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শ্রী বিষ্ণুসহস্রনাম
শ্রী গুরুভ্য়া নমঃ | হব ঃ ওং |
বিষ্ণুসহস্রনাম পীটিভে (১৩ স্লাে)
বিশংপায়ন উিাচ
শ্রুত্বা ধমমানভশভেণ পািনাবন চ সিমশঃ |
য়ুবধবি ঃ শাংতনিং পুনভ িা্য়্য়ােত || ১ ||
য়ুবধবি :
বেভমেং বৈিতং স্ াভে বেং িাভয়য়েং প ায়ণং |
স্তুিংতঃ েং েমচমংতঃ প্রাপ্নুয়ুয়ুমাম নিাঃ শুভম || ২ ||
স্ো ধমমঃ সিমধমমাণাং ভিতঃ প ভমা মতঃ |
বেং জপন্মুচ্য়ভত জংতু জমন্মসংসা িংধনাত || ৩ ||
ভীষ্ম:
জগত্প্প্রভু ং স্ৈিভৈিমনংতং পুরুভোত্তমম |
স্তুিন্নামসহভস্রণ পুরুেঃ সতভতাবিতঃ || ৪ ||
তভমি চাচময়বন্নত্প্য়ং ভক্ত্য়া পুরুেমব্য়য়ম |
ধ্য়ায়ন স্তুিন্নমস্য়ংশ্চ য়জমানস্তভমি চ || ৫ ||
অনাবৈ বনধনং বিষ্ণুং সিমভ ােমভহশ্ব ম |
স্ াোধ্য়ক্ষং স্তুিবন্নত্প্য়ং সিমৈঃু খাবতভগা ভভিত || ৬ ||
ব্রহ্মণ্য়ং সিমধমমজ্ঞং স্ াোনাং েীবতম িধমনম |
স্ ােনাথং মহদ্ভূ তং সিমভূতভভিাধ্ভিম || ৭ ||
এে স্ম সিমধমমাণাং ধভমমাবধেতভমা মতঃ
য়দ্ভক্ত্য়া পুংড ীোক্ষং স্তবি ভচমন্ন ঃ সৈা || ৮ ||
প মং স্য়া মহভত্তজঃ প মং স্য়া মহত্তপঃ |
প মং স্য়া মহদ্ব্রহ্ম প মং য়ঃ প ায়ণম || ৯ ||
পবিত্রাণাং পবিত্রং স্য়া মংগ ানাং চ মংগ ম |
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বৈিতং স্ৈিতানাং চ ভূ তানাং স্য়াব্য়য়ঃ বপতা || ১০ ||
য়তঃ সিমাবণ ভূ তাবন ভিংত্প্য়াবৈয়ুগাগভম |
য়বমংশ্চ প্র য়ং য়াংবত পুনভ ি য়ুগক্ষভয় || ১১ ||
তস্য় স্ ােপ্রধানস্য় জগন্নাথস্য় ভূ পভত |
বিভষ্ণানমামসহস্রং স্ম শ্রুণু পাপভয়াপহম || ১২ ||
য়াবন নামাবন স্গৌণাবন বিখ্য়াতাবন মহাত্মনঃ |
ঋবেবভঃ পব গীতাবন তাবন িক্ষ্য়াবম ভূ তভয় || ১৩ ||
িক্রতু ংড মহাোয় স্োটি সূয়ম সমপ্রভ
বনবিমঘ্নং কুরু স্ম স্ৈি সিম োভয়মেু সিমৈ
শুক্াংি ৈ ং বিষ্ণুং শবশিণমং চতু ভুম জং
প্রসন্ন িৈনং ধ্য়াভয়ত সিম বিভঘ্নাপ শাংতভয়
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বিষ্ণুসহস্রনাম (১১৭ স্লাে)
(১) বিশ্বং (২) বিষ্ণু: (৩) িশত্প্ো : (৪) ভূ ত ভব্য় ভিত প্রভু :
(৫) ভূ তেৃ ত (৬) ভূ তভ্রুত (৭) ভাি: (৮) ভূ তাত্ম (৯)
ভূ তভািন: || ১৪ ||
(১০) পূতাত্মা (১১) প মাত্ম (১২) মুক্তানাং প মা গবত:
(১৩) অব্য়য়: (১৪) পুরুে: (১৫) সাবক্ষ (১৬) স্ক্ষত্রজ্ঞ: (১৭)
অক্ষ : এি ছ || ১৫
(১৮) স্য়াগ: (১৯) স্য়াগ বিৈাং স্নতা (২০) প্রধান পুরুেীশ্ব
(২১) না বসংহিপু: (২২) শ্রীমান (২৩) স্েশি: (২৪) পুরুভোত্তম:
|| ১৬ ||
(২৫) সিম: (২৬) শিম: (২৭) বশি: (২৮) স্থণু: (২৯) ভূ তাবৈ:
(৩০) বনবধ ব্য়য়:
(৩১) সংভি: (৩২) ভািন: (৩৩) ভতম া (৩৪) প্রভি: (৩৫)
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প্রভু : (৩৬) ঈশ্ব : || ১৭ ||
(৩৭) স্বয়ংভূ : (৩৮) শংভু : (৩৯) আবৈত্প্য়: (৪০) পুষ্ক াক্ষ:
(৪১) মহাস্বন:
(৪২) অনাবৈবনধন: (৪৩) ধাতা (৪৪) বিধাতা (৪৫) ধাতু রুথামঃ
|| ১৮ ||
(৪৬) অপ্রভময়: (৪৭) হৃবেভেশ: (৪৮) পদ্মনাভ: (৪৯) অম প্রভু :
(৫০) বিশ্বেমম (৫১) মনু: (৫২) ত্বষ্টা (৫৩) স্থবিষ্ট (৫৪) স্থবিভ া
ধ্রুি: || ১৯ ||
(৫৫) আগ্রাহ্য়: (৫৬) শাশ্বত: (৫৭) েৃ ষ্ণ: (৫৮) স্ াবহতাক্ষ:
(৫৯) প্রতধমন:
(৬০) প্রভূ ত: (৬১) বত্রেকু্ধম (৬২) পবিত্রং (৬৩) মংগ ং
প ম || ২০ ||
(৬৪) ঈশান (৬৫) প্রাণৈ: (৬৬) প্রাণ: (৬৭) স্য়য়ি: (৬৮)
স্েষ্ট: (৬৯) প্রজাপবত:
(৭০) বহ ণ্য়গভম : (৭১) ভূ গভম : (৭২) মাধি (৭৩) মধুসূৈন: ||
২১ ||
(৭৪) ঈশ্ব : (৭৫) বিক্রমী (৭৬) ধন্বী (৭৭) স্মধািী (৭৮)
বিক্রম: (৭৯) ক্রম:
(৮০) অনুথম (৮১) ৈু াধেম: (৮২) েৃ তজ্ঞ: (৮৩) েৃ বত:
(৮৪) আত্মিান || ২২ ||
(৮৫) সুভ শ: (৮৬) শ ণম (৮৭) শমম (৮৮) বিশ্বভ তা (৮৯)
প্রজাভি:
(৯০) অহ: (৯১) সংিত্প্স : (৯২) ব্য়া : (৯৩) প্রত্প্য়য়:
(৯৪) সিমৈশমন: || ২৩ ||
(৯৫) আজ: (৯৬) সভিমশ্ব : (৯৭) বসদ্ধ: (৯৮) বসবদ্ধ: (৯৯)
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সিমাবৈ: (১০০) অচ্য়ুত:
(১০১) িৃোেবপ: (১০২) আভময়াত্মা (১০৩) সিমভয়াগবিবনসৃত: ||
২৪ ||
(১০৪) িসু: (১০৫) িসুমনা: (১০৬) সত্প্য়: (১০৭) সমাত্মা
(১০৮) সংবমত (অসংবমত) (১০৯) সম:
(১১০) অভমাঘ: (১১১) পুংড ীোক্ষ: (১১২) িৃেেমমা (১১৩)
িৃোেৃ বতঃ || ২৫ ||
(১১৪) রুধ্র: (১১৫) িহুবশ া: (১১৬) ভভু : (১১৭) বিশ্বভয়াবন:
(১১৮) সুবচেিা:
(১১৯) অমৃত: (১২০) শাশ্বতস্থণু: (১২১) ি াভ াহ: (১২২)
মহাতপা: || ২৬ ||
(১২৩) সিমগ: (১২৪) সিমবিদ্ব্নু: (১২৫) বিশ্বভেন: (১২৬)
জনাৈম ন:
(১২৭) স্িৈ: (১২৮) স্িৈবিত (১২৯) অব্য়ংগ: (১৩০) স্িৈাংগ:
(১৩১) স্িৈবিত (১৩২) েবি: || ২৭ ||
(১৩৩) স্ াোধ্য়ক্ষ: (১৩৪) সু াদ্য়ক্ষ: (১৩৫) ধমমাদ্য়ক্ষ:
(১৩৬) েৃ তােৃ ত:
(১৩৭) চতু াত্মা (১৩৮) চতু ব্য়ুমহ: (১৩৯) চতু ৈংষ্ট্র (১৪০)
চতু ভুম জ: || ২৮ ||
(১৪১) ব্রাবজষ্ণু: (১৪২) স্ভাজনং (১৪৩) স্ভাক্তা (১৪৪) সবহষ্ণু:
(১৪৫) জগৈাবৈজ:
(১৪৬) অনঘঃ (১৪৭) বিজয়ঃ (১৪৮) স্জতা (১৪৯) বিশ্বভয়াবনঃ
(১৫০) পুনিমসুঃ || ২৯ ||
(১৫১) উভপংদ্র (১৫২) িামনঃ (১৫৩) প্রাংশুঃ (১৫৪) অভমাঘঃ
(১৫৫) শুবচঃ (১৫৬) ঊবজমতঃ
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(১৫৭) অতীংদ্রঃ (১৫৮) সংগ্রহঃ (১৫৯) সগমঃ (১৬০) ধৃতাত্মা
(১৬১) বনয়মঃ (১৬২) য়মঃ || ৩০ ||
(১৬৩) স্িধ্য়ঃ (১৬৪) বিদ্য়ঃ (১৬৫) সৈাভয়াগী: (১৬৬)
িী হা (১৬৭) মাধিঃ (১৬৮) মধুঃ
(১৬৯) অতীংবদ্রয়ঃ (১৭০) মহামায়ঃ (১৭১) মভহাত্প্সাহঃ (১৭২)
মহাি ঃ || ৩১ ||
(১৭৩) মহািুবদ্ধঃ (১৭৪) মহািীয়মঃ (১৭৫) মহাশবক্তঃ (১৭৬)
মহাদ্য়ুবতঃ
(১৭৭) অবনভৈম শ্য়িপুঃ (১৭৮) শ্রীমান (১৭৯) অভময়াত্মা (১৮০)
মহাবদ্রধৃে || ৩২ ||
(১৮১) মভহেবাসঃ (১৮২) মহীভতম া (১৮৩) শ্রীবনিাসঃ (১৮৪)
সতাংগবতঃ
(১৮৫) অবনরুদ্ধঃ (১৮৬) সু ানংৈঃ (১৮৭) স্গাবিংৈঃ (১৮৮)
স্গাবিৈাংপবতঃ || ৩৩ ||
(১৮৯) ম ীবচঃ (১৯০) ৈমনঃ (১৯১) হংসঃ (১৯২) সুপণমঃ
(১৯৩) ভু জভগাত্তমঃ
(১৯৪) বহ ণ্য়নাভঃ (১৯৫) সুতপাঃ (১৯৬) পদ্মনাভঃ (১৯৭)
প্রজাপবতঃ || ৩৪ ||
(১৯৮) অমৃত্প্য়ুঃ (১৯৯) সিমৈে
ৃ (২০০) বসংহঃ (২০১) সংধাতা
(২০২) সংবধমান (২০৩) বস্থ ঃ
(২০৪) অজঃ (২০৫) ৈুমে
ম মণঃ (২০৬) শাস্তা (২০৭) বিশ্রুতাত্মা
(২০৮) সু াব হা || ৩৫ ||
(২০৯) গুরুঃ (২১০) গুরুতমঃ (২১১) ধামঃ (২১২) সত্প্য়ঃ
(২১৩) সত্প্য়প াক্রমঃ
(২১৪) বনবমেঃ (২১৫) অবনবমেঃ (২১৬) স্রগ্বী (২১৭) িাচস্পবতঃ
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(২১৮) উৈা ধীঃ || ৩৬ ||
(২১৯) অগ্রণীঃ (২২০) গ্রামণীঃ (২২১) শ্রীমান (২২২) ন্য়ায়ঃ
(২২৩) স্নতা (২২৪) সমী ণঃ
(২২৫) সহস্রমূধমা (২২৬) বিশ্বাত্মা (২২৭) সহস্রাক্ষঃ (২২৮)
সহস্রপাত || ৩৭ ||
(২২৯) আিতম নঃ (২৩০) (অ)বনিৃত্তাত্মা (২৩১) সংিৃতঃ (২৩২)
সংপ্রমৈম নঃ
(২৩৩) অহঃসংিতম েঃ (২৩৪) িবি (২৩৫) অবন ঃ (২৩৬)
ধ ণীধ ঃ || ৩৮ ||
(২৩৭) সুপ্রসাৈঃ (২৩৮) প্রসন্নাত্মা (২৩৯) বিশ্বধৃে (২৪০)
বিশ্বভু ে (২৪১) বিভু ঃ
(২৪২) সত্প্েতম া (২৪৩) সত্প্েৃ তঃ (২৪৪) সাধুঃ (২৪৫) জিু
(২৪৬) না ায়ণঃ (২৪৭) ন ঃ || ৩৯ ||
(২৪৮) অসংভখ্য়য়ঃ (২৪৯) অপ্রভময়াত্মা (২৫০) বিবশষ্টঃ (২৫১)
বশষ্টেৃ ত (২৫২) বশশুবচঃ
(২৫৩) বসদ্ধাথমঃ (২৫৪) বসদ্ধসংেল্পঃ (২৫৫) বসবদ্ধৈঃ (২৫৬)
বসবদ্ধসাধনঃ || ৪০ ||
(২৫৭) িৃোহী (২৫৮) িৃেভঃ (২৫৯) বিষ্ণুঃ (২৬০) িৃশপিমা
(২৬১) িৃভোৈ ঃ
(২৬২) িধমনঃ (২৬৩) িধমমানঃ (২৬৪) বিবিক্তঃ (২৬৫)
শ্রুবতসাগ ঃ || ৪১ ||
(২৬৬) সুভুজঃ (২৬৭) ৈুধম ঃ (২৬৮) িাগ্মী (২৬৯) মভহংদ্রঃ
(২৭০) িসুৈঃ (২৭১) িসুঃ
(২৭২) বনেরূপঃ (২৭৩) িৃহদ্রূপঃ (২৭৪) বশবপবিষ্টঃ (২৭৫)
প্রোশনঃ || ৪২ ||
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(২৭৬) ওজভস্তভজাদ্য়ুবতধ ঃ (২৭৭) প্রোশাত্মা (২৭৮) প্রতাপনঃ
(২৭৯) ঋদ্ধঃ (২৮০) স্পষ্টাক্ষভ া মংত্রঃ (স্পষ্টাক্ষ ঃ+মংত্রঃ)
(২৮১) চংদ্রাংশুঃ (২৮২) ভাস্ক দ্য়ুবতঃ || ৪৩ ||
(২৮৩) অমৃতাংশূদ্ভিঃ (২৮৪) ভানুঃ (২৮৫) শশবিংৈুঃ (২৮৬)
সুভ শ্ব ঃ
(২৮৭) ঔেধং (২৮৮) জগতঃ স্সতু ঃ (২৮৯) সত্প্য়ধমমপ াক্রমঃ
|| ৪৪ ||
(২৯০) ভূ তভব্য়ভিন্নাথঃ (২৯১) পিনঃ (২৯২) পািনঃ (২৯৩)
অন ঃ
(২৯৪) োমহা (২৯৫) োমেৃ ত (২৯৬) োংতঃ (২৯৭) োমঃ
(২৯৮) োমপ্রৈঃ (২৯৯) প্রভু ঃ || ৪৫ ||
(৩০০) য়ুগাবৈেৃ ত (৩০১) য়ুগািতম ঃ (৩০২) বনেমায়ঃ (৩০৩)
মহাশনঃ
(৩০৪) অৈৃশ্য়ঃ (৩০৫) ব্য়ক্তরূপঃ (অব্য়ক্তরূপঃ) (৩০৬)
সহস্রবজত (৩০৭) অনংতবজত || ৪৬ ||
(৩০৮) ইষ্টঃ (৩০৯) অবিবশষ্টঃ (বিবশষ্টঃ) (৩১০) বশভষ্টষ্টঃ
(৩১১) বশখংডী (৩১২) নহুেঃ (৩১৩) িৃেঃ
(৩১৪) স্ক্রাধহা (৩১৫) স্ক্রাধেৃ ত (৩১৬) েতম া (৩১৭)
বিশ্বিাহুঃ (৩১৮) মহীধ ঃ || ৪৭ ||
(৩১৯) অচ্য়ুতঃ (৩২০) প্রবথতঃ (৩২১) প্রাণঃ (৩২২) প্রাণৈঃ
(৩২৩) িাসিানুজঃ
(৩২৪) অপাংবনবধঃ (৩২৫) অবধষ্টানম (৩২৬) অপ্রমত্তঃ (৩২৭)
প্রবতবিতঃ || ৪৮ ||
(৩২৮) স্কংৈঃ (৩২৯) স্কংৈধ ঃ (৩৩০) ধুয়মঃ (৩৩১) ি ৈঃ
(৩৩২) িায়ুিাহনঃ
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(৩৩৩) িাসুভৈিঃ (৩৩৪) িৃহদ্ভানুঃ (৩৩৫) আবৈভৈিঃ (৩৩৬)
পু ংৈ ঃ || ৪৯ ||
(৩৩৭) অভশােঃ (৩৩৮) তা ণঃ (৩৩৯) তা ঃ (৩৪০) শূ ঃ
(৩৪১) স্শৌব ঃ (৩৪২) জভনশ্ব ঃ
(৩৪৩) অনুকূ ঃ (৩৪৪) শতািতম ঃ (৩৪৫) পদ্মী (৩৪৬)
পদ্মবনভভক্ষণঃ || ৫০ ||
(৩৪৭) পদ্মনাভঃ (৩৪৮) অ বিংৈাক্ষঃ (৩৪৯) পদ্মগভম ঃ (৩৫০)
শ ী ভৃ ত
(৩৫১) মহবদ্ধমঃ (৩৫২) ঋদ্ধঃ (৩৫৩) িৃদ্ধাত্মা (৩৫৪) মহাক্ষঃ
(৩৫৫) গরুডদ্ব্জঃ || ৫১ ||
(৩৫৬) অতু ঃ (৩৫৭) শ ভঃ (৩৫৮) ভীমঃ (অভীমঃ)
(৩৫৯) সময়জ্ঞঃ (৩৬০) হবিহম ব ঃ
(৩৬১) সিম ক্ষণ ক্ষণ্য়ঃ (৩৬২) ক্ষ্মীিান (৩৬৩) সবমবতংজয়ঃ
|| ৫২ ||
(৩৬৪) বিক্ষ ঃ (৩৬৫) স্ াবহতঃ (৩৬৬) মাগমঃ (৩৬৭) স্হতু ঃ
(৩৬৮) ৈাভমাৈ ঃ (৩৬৯) সহঃ
(৩৭০) মহীধ ঃ (৩৭১) মহাভাগঃ (৩৭২) স্িগিান (৩৭৩)
অবমতাশনঃ || ৫৩ ||
(৩৭৪) উদ্ভিঃ (৩৭৫) স্ক্ষাভণঃ (৩৭৬) স্ৈিঃ (৩৭৭) শ্রীগভম ঃ
(৩৭৮) প ভমশ্ব ঃ
(৩৭৯) ে ণং (৩৮০) ো ণং (৩৮১) েতম া (৩৮২) বিেতম া
(৩৮৩) গহনঃ (৩৮৪) গুহঃ || ৫৪ ||
(৩৮৫) ব্য়িসায়ঃ (৩৮৬) ব্য়িস্থানঃ (৩৮৭) সংস্থানঃ (৩৮৮)
স্থানৈঃ (৩৮৯) ধ্রুিঃ
(৩৯০) প বদ্ধমঃ (৩৯১) প মস্পষ্টঃ (৩৯২) স্তুষ্টঃ (৩৯৩) পুষ্টঃ
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(৩৯৪) শুভভক্ষণঃ || ৫৫ ||
(৩৯৫) ামঃ (৩৯৬) বি ামঃ (৩৯৭) বি জঃ (৩৯৮) মাগমঃ
(৩৯৯) স্নয়ঃ (৪০০) নয়ঃ (৪০১) অনয়ঃ
(৪০২) িী ঃ (৪০৩) শবক্তমতাং স্েিঃ (৪০৪) ধমমঃ (৪০৫)
ধমমবিৈুত্তমঃ || ৫৬ ||
(৪০৬) বিকুংঠঃ (৪০৭) পুরুেঃ (৪০৮) প্রাণঃ (৪০৯) প্রাণৈঃ
(৪১০) প্রণিঃ (৪১১) পৃথঃু
(৪১২) বহ ণ্য়গভম ঃ (৪১৩) শত্রুঘ্নঃ (৪১৪) ব্য়াপ্তঃ (৪১৫) িায়ুঃ
(৪১৬) অভধাক্ষজঃ || ৫৭ ||
(৪১৭) ঋতু ঃ (৪১৮) সুৈশমনঃ (৪১৯) ো ঃ (৪২০) প ভমিী
(৪২১) পব গ্রহঃ
(৪২২) উগ্রঃ (৪২৩) সংিস্স ঃ (৪২৪) ৈক্ষঃ (৪২৫) বিোমঃ
(৪২৬) বিশ্বৈবক্ষণঃ || ৫৮ ||
(৪২৭) বিস্তা ঃ (৪২৮) স্থাি ঃ (৪২৯) স্থাণুঃ (৪৩০) প্রমাণম
(৪৩১) িীজমব্য়য়ম
(৪৩২) অথমঃ (৪৩৩) অনথমঃ (৪৩৪) মহাভোশঃ (৪৩৫)
মহাভভাগঃ (৪৩৬) মহাধনঃ || ৫৯ ||
(৪৩৭) অবনবিমণ্ণঃ (৪৩৮) স্থবিিঃ (৪৩৯) ভূ ঃ (অভূ ঃ) (৪৪০)
ধমময়ূপঃ (৪৪১) মহামখঃ
(৪৪২) নক্ষত্রভনবমঃ (৪৪৩) নক্ষত্রী (৪৪৪) ক্ষমঃ (৪৪৫) ক্ষামঃ
(৪৪৬) সমীহনঃ || ৬০ ||
(৪৪৭) য়জ্ঞঃ (৪৪৮) ইয়য়ঃ (৪৪৯) মভহয়য়ঃ (৪৫০) ক্রতু ঃ
(৪৫১) সত্রম (৪৫২) সতাংগবতঃ
(৪৫৩) সিমৈশী (৪৫৪) বিমুক্তাত্মা (৪৫৫) সিমজ্ঞঃ (৪৫৬)
জ্ঞানমুত্তমম || ৬১ ||
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(৪৫৭) সুব্রতঃ (৪৫৮) সুমখ
ু ঃ (৪৫৯) সূক্ষ্মঃ (৪৬০) সুভঘােঃ
(৪৬১) সুখৈঃ (৪৬২) সুহৃত
(৪৬৩) মভনাহ ঃ (৪৬৪) বজতভক্রাধঃ (৪৬৫) িী িাহুঃ (৪৬৬)
বিৈা ণঃ || ৬২ ||
(৪৬৭) স্বাপনঃ (৪৬৮) স্বিশঃ (৪৬৯) ব্য়াপী (৪৭০) বনোত্মা
(৪৭১) বনেেমমেৃত
(৪৭২) িত্প্স ঃ (৪৭৩) িত্প্স ঃ (৪৭৪) িত্প্সী (৪৭৫) ত্নগভম ঃ
(৪৭৬) ধভনশ্ব ঃ || ৬৩ ||
(৪৭৭) ধমমগুপ (৪৭৮) ধমমেৃত (৪৭৯) ধমী (৪৮০) সত
(৪৮১) অসত (৪৮২) ক্ষ ম (৪৮৩) অক্ষ ম
(৪৮৪) অবিজ্ঞাতা (৪৮৫) সহস্রাংশুঃ (৪৮৬) বিধাতা (৪৮৭)
েৃ ত ক্ষণঃ || ৬৪ ||
(৪৮৮) গভবস্তভনবমঃ (৪৮৯) সত্বস্থঃ (৪৯০) বসংহঃ (৪৯১)
ভূ তমভহশ্ব ঃ
(৪৯২) আবৈভৈিঃ (৪৯৩) মহাভৈিঃ (৪৯৪) স্ৈভিশঃ (৪৯৫)
স্ৈিভৃ দ্গুরুঃ || ৬৫ ||
(৪৯৬) উত্ত ঃ (৪৯৭) স্গাপবতঃ (৪৯৮) স্গাপ্তা (৪৯৯)
জ্ঞানগম্য়ঃ (৫০০) পু াতনঃ
(৫০১) শ ী ভূ তভৃ ত (৫০২) স্ভাক্তা (৫০৩) েপীংদ্রঃ (৫০৪)
ভূ ব ৈবক্ষণঃ || ৬৬ ||
(৫০৫) স্সামপঃ (৫০৬) অমৃতপঃ (৫০৭) স্সামঃ (৫০৮)
পুরুবজত (৫০৯) পুরুসত্তমঃ
(৫১০) বিনয়ঃ (৫১১) জয়ঃ (৫১২) সত্প্য়সংধঃ (৫১৩) ৈাশাহম ঃ
(৫১৪) সাত্বতাংপবতঃ || ৬৭ ||
(৫১৫) জীিঃ (৫১৬) বিনবয়তাসাক্ষী (৫১৭) মুকুংৈঃ (৫১৮)
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অবমতবিক্রমঃ
(৫১৯) অংভভাবনবধঃ (৫২০) অনংতাত্মা (৫২১) মভহাৈবধশয়ঃ
(৫২২) অংতেঃ || ৬৮ ||
(৫২৩) অজঃ (৫২৪) মহাহম ঃ (৫২৫) স্বাভাব্য়ঃ (৫২৬) বজতাবমত্রঃ
(৫২৭) প্রভমাৈনঃ
(৫২৮) আনংৈঃ (৫২৯) নংৈনঃ (৫৩০) নংৈঃ (৫৩১) সত্প্য়ধমমা
(৫৩২) বত্রবিক্রমঃ || ৬৯ ||
(৫৩৩) মহবেমঃ (৫৩৪) েবপ াচায়মঃ (৫৩৫) েৃ তজ্ঞঃ (৫৩৬)
স্মবৈনীপবতঃ
(৫৩৭) বত্রপৈঃ (৫৩৮) বত্রৈশাধ্য়ক্ষঃ (৫৩৯) মহাশৃংগঃ (৫৪০)
েৃ তাংতেৃ ত || ৭০ ||
(৫৪১) মহাি াহঃ (৫৪২) স্গাবিংৈঃ (৫৪৩) সুভেণঃ (৫৪৪)
েনোংগৈী
(৫৪৫) গুহ্য়ঃ (৫৪৬) গভী ঃ (৫৪৭) গহনঃ (৫৪৮) গুপ্তঃ
(৫৪৯) চক্রগৈাধ ঃ || ৭১ ||
(৫৫০) স্িধাঃ (৫৫১) স্বাংগঃ (৫৫২) অবজতঃ (৫৫৩) েৃ ষ্ণঃ
(৫৫৪) ৈৃডঃ (৫৫৫) সংেেমণঃ (৫৫৬) অচ্য়ুতঃ
(৫৫৭) িরুণঃ (৫৫৮) িারুণঃ (৫৫৯) িৃক্ষঃ (৫৬০) পুষ্ক াক্ষঃ
(৫৬১) মহামনাঃ || ৭২ ||
(৫৬২) ভগিান (৫৬৩) ভগহা (৫৬৪) আনংৈী (৫৬৫) িনমা ী
(৫৬৬) হ ায়ুধঃ
(৫৬৭) আবৈত্প্য়ঃ (৫৬৮) স্য়য়াবত াবৈত্প্য়ঃ (৫৬৯) সবহষ্ণুঃ
(৫৭০) গবতসত্তমঃ || ৭৩ ||
(৫৭১) সুধন্বা (৫৭২) খংডপ শুঃ (৫৭৩) ৈারুণঃ (৫৭৪)
দ্রবিণপ্রৈঃ
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(৫৭৫) বৈিস্পে
ৃ ব্য়াসঃ (৫৭৭) িাচস্পবতঃ
ৃ (৫৭৬) সিমৈগ
(৫৭৮) অভয়াবনজঃ || ৭৪ ||
(৫৭৯) বত্রসামা (৫৮০) সামগঃ (৫৮১) সাম (৫৮২) বনিমাণং
(৫৮৩) স্ভেজম (৫৮৪) বভেে
(৫৮৫) সংন্য়াসেৃ ত (৫৮৬) শমঃ (৫৮৭) শাংতঃ (৫৮৮) বনিা
(৫৮৯) শাংবতঃ (৫৯০) প ায়ণম || ৭৫ ||
(৫৯১) শুভাংগঃ (৫৯২) শাংবতৈঃ (৫৯৩) স্রষ্টা (৫৯৪) কুমুৈঃ
(৫৯৫) কুিভ শয়ঃ
(৫৯৬) স্গাবহতঃ (৫৯৭) স্গাপবতঃ (৫৯৮) স্গাপ্তা (৫৯৯)
িৃেভাক্ষঃ (৬০০) িৃেবপ্রয়ঃ || ৭৬ ||
(৬০১) অবনিতী (৬০২) বনিৃত্তাত্মা (৬০৩) সংভক্ষপ্তা (৬০৪)
স্ক্ষমেৃ বিিঃ
(৬০৫) শ্রীিত্প্সিক্ষাঃ (৬০৬) শ্রীিাসঃ (৬০৭) শ্রীপবতঃ (৬০৮)
শ্রীমতাংি ঃ || ৭৭ ||
(৬০৯) শ্রীৈঃ (৬১০) শ্রীশঃ (৬১১) শ্রীবনিাসঃ (৬১২) শ্রীবনবধঃ
(৬১৩) শ্রীবিভািনঃ
(৬১৪) শ্রীধ ঃ (৬১৫) শ্রীে ঃ (৬১৬) স্েয়ঃ (৬১৭) শ্রীমান
(৬১৮) স্ ােত্রয়ােয়ঃ || ৭৮ ||
(৬১৯) স্বক্ষঃ (৬২০) স্বংগঃ (৬২১) শতানংৈঃ (৬২২) নংবৈঃ
(৬২৩) স্য়য়াবতগমভণশ্ব ঃ
(৬২৪) বিবজতাত্মা (৬২৫) অবিভধয়াত্মা (বিভধয়াত্মা) (৬২৬)
সত্প্েীবতম ঃ (৬২৭) বছন্নসংশয়ঃ || ৭৯ ||
(৬২৮) উৈীণমঃ (৬২৯) সিমতশ্চক্ষু ঃ (৬৩০) অনীশঃ (৬৩১)
শাশ্বতবস্থ ঃ
(৬৩২) ভূ শয়ঃ (৬৩৩) ভূ েণঃ (৬৩৪) ভূ বতঃ (৬৩৫) বিভশােঃ
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(৬৩৬) স্শােনাশনঃ || ৮০ ||
(৬৩৭) অবচমষ্মান (৬৩৮) অবচমতঃ (৬৩৯) কুংভঃ (৬৪০)
বিশুদ্ধাত্মা (৬৪১) বিভশাধনঃ
(৬৪২) অবনরুদ্ধঃ (৬৪৩) অপ্রবত থঃ (৬৪৪) প্রদ্য়ুম্নঃ (৬৪৫)
অবমতবিক্রমঃ || ৮১ ||
(৬৪৬) ো ভনবমবনহা (৬৪৭) িী ঃ (৬৪৮) স্শৌব ঃ (৬৪৯)
শূ জভনশ্ব ঃ
(৬৫০) বত্রভ াোত্মা (৬৫১) বত্রভ াভেশঃ (৬৫২) স্েশিঃ (৬৫৩)
স্েবশহা (৬৫৪) হব ঃ || ৮২ ||
(৬৫৫) োমভৈিঃ (৬৫৬) োমপা ঃ (৬৫৭) োমী (৬৫৮)
োংতঃ (৬৫৯) েৃ তাগমঃ
(৬৬০) অবনভৈম শ্য়িপু (৬৬১) বিষ্ণুঃ (৬৬২) িী ঃ (৬৬৩)
অনংতঃ (৬৬৪) ধনংজয়ঃ || ৮৩ ||
(৬৬৫) ব্রহ্মণ্য়ঃ (৬৬৬) ব্রহ্মেৃ ত (৬৬৭) ব্রহ্মা (৬৬৮) ব্রহ্ম
(৬৬৯) ব্রহ্মবিিধমনঃ
(৬৭০) ব্রহ্মবিত (৬৭১) ব্রাহ্মণঃ (৬৭২) ব্রহ্মী (৬৭৩) ব্রহ্মজ্ঞঃ
(৬৭৪) ব্রাহ্মণবপ্রয়ঃ || ৮৪ ||
(৬৭৫) মহাক্রমঃ (৬৭৬) মহােমমা (৬৭৭) মহাভতজাঃ (৬৭৮)
মভহা গঃ
(৬৭৯) মহাক্রতু ঃ (৬৮০) মহায়জ্বা (৬৮১) মহায়জ্ঞ (৬৮২)
মহাহবিঃ || ৮৫ ||
(৬৮৩) স্তব্য়ঃ (৬৮৪) স্তিবপ্রয়ঃ (৬৮৫) স্স্তাত্রম (৬৮৬) স্তুবতঃ
(৬৮৭) স্স্তাতা (৬৮৮) ণবপ্রয়ঃ
(৬৮৯) পূণঃম (৬৯০) পূ বয়তা (৬৯১) পুণ্য়ঃ (৬৯২) পুণ্য়েীবতম ঃ
(৬৯৩) অনাময়ঃ || ৮৬ ||
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(৬৯৪) মভনাজিঃ (৬৯৫) তীথমে ঃ (৬৯৬) িসুভ তাঃ (৬৯৭)
িসুপ্রৈঃ
(৬৯৮) িসুপ্রৈঃ (৬৯৯) িাসুভৈিঃ (৭০০) িসুঃ (৭০১) িসুমনাঃ
(৭০২) হবিঃ || ৮৭ ||
(৭০৩) সদ্গবতঃ (৭০৪) সত্প্েৃ বতঃ (৭০৫) সত্তা (৭০৬) সদ্ভূ বতঃ
(৭০৭) সত্প্প ায়ণঃ
(৭০৮) শূ ভসন (৭০৯) য়ৈুভেিঃ (৭১০) সবন্নিাসঃ (৭১১)
সুয়ামুনঃ || ৮৮ ||
(৭১২) ভূ তািাসঃ (৭১৩) িাসুভৈিঃ (৭১৪) সিমাসুবন য়ঃ (৭১৫)
অন ঃ
(৭১৬) ৈপমহা (৭১৭) ৈপমৈঃ (৭১৮) ৈৃপ্তঃ (৭১৯) ৈুধম ঃ (৭২০)
অপ াবজতঃ || ৮৯ ||
(৭২১) বিশ্বমূবতম ঃ (৭২২) মহামূবতম ঃ (৭২৩) ৈীপ্তমূবতম ঃ (৭২৪)
অমূবতম মান
(৭২৫) অভনেমূবতম ঃ (৭২৬) অব্য়ক্তঃ (৭২৭) শতমূবতম ঃ (৭২৮)
শতাননঃ || ৯০ ||
(৭২৯) এেঃ (৭৩০) বনেঃ (৭৩১) সিঃ (৭৩২) েঃ (৭৩৩)
বেম (৭৩৪) য়ত (৭৩৫) তত (৭৩৬) পৈমনুত্তমম
(পৈম+অনুত্তমম)
(৭৩৭) স্ ােিংধুঃ (৭৩৮) স্ ােনাথঃ (৭৩৯) মাধিঃ (৭৪০)
ভক্তিত্প্স ঃ || ৯১ ||
(৭৪১) সুিণমিণমঃ (৭৪২) স্হমাংগঃ (৭৪৩) ি াংগঃ (৭৪৪)
চংৈনাংগৈী
(৭৪৫) িী হা (৭৪৬) বিেমঃ (অবিেমঃ) (৭৪৭) শূন্য়ঃ (৭৪৮)
ঘৃতাশীঃ (৭৪৯) অচ ঃ (৭৫০) চ ঃ || ৯২ ||
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(৭৫১) অমানী (৭৫২) মানৈঃ (৭৫৩) মান্য়ঃ (৭৫৪) স্ ােস্বামী
(৭৫৫) বত্রভ ােধৃে
(৭৫৬) সুভমধাঃ (৭৫৭) স্মধজঃ (৭৫৮) ধন্য়ঃ (৭৫৯)
সত্প্য়ভমধাঃ (৭৬০) ধ াধ ঃ || ৯৩ ||
(৭৬১) স্তভজািৃেঃ (৭৬২) দ্য়ুবতধ ঃ (৭৬৩) সিমশস্ত্রভৃ তাংি ঃ
(৭৬৪) প্রগ্রহঃ (৭৬৫) বনগ্রহঃ (৭৬৬) ব্য়গ্রঃ (৭৬৭) বনেশৃংগঃ
(৭৬৮) গৈাগ্রজঃ || ৯৪ ||
(৭৬৯) চতু মূবতম ঃ (৭৭০) চতু িমাহুঃ (৭৭১) চতু ব্য়ূমহঃ (৭৭২)
চতু গমবতঃ
(৭৭৩) চতু াত্মা (৭৭৪) চতু ভম ািঃ (৭৭৫) চতু ভিমৈঃ (৭৭৬)
এেপাত || ৯৫ ||
(৭৭৭) সমািতম ঃ (৭৭৮) অবনিৃত্তাত্মা(বনিৃত্তাত্মা) (৭৭৯) ৈুজময়ঃ
(৭৮০) ৈু বতক্রমঃ
(৭৮১) ৈু মভঃ (৭৮২) ৈুগম
ম ঃ (৭৮৩) ৈুগঃম (৭৮৪) ৈু ািাসঃ
(৭৮৫) ৈু াব হা || ৯৬ ||
(৭৮৬) শুভাংগঃ (৭৮৭) স্ ােসা ংগঃ (৭৮৮) সুতংতু ঃ (৭৮৯)
তংতু িধমনঃ
(৭৯০) ইংদ্রেমমা (৭৯১) মহােমমা (৭৯২) েৃ তেমমা (৭৯৩)
েৃ তাগমঃ || ৯৭ ||
(৭৯৪) উদ্ভিঃ (৭৯৫) সুংৈ ঃ (৭৯৬) সুংৈঃ (৭৯৭) ত্ননাভঃ
(৭৯৮) সুভ াচনঃ
(৭৯৯) অেম ঃ (৮০০) িাজসনঃ (৮০১) শৃংগী (৮০২) জয়ংতঃ
(৮০৩) সিমবিজ্জয়ী || ৯৮ ||
(৮০৪) সুিণমবিংৈু (৮০৫) অভক্ষা্য়ঃ (৮০৬) সিমিাগীশ্বভ শ্ব ঃ
(৮০৭) মহাহ্রৈঃ (৮০৮) মহাগতম ঃ (৮০৯) মহাভূ তঃ (৮১০)
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মহাবনবধঃ || ৯৯ ||
(৮১১) কুমুৈঃ (৮১২) কুংৈ ঃ (৮১৩) কুংৈঃ (৮১৪) পজমন্য়ঃ
(৮১৫) পািনঃ (৮১৬) অবন ঃ
(৮১৭) অমৃতাশঃ (৮১৮) অমৃতিপুঃ (৮১৯) সিমজ্ঞঃ (৮২০)
সিমভতামুখঃ || ১০০ ||
(৮২১) সু ভঃ (৮২২) সুব্রতঃ (৮২৩) বসদ্ধঃ (৮২৪) শত্রুবজত
(৮২৫) শত্রুতাপনঃ
(৮২৬) ন্য়ভগ্রাধঃ (৮২৭) উৈুংি ঃ (৮২৮) অশ্বিঃ (৮২৯)
চাণূ াংধ্রবনসূৈনঃ || ১০১ ||
(৮৩০) সহস্রাবচমঃ (৮৩১) সপ্তবজহ্বঃ (৮৩২) সবপ্তধাঃ (৮৩৩)
সপ্তিাহনঃ
(৮৩৪) অমূবতম ঃ (৮৩৫) অনঘঃ (৮৩৬) অবচংত্প্য়ঃ (৮৩৭)
ভয়েৃ ত (৮৩৮) ভয়নাশনঃ || ১০২ ||
(৮৩৯) অণুঃ (৮৪০) িৃহত (৮৪১) েৃ শঃ (৮৪২) স্থূ ঃ (৮৪৩)
গুণভৃ ত (৮৪৪) বনগুমণঃ (৮৪৫) মহান
(৮৪৬) অধৃতঃ (৮৪৭) স্বধৃতঃ (৮৪৮) স্বাস্য়ঃ (৮৪৯) প্রাগ্বংশঃ
(৮৫০) িংশিধমনঃ || ১০৩ ||
(৮৫১) ভা ভৃ ত (৮৫২) েবথতঃ (৮৫৩) স্য়াগী (৮৫৪)
স্য়াগীশঃ (৮৫৫) সিমোমৈঃ
(৮৫৬) আেমঃ (৮৫৭) েমণঃ (৮৫৮) ক্ষামঃ (৮৫৯) সুপণমঃ
(৮৬০) িায়ুিাহনঃ || ১০৪ ||
(৮৬১) ধনুধম ঃ (৮৬২) ধনুভিমৈঃ (৮৬৩) ৈংডঃ (৮৬৪)
ৈমবয়তা (৮৬৫) ৈমঃ
(৮৬৬) অপ াবজতঃ (৮৬৭) সিমসহঃ (৮৬৮) বনয়ংতা (৮৬৯)
বনয়মঃ(অবনয়মঃ) (৮৭০) য়মঃ(অয়মঃ) || ১০৫ ||
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(৮৭১) সত্বিান (৮৭২) সাবত্বেঃ (৮৭৩) সত্প্য়ঃ (৮৭৪)
সত্প্য়ধমমপ ায়ণঃ
(৮৭৫) অবভপ্রায়ঃ (৮৭৬) বপ্রয়াহম ঃ (৮৭৭) অহম বপ্রয়েৃ ত (৮৭৮)
প্রীবতিধমনঃ || ১০৬ ||
(৮৭৯) বিহায়সগবতঃ (৮৮০) স্য়য়াবতঃ (৮৮১) সুরুবচঃ (৮৮২)
হুতভু বগ্বভু ঃ
(৮৮৩) বিঃ (৮৮৪) বিভ াচনঃ (৮৮৫) সূয়মঃ (৮৮৬) সবিতা
(৮৮৭) বিভ াচনঃ || ১০৭ ||
(৮৮৮) অনংতঃ (৮৮৯) হুতভু ভ্ভাক্তা (৮৯০) সুখৈঃ (৮৯১)
বনেজঃ (৮৯২) অগ্রজঃ
(৮৯৩) অবনবিমণ্ণঃ (৮৯৪) সৈামেী (৮৯৫) স্ াোবধিানম
(৮৯৬) অদ্ভু তঃ || ১০৮ ||
(৮৯৭) সনাত (৮৯৮) সনাতনতমঃ (৮৯৯) েবপ ঃ (৯০০)
েবপঃ (৯০১) অয়য়য়ঃ
(৯০২) স্ববস্তৈঃ (৯০৩) স্ববস্তেৃ ত (৯০৪) স্ববস্ত (৯০৫) স্ববস্তভু ে
(৯০৬) স্ববস্তৈবক্ষণঃ || ১০৯ ||
(৯০৭) অভ ৌদ্রঃ (৯০৮) কুংড ী (৯০৯) চক্রী (৯১০) বিক্রমী
(৯১১) ঊবজমতশাসনঃ
(৯১২) শব্দাবতগঃ (৯১৩) শব্দসহঃ (৯১৪) বশবশ ঃ (৯১৫)
শিম ীে ঃ || ১১০ ||
(৯১৬) অক্রূ ঃ (৯১৭) স্পশ ঃ (৯১৮) ৈক্ষঃ (৯১৯) ৈবক্ষণঃ
(৯২০) ক্ষবমণাংি ঃ
(৯২১) বিদ্ব্ত্তমঃ (৯২২) িীতভয়ঃ (৯২৩) পুণ্য়েিণেীতম নঃ ||
১১১ ||
(৯২৪) উত্তা ণঃ (৯২৫) ৈুষ্কৃবতহা (৯২৬) পুণ্য়ঃ (৯২৭)
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ৈুঃস্বপ্নুয়নাশনঃ
(৯২৮) িী হা (৯২৯) ক্ষণঃ (৯৩০) সংতঃ (৯৩১) জীিনঃ
(৯৩২) পয়মিবস্থতঃ || ১১২ ||
(৯৩৩) অনংতরূপঃ (৯৩৪) অনংতশ্রীঃ (৯৩৫) বজতমন্য়ুঃ
(৯৩৬) ভয়াপহঃ
(৯৩৭) চতু েঃ (৯৩৮) গভী াত্মা (৯৩৯) বিবৈশঃ (৯৪০)
ব্য়াবৈশঃ (৯৪১) বৈশঃ || ১১৩ ||
(৯৪২) অনাবৈঃ (৯৪৩) ভূম ভুম ভিা ক্ষ্মীঃ (৯৪৪) সিী ঃ (৯৪৫)
রুবচ াংগৈঃ
(৯৪৬) জননঃ (৯৪৭) জনজন্মাবৈঃ (৯৪৮) ভীমঃ (৯৪৯)
ভীমপ াক্রমঃ || ১১৪ ||
(৯৫০) আধা বন য়ঃ (৯৫১) ধাতা (অধাতা) (৯৫২) পুষ্পহাসঃ
(৯৫৩) প্রজাগ ঃ
(৯৫৪) ঊর্ধ্মগঃ (৯৫৫) সত্প্পথাচা ঃ (৯৫৬) প্রাণৈঃ (৯৫৭)
প্রণিঃ (৯৫৮) পণঃ || ১১৫ ||
(৯৫৯) প্রমাণম (৯৬০) প্রাণবন য়ঃ (৯৬১) প্রাণভৃ ত (৯৬২)
প্রাণজীিনঃ
(৯৬৩) তত্বম (৯৬৪) তত্ববিত (৯৬৫) এোত্মা (৯৬৬)
জন্মমৃত্প্য়ুজ াবতগঃ || ১১৬ ||
(৯৬৭) ভূ ভুম িঃস্বস্তরুঃ (৯৬৮) তা ঃ (৯৬৯) সবিতা (৯৭০)
প্রবপতামহঃ
(৯৭১) য়জ্ঞঃ (৯৭২) য়জ্ঞপবতঃ (৯৭৩) য়জ্বা (৯৭৪) য়জ্ঞাংগঃ
(৯৭৫) য়জ্ঞিাহনঃ || ১১৭ ||
(৯৭৬) য়জ্ঞভৃ ত (৯৭৭) য়জ্ঞেৃ ত (৯৭৮) য়জ্ঞী (৯৭৯) য়জ্ঞভু ে
(৯৮০) য়জ্ঞসাধনঃ
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(৯৮১) য়জ্ঞাংতেৃ ত (৯৮২) য়জ্ঞগুহ্য়ম (৯৮৩) অন্নম (৯৮৪)
অন্নাৈ এি ছ || ১১৮ ||
(৯৮৫) আত্মভয়াবনঃ (৯৮৬) স্বয়ংজাতঃ (৯৮৭) বিখানঃ
(৯৮৮) সামগায়নঃ
(৯৮৯) স্ৈিেীনংৈনঃ (৯৯০) স্রষ্টা (৯৯১) বক্ষতীশঃ (৯৯২)
পাপনাশনঃ || ১১৯ ||
(৯৯৩) শংখভৃ ত (৯৯৪) নংৈেী (৯৯৫) চক্রী (৯৯৬) শার্ঙ্মধন্বা
(৯৯৭) গৈাধ ঃ
(৯৯৮) থাংগপাবণঃ (৯৯৯) অভক্ষা্য়ঃ (১০০০) সিমপ্রহ ণায়ুধঃ
|| ১২০ ||
|| সিমপ্রহ ণায়ুভধাং নমঃ ইবত ||
|| সিমপ্রহ ণায়ুভধাং নমঃ ইবত ||
ফ শ্রুবতঃ (২২ স্লাে)
ইতীৈং েীতম নীয়স্য় স্েশিস্য় মহাত্মনঃ |
নাম্নাং সহস্রং বৈব্য়ানামভশভেণ প্রেীবতম তম || ১২১ ||
য় ইৈং শৃণয়
ু াবন্নত্প্য়ং য়শ্চাবপ পব েীতম ভয়ত |
নাশুভং প্রাপ্নুয়ুয়াত বেংবচত স্সামুভত্রহ চ মানিঃ || ১২২ ||
স্িৈাংতভগা ব্রাহ্মণঃ স্য়াত ক্ষবত্রভয়া বিজয়ী ভভিত |
বিভশ্য়া ধনসমৃদ্ধঃ স্য়াত শূদ্রস্সুখমিাপ্নুয়ুয়াত || ১২৩ ||
ধমমাথী প্রাপ্নুয়ুয়াদ্ধমমং অথমাথী চাথমমাপ্নুয়ুয়াত |
োমানিাপ্নুয়ুয়াত োমী প্রজাথী চাপ্নুয়ুয়াত প্রজাম || ১২৪ ||
ভবক্তমান য়ঃ সভৈািায় শুবচস্তদ্গতমানসঃ |
সহস্রং িাসুভৈিস্য় নাম্নাভমতত প্রেীতম ভয়ত || ১২৫ ||
য়শঃ প্রাভপ্নুয়াবত বিপু ং য়াবত প্রাধান্য়ভমি চ |
অচ াং বেয়মাভপ্নুয়াবত স্েয়ঃ প্রাভপ্নুয়াত্প্য়নুত্তমম || ১২৬ ||
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ন ভয়ং ক্ববচৈাভপ্নুয়াবত িীয়মং স্তজশ্চ বিংৈবত |
ভিত্প্য়ভ াভগা দ্য়ুবতমান ি রূপগুণাবন্বতঃ || ১২৭ ||
স্ াগাভতম া মুচ্য়ভত স্ াগাদ্ব্ভদ্ধা মুভচ্য়ত িংধনাত |
ভয়ান্মুভচ্য়ত ভীতস্তু মুভচ্য়তাপন্ন আপৈঃ || ১২৮ ||
ৈুগাম ণ্য়বতত ত্প্য়াশু পুরুেঃ পুরুভোত্তমম |
স্তুিন্নামসহভস্রণ বনত্প্য়ং ভবক্তসমবন্বতঃ || ১২৯ ||
িাসুভৈিােভয়া মত্প্মভয়া িাসুভৈিপ ায়ণঃ |
সিমপাপবিশুদ্ধাত্মা য়াবত ব্রহ্ম সনাতনম || ১৩০ ||
ন িাসুভৈিভক্তানামশুভং বিদ্য়ভত ক্ববচত |
জন্মমৃত্প্য়ুজ াব্য়াবধভয়ং বনভিাপজায়ভত || ১৩১ ||
ইমং স্তিমধীয়ানঃ েদ্ধাভবক্তসমবন্বতঃ |
য়ুভয়য়তাত্মাসুখক্ষাংবতশ্রীধৃবতমৃবতেীবতম বভঃ || ১৩২ ||
ন স্ক্রাভধা ন চ মাত্প্সয়মং ন স্ াভভা নাশুভা মবতঃ |
ভিংবত েৃ তপুণ্য়ানাং ভক্তানাং পুরুভোত্তভম || ১৩৩ ||
স্দ্য়ৌস্সচংদ্রােম নক্ষত্রা খং বৈভশা ভূ মমভহাৈবধঃ |
িাসুভৈিস্য় িীভয়মণ বিধৃতাবন মহাত্মনঃ || ১৩৪ ||
সসু াসু গংধিমং সয়ভক্ষা গ াক্ষসম |
জগদ্ব্ভশ িতম ভতৈং েৃ ষ্ণস্য় সচ াচ ম || ১৩৫ ||
ইংবদ্রয়াবণ মভনা িুবদ্ধঃ সত্ত্বং স্তভজা ি ং ধৃবতঃ |
িাসুভৈিাত্মোন্য়াহুঃ, স্ক্ষত্রং স্ক্ষত্রজ্ঞ এি চ || ১৩৬ ||
সিমাগমানামাচা ঃ প্রথমং পব েল্য়্পভত |
আচা প্রভভিা ধভমমা ধমমস্য় প্রভু চ্য়ুতঃ || ১৩৭ ||
ঋেয়ঃ বপতভ া স্ৈিা মহাভূ তাবন ধাতিঃ |
জংগমাজংগমং স্চৈং জগন্না ায়ভণাদ্ভিম || ১৩৮ ||
স্য়াভগা জ্ঞানং তথা সাংখ্য়ং বিদ্য়াঃ বশল্পাবৈেমম চ |
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স্িৈাশ্শাস্ত্রাবণ বিজ্ঞানভমতত্প্সিমং জনাৈম নাত || ১৩৯ ||
এভো বিষ্ণুমমহদ্ভূ তং পৃথ্ভূ তান্য়ভনেশঃ |
ত্রীন?স্ াোন্ব্য়ায়য় ভূ তাত্মা ভু ংভক্ত বিশ্বভু গব্য়য়ঃ || ১৪০ ||
ইমং স্তিং ভগিভতা বিভষ্ণাব্য়মাভসন েীবতম তম |
পভঠদ্য় ইভিত্প্পুরুেঃ স্েয়ঃ প্রাপ্তং সুখাবন চ || ১৪১ ||
বিভশ্বশ্ব মজং স্ৈিং জগতঃ প্রভিায়য়য়ম |
ভজংবত স্য় পুষ্ক াক্ষং ন স্ত য়াংবত প াভিম || ১৪২ ||
ইবত শ্রীমন্মহাভা ভত অনুশাসনপিমবণ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্স্তাত্রং সংপূণম
ম .
||সভিম জনাঃ সুবখভনা ভিংতু ||
|| শ্রী েৃ ষ্ণাপমণ মস্তু||

