রা, মহাসনা |
মহায়াি রমারাধ্য়া, মহাখিরব পূগজতা || ৫৬ ||
ময়হশ্বর মহাকি মহাতাংডব সাগক্ণষ |
মহাকায়মশ মগহষষ, মহাগত্রপুর সুংিরষ || ৫৭ ||
চতু ৈঃষ্ট্য়ুপচারাঢ্য়া, চতু ্ষগষ্ট কলাময়ষ |
মহা চতু ্ষগষ্ট দকাটি দয়াগিনষ িণয়সগবতা || ৫৮ ||
মনুগবদ্য়া, চংদ্রগবদ্য়া, চংদ্রমংডলমধ্য়িা |
চারুরূপা, চারুহাসা, চারুচংদ্র কলাধরা || ৫৯ ||
চরাচর জিন্নাথা, চররাজ গনয়কতনা |
পাবয়তষ, পদ্মনয়না, পদ্মরাি সমপ্রিা || ৬০ ||
পংচয়প্রতাসনাসষনা, পংচব্রহ্ স্বরূগপণষ |
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গচন্ময়ষ, পরমানংিা, গবগ্ন্য়ান িনরূগপণষ || ৬১ ||
ধ্য়ানধ্য়াতৃ দধ্য়য়রূপা, ধময়াধময় গববগজয়তা |
গবশ্বরূপা, জািগরণষ, স্বপংতষ, বতজসাগত্মকা || ৬২ ||
সুপ্তা, প্রাগ্ন্য়াগত্মকা, তু য়য়া, সবয়াবস্থা গববগজয়তা |
সৃগষ্টকত্রী, ব্রহ্রূপা, দিাপ্ত্রষ, দিাগবংিরূগপণষ || ৬৩ ||
সংহাগরণষ, রুদ্ররূপা, গতয়রাধানকরষশ্বরষ |
সিাগশবানুৈহিা, পংচকৃ ত্য় পরায়ণা || ৬৪ ||
িানুমংডল মধ্য়স্থা, বিরবষ, িিমাগলনষ |
পদ্মাসনা, িিবতষ, পদ্মনাি সয়হািরষ || ৬৫ ||
উয়ন্মষ গনগময়ষাত্পন্ন গবপন্ন িু বনাবগলৈঃ |
সহস্রশষষয়বিনা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাত || ৬৬ ||
আব্রহ্ কষটজননষ, বণয়ােম গবধাগয়নষ |
গনজাগ্ন্য়ারূপগনিমা, পুণ্য়াপুণ্য় ফলপ্রিা || ৬৭ ||
শ্রুগত সষমংত গসংধূরষকৃ ত পািাব্জধূগলকা |
সকলািম সংয়িাহ শুগিসংপুট দমৌগিকা || ৬৮ ||
পুরুষাথয়প্রিা, পূণায় , দিাগিনষ, িু বয়নশ্বরষ |
অংগবকা,নাগি গনধনা, হগরব্রয়হ্ংদ্র দসগবতা || ৬৯ ||
নারায়ণষ, নািরূপা, নামরূপ গববগজয়তা |
হ্ষংকারষ, হ্ষমতষ, হৃদ্য়া, দহয়য়াপায়িয় বগজয়তা || ৭০ ||
রাজরাজাগচয়তা, রাগ্ন্য়ষ, রম্য়া, রাজষবয়লাচনা |
রংজনষ, রমণষ, রস্য়া, রণত্গকংগকগণ দম লা || ৭১ ||
রমা, রায়কংিুবিনা, রগতরূপা, রগতগপ্রয়া |
রক্াকরষ, রাক্সঘ্নষ, রামা, রমণলংপটা || ৭২ ||
কাম্য়া, কামকলারূপা, কিংব কুসুমগপ্রয়া |
কল্য়াণষ, জিতষকংিা, করুণারস সািরা || ৭৩ ||
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কলাবতষ, কলালাপা, কাংতা, কািংবরষগপ্রয়া |
বরিা, বামনয়না, বারুণষমিগবহ্বলা || ৭৪ ||
গবশ্বাগধকা, দবিয়বদ্য়া, গবংধ্য়াচল গনবাগসনষ |
