
|| শ্ৰী সূক্তম || 
ওম 
হিৰণ্য়ৱৰ্ণাম িহৰৰ্ীম সুৱৰ্ণ ৰজত স্ৰজাম | 
চন্দ্ৰাম হিৰণ্ময়ীম লক্শ্মীম জাতৱৱৱ া ম আৱি || 
তাম ম আৱি জাতৱৱৱ া লক্শ্মীমনপ গাহমনীম | 
য়স্য়াম হিৰণ্য়ম হৱৱেয়ম গামশ্ৱম পুৰশুানিম || 
অশ্ৱপূৱণাম ৰথমধ্য়াম িহিনা  প্ৰৱ াহিনীম | 
হিয়ম দ ৱীমপুহ্ৱৱয় শ্ৰীমণাৱ ৱী: জশুতাম || 
কাম দসাহিতাম হিৰণ্য় প্ৰাকাৰাম আৰ্দ্ণ াম জ্ৱলন্তীম ত্ৰুপ্তাম 
তপণয়ন্তীম | 
পৱে হিতাম পে ৱৰ্ণাম তাহমৱিাপহ্ৱৱয় হিয়ম || 
চন্দ্ৰাম প্ৰভাসাম য়শসা জ্ৱলন্তীম হিয়ম দলাৱক 
দ ৱজশু্টাম ুাৰাম | 
তাম পহেনীমীম শৰৰ্মিম প্ৰপৱয়য় অলক্শ্মীৱমণ নশ্য়তাম 
ত্ৱাম ৱ্ৰৱুৰ্ || 
আহ ত্য়ৱৱৰ্ণ তপৱসা~হিজাৱতা ৱনস্পহতিৱ ৱ্ৰৱুক্শ্শা~থ হ ল্ৱ: | 
তস্য় ফলাহন তপসা ন ুন্তু মায়ান্ত ৰায়াশ্চ  াহ্য়া অলক্শ্মী: || 
উপপতু মাম দ ৱসখ: কীহতণ শ্চ মহৰ্না সি | 
প্ৰা ভূুণ ৱতা~হি ৰাৱশ্ে~হিন কীহতণ ম্ৰুহিম   াতু দম || 
ক্শ্ুত্হপপাসামলাম দজ্য়শ্ঠামলক্শ্মীম নাশয়াম্য়িম | 
অভূহতমসম্ৰুহিম চ সৱণাম হনৰ্ুণ  দম গ্ৰুিাত || 
গন্ধয়ৱাৰাম  ৰুািশণাম হনত্য়পুশ্টাম কৰীহশৰ্ীম | 
ঈশ্ৱৰীগ্ম সৱণভূতানাম তাহমৱিাপহ্ৱৱয় হিয়ম || 
মনস: কামমাকূহতম ৱাচ: সত্য়মশীমহি || 
পশনূাম ৰপূমন্নস্য় মহয় শ্ৰী: িয়তাম য়শ: || 
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ক ণ ৱমন প্ৰজাভূতা মহয় সম্ভৱ ক ণম | 
হিয়ম ৱাসয় দম কুৱল মাতৰম পেমাহলনীম || 
আপ: স্ৰুজন্তু হিগ্ধাহন হচক্লীত ৱস দম গ্ৰুৱি | 
হন চ দ ৱীম মাতৰম হিয়ম ৱাসয় দম কুৱল | 
আৰ্দ্ণ াম পুশ্কহৰৰ্ীম পুহশ্টম হপন্গলাম পেমাহলনীম | 
চন্দ্ৰাম হিৰণ্ময়ীম লক্শ্মীম জাতৱৱৱ া ম আৱি || 
আৰ্দ্ণ াম য়: কহৰৰ্ীম য়হশ্টম সুৱৰ্ণাম দিমমাহলনীম | 
সূয়ণাম হিৰণ্ময়ীম লক্শ্মীম জাতৱৱৱ া ম আৱি | 
তাম ম আৱি জাতৱৱৱ া লক্শ্মী মনপ গাহমনীম | 
য়স্য়াম হিৰণ্য়ম প্ৰভূতম গাৱৱা  াৱস্য়া~শ্ৱান, হৱৱেয়ম 
পুৰশুানিম || 
য়: ুহচ: প্ৰয়ৱতা ভূত্ৱা জহুুয়া াজ্য় মন্ৱিম | 
হিয়: পন্চ  শচণ ম চ শ্ৰীকাম: সততম জৱপত | 
পোনৱন পে ঊৰ ূপোক্শ্শী পেসম্ভৱৱ | 
ত্ৱম মাম ভজস্ৱ পোক্শ্শী দয়ন দসৌখ্য়ম লভাম্য়িম || 
অশ্ৱ ায়ী দগা ায়ী িন ায়ী মিািৱন | 
িনম দম জশুতাম দ হৱ সৱণকামান্শ্চ দ হি দম || 
পুত্ৰৱপৌত্ৰ িনম িান্য়ম িি্য়শ্ৱাহ গৱৱ ৰথম | 
প্ৰজানাম ভৱহস মাতা আয়ুমন্তম কৱৰাতু মাম || 
িনম অহিৰ িনম ৱায়ুৰ িনম সূৱয়ণা িনম ৱসু: | 
িনম ইৱন্দ্ৰা ব্ৰুিস্পহতৰ ৱৰৰু্ম িনমশ্ন ুদত || 
ৱৱনৱতয় দসামম হপ  দসামম হপ তু ৱ্ৰতু্ৰিা | 
দসামম িনস্য় দসাহমৱনা মহ্য়ম   াতু দসাহমহন || 
ন দৰাৱিা ন চ মাত্সয়ণম ন দলাৱভা নাুভা মহত: | 
ভৱহন্ত ৰুত পুণ্য়ানাম ভক্তানাম শ্ৰীসূক্তম জৱপত স া || 
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ৱশণন্তু দত হৱভাৱহৰ হ ৱৱা অভ্ৰস্য় হৱয়য়ুত: | 
দৰািন্তু সৱণ  ীজান্য়ৱ ব্ৰহ্ম হয়ৱৱশা জহি || 
পেহপ্ৰৱয় পহেহন পেিৱি পোলৱয় পে  লায়তাহক্শ্শ | 
হৱশ্ৱহপ্ৰৱয় হৱশ্ৰ্ ুমৱনা~নকুূৱল ত্ৱত পা  পেম মহয় সহন্নিত্স্ৱ || 
য়া সা পোসনিা হৱপুল কটিতটী পে পত্ৰায়তাক্শ্শী | 
গম্ভীৰা ৱতণ নাহভ: িনভৰ নহমতা ুভ্ৰ ৱৱৰাত্তৰীয়া || 
লক্শ্মীৰ হ পয়য়ৰ গৱজপন্দ্ৰ মহৰ্গৰ্ খহচপত-স্িাহপতা দিমকুপম্ভ: | 
হনত্য়ম সা পে িিা মম ৱসতু গ্ৰুৱি সৱণ মান্গল্য় য়ুক্তা || 
লক্শ্মীম ক্শ্শীৰ সমৰু্দ্ ৰাজ তনয়াম শ্ৰী ৰন্গ িাৱমশ্ৱৰীম | 
 াসী ভূত সমি দ ৱ ৱহনতাম দলাপকক  ীপান্কুৰাম | 
শ্ৰী মন্মে কটাক্শ্শ লব্ধ হৱভৱ ব্ৰৱহ্মন্দ্ৰ গন্গািৰাম | 
ত্ৱাম ৱত্ৰৱলাক্শ্য় কুটুহিনীম সৰহসজাম ৱৱে মকুুে হপ্ৰয়াম || 
হসি লক্শ্মীৰ দমাক্শ্শ লক্শ্মীৰ জয় লক্শ্মী সৰস্ৱতী | 
শ্ৰী লক্শ্মীৰ ৱৰ লক্শ্মীশ্চ প্ৰসন্না মম সৱণ া | 
ৱৰান্কুৱশৌ পাশম অভীহত মৰু্দ্াম কপৰৰ ৱিন্তীম 
কমলাসনিাম | 
 ালাকণ  দকাটি প্ৰহতভাম হত্ৰৱৰ্ত্ৰাম ভৱজিম আয়য়াম জগ ীশ্ৱৰীম 
ত্ৱাম || 
সৱণমন্গল মান্গৱল্য় হশৱৱ সৱণাথণ সাহিৱক| 
শৰৱণ্য় ত্্ৰয়িৱক দ হৱ নাৰায়হৰ্ নৱমাস্তু দত || 
নাৰায়হৰ্ নৱমাস্তু দত || 
নাৰায়হৰ্ নৱমাস্তু দত || 
সৰহসজ হনলৱয় সৱৰাজ িৱি িৱল তৰান্ুক গন্ধ মাল্য় দশাৱভ | 
ভগৱহত িহৰ ৱল্লৱভ মৱনাৱি হত্ৰভুৱন ভূহতকহৰ প্ৰসী  মহ্য়ম || 
হৱশ্ৰ্ ুপত্নীম ক্শ্শমা দ ৱীম মািৱীম মািৱহপ্ৰয়াম | 
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হৱৱশ্ৰ্া: হপ্ৰয় সখীম দ ৱীম নমাম্য়চ্য়ুত ৱল্লভাম || 
মিা লক্শ্মী চ হৱেৱি হৱশ্ৰ্ ুপত্নী চ িীমহি | 
তৱন্না লক্শ্মী: প্ৰৱচা য়াত || 
শ্ৰী ৱচণ স্য়ম আয়ুশ্য়ম আৱৰাগ্য়মাহৱিাত পৱমানম মিীয়ৱত | 
িনম িান্য়ম পুম  হু পুত্ৰ লাভম শত সম্ৱত্সৰম 
 ীৰ্ণমায়:ু || 
ৰৰু্ৱৰাগাহ   াহৰৰ্্দ্য় পাপক্শ্ু  অপম্ৰুত্য়ৱ: | 
ভয়ৱশাক মনিাপা নশ্য়ন্তু মম সৱণ া || 
হিৱয় জাত হিয় আহনয়ণায় হিয়ম ৱৱয়া জহনত্ৰুৱ্য়া  িাতু | 
হিয়ম ৱসানা অম্ৰুতত্ৱ মায়ন ভজহন্ত সয়য়: সহৱতা হৱ ধ্য়ূন || 
হিয় এপৱনম তহিয়ামা  িাহত | 
সন্তত ম্ৰুচা ৱশট্ক্ৰুত্য়ম সন্ধত্তম সন্ধীয়ৱত প্ৰজয়া পুহভ: | 
য় এৱম দৱ  | 
ওম মিাৱ পয়য় চ হৱেৱি হৱশ্ৰ্পুত্নী চ িীমহি | 
তৱন্না লক্শ্মী: প্ৰৱচা য়াত || 
ওম শাহন্ত: শাহন্ত: শাহন্ত: || 
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