
ধ্য়ানং 
অৰণুাং কৰণুা তৰংগিতাক্ষং ধৃতপাশাংকুশ পুষ্পবাণচাপাম | 
অগণমাগিগি ৰাৱতৃাং ময়ূখ ৈঃ অহগমত্য়য়ৱ গৱিাৱয়য় িৱানষম || ১ || 
হগৰৈঃ ওং 
শ্ৰী মাতা, শ্ৰী মহাৰাগ্ন্য়ষ, শ্ৰীমত-গসংহাসয়নশ্ৱৰষ | 
গচিগি কুংডসংিূতা, দিৱকায়য়সমদু্য়তা || ১ || 
উদ্য়দ্ভান ুসহস্ৰািা, চতুবয়াহু সমগ্ৱতা | 
ৰািস্ৱৰপূ পাশাঢ্য়া, দৰাধাকাৰাংকুয়শাজ্জজ্জৱলা || ২ || 
ময়নাৰয়ূপকু্য়কািংডা, পংচতন্মাত্ৰ সায়কা | 
গনজাৰণু প্ৰিাপূৰ মজ্জি-ব্ৰহ্াংডমংডলা || ৩ || 
চংপকায়শাক পুন্নাি দসৌিংগধক লসত্কচা 
কুৰগুৱংি মগণয়েণষ কনত্য়কাটীৰ মংগডতা || ৪ || 
অষ্টমষ চংদ্ৰ গৱভ্ৰাজ িগলকস্থল দশাগিতা | 
ম ুচংদ্ৰ কলংকাি মিৃনাগি গৱয়শষকা || ৫ || 
ৱিনস্মৰ মাংিল্য় িৃহয়তাৰণ গচগিকা | 
ৱক্ত্ৰলক্ষ্মষ পৰষৱাহ চলন্মষনাি দলাচনা || ৬ || 
নৱচংপক পুষ্পাি নাসািংড গৱৰাগজতা | 
তাৰাকাংগত গতৰস্কাগৰ নাসািৰণ িাসুৰা || ৭ || 
কিংব মংজৰষকু্লপ্ত কণয়পূৰ ময়নাহৰা | 
তাটংক য়ুিলষিূত তপয়নাডুপ মংডলা || ৮ || 
পদ্মৰাি গশলািশয় পগৰিাগৱ কয়পালিূৈঃ | 
নৱগৱদ্ৰুম গবংবশ্ৰীৈঃ ্য়ক্কাগৰ ৰিনচ্ছিা || ৯ || 
শুদ্ধ গৱদ্য়াংকুৰাকাৰ গদ্ৱজপংগি দ্ৱয়য়াজ্জজ্জৱলা | 
কপূয়ৰৱষটি কায়মাি সমাকষয় গিিংতৰা || ১০ || 
গনজসিাপ মাধুয়য় গৱগনিয় ৰ-ত্গসত কচ্ছপষ | 
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মংিগস্মত প্ৰিাপূৰ মজ্জত-কায়মশ মানসা || ১১ || 
অনাকগলত সািশৃ্য় চুবকু শ্ৰী গৱৰাগজতা | 
কায়মশবদ্ধ মাংিল্য় সূত্ৰয়শাগিত কংথৰা || ১২ || 
কনকাংিি দকয়ূৰ কমনষয় িুজাগ্ৱতা | 
ৰত্নখৈয়ৱয় গচংতাক দলালমিুা ফলাগ্ৱতা || ১৩ || 
কায়মশ্ৱৰ দপ্ৰমৰত্ন মগণ প্ৰগতপণস্তনষ| 
নাভ্য়ালৱাল দৰামাগল লতাফল কুচদ্ৱয়ষ || ১৪ || 
লক্ষ্য়য়ৰামলতা ধাৰতা সময়ুন্নয় মধ্য়মা | 
স্তনিাৰ িলন-মধ্য় পট্টবংধ ৱগলত্ৰয়া || ১৫ || 
অৰণুাৰণু দকৌসুংি ৱস্ত্ৰ িাস্ৱত-কটীতটী | 
ৰত্নগকংগকগণ কাৰম্য় ৰশনািাম িূগষতা || ১৬ || 
