লক্ষ্মী সহস্ৰনাম স্তাত্ৰম

নাম্াাং সাশ্ট সহস্ৰাং চ ব্ৰূহহ গাগ্য় মহামতে
মহা লক্শ্ম্্া মহা স্েৱ্্া ভু হি মুি্ অৰ্য় হসদ্ধতে ১
গাগ্য় উৱ্াচ
সনে কু মাৰম আসীনাং দ্ৱ্ােআহেে্ সহিভম
অপচ্চন স্োহগতনা ভি্া স্োহগনাম অৰ্য় হসদ্ধতে ২
সৱ্য় স্লৌহকক কময়তভ্া হৱ্মুিানাাং হহোে ৱৱ্
ভু হি মুহি প্ৰোং জপ্ম অনু ব্ৰূহহ েোহনতে ৩
সনত্কু মাৰ ভগৱ্ন সৱ্য়তঝা ’হস হৱ্এশেঃ
আহতক্ হসদ্ধতে ননাাং হক্শ্মশপ্ৰ েময়াৰ্য় সােনম ৪
হিে্হি মানৱ্াঃ সতৱ্য় েনা ভাতৱ্ন স্কৱ্লম
হসদ্ধ্হি েহনতো ’ন্স্ ৱনৱ্ েময়াৰ্য় কামনাহ ৫

োহৰদ্ৰ্্ ধ্ৱ্াংহসনী নাম স্কন হৱ্ে্া প্ৰকীহেয় ো
স্কন ৱ্া ব্ৰহ্ম হৱ্ে্াহপ স্কন মেু্ হৱ্নাইনী ৬
সৱ্য়াসাাং সাৰ ভূ তেকা হৱ্ে্ানাাং স্কন কীহেয় ো
প্ৰে্ক্শ্মশ হসহদ্ধো ব্ৰহ্মন োম আচক্শ্মশ্ৱ্ েোহনতে ৭
সনত্কু মাৰ উৱ্াচ
সােু পশ্টাং মহা ভাগাহ সৱ্য় স্লাক হহতেহশণঃ
মহোম এশ েময় চ নাতন্শাম ইহে স্ম মহেঃ ৮
ব্ৰহ্ম হৱ্শ্ণু মহাতেৱ্ মতহন্দ্ৰাহে মহাত্মহভঃ
সতৰািাং কৰ্োম েে্ লক্ষ্মী নাম সহস্ৰকম ৯
েতস্াচ্চাৰণ মাতত্ৰণ োহৰদ্ৰ্্ান মুচ্তে নৰঃ
হকাং পুনস েজ জপাজ জাপী সতৱ্য়শ্টাৰ্য়ান অৱ্াপ্নুোে
১০

অৰ্ সঘ্কল্পঃ
অস্ ৰী লক্ষ্মী হেৱ্্ সহস্ৰ নাম স্তাত্ৰ মহামন্ত্ৰস্
আনন্দ কেয়ম হচক্লীতেহন্দৰা সুোেতো মহাত্মাতনা মহশয়েঃ,
অনুশ্টু প চন্দঃ, হৱ্শ্ণুমাো অহিঃ, মহা লক্ষ্মীঃ পৰা
স্েৱ্ো,
ৰী মহা লক্ষ্মী প্ৰসাে দ্ৱ্াৰা সতৱ্য়শ্টাৰ্য় হসদ্ধ্তৰ্য় জতপ
হৱ্হনতোগঃ
অৰ্ ে্ানম
পদ্মনাভ হপ্ৰোাং স্েৱ্ীাং পদ্মাক্শ্মশীাং পদ্মৱ্াহসনীম
পদ্মৱ্ক্ত্াাং পদ্মহতাাং ৱ্তন্দ পদ্মাম অহৰ হনঅম ১
পূতণয়ন্দু ৱ্েনাাং হেৱ্্ ৰত্না ভৰণ ভূ হশোম
ৱ্ৰো ভে হতাঢ্াাং ে্াতেচ চন্দ্ৰ সতহােৰীম ২
ইচ্চা ৰূপাাং ভগৱ্েঃ সহচ্চোনন্দ ৰূহপণীম
সৱ্য়ঝাাং সৱ্য় জননীাং হৱ্শ্ণু ৱ্ক্শ্মশস স্থলা লোম
েোলুম অহনঅাং ে্াতেে সুি হসহদ্ধ স্ৱ্ৰূহপণীম ৩

অৰ্ লক্ষ্মী সহস্ৰনাম স্তাত্ৰম
হনে্াগোনি হনে্া নহন্দনী জনৰঝ্জনী
হনে্ প্ৰকাইনী ৱচৱ্ স্ৱ্প্ৰকাঅ স্ৱ্ৰূহপণী ১
মহা লক্ষ্মীৰ মহা কালী মহা কন্া সৰস্ৱ্েী
স্ভাগ ৱৱ্ভৱ্ সন্ধাত্ৰী ভিানুগ্ৰহ কাহৰণী ২
ঈআৱ্াস্া মহা মাো মহাতেৱ্ী মতহৱ্ৰী
হতেিা পৰমা অহিৰ মােকা বীজ ৰূহপণী ৩
হনে্ানন্দা হনে্ স্বাো নাহেনী জন স্মাহেনী
সে্ প্ৰে্েনী ৱচৱ্ স্ৱ্প্ৰকাআত্ম ৰূহপণী ৪
হত্ৰপুৰা ৱভৰৱ্ী হৱ্ে্া হাংসা ৱ্াগীৱ্ৰী ইৱ্া
ৱ্াতেৱ্ী চ মহা ৰাহত্ৰঃ কাল ৰাহত্ৰস হত্ৰতলাচনা ৫
ভদ্ৰ্কালী কৰালী চ মহাকালী হেতলাত্তমা

কালী কৰাল ৱ্ক্ত্ািা কামাক্শ্মশী কামো উভা ৬
চহিকা চি ৰুতপআ চামুিা চক্ৰ োহৰণী
ৱত্ৰতলাক্ জহেনী স্েৱ্ী ৱত্ৰতলাক্ হৱ্জতোত্তমা ৭
হসদ্ধ লক্ষ্মীঃ হক্ৰো লক্ষ্মীৰ স্মাক্শ্মশ লক্ষ্মীঃ প্ৰসাহেনী
উমা ভগৱ্েী েুগয়া চান্দ্ৰী োক্শ্মশােণী ইৱ্া ৮
প্ৰে্হঘ্গৰা েৰাতৱ্লা স্লাকমাো হহৰহপ্ৰো
পাৱ্য়েী পৰমা স্েৱ্ী ব্ৰহ্ম হৱ্ে্া প্ৰোহেনী ৯
অৰূপা বহু ৰূপা চ হৱ্ৰূপা হৱ্ৱ্ ৰূহপণী
পঝ্চ ভূ োহত্মকা ৱ্াণী পঝ্চ ভূ োহত্মকা পৰা ১০
কালী-মা পহঝ্চকা ৱ্াগ্মী হহৱ্ঃ প্ৰে্হে স্েৱ্ো
স্েৱ্ মাো সুতৰআনা স্েৱ্ গভয় া ’হিকা েহেঃ ১১
সঘ্ি্া জাহেঃ হক্ৰো অহিঃ প্ৰকহেৰ স্মাহহনী মহী

েঝ হৱ্ে্া মহা হৱ্ে্া গুহ্ হৱ্ে্া হৱ্ভাৱ্ৰী ১২
স্জ্াহে্েী মহা মাো সৱ্য় মন্ত্ৰ ফল প্ৰো
োহৰদ্ৰ্্ ধ্ৱ্াংহসনী স্েৱ্ী হেে গ্ৰহি স্ভহেনী ১৩
সহস্ৰাহেে্ সঘ্কাআ চহন্দ্ৰকা চন্দ্ৰ ৰূহপণী
গােত্ৰী স্সাম সম্ভূ হেঃ সাহৱ্ত্ৰী প্ৰণৱ্াহত্মকা ১৪
অঘ্কৰী ৱৱ্শ্ণৱ্ী ব্ৰাহ্মী সৱ্য় স্েৱ্ নমস্কো
স্সৱ্্ েুগয়া কু তবৰাক্শ্মশী কৰ ৱ্ীৰ হনৱ্াহসনী ১৫
জো চ হৱ্জো ৱচৱ্ জেিী চাপৰাহজো
কু হিকা কাহলকা আস্ত্ৰী ৱ্ীণা পুতক োহৰণী ১৬
সৱ্য়ঝ অহিঃ ৰী অহিৰ ব্ৰহ্ম হৱ্শ্ণু ইৱ্াহত্মকা
ইডা হপঘ্গহলকা মে্া মণালী েন্তু ৰূহপণী ১৭
েতঝআনী প্ৰৰ্া েীক্শ্মশা েহক্শ্মশণা সৱ্য় স্মাহহনী

অশ্টাঘ্গ স্োহগনী স্েৱ্ী হনবয়ীজ ে্ান স্গাচৰা ১৮
সৱ্য় েীৰ্য় হস্থো উদ্ধা সৱ্য় পৱ্য়ে ৱ্াহসনী
স্ৱ্ে আস্ত্ৰ প্ৰভা স্েৱ্ী শড অঘ্গাহে পে ক্ৰম ১৯
ইৱ্া োত্ৰী উভানন্দা েঝ কময় স্ৱ্ৰূহপণী
ৱ্ৰহেনী স্মনকা স্েৱ্ী ব্ৰহ্মাণী ব্ৰহ্মচাহৰণী ২০
একাক্শ্মশৰ পৰা োৰা ভৱ্ বন্ধ হৱ্নাইনী
হৱ্ৱ্ম্ভৰা েৰাোৰা হনৰাোৰাহেক স্ৱ্ৰা ২১
ৰাকা কু হূ ৰ অমাৱ্াস্া পূহণয়মা ’নুমেী েু্হেঃ
হসনীৱ্ালী ইৱ্া ৱ্ো ৱৱ্ৱ্তেৱ্ী হপঅহঘ্গলা ২২
হপপ্পলা চ হৱ্আলাক্শ্মশী ৰতক্শ্মশাঘ্নী ৱ্হশ্ট কাহৰণী
েুশ্ট হৱ্দ্ৰ্াহৱ্ণী স্েৱ্ী সতৱ্য়াপদ্ৰ্ৱ্ নাইনী ২৩
আৰো অৰ সন্ধানা সৱ্য় অস্ত্ৰ স্ৱ্ৰূহপণী

েুদ্ধ মে্ হস্থো স্েৱ্ী সৱ্য় ভূ ে প্ৰভঝ্জনী ২৪
অেুদ্ধা েুদ্ধ ৰূপা চ আিা আহি স্ৱ্ৰূহপণী
গঘ্গা সৰস্ৱ্েী স্ৱ্ণী েমুনা নময়োপগা ২৫
সমুদ্ৰ্ ৱ্সনা ৱ্াসা ব্ৰহ্মাি স্ৰাহণ স্মিলা
পঝ্চ ৱ্ক্ত্া েঅ ভু জা উদ্ধ স্ফহটক সহিভা ২৬
ৰিা কশ্ণা হসো পীো সৱ্য় ৱ্ণয়া হনৰীৱ্ৰী
কাহলকা চহক্ৰকা স্েৱ্ী সে্া েু বটু কা হস্থো ২৭
েৰুণী ৱ্াৰুণী নাৰী স্জ্শ্ঠা স্েৱ্ী সুতৰৱ্ৰী
হৱ্ৱ্ম্ভৰা েৰা কত্ৰয়ী গলাগয়ল হৱ্ভঝ্জনী ২৮
সন্ধ্া ৰাহত্ৰৰ হেৱ্া স্জ্াত্না কলা কাশ্ঠা হনতমহশকা
উৱ্য়ী কাে্ােনী উভ্ৰা সাংসাৰাণয়ৱ্ োহৰণী ২৯
কহপলা কীহলকা ’ওকা মহেকা নৱ্মহেকা

স্েহৱ্কা নহন্দকা আিা ভহঝ্জকা ভে ভহঝ্জকা ৩০
স্কৌইকী ৱৱ্হেকী স্েৱ্ী স্সৌৰী ৰূপাহেকাহেভা
হেগ ৱ্স্ত্ৰা নৱ্ ৱ্স্ত্ৰা চ কন্কা কমতলাদ্ভৱ্া ৩১
ৰীঃ স্সৌম্ লক্শ্মশণােীেেুগয়া সূত্ৰ প্ৰতবাহেকা
ৰদ্ধা স্মো কহেঃ প্ৰঝা োৰণা কাহিৰ এৱ্ চ ৩২
ৰুহেঃ স্মহেৰ েহেৰ েন্া ভূ হেৰ ইহশ্টৰ মনীহশণী
হৱ্ৰহিৰ ৱ্্াহপনী মাো সৱ্য় মাো প্ৰভঝ্জনী ৩৩
মতহন্দ্ৰী মহন্ত্ৰণী হসাংহী স্চন্দ্ৰ জাল স্ৱ্ৰূহপণী
অৱ্স্থা ত্ৰে হনমুয়িা গুণ ত্ৰে হৱ্ৱ্হজয়ো ৩৪
ঈশণ ত্ৰে হনমুয়িা সৱ্য় স্ৰাগ হৱ্ৱ্হজয়ো
স্োহগ ে্ানাি গম্া চ স্োগ ে্ান পৰােণা ৩৫
ত্ৰেী ইিা হৱ্এশঝা স্ৱ্োি ঝান ৰূহপণী

ভাৰেী কমলা ভাশা পদ্মা পদ্মৱ্েী কহেঃ ৩৬
স্গৌেমী স্গামেী স্গৌৰী ঈআনা হাংস ৱ্াহনী
নাৰােণী প্ৰভা োৰা জাহ্নৱ্ী অঘ্কৰাত্মজা ৩৭
হচত্ৰ ঘণ্টা সুনন্দা ৰীৰ মানৱ্ী মনু সম্ভৱ্া
তহম্ভনী স্ক্শ্মশাহমণী মাৰী ভ্ৰাহমণী অত্ৰু মাহৰণী ৩৮
স্মাহহনী স্দ্ৱ্হশণী হৱ্ৰা অতঘাৰা ৰুদ্ৰ্ ৰুহপণী
ৰুতদ্ৰ্কােইনী পুণ্া কল্াণী লাভ কাহৰণী ৩৯
স্েৱ্ েুগয়া মহা েূো স্ৱ্প্ন েুগয়া অশ্টতভৰৱ্ী
সূেয় চন্দ্ৰাহি ৰূপা চ গ্ৰহ নক্শ্মশত্ৰ ৰূহপণী ৪০
হবন্দু নাে কলা েীো হবন্দু নাে কলাহত্মকা
েঅ ৱ্ােু জো কাৰা কলা স্শাডঅ সাংেুো ৪১
কােপী কমলা স্েৱ্ী নাে চক্ৰ হনৱ্াহসনী

মডা োৰা হস্থৰা গুহ্া স্েহৱ্কা চক্ৰ ৰূহপণী ৪২
অহৱ্ে্া আৱ্য়ৰী ভু ঝ্জা জম্ভাসুৰ হনবহহয় ণী
ৰী কাো ৰী কলা উভ্ৰা কময় হনমূয়ল কাহৰণী ৪৩
আহে লক্ষ্মীৰ গুণা োৰা পঝ্চ ব্ৰহ্মাহত্মকা পৰা
ৰুহেৰ ব্ৰহ্ম মুিা ৱ্াসা সৱ্য় সম্পহত্ত ৰূহপণী ৪৪
মে সঝ্জীৱ্নী ৱমত্ৰী কাহমনী কাম ৱ্হজয়ো
হনৱ্য়াণ মাগয়ো স্েৱ্ী হাংহসনী কাইকা ক্শ্মশমা ৪৫
সপেয়া গুহণনী হভিা হনগুয়ণা িহিো উভা
স্ৱ্াহমনী স্ৱ্হেনী অক্া আিৰী চক্ৰ োহৰণী ৪৬
েহিনী মুহিনী ৱ্্াঘ্ৰী ইহিনী স্সাম সাংহহেঃ
হচিামহণ হচোনন্দা পঝ্চ বাণাগ্ৰ স্বাহেনী ৪৭
বাণ স্ৰহণঃ সহস্ৰাক্শ্মশী সহস্ৰ ভু জ পােুকা

সন্ধ্াৱ্হলস হত্ৰসন্ধ্াি্া ব্ৰহ্মাি মহণ ভূ শণা ৪৮
ৱ্াসৱ্ী োৰুণী স্সনা কু হলকা মন্ত্ৰ ৰঝ্জনী
হজে প্ৰাণ স্ৱ্ৰূপা চ কািা কাম্ ৱ্ৰ প্ৰো ৪৯
মন্ত্ৰ ব্ৰাহ্মণ হৱ্ে্াৰ্য়ী নাে ৰূপা হহৱ্্েী
আৰ্ৱ্য়হনঃ ৰুহেঃ ঊন্া কল্পনা ৱ্হজয়ো সেী ৫০
সত্তা জাহেঃ প্ৰমা ’স্মো প্ৰহমহেঃ প্ৰাণো গহেঃ
অৱ্ণয়া পঝ্চ ৱ্ণয়া চ সৱ্য়ো ভু ৱ্তনৱ্ৰী ৫১
ৱত্ৰতলাক্ স্মাহহনী হৱ্ে্া সৱ্য় ভত্ৰয়ী ক্শ্মশৰাক্শ্মশৰা
হহৰণ্ ৱ্ণয়া হহৰণী সতৱ্য়াপদ্ৰ্ৱ্ নাইনী ৫২
ৱকৱ্ল্ পেৱ্ী স্ৰিা সূেয় মিল সাংহস্থো
স্সাম মিল মে্ স্থা ৱ্হহ্ন মিল সাংহস্থো ৫৩
ৱ্ােু মিল মে্ স্থা স্ৱ্্াম মিল সাংহস্থো

চহক্ৰকা চক্ৰ মে্ স্থা চক্ৰ মাগয় প্ৰৱ্হেয় নী ৫৪
স্কাহকলা কু ল চতক্ৰআ পক্শ্মশহেঃ পহঘ্ি পাৱ্নী
সৱ্য় হসদ্ধাি মাগয় স্থা শড ৱ্ণয়া ৱ্ৰ ৱ্হজয়ো ৫৫
অৰ ৰুদ্ৰ্ হৰা হন্ত্ৰী সৱ্য় সাংহাৰ কাহৰণী
পুৰুশা স্পৌৰুশী েুহশ্টঃ সৱ্য় েন্ত্ৰ প্ৰসূহেকা ৫৬
অেয় নাৰীৱ্ৰী স্েৱ্ী সৱ্য় হৱ্ে্া প্ৰোহেনী
ভাগয়ৱ্ী ভূ জুশী হৱ্ে্া সতৱ্য়াপহনশো হস্থো ৫৭
স্ৱ্্াম স্কআহিল প্ৰাণা পঝ্চ স্কাঅ হৱ্লক্শ্মশণা
পঝ্চ স্কাআহত্মকা প্ৰে্ক পঝ্চ ব্ৰহ্মাহত্মকা ইৱ্া ৫৮
জগজ জৰা জহনত্ৰী চ পঝ্চ কময় প্ৰসূহেকা
ৱ্াগ স্েৱ্্া ভৰণা কাৰা সৱ্য় কাম্ হস্থো হস্থহে ৫৯
অশ্টা েঅ চেুঃ শহশ্ট পীহঠকা হৱ্ে্ো েুো

কাহলকা কশয়ণ োমা েহক্শ্মশণী হকিতৰৱ্ৰী ৬০
স্কেকী মহেকা ’ওকা ৱ্াৰাহী েৰণী ধ্ৰুৱ্া
নাৰহসাংহী মতহাগ্ৰাস্া ভিানাম আহেয় নাইনী ৬১
অিৱ্য়লা হস্থৰা লক্ষ্মীৰ জৰা মৰণ নাইনী
ৰী ৰহঝ্জো মহাকাো স্সাম সূেয়াহি স্লাচনা ৬২
অহেহেৰ স্েৱ্মাো চ অশ্ট পুত্ৰা অশ্ট স্োহগনী
অশ্ট প্ৰকহেৰ অশ্টাশ্ট হৱ্ভ্ৰাজে হৱ্কো কহেঃ ৬৩
েুহভয় ক্শ্মশ ধ্ৱ্াংহসনী স্েৱ্ী সীো সে্া চ ৰুহিণী
ি্াহেজা ভাগয়ৱ্ী স্েৱ্ী স্েৱ্ স্োহনস েপহস্ৱ্নী ৬৪
আকম্ভৰী মহাওণা গৰুতডাপহৰ সাংহস্থো
হসাংহগা ৱ্্াঘ্ৰগা স্েৱ্ী ৱ্ােুগা চ মহাহদ্ৰ্গা ৬৫
অকাৰা হেক্শ্মশ কাৰািা সৱ্য় হৱ্ে্াহে স্েৱ্ো

মন্ত্ৰ ৱ্্াি্ান হনপুণা স্জ্াহেঃ আতস্ত্ৰক স্লাচনা ৬৬
ইডা হপঘ্গহলকা মে্া সুশুম্া গ্ৰহি স্ভহেনী
কাল চক্ৰা ৰতোতপো কাল চক্ৰ স্ৱ্ৰূহপণী ৬৭
ৱৱ্আৰেী মহে স্ৰশ্ঠা ৱ্হৰশ্ঠা সৱ্য় েীহপকা
ৱৱ্নােকী ৱ্ৰাতৰাহা স্ৰাহণ স্ৱ্লা বহহৱ্য়হলঃ ৬৮
জহিনী জহম্ভণী জম্ভ কাহৰণী গণ কাহৰকা
অৰণী চহক্ৰকানিা সৱ্য় ৱ্্াহে হচহকত্সকী ৬৯
স্েৱ্কী স্েৱ্ সাংকাআ ৱ্াহৰহেঃ কৰুণা কৰা
অৱ্য়ৰী সৱ্য় সম্পিা সৱ্য় পাপ প্ৰভঝ্জনী ৭০
এক মাত্ৰা হদ্ৱ্ মাত্ৰা চ হত্ৰ মাত্ৰা চ েৰ্া ’পৰা
অেয় মাত্ৰা পৰা সূক্শ্ম্া সূক্শ্ম্াৰ্য়াৰ্য় পৰা ’পৰা ৭১
একৱ্ীৰা হৱ্এশাি্া শশ্ঠী স্েৱ্ী মনহস্ৱ্নী

ৱনশ্কম্য়া হনশ্কলা স্লাকা ঝান কময়াহেকা গুণা ৭২
সবন্ধধ্ৱ্ানন্দ সতন্দাহা স্ৱ্্ামা কাৰা ’হনৰূহপো
গে্ পে্াহত্মকা ৱ্াণী সৱ্য়া লঘ্কাৰ সাংেুো ৭৩
সােু বন্ধ পে ন্াসা সতৱ্য়ৌতকা ঘহটকাৱ্হলঃ
শট কময়া ককয়আ কাৰা সৱ্য় কময় হৱ্ৱ্হজয়ো ৭৪
আহেে্ ৱ্ণয়া চাপণয়া কাহমনী ৱ্ৰ ৰূহপণী
ব্ৰহ্মাণী ব্ৰহ্ম সিানা স্ৱ্ে ৱ্াগীৱ্ৰী ইৱ্া ৭৫
পুৰাণ ন্াে মীমাাংসা েময় আস্ত্ৰাগম ৰুো
সতে্া স্ৱ্েৱ্েী সৱ্য়া হাংসী হৱ্ে্াহে স্েৱ্ো ৭৬
হৱ্তৱ্ৱ্ৰী জগদ্ধাত্ৰী হৱ্ৱ্ হনময়াণ কাহৰণী
ৱৱ্হেকী স্ৱ্ে ৰূপা চ কাহলকা কাল ৰূহপণী ৭৭
নাৰােণী মহাতেৱ্ী সৱ্য় েত্ত্ৱ্ প্ৰৱ্হেয় নী

হহৰণ্ ৱ্ণয় ৰূপা চ হহৰণ্ পে সম্ভৱ্া ৭৮
ৱকৱ্ল্ পেৱ্ী পুণ্া ৱকৱ্ল্ ঝান লহক্শ্মশো
ব্ৰহ্ম সম্পহত্ত ৰূপা চ ব্ৰহ্ম সম্পহত্ত কাহৰণী ৭৯
ৱ্াৰূণী ৱ্াৰুণা ৰাে্া সৱ্য় কময় প্ৰৱ্হেয় নী
একাক্শ্মশৰ পৰা ’েুিা সৱ্য় োহৰদ্ৰ্্ ভহঝ্জনী ৮০
পাআ অঘ্কু আহন্ধৱ্ো হেৱ্্া ৱ্ীণা ৱ্্াি্াক্শ্মশ সূত্ৰ ভে
এক মূহেয় স ত্ৰেী মূহেয় ৰ মেু ৱকটভ ভঝ্জনী ৮১
সাঘ্ি্া সাঘ্ি্ৱ্েী জ্ৱ্ালা জ্ৱ্লিী কাম ৰূহপণী
জাগ্ৰিী সৱ্য় সম্পহত্তঃ সুশুপ্তাতন্ধৱ্শ্ট োহেনী ৮২
কপাহলনী মহা োংস্ট্ৰা ভ্ৰুকু টী কু হটলাননা
সৱ্য়া ৱ্াসা সুৱ্াসা চ বহে্ অহশ্ট চ অক্কৰী ৮৩
চতন্দা গণ প্ৰহেশ্ঠা চ কল্মাশী কৰুণাহত্মকা

চক্শ্মশু্েী মহাতঘাশা িড্গ চময় েৰাঅহনঃ ৮৪
ইল্প ৱৱ্হচত্ৰ্ হৱ্তে্াো সৱ্য়তোভদ্ৰ্ ৱ্াহসনী
অহচি্ লক্শ্মশণা কাৰা সূত্ৰ ভাশ্ হনবন্ধনা ৮৫
সৱ্য় স্ৱ্োৰ্য় সম্পহত্তঃ সৱ্য় আস্ত্ৰাৰ্য় মােকা
অকাৰা হেক্শ্মশ কাৰাি সৱ্য় ৱ্ণয় কে স্থলা ৮৬
সৱ্য় লক্ষ্মীঃ সোনন্দা সাৰহৱ্ে্া সোইৱ্া
সৱ্য়ঝা সৱ্য় অহি চ স্িচৰী ৰূপ স্গাহৰিো ৮৭
অহণমাহে গুতণাতপো পৰা কাশ্ঠা পৰা গহেঃ
হাংস েুি হৱ্মান স্থা হাংসাৰূডা অইপ্ৰভা ৮৮
ভৱ্ানী ৱ্াসনা অহিৰ আকহেস্থা ’হিলাহিলা
েন্ত্ৰ স্হেুৰ হৱ্হচত্ৰাঘ্গী স্ৱ্্াম গঘ্গা হৱ্তনাহেনী ৮৯
ৱ্শয়া চ ৱ্াহশয়কা ৱচৱ্ গ েজুস সাম ৰূহপণী

মহা নেী নেী পুণ্া ’গণ্া পুণ্ গুণহক্ৰো ৯০
সমাহে গে লভ্াৰ্য়া স্ৰােৱ্্া স্ৱ্হপ্ৰো ঘণা
নামাক্শ্মশৰ পৰা স্েৱ্ী উপসগয় নিাহঝ্চো ৯১
হনপাতোৰ উদ্ৱ্েী জঘ্ঘা মােকা মন্ত্ৰ ৰূহপণী
আঈনা চ অোনা চ হেশ্ঠিী োৱ্নাহেকা ৯২
লক্শ্মশ্ লক্শ্মশণ স্োগাঢ্া োে ৰূপ্ গণন আকহেঃ
ৱসক ৰূপা ৱনক ৰূপা স্সন্দু ৰূপা েে আকহেঃ ৯৩
সমাসেে হেো কাৰা হৱ্ভহি ৱ্চনাহত্মকা
স্ৱ্াহা কাৰা স্ৱ্ো কাৰা ৰী পে্ অেয়াঘ্গ নহন্দনী ৯৪
গম্ভীৰা গহনা গুহ্া স্োহন হলঘ্গােয় োহৰণী
এশ ৱ্াসুহক সাংতসৱ্্া চশালা ৱ্ৰ ৱ্হণয়নী ৯৫
কাৰুণ্া কাৰ সম্পহত্তঃ কীল কন মন্ত্ৰ কীহলকা

অহি বীজাহত্মকা সৱ্য় মতন্ত্ৰশ্টা ক্শ্মশে কামনা ৯৬
আতিেী পাহৰ্য়ৱ্া আপ্া ৱ্ােৱ্্া স্ৱ্্াম স্কেনা
সে্ ঝানাহত্মকা ’নন্দা ব্ৰাহ্মী ব্ৰহ্ম সনােনী ৯৭
অহৱ্ে্া ৱ্াসনা মাো প্ৰকহেঃ সৱ্য় স্মাহহনী
অহিৰ োৰণ অহি চ হচে অহচচ চহি স্োহগনী ৯৮
ৱ্ক্ত্াৰুণা মহা মাো মৰীহচৰ মে মহেয় নী
হৱ্ৰাট স্ৱ্াহা স্ৱ্ো উদ্ধা নীৰূপাহতঃ সুভহিগা ৯৯
হনৰূহপে দ্ৱ্েী হৱ্ে্া হনে্াহনে্ স্ৱ্ৰূহপণী
ৱৱ্ৰাজ মাগয় সঝ্চাৰা সৱ্য় সত্পৰ্ েৰইনী ১০০
জালন্ধৰী মডানী চ ভৱ্ানী ভৱ্ ভঝ্জনী
ৱত্ৰ কাহলক ঝান েন্তুস হত্ৰ কাল ঝান োহেনী ১০১
নাোেীো স্মহেঃ প্ৰঝা োত্ৰী ৰূপা হত্ৰপুশ্কৰা

পৰাহজো হৱ্োনঝা হৱ্ইহশে গুণাহত্মকা ১০২
হহৰণ্ স্কইনী স্হম ব্ৰহ্ম সূত্ৰ হৱ্চক্শ্মশণা
অসতঘ্ি্ে পৰােয়াি স্ৱ্ৰ ৱ্্ঝ্জন ৱৱ্িৰী ১০৩
মেুহজহ্ৱ্া মেুমেী মেু মাতসা েো মেুঃ
মােৱ্ী চ মহাভাগা স্মঘ গম্ভীৰ হনস্ৱ্না ১০৪
ব্ৰহ্ম হৱ্শ্ণু মতহআহে ঝাে ৱ্্াৰ্য় হৱ্এশগা
নাতভৌ ৱ্হহ্ন ইিা কাৰা ললাতট চন্দ্ৰ অহিভা ১০৫
ভ্ৰূ মতে্ ভাস্কৰা কাৰা সৱ্য় োৰা কহেৰ হহে
কহত্তকাহে ভৰণ্ অি নক্শ্মশতত্ৰশ্ট্ আহচয় তো েো ১০৬
গ্ৰহ হৱ্ে্াহত্মকা স্জ্াহেৰ স্জ্াহেৰ হৱ্ন্মহে জীহৱ্কা
ব্ৰহ্মাি গহভয় ণী বালা সপ্তা ৱ্ৰণ স্েৱ্ো ১০৭
ৱৱ্ৰাতজাত্তম সাম্ৰাজ্া কু মাৰ কু অতলা েো

বগলা ভ্ৰম ৰাাংবা চ ইৱ্েূেী ইৱ্াহত্মকা ১০৮
স্মৰু হৱ্ন্ধ্াহে সাংস্থানা কামীৰ পুৰ ৱ্াহসনী
স্োগহনদ্ৰ্া মহাহনদ্ৰ্া হৱ্হনদ্ৰ্া ৰাক্শ্মশস আহৰো ১০৯
সুৱ্ণয়ো মহা গঘ্গা পঝ্চাি্া পঝ্চ সাংহহেঃ
সুপ্ৰজাো সুৱ্ীৰা চ সুতপাশা সুপহেঃ ইৱ্া ১১০
সুগহা ৰি বীজািা হে কন্দপয় জীহৱ্কা
সমুদ্ৰ্ স্ৱ্্াম মে্স্থা সম হবন্দু সমাৰো ১১১
স্সৌভাগ্ ৰস জীৱ্ােুঃ সাৰা সাৰ হৱ্তৱ্ক েক
হত্ৰৱ্ল্াহে সুপুশ্টাঘ্গা ভাৰেী ভৰোহৰো ১১২
নাে ব্ৰহ্ম মেী হৱ্ে্া ঝান ব্ৰহ্মমেী পৰা
ব্ৰহ্ম নাডী হনৰুহি চ ব্ৰহ্ম ৱকৱ্ল্ সােনম ১১৩
কাহলতকে মতহাোৰ ৱ্ীেয় হৱ্ক্ৰম ৰূহপণী

ৱ্ডৱ্াহি ইিা ৱ্ক্ত্া মহা কৱ্ল েপয়ণা ১১৪
মহাভূ ো মহােপয়া মহাসাৰা মহাক্ৰেুঃ
পঝ্চ ভূ ে মহাগ্ৰাসা পঝ্চ ভূ োহে স্েৱ্ো ১১৫
সৱ্য় প্ৰমাণা সম্পহত্তঃ সৱ্য় স্ৰাগ প্ৰহেহক্ৰো
ব্ৰহ্মািািৰ বহহৰ ৱ্্াপ্তা হৱ্শ্ণু ৱ্তক্শ্মশা হৱ্ভূ হশণী ১১৬
আঘ্কৰী হৱ্হে ৱ্ক্ত্ স্থা প্ৰৱ্ৰা ৱ্ৰ স্হেুকী
স্হম মালা ইিা মালা হত্ৰইিা পঝ্চ স্মাচনা ১১৭
সৱ্য়াগম সোচাৰা মেয়াো োেু ভঝ্জনী
পুণ্ স্লাক প্ৰবন্ধাঢ্া সৱ্য়ািেয়াহম ৰূহপণী ১১৮
সাম গান সমাৰাে্া স্ৰাত্ৰ কণয় ৰসােনম
জীৱ্ স্লাতকক জীৱ্ােুৰ ভতদ্ৰ্া োৰ হৱ্তলাকনা ১১৯
েহডে স্কাহট লসে কাহিঃ েৰুণী হহৰ সুন্দৰী

মীন স্নত্ৰা চ স্সন্দ্ৰাক্শ্মশী হৱ্আলাক্শ্মশী সুমঘ্গলা ১২০
সৱ্য় মঘ্গল সাংপিা সাক্শ্মশান মঘ্গল স্েৱ্ো
স্েহ হে েীহপকা েীহপ্তৰ হজহ্ম পাপ প্ৰণাইনী ১২১
অেয় চতন্দ্ৰােসে োংস্ট্ৰা েঝ ৱ্াটী হৱ্লাহসনী
মহােুগয়া মতহাত্সাহা মহাতেৱ্ বতলােো ১২২
ডাহকনীড্া আহকনীড্া সাহকনীড্া সমতজুট
হনৰঘ্কু আ নাহকৱ্ন্দ্া শডা োৰাহে স্েৱ্ো ১২৩
ভু ৱ্ন ঝাহনহনঃ স্ৰণী ভু ৱ্নাকাৰ ৱ্েৰী
আৱ্েী আৱ্ো কাৰা স্লাকানুগ্ৰহ কাহৰণী ১২৪
সাৰসী মানসী হাংসী হাংস স্লাক প্ৰোহেনী
হচন মুদ্ৰ্া অলঘ্কে কৰা স্কাহট সূেয় সম প্ৰভা ১২৫
সুি প্ৰাহণঃ ইতৰা স্ৰিা নে েশ্ট প্ৰোহেনী

সৱ্য় সাঘ্কেয় স্োশঘ্নী গ্ৰতহাপদ্ৰ্ৱ্ নাইনী ১২৬
ক্শ্মশুদ্ৰ্ জন্তু ভে ঘ্নী চ হৱ্শ স্ৰাগাহে ভঝ্জনী
সো আিা সো উদ্ধা গহচ হচদ্ৰ্ হনৱ্াহৰণী ১২৭
কহল স্োশ প্ৰঅমনী স্কালাহল পুৰ হস্থো
স্গৌৰী কাক্শ্মশহণকী মুি্া জঘন্াকহে ৱ্হজয়ো ১২৮
মাোহৱ্ে্া মূল ভূ ো ৱ্াসৱ্ী হৱ্শ্ণু স্চেনা
ৱ্াহেনী ৱ্সু ৰূপা চ ৱ্সু ৰত্ন পহৰচ্চো ১২৯
চাাংেসী চন্দ্ৰ হেো মন্ত্ৰ স্ৱ্চ্চন্দ ৱভৰৱ্ী
ৱ্নমালা ৱৱ্জেিী পঝ্চ হেৱ্্া েুোহত্মকা ১৩০
পীোিৰ মেী চঝ্চে স্কৌস্তুভা হহৰ কাহমনী
হনে্া েৰ্্া ৰমা ৰামা ৰমণী মেু্ ভঝ্জনী ১৩১
স্জ্শ্ঠা কাশ্ঠা েহনশ্ঠািা অৰাঘ্গী হনগুয়ণ হপ্ৰো

ৱমতত্ৰো হমত্ৰহৱ্ন্দা চ এশ্ এশ কলা অো ১৩২
ৱ্াৰাণসী ৱ্াসৰোচ আেয়াৱ্েয় জন স্তুো
জগে উত্পহত্ত সাংস্থান সাংহাৰ ত্ৰে কাৰণম ১৩৩
ত্ৱ্ম অি হৱ্শ্ণু সৱ্য়স্ৱ্াং নমতত ’স্তু মতহৱ্হৰ
নমতত সৱ্য় স্লাকানাাং জনতন্ পুণ্ মূেয়তে ১৩৪
হসদ্ধ লক্ষ্মীৰ মহাকাহল মহালক্ষ্মী নতমা ’স্তু স্ে
সতে্াজাোহে পঝ্চাহিঃ ৰুপা পঝ্চক পঝ্চকম ১৩৫
েন্ত্ৰ লক্ষ্মীৰ ভৱ্ে্ আহেৰ আে্ আতে্ স্ে নতমা নমঃ
সশ্ট্াহে কাৰণা কাৰ হৱ্েতে স্োশ ৱ্হজয়তে ১৩৬
জগল লক্ষ্মীৰ জগন মােৰ হৱ্শ্ণু পহত্ন নতমা ’স্তু স্ে
নৱ্ স্কাহট মহাঅহি সমুপাস্ পোিুতজ ১৩৭
কনে স্সৌৱ্ণয় ৰত্নাতঢ্ সৱ্য়া ভৰণ ভূ হশতে

অনিা হনে্ মহহহশ প্ৰপতঝ্চৱ্ৰ নােহক ১৩৮
অে্ উহৰিে পোিস স্স্থ পৰম স্ৱ্্াম নােহক
নাক পশ্ঠ গোৰাতে্ হৱ্শ্ণু স্লাক হৱ্লাহসহন ১৩৯
ৱৱ্কু ণ্ঠ ৰাজ মহহহশ ৰী ৰঘ্গ নগৰাহৰতে
ৰঘ্গ নােহক ভূ পুহত্ৰ কতশ্ণ ৱ্ৰে ৱ্েতভ ১৪০
স্কাহট ব্ৰহ্মাহে সাংতসতৱ্্ স্কাহট ৰুদ্ৰ্াহে কীহেয় তে
মােুলঘ্গ মোং স্িটাং স্সৌৱ্ণয় চশকাং েৰ্া ১৪১
পদ্ম দ্ৱ্োং পূণয় কু াংভাং কীৰাং চ ৱ্ৰোভতে
পাঅম অঘ্কু অকাং অঘ্িাং চক্ৰাং ঊলাং কপাহণকাম ১৪২
েনুৰ বাতণৌ চাক্শ্মশ মালাাং হচন্মুদ্ৰ্াম অহপ হবভ্ৰেী
অশ্টােঅ ভু তজ লক্ষ্মী মহাশ্টােঅ পীঠতগ ১৪৩
ভূ হম নীলাহে সাংতসতৱ্্ স্ৱ্াহম হচত্তানুৱ্হেয় হন

পতদ্ম পদ্মালতে পহদ্ম পূণয় কু ম্ভা অহভতশহচতে ১৪৪
ইহন্দতৰহন্দৰা অভাহক্শ্মশ ক্শ্মশীৰ সাগৰ কন্তক
ভাগয়হৱ্ ত্ৱ্াং স্ৱ্ েতন্ত্ৰচ্চা ৱ্ঈ কে জগে পহেঃ ১৪৫
মঘ্গলাং মঘ্গলানাাং ত্ৱ্াং স্েৱ্োনাাং চ স্েৱ্ো
ত্ৱ্ম উত্ততমাত্তমানাাং চ ত্ৱ্াং স্ৰেঃ পৰমামেম ১৪৬
েন োন্া হভৱ্হদ্ধ চ সাৱ্য়তভৌম সুতিাৰিো
আতন্দাহলকাহে স্সৌভাগ্াং মতত্তভাহে মতহােেঃ ১৪৭
পুত্ৰ স্পৌত্ৰাহভ ৱ্হদ্ধ চ হৱ্ে্া স্ভাগ বলাহেকম
আেুৰ আতৰাগ্ সম্পহত্তৰ অতশ্টৱ্েয়াং ত্ৱ্ম এৱ্ হহ ১৪৮
পেম এৱ্ হৱ্ভূ হে চ সূক্শ্ম্াে সূক্শ্ম্েৰা গহেঃ
সেো আপাঘ্গ সন্দত্ত ব্ৰতহ্মন্দ্ৰাহে পে হস্থহেঃ ১৪৯
অৱ্্াহে মহাভাগ্াং ত্ৱ্ম এৱ্াতক্শ্মশাভ্ হৱ্ক্ৰমঃ

সমন্ধৱ্ে চ স্ৱ্োনাম অহৱ্তৰােস ত্ৱ্ম এৱ্ হহ ১৫০
হনঃতৰেস পে প্ৰাহপ্ত সােনাং ফলম এৱ্ চ
ৰী মন্ত্ৰ ৰাজ ৰাঝী চ ৰীহৱ্ে্া স্ক্শ্মশম কাহৰণী ১৫১
ৰীাং বীজ জপ সন্তুশ্টা ঐাং-হ্ৰীম-ৰীম-বীজ পাহলকা
প্ৰপহত্ত মাগয় সুলভা হৱ্শ্ণু প্ৰৰ্ম হকঘ্কৰী ১৫২
ক্লীাং কাৰাৰ্য় সাহৱ্ত্ৰী চ স্সৌমঘ্গল্া অহেতেৱ্ো
ৰী স্শাডআক্শ্মশৰী হৱ্ে্া ৰী েন্ত্ৰ পুৰ ৱ্াহসনী ১৫৩
সৱ্য় মঘ্গল মাঘ্গতল্ ইতৱ্ সৱ্য়াৰ্য় সাহেতক
অৰতণ্ ত্ৰ্িতক স্গৌৰী নাৰােহণ নতমা ’স্তু স্ে
পুনঃ পুনৰ নমতত ’স্তু সাশ্টাঘ্গম েুোং পুনঃ ১৫৪
সনত্কু মাৰ উৱ্াচ
এৱ্াং স্তুো মহালক্ষ্মীৰ ব্ৰহ্ম ৰুদ্ৰ্াহেহভঃ সুতৰঃ
নমহদ্ভৰ আতেয় ৰ েীতন চ হনস্স্ৱ্তত্ৱ্ৰ স্ভাগ ৱ্হজয়তেঃ ১৫৫

স্জ্শ্ঠা জুতশ্ট চ হনঃৰীতকঃ সাংসাৰা স্ৱ্ পৰােতণঃ
হৱ্শ্ণুপত্নী েতেৌ স্েশাাং েৰঅনাং েহশ্ট েপয়ণম ১৫৬
অৰে পুতণয়ন্দু স্কাট্াভ েৱ্লাপাঘ্গ ৱ্ীক্শ্মশতণঃ
সৱ্য়ান সত্ত্ৱ্ সমাহৱ্শ্টান চতক্ৰ হশ্টা ৱ্ৰাং েতেৌ ১৫৭
মহালক্ষ্মীৰ উৱ্াচ
নাম্াাং সাশ্ট সহস্ৰাং স্ম প্ৰমাোদ্ৱ্াহপ েঃ সকে
কীেয় তেে েে কু তল সে্াং ৱ্সাম্া চন্দ্ৰ োৰকম ১৫৮
হকাং পুনৰ হনেমাজ জপ্তুৰ মে এক অৰণস্ চ
মাে ৱ্ত্সানুকম্পাহাং স্পাশকী স্াম অহৰ হনঅম ১৫৯
মন নাম তৱ্োাং স্লাতক েুলয়ভাং নাহত হচহিেম
মে প্ৰসাতেন সতৱ্য় ’হপ স্ৱ্তস্ৱ্শ্টাৰ্য়ম অৱ্াপ্স্্ৰ্ ১৬০
লুপ্ত ৱৱ্শ্ণৱ্ েময়স্ মে ৱ্ৰতেশ্ৱ্ অৱ্কীহণয়নঃ

ভহি প্ৰপহত্ত হীনস্ ৱ্তন্দ্া নাম্াাং ততৱ্া ’হপ স্ম ১৬১
েস্মাে অৱ্োং ৱেৰ স্োতশৰ হৱ্হীনঃ পাপ ৱ্হজয়েঃ
জতপে সাশ্ট সহস্ৰাং স্ম নাম্াাং প্ৰে্হম আেৰাে ১৬২
সাক্শ্মশাে অলক্ষ্মী পুতত্ৰা ’হপ েুভয়াতগ্া ’প্ অলতসা ’হপ ৱ্া
অপ্ৰেতত্না ’হপ মূতঢা ’হপ হৱ্কলঃ পহেতো ’হপ চ ১৬৩
অৱ্োং প্ৰাপ্নুোে ভাগ্াং মত্প্ৰসাতেন স্কৱ্লম
স্পতহেম অহচৰাে স্েৱ্া ৱ্ৰোনাে জাহপনঃ
েোহম সৱ্য়ম ইশ্টাৰ্য়াং লক্ষ্মীহে স্মৰোাং ধ্ৰুৱ্ম ১৬৪
সনত্কু মাৰ উৱ্াচ
ইে্ উক্শ্মত্ৱ্া অিেয় তে লক্ষ্মীৰ ৱৱ্শ্ণৱ্ী ভগৱ্ে কলা
ইশ্টা পূেয়াং চ সুকোং ভাগ স্েোং চ হচহিেম ১৬৫
স্ৱ্াং স্ৱ্াং স্থানাং চ স্ভাগাং চ হৱ্জোং স্লহভতৰ সুৰাঃ
েে এেে প্ৰৱ্োম্ অে্ লক্ষ্মী নাম সহস্ৰকম

স্োহগনঃ পঠে হক্শ্মশপ্ৰাং হচহিোৰ্য়ান অৱ্াপ্স্্ৰ্ ১৬৬
গাগ্য় উৱ্াচ
সনে কু মাতৰা স্োগীন্দ্ৰ ইে্ উক্শ্মত্ৱ্া স েোহনহেঃ
অনুগহ্ েতেৌ হক্শ্মশপ্ৰাং োাং চ দ্ৱ্ােঅ স্োহগনঃ ১৬৭
েস্মাে এেে ৰহস্াং চ স্গাপ্াং জপ্াং প্ৰেত্নেঃ
অশ্টম্াাং চ চেুেয় োাং নৱ্াভ্াাং ভগু ৱ্াসতৰ ১৬৮
স্পৌণয়মাস্াম অমাোাং চ পৱ্য় কাতল হৱ্এশেঃ
জতপে ৱ্া হনে্ কাতেয়শু সৱ্য়ান কামান অৱ্াপ্নুোে ১৬৯
ইহে স্কন্দ পুৰাতণ সনত্কু মাৰ সহহহোোম
ৰী লক্ষ্মী সহস্ৰ নাম স্তাত্ৰাং সাংপূণয়ম