গবধাত্রষ, দবিজননষ, গবষ্ণুমায়া, গবলাগসনষ || ৭৫ ||
দক্ত্রস্বরূপা, দক্য়ত্রশষ, দক্ত্র দক্ত্রগ্ন্য় পাগলনষ |
ক্য়বৃগদ্ধ গবগনমুি
য় া, দক্ত্রপাল সমগচয়তা || ৭৬ ||
গবজয়া, গবমলা, বংদ্য়া, বংিারু জনবত্সলা |
বাগ্বাগিনষ, বাময়কশষ, বগিমংডল বাগসনষ || ৭৭ ||
িগিমত-কিলগতকা, পশুপাশ গবয়মাচনষ |
সংহৃতায়শষ পাষংডা, সিাচার প্রবগতয় কা || ৭৮ ||
তাপত্রয়াগি সংতপ্ত সমাহ্লািন চংগদ্রকা |
তরুণষ, তাপসারাধ্য়া, তনুমধ্য়া, তয়মাপহা || ৭৯ ||
গচগত, স্তত্পিলক্ষ্য়াথয়া, গচয়িক রসরূগপণষ |
স্বাত্মানংিলবষিূ ত ব্রহ্াদ্য়ানংি সংতগতৈঃ || ৮০ ||
পরা, প্রত্য়গক্ষচতষ রূপা, পশ্য়ংতষ, পরয়িবতা |
মধ্য়মা, বব রষরূপা, িিমানস হংগসকা || ৮১ ||
কায়মশ্বর প্রাণনাডষ, কৃ তগ্ন্য়া, কামপূগজতা |
শৃংিার রসসংপূণায় , জয়া, জালংধরগস্থতা || ৮২ ||
ওড্য়াণ পষঠগনলয়া, গবংিুমংডল বাগসনষ |
রয়হায়াি রমারাধ্য়া, রহস্তপয়ণ তগপয়তা || ৮৩ ||
সদ্য়ৈঃ প্রসাগিনষ, গবশ্বসাগক্ণষ, সাগক্বগজয়তা |
ষডংিয়িবতা য়ুিা, ষাড্গুণ্য় পগরপূগরতা || ৮৪ ||
গনত্য়গক্লন্না, গনরুপমা, গনবয়াণ সু িাগয়নষ |
গনত্য়া, দষাডগশকারূপা, শ্রীকংঠাধয় শরষগরণষ || ৮৫ ||
প্রিাবতষ, প্রিারূপা, প্রগসদ্ধা, পরয়মশ্বরষ |
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মূলপ্রকৃ গত রব্য়িা, ব্য়িাব্য়ি স্বরূগপণষ || ৮৬ ||
ব্য়াগপনষ, গবগবধাকারা, গবদ্য়াগবদ্য়া স্বরূগপণষ |
মহাকায়মশ নয়না, কুমুিাহ্লাি দকৌমুিষ || ৮৭ ||
িিহািয় তয়মায়িি িানুমি-িানুসংতগতৈঃ |
গশবিূতষ, গশবারাধ্য়া, গশবমূগতয় , গশ্শবংকরষ || ৮৮ ||
গশবগপ্রয়া, গশবপরা, গশয়ষ্টষ্টা, গশষ্টপূগজতা |
অপ্রয়ময়া, স্বপ্রকাশা, ময়নাবাচাম দিাচরা || ৮৯ ||
গচচ্ছগি, দচতনারূপা, জডশগি, জয়ডাগত্মকা |
িায়ত্রষ, ব্য়াহৃগত, স্সংধ্য়া, গিজবৃংি গনয়ষগবতা || ৯০ ||
তত্ত্বাসনা, তত্ত্বময়ষ, পংচয়কাশাংতরগস্থতা |
গনস্সষমমগহমা, গনত্য়য়য়ৌবনা, মিশাগলনষ || ৯১ ||
মিিূগণয়ত রিাক্ষ, মিপাটল িংডিূ ৈঃ |
চংিন দ্রবগিগ্ধাংিষ, চাংয়পয় কুসুম গপ্রয়া || ৯২ ||
কুশলা, দকামলাকারা, কুরুকুিা, কুয়লশ্বরষ |
কুলকুংডালয়া, দকৌল মািয়তত্পর দসগবতা || ৯৩ ||
কুমার িণনাথাংবা, তু গষ্টৈঃ, পুগষ্ট, ময়গত, ধৃয়গতৈঃ |
শাংগতৈঃ, স্বগস্তমতষ, কাংগত, নয়ংগিনষ, গবঘ্ননাগশনষ || ৯৪ ||
দতয়জাবতষ, গত্রনয়না, দলালাক্ষ কামরূগপণষ |
মাগলনষ, হংগসনষ, মাতা, মলয়াচল বাগসনষ || ৯৫ ||
সুমু ষ, নগলনষ, সুভ্রৈঃ, দশািনা, সুরনাগয়কা |
কালকংঠী, কাংগতমতষ, দক্াগিণষ, সূক্ষ্মরূগপণষ || ৯৬ ||
বয়েশ্বরষ, বাময়িবষ, বয়য়াবস্থা গববগজয়তা |
গসয়দ্ধশ্বরষ, গসদ্ধগবদ্য়া, গসদ্ধমাতা, য়শগস্বনষ || ৯৭ ||
গবশুগদ্ধ চরগনলয়া,রিবণয়া, গত্রয়লাচনা |
ট্াংিাগি প্রহরণা, বিখনক সমগিতা || ৯৮ ||
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পায়সান্নগপ্রয়া, ত্বক্ষস্থা, পশুয়লাক িয়ংকরষ |
অমৃতাগি মহাশগি সংবৃতা, ডাগকনষশ্বরষ || ৯৯ ||
অনাহতাব্জ গনলয়া, শ্য়ামািা, বিনিয়া |
িংয়রাজ্জ্বলা,ক্মালাগধধরা, রুগধর সংগস্থতা || ১০০ ||
কালরাত্র্ য়াগি শি্য়য়ািবৃতা, গিয়গ্ধৌিনগপ্রয়া |
মহাবষয়রংদ্র বরিা, রাগকণ্য়ংবা স্বরূগপণষ || ১০১ ||
মগণপূরাব্জ গনলয়া, বিনত্রয় সংয়ুতা |
বোগধকায়ুয়ধায়পতা, ডাময়য়াগিগি রাবৃতা || ১০২ ||
রিবণয়া, মাংসগনষ্ঠা, গুডান্ন প্রষতমানসা |
সমস্ত িিসু িা, লাগক্য়ংবা স্বরূগপণষ || ১০৩ ||
স্বাগধষ্ঠানাংবু জিতা, চতু বয়ক্ত্র ময়নাহরা |
শূলাদ্য়ায়ুধ সংপন্না, পষতবণয়া,গতিগবয়তা || ১০৪ ||
দময়িাগনষ্ঠা, মধুপ্রষতা, বংগি্য়াগি সমগিতা |
িধ্য়ন্নাসি হৃিয়া, ডাগকনষ রূপধাগরণষ || ১০৫ ||
মূলা ধারাংবুজারূঢা, পংচবক্ত্রা,গস্থসংগস্থতা |
অংকুশাগি প্রহরণা, বরিাগি গনয়ষগবতা || ১০৬ ||
মুয়দ্গৌিনাসি গচত্তা, সাগক্য়ংবাস্বরূগপণষ |
আগ্ন্য়া চরাব্জগনলয়া, শুক্লবণয়া, ষডাননা || ১০৭ ||
মজ্জাসংস্থা, হংসবতষ মুখ্য়শগি সমগিতা |
হগরদ্রাখন্নক রগসকা, হাগকনষ রূপধাগরণষ || ১০৮ ||
সহস্রিল পদ্মস্থা, সবয়বয়ণয়াপ দশাগিতা |
সবয়ায়ুধধরা, শুক্ল সংগস্থতা, সবয়য়তামু ষ || ১০৯ ||
সয়বয়ৌিন প্রষতগচত্তা, য়াগক্য়ংবা স্বরূগপণষ |
স্বাহা, স্বধা,মগত, দময়ধা, শ্রুগতৈঃ, স্মগৃ ত, রনুত্তমা || ১১০ ||
পুণ্য়কষগতয় ৈঃ, পুণ্য়লভ্য়া, পুণ্য়েবণ কষতয় না |
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পুয়লামজাগচয়তা, বংধয়মাচনষ, বংধুরালকা || ১১১ ||
গবমশয়রূগপণষ, গবদ্য়া, গবয়িাগি জিত্প্রসূৈঃ |
সবয়ব্য়াগধ প্রশমনষ, সবয়মত্
ৃ য়ু গনবাগরণষ || ১১২ ||
অৈিণ্য়া,গচংত্য়রূপা, কগলকল্মষ নাগশনষ |
কাত্য়াগয়নষ, কালহংত্রষ, কমলাক্ গনয়ষগবতা || ১১৩ ||
তাংবূল পূগরত মু ষ, িাগডমষ কুসুমপ্রিা |
মৃিাক্ষ, দমাগহনষ, মুখ্য়া, মৃডানষ, গমত্ররূগপণষ || ১১৪ ||
গনত্য়তৃ প্তা, িিগনগধ, গনয়য়ংত্রষ, গনগ য়লশ্বরষ |
বমত্র্ য়াগি বাসনালভ্য়া, মহাপ্রলয় সাগক্ণষ || ১১৫ ||
পরাশগিৈঃ, পরাগনষ্ঠা, প্রগ্ন্য়ান িনরূগপণষ |
মাধ্বষপানালসা, মত্তা, মাতৃ কা বণয় রূগপণষ || ১১৬ ||
মহাখকলাস গনলয়া, মৃণাল মৃিয়ু িালয়তা |
মহনষয়া, িয়ামূতী, ময়হাসাম্রাজ্য়শাগলনষ || ১১৭ ||
আত্মগবদ্য়া, মহাগবদ্য়া, শ্রীগবদ্য়া, কাময়সগবতা |
শ্রীয়ষাডশাক্রষ গবদ্য়া, গত্রকূটা, কাময়কাটিকা || ১১৮ ||
কটাক্গকংকরষ িূ ত কমলা দকাটিয়সগবতা |
গশরৈঃগস্থতা, চংদ্রগনিা, ফালয়স্থংদ্র ধনুৈঃপ্রিা || ১১৯ ||
হৃিয়স্থা, রগবপ্রখ্য়া, গত্রয়কাণাংতর িষগপকা |
িাক্ায়ণষ, বিত্য়হংত্রষ, িক্য়গ্ন্য় গবনাগশনষ || ১২০ ||
িরাংয়িাগলত িষিয়াক্ষ, িরহায়সাজ্জ্বলন্মু ষ |
গুরুমূগতয় , গুয়ণগনগধ, দিয়ামাতা, গুহজন্মিূ ৈঃ || ১২১ ||
দিয়বশষ, িংডনষগতস্থা, িহরাকাশ রূগপণষ |
প্রগতপন্মুখ্য় রাকাংত গতগথমংডল পূগজতা || ১২২ ||
কলাগত্মকা, কলানাথা, কাব্য়ালাপ গবয়নাগিনষ |
সচামর রমাবাণষ সব্য়িগক্ণ দসগবতা || ১২৩ ||
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আগিশগি, রয়ময়া,ত্মা, পরমা, পাবনাকৃ গতৈঃ |
অয়নকয়কাটি ব্রহ্াংড জননষ, গিব্য়গবৈহা || ১২৪ ||
ক্লষংকারষ, দকবলা, গুহ্য়া, বকবল্য় পিিাগয়নষ |
গত্রপুরা, গত্রজিিংদ্য়া, গত্রমূগতয় , গস্ত্রিয়শশ্বরষ || ১২৫ ||
ত্র্ য়ক্রষ, গিব্য়িংধাঢ্য়া, গসংধূর গতলকাংগচতা |
উমা, বশয়লংদ্রতনয়া, দিৌরষ, িংধবয় দসগবতা || ১২৬ ||
গবশ্বিিয় া, স্বণয়িিয় া,বরিা বািধষশ্বরষ |
ধ্য়ানিম্য়া,পগরয়চ্ছদ্য়া, গ্ন্য়ানিা, গ্ন্য়ানগবৈহা || ১২৭ ||
সবয়য়বিাংত সংয়বদ্য়া, সত্য়ানংি স্বরূগপণষ |
দলাপামুদ্রাগচয়তা, লষলাক্লুপ্ত ব্রহ্াংডমংডলা || ১২৮ ||
অিৃশ্য়া, িৃশ্য়রগহতা, গবগ্ন্য়াত্রষ, দবদ্য়বগজয়তা |
দয়াগিনষ, দয়ািিা, দয়াগ্নয়া, দয়ািানংিা, য়ুিংধরা || ১২৯ ||
ইচ্ছাশগি গ্ন্য়ানশগি গরয়াশগি স্বরূগপণষ |
সবয়ধারা, সুপ্রগতষ্ঠা, সিসি-রূপধাগরণষ || ১৩০ ||
অষ্টমূগতয় , রজাখজত্রষ, দলাকয়াত্রা গবধাগয়নষ |
একাগকনষ, িূ মরূপা, গনখিয়তা, বিতবগজয়তা || ১৩১ ||
অন্নিা, বসুিা, বৃদ্ধা, ব্রহ্াখত্মক্ষয় স্বরূগপণষ |
বৃহতষ, ব্রাহ্ণষ, ব্রাহ্ষ, ব্রহ্ানংিা, বগলগপ্রয়া || ১৩২ ||
িাষারূপা, বৃহত্য়সনা, িাবািাব গববগজয়তা |
সু ারাধ্য়া, শুিকরষ, দশািনা সুলিািগতৈঃ || ১৩৩ ||
রাজরায়জশ্বরষ, রাজ্য়িাগয়নষ, রাজ্য়বিিা |
রাজত-কৃ পা, রাজপষঠ গনয়বগশত গনজাগেতাৈঃ || ১৩৪ ||
রাজ্য়লক্ষ্মষৈঃ, দকাশনাথা, চতু রংি বয়লশ্বরষ |
সাম্রাজ্য়িাগয়নষ, সত্য়সংধা, সািরয়ম লা || ১৩৫ ||
িষগক্তা, বিত্য়শমনষ, সবয়য়লাক বশংকরষ |
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সবয়াথয়িাত্রষ, সাগবত্রষ, সগচ্চিানংি রূগপণষ || ১৩৬ ||
দিশকালাপগরগচ্ছন্না, সবয়িা, সবয়য়মাগহনষ |
সরস্বতষ, শাস্ত্রময়ষ, গুহাংবা, গুহ্য়রূগপণষ || ১৩৭ ||
সয়বয়াপাগধ গবগনমুি
য় া, সিাগশব পগতব্রতা |
সংপ্রিায়য়শ্বরষ, সাধ্বষ, গুরুমংডল রূগপণষ || ১৩৮ ||
কুয়লাত্তষণয়া, িিারাধ্য়া, মায়া, মধুমতষ, মহষ |
িণাংবা, গুহ্য়কারাধ্য়া, দকামলাংিষ, গুরুগপ্রয়া || ১৩৯ ||
স্বতংত্রা, সবয়তংয়ত্রশষ, িগক্ণামূগতয় রূগপণষ |
সনকাগি সমারাধ্য়া, গশবগ্ন্য়ান প্রিাগয়নষ || ১৪০ ||
গচত্কলা,নংিকগলকা, দপ্রমরূপা, গপ্রয়ংকরষ |
নামপারায়ণ প্রষতা, নংগিগবদ্য়া, নয়টশ্বরষ || ১৪১ ||
গমথ্য়া জিিগধষ্ঠানা মুগিিা, মুগিরূগপণষ |
লাস্য়গপ্রয়া, লয়করষ, লজ্জা, রংিাগি বংগিতা || ১৪২ ||
িবিাব সুধাবৃগষ্টৈঃ, পাপারণ্য় িবানলা |
দিৌিয় াগ্নয়তূ ল বাতূ লা, জরাধ্বাংত রগবপ্রিা || ১৪৩ ||
িাগ্নয়াগিচংগদ্রকা, িিগচত্তয়কগক িনািনা |
দরািপবয়ত িংয়িাগল, মৃত্
য় য়ুিারু কুঠাগরকা || ১৪৪ ||
ময়হশ্বরষ, মহাকালষ, মহাৈাসা, মহাশনা |
অপণয়া, চংগডকা, চংডমুংডাসুর গনষূগিনষ || ১৪৫ ||
ক্রাক্রাগত্মকা, সবয়য়লায়কশষ, গবশ্বধাগরণষ |
গত্রবিয়িাত্রষ, সুিিা, ত্র্ য়ংবকা, গত্রগুণাগত্মকা || ১৪৬ ||
স্বিয়াপবিয়িা, শুদ্ধা, জপাপুষ্প গনিাকৃ গতৈঃ |
ওয়জাবতষ, দ্য়ুগতধরা, য়গ্ন্য়রূপা, গপ্রয়ব্রতা || ১৪৭ ||
িুরারাধ্য়া, িুরািষয়া, পাটলষ কুসুমগপ্রয়া |
মহতষ, দমরুগনলয়া, মংিার কুসুমগপ্রয়া || ১৪৮ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

বষরারাধ্য়া, গবরাড্রূপা, গবরজা, গবশ্বয়তামু ষ |
প্রত্য়গ্রূপা, পরাকাশা, প্রাণিা, প্রাণরূগপণষ || ১৪৯ ||
মাতয় াংড বিরবারাধ্য়া, মংগত্রণষ ্য়স্তরাজ্য়ধূৈঃ |
গত্রপুয়রশষ, জয়ত্য়সনা, গনখস্ত্রগুণ্য়া, পরাপরা || ১৫০ ||
সত্য়গ্ন্য়ানানংিরূপা, সামরস্য় পরায়ণা |
কপগিয় নষ, কলামালা, কামধুক,কামরূগপণষ || ১৫১ ||
কলাগনগধৈঃ, কাব্য়কলা, রসগ্ন্য়া, রসয়শবগধৈঃ |
পুষ্টা, পুরাতনা, পূজ্য়া, পুষ্করা, পুষ্কয়রক্ণা || ১৫২ ||
পরংয়জ্য়াগতৈঃ, পরংধাম, পরমাণুৈঃ, পরাত্পরা |
পাশহস্তা, পাশহংত্রষ, পরমংত্র গবয়িগিনষ || ১৫৩ ||
মূতয়া,মূতয়া,গনত্য়তৃ প্তা, মুগন মানস হংগসকা |
সত্য়ব্রতা, সত্য়রূপা, সবয়াংতয়য়াগমনষ, সতষ || ১৫৪ ||
ব্রহ্াণষ, ব্রহ্জননষ, বহুরূপা, বুধাগচয়তা |
প্রসগবত্রষ, প্রচংডাগ্ন্য়া, প্রগতষ্ঠা, প্রকটাকৃ গতৈঃ || ১৫৫ ||
প্রায়ণশ্বরষ, প্রাণিাত্রষ, পংচাশত-পষঠরূগপণষ |
গবশৃং লা, গবগবিস্থা, বষরমাতা, গবয়ত্প্রসূৈঃ || ১৫৬ ||
মুকুংিা, মুগি গনলয়া, মূলগবৈহ রূগপণষ |
িাবগ্ন্য়া, িবয়রািঘ্নষ িবচর প্রবগতয় নষ || ১৫৭ ||
ছংিস্সারা, শাস্ত্রসারা, মংত্রসারা, তয়লািরষ |
উিারকষগতয় , রুিামখবিবা, বণয়রূগপণষ || ১৫৮ ||
জন্মমৃত্য়ু জরাতপ্ত জন গবোংগত িাগয়নষ |
সয়বয়াপগনষ িুদ্ঘুষ্টা, শাংত্য়তষত কলাগত্মকা || ১৫৯ ||
িংিষরা, িিনাংতৈঃস্থা, িগবয়তা, িানয়লালুপা |
কিনারগহতা, কাষ্ঠা, কাংতা, কাংতাধয় গবৈহা || ১৬০ ||
কায়য়কারণ গনমুি
য় া, কাময়কগল তরংগিতা |

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

কনত-কনকতাটংকা, লষলাগবৈহ ধাগরণষ || ১৬১ ||
অজাক্য় গবগনমুি
য় া, মুগ্ধা গক্প্রপ্রসাগিনষ |
অংতমুয় সমারাধ্য়া, বগহমুয় সুিল
ু য়িা || ১৬২ ||
ত্রয়ষ, গত্রবিয় গনলয়া, গত্রস্থা, গত্রপুরমাগলনষ |
গনরাময়া, গনরালংবা, স্বাত্মারামা, সুধাসৃগতৈঃ || ১৬৩ ||
সংসারপংক গনময়ি সমুদ্ধরণ পংগডতা |
য়গ্ন্য়গপ্রয়া, য়গ্ন্য়কত্রী, য়জমান স্বরূগপণষ || ১৬৪ ||
ধময়াধারা, ধনাধ্য়ক্া, ধনধা্য় গববগধয়নষ |
গবপ্রগপ্রয়া, গবপ্ররূপা, গবশ্বভ্রমণ কাগরণষ || ১৬৫ ||
গবশ্বৈাসা, গবদ্রুমািা, ববষ্ণবষ, গবষ্ণুরূগপণষ |
অয়য়াগন, দয়য়াগনগনলয়া, কূটস্থা, কুলরূগপণষ || ১৬৬ ||
বষরয়িাষ্ঠষগপ্রয়া, বষরা, বনষ্কম্য়য়া, নািরূগপণষ |
গবগ্ন্য়ান কলনা, কল্য়া গবিগ্ধা, ববংিবাসনা || ১৬৭ ||
তত্ত্বাগধকা, তত্ত্বময়ষ, তত্ত্বমথয় স্বরূগপণষ |
সামিানগপ্রয়া, দসৌম্য়া, সিাগশব কুটু ংগবনষ || ১৬৮ ||
সব্য়াপসব্য় মািয়স্থা, সবয়াপগি গনবাগরণষ |
স্বস্থা, স্বিাবমধুরা, ধষরা, ধষর সমগচয়তা || ১৬৯ ||
বচত্য়ার্ঘয়য় সমারাধ্য়া, বচত্য় কুসুমগপ্রয়া |
সয়িাগিতা, সিাতু ষ্টা, তরুণাগিত্য় পাটলা || ১৭০ ||
িগক্ণা, িগক্ণারাধ্য়া, িরয়স্মর মু াংবুজা |
দকৌগলনষ দকবলা,নর্ঘয়য়া বকবল্য় পিিাগয়নষ || ১৭১ ||
দস্তাত্রগপ্রয়া, স্তুগতমতষ, শ্রুগতসংস্তুত ববিবা |
মনগস্বনষ, মানবতষ, ময়হশষ, মংিলাকৃ গতৈঃ || ১৭২ ||
গবশ্বমাতা, জিদ্ধাত্রষ, গবশালাক্ষ, গবরাগিণষ|
প্রিল্িা, পরয়মািারা, পরায়মািা, ময়নাময়ষ || ১৭৩ ||
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দব্য়াময়কশষ, গবমানস্থা, বগেণষ, বাময়কশ্বরষ |
পংচয়গ্ন্য়গপ্রয়া, পংচয়প্রত মংচাগধশাগয়নষ || ১৭৪ ||
পংচমষ, পংচিূ য়তশষ, পংচ সংয়খ্য়াপচাগরণষ |
শাশ্বতষ, শাশ্বখতশ্বয়য়া, শময়িা, শংিু য়মাগহনষ || ১৭৫ ||
ধরা, ধরসুতা, ধ্য়া, ধগময়ণষ, ধময়বগধয়নষ |
দলাকাতষতা, গুণাতষতা, সবয়াতষতা, শমাগত্মকা || ১৭৬ ||
বংধূক কুসুম প্রখ্য়া, বালা, লষলাগবয়নাগিনষ |
সুমংিলষ, সু করষ, সুয়বষাড্য়া, সুবাগসনষ || ১৭৭ ||
সুবাগস্য়চয়নপ্রষতা, দশািনা, শুদ্ধ মানসা |
গবংিু তপয়ণ সংতু ষ্টা, পূবয়জা, গত্রপুরাংগবকা || ১৭৮ ||
িশমুদ্রা সমারাধ্য়া, গত্রপুরা শ্রীবশংকরষ |
গ্ন্য়ানমুদ্রা, গ্ন্য়ানিম্য়া, গ্ন্য়ানয়গ্ন্য়য় স্বরূগপণষ || ১৭৯ ||
দয়াগনমুদ্রা, গত্র ংয়ডশষ, গত্রগুণাংবা, গত্রয়কাণিা |
অনিাদ্ভু ত চাগরত্রা, বাংগছতাথয় প্রিাগয়নষ || ১৮০ ||
অভ্য়াসাগত শয়গ্ন্য়াতা, ষডধ্বাতষত রূগপণষ |
অব্য়াজ করুণামূগতয় , রগ্ন্য়ানধ্বাংত িষগপকা || ১৮১ ||
আবালয়িাপ গবগিতা, সবয়ানুিংর্ঘয় শাসনা |
শ্রী চররাজগনলয়া, শ্রীমগিপুর সুংিরষ || ১৮২ ||
শ্রী গশবা, গশবশি্খয়ক্ষয় রূগপণষ, লগলতাংগবকা |
এবং শ্রীলগলতায়িব্য়া নাম্াং সাহস্রকং জগুৈঃ || ১৮৩ ||
|| ইগত শ্রী ব্রহ্াংডপুরায়ণ, উত্তর ংয়ড, শ্রী হয়ৈষবািস্ত্য় সংবায়ি,
শ্রীলগলতারহস্য়নাম শ্রী লগলতা রহস্য়নাম সাহস্রয়স্তাত্র কথনং নাম
গিতষয়য়াধ্য়ায়ৈঃ ||