কায়মশ গ্ন্য়াত দসৌিাগ্নয় মািয় য়ৱাৰ ুদ্ৱয়াগ্ৱতা | 
মাগণক্ষয় মকুটাকাৰ জানদু্ৱয় গৱৰাগজতা || ১৭ || 
ইংদ্ৰয়িাপ পগৰগক্প্ত স্মৰ তূণাি জংগিকা | 
িূঢগুল্িা কূময়পৃষ্ঠ জগয়ষু্ণ প্ৰপিাগ্ৱতা || ১৮ || 
ন িষগধগত সংছন্ন নমজ্জন তয়মাগুণা | 
পিদ্ৱয় প্ৰিাজাল পৰাকৃত সয়ৰাৰহুা || ১৯ || 
গশংজান মগণমংজষৰ মংগডত শ্ৰী পিাংবজুা | 
মৰালষ মংিিমনা, মহালাৱণ্য় দশৱগধৈঃ || ২০ || 
সৱয়াৰণুানৱদ্য়াংিষ সৱয়ািৰণ িূগষতা | 
গশৱকায়মশ্ৱৰাংকস্থা, গশৱা, স্ৱাধষন ৱিিা || ২১ || 
সুয়মৰ ুমধ্য়শংৃিস্থা, শ্ৰীমন্নিৰ নাগয়কা | 
গচংতামগণ িৃহাংতস্থা, পংচব্ৰহ্াসনগস্থতা || ২২ || 
মহাপদ্মাটৱষ সংস্থা, কিংব ৱনৱাগসনষ | 
সুধাসািৰ মধ্য়স্থা, কামাক্ষ কামিাগয়নষ || ২৩ || 
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দিৱগষয় িণসংিাত সূ্তয়মানাত্ম ৱৱিৱা | 
িংডাসুৰ ৱয়ধাদ্য়িু শগিয়সনা সমগ্ৱতা || ২৪ || 
সংপত্কৰষ সমাৰূঢ গসংধুৰ ৱ্ৰজয়সগৱতা | 
অশ্ৱাৰঢূাগধগষ্ঠতাশ্ৱ দকাটিয়কাটি গিৰাৱতৃা || ২৫ || 
চৰৰাজ ৰথাৰঢূ সৱয়ায়ুধ পগৰষৃ্কতা | 
দিয়চৰ ৰথাৰঢূ মংগত্ৰণষ পগৰয়সগৱতা || ২৬ || 
গকগৰচৰ ৰথাৰঢূ িংডনাথা পুৰসৃ্কতা | 
জ্জৱালামাগলগন কাগক্প্ত ৱগিপ্ৰাকাৰ মধ্য়িা || ২৭ || 
িংডখস্য় ৱয়ধাদ্য়ুি শগি গৱৰমহগষয়তা | 
গনত্য়া পৰাৰমায়টাপ গনৰষক্ণ সমুত্সুকা || ২৮ || 
িংডপুত্ৰ ৱয়ধাদ্য়ুি বালাগৱৰম নংগিতা | 
মংগত্ৰণ্য়ংবা গৱৰগচত গৱষংি ৱধয়তাগষতা || ২৯ || 
গৱশুৰ প্ৰাণহৰণ ৱাৰাহষ ৱষয়য়নংগিতা | 
কায়মশ্ৱৰ ম ুায়লাক কগিত শ্ৰী িয়ণশ্ৱৰা || ৩০ || 
মহািয়ণশ গনগিয় ন্ন গৱঘ্নয়ংত্ৰ প্ৰহগষয়তা | 
িংডাসুয়ৰংদ্ৰ গনমুয়ি শস্ত্ৰ প্ৰত্য়স্ত্ৰ ৱগষয়ণষ || ৩১ || 
কৰাংগুগল নয় াত্পন্ন নাৰায়ণ িশাকৃগতৈঃ | 
মহাপাশুপতাস্ত্ৰাগি গনিয়গ্ধাসুৰ ৱসগনকা || ৩২ || 
কায়মশ্ৱৰাস্ত্ৰ গনিয়গ্ধ সিংডাসুৰ শূ্ য়কা | 
ব্ৰয়হ্ায়পংদ্ৰ ময়হংদ্ৰাগি দিৱসংস্তুত ৱৱিৱা || ৩৩ || 
হৰয়নত্ৰাগি সংিগ্ধ কাম সংজষৱয়নৌষগধৈঃ | 
শ্ৰীমদ্ৱাগ্নিৱ কূখটক স্ৱৰপূ ম ুপংকজা || ৩৪ || 
কংঠাধৈঃ কটিপয়য়ংত মধ্য়কূট স্ৱৰগূপণষ | 
শগিকূখটক তাপন্ন কট্য়য়থািাি ধাগৰণষ || ৩৫ || 
মলূমংত্ৰাগত্মকা, মূলকূট ত্ৰয় কয়লবৰা | 
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কুলামখৃতক ৰগসকা, কুলসংয়কত পাগলনষ || ৩৬ || 
কুলাংিনা, কুলাংতৈঃস্থা, দকৌগলনষ, কুলয়য়াগিনষ | 
অকুলা, সময়াংতৈঃস্থা, সময়াচাৰ তত্পৰা || ৩৭ || 
মলূাধাখৰক গনলয়া, ব্ৰহ্ৈংগথ গৱয়িগিনষ | 
মগণপূৰাংত ৰগুিতা, গৱষু্ণৈংগথ গৱয়িগিনষ || ৩৮ || 
আগ্ন্য়া চৰাংতৰালস্থা, ৰদু্ৰৈংগথ গৱয়িগিনষ | 
সহস্ৰাৰাংবজুা ৰঢূা, সুধাসাৰাগি ৱগষয়ণষ || ৩৯ || 
তটিিতা সমৰগুচৈঃ, ষট-চয়ৰাপগৰ সংগস্থতা | 
মহাশগিৈঃ, কুংডগলনষ, গবসতংতু তনষয়সষ || ৪০ || 
িৱানষ, িাৱনািম্য়া, িৱাৰণ্য় কুঠাগৰকা | 
িদ্ৰগপ্ৰয়া, িদ্ৰমগূতয় , িয় িয়সৌিাগ্নয় িাগয়নষ || ৪১ || 
িগিগপ্ৰয়া, িগিিম্য়া, িগিৱশ্য়া, িয়াপহা | 
শাংিৱষ, শাৰিাৰাধ্য়া, শৱয়াণষ, শময়িাগয়নষ || ৪২ || 
শাংকৰষ, শ্ৰীকৰষ, সাধ্ৱষ, শৰচ্চংদ্ৰগনিাননা | 
শায়তািৰষ, শাংগতমতষ, গনৰাধাৰা, গনৰংজনা || ৪৩ || 
গনয়লয়পা, গনময়লা, গনত্য়া, গনৰাকাৰা, গনৰাকুলা | 
গনগুয়ণা, গনষ্কলা, শাংতা, গনষ্কামা, গনৰপুপ্লৱা || ৪৪ || 
গনত্য়মিুা, গনগৱয়কাৰা, গনষ্প্ৰপংচা, গনৰােয়া | 
গনত্য়শুদ্ধা, গনত্য়বদু্ধা, গনৰৱদ্য়া, গনৰংতৰা || ৪৫ || 
গনষ্কাৰণা, গনষ্কলংকা, গনৰপুাগধ, গনয়ৰষশ্ৱৰা | 
নষৰািা, ৰািমথনষ, গনময়িা, মিনাগশনষ || ৪৬ || 
গনগচংতা, গনৰহংকাৰা, গনয়ময়াহা, দমাহনাগশনষ | 
গনময়মা, মমতাহংত্ৰষ, গনষ্পাপা, পাপনাগশনষ || ৪৭ || 
গনয়ৰাধা, দৰাধশমনষ, গনয়লয়ািা, দলািনাগশনষ | 
গনৈঃসংশয়া, সংশয়ঘ্নষ, গনিয় ৱা, িৱনাগশনষ || ৪৮ || 
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গনগৱয়কিা, গনৰাবাধা, গনয়িয় িা, দিিনাগশনষ | 
গননয়াশা, মতৃ্য়ুমথনষ, গনগৰয়া, গনষ্পগৰৈহা || ৪৯ || 
গনস্তুলা, নষলগচকুৰা, গনৰপায়া, গনৰত্য়য়া | 
িলুয়িা, িিুয়মা, িিুয়া, িৈুঃ হংত্ৰষ, সু প্ৰিা || ৫০ || 
িষু্টিৰূা, িৰুাচাৰ শমনষ, দিাষৱগজয় তা | 
সৱয়গ্ন্য়া, সাংদ্ৰকৰণুা, সমানাগধকৱগজয় তা || ৫১ || 
সৱয়শগিময়ষ, সৱয়মংিলা, সদ্গগতপ্ৰিা | 
সয়ৱয়শ্ৱৰষ, সৱয়ময়ষ, সৱয়মংত্ৰ স্ৱৰগূপণষ || ৫২ || 
সৱয়য়ংত্ৰাগত্মকা, সৱয়তংত্ৰৰপূা, ময়নান্মনষ | 
মায়হশ্ৱৰষ, মহায়িৱষ, মহালক্ষ্মষ, মৃয়ডগপ্ৰয়া || ৫৩ || 
মহাৰপূা, মহাপূজ্জয়া, মহাপাতক নাগশনষ | 
মহামায়া, মহাসত্্তৱা, মহাশগি ময়হাৰগতৈঃ || ৫৪ || 
মহায়িািা, মখহশ্ৱয়য়া, মহাৱষয়য়া, মহাবলা | 
মহাবগুদ্ধ, ময়হাগসগদ্ধ, ময়হায়য়ায়িশ্ৱয়ৰশ্ৱৰষ || ৫৫ || 
মহাতংত্ৰা, মহামংত্ৰা, মহায়ংত্ৰা, মহাসনা | 
মহায়াি ৰমাৰাধ্য়া, মহাখিৰৱ পূগজতা || ৫৬ || 
ময়হশ্ৱৰ মহাকি মহাতাংডৱ সাগক্ণষ | 
মহাকায়মশ মগহষষ, মহাগত্ৰপুৰ সুংিৰষ || ৫৭ || 
চতুৈঃষ্ট্য়ুপচাৰাঢ্য়া, চতু্ষগষ্ট কলাময়ষ | 
মহা চতু্ষগষ্ট দকাটি দয়াগিনষ িণয়সগৱতা || ৫৮ || 
মনগুৱদ্য়া, চংদ্ৰগৱদ্য়া, চংদ্ৰমংডলমধ্য়িা | 
চাৰৰুপূা, চাৰহুাসা, চাৰচুংদ্ৰ কলাধৰা || ৫৯ || 
চৰাচৰ জিন্নাথা, চৰৰাজ গনয়কতনা | 
পাৱয়তষ, পদ্মনয়না, পদ্মৰাি সমপ্ৰিা || ৬০ || 
পংচয়প্ৰতাসনাসষনা, পংচব্ৰহ্ স্ৱৰগূপণষ | 
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গচন্ময়ষ, পৰমানংিা, গৱগ্ন্য়ান িনৰগূপণষ || ৬১ || 
ধ্য়ানধ্য়াতৃ দধ্য়য়ৰপূা, ধময়াধময় গৱৱগজয় তা | 
গৱশ্ৱৰপূা, জািগৰণষ, স্ৱপংতষ, ৱতজসাগত্মকা || ৬২ || 
সুপ্তা, প্ৰাগ্ন্য়াগত্মকা, তুয়য়া, সৱয়াৱস্থা গৱৱগজয় তা | 
সৃগষ্টকত্ৰী, ব্ৰহ্ৰপূা, দিাপ্ত্ৰষ, দিাগৱংিৰগূপণষ || ৬৩ || 
সংহাগৰণষ, ৰদু্ৰৰপূা, গতয়ৰাধানকৰষশ্ৱৰষ | 
সিাগশৱানৈুহিা, পংচকৃত্য় পৰায়ণা || ৬৪ || 
িানমুংডল মধ্য়স্থা, ৱিৰৱষ, িিমাগলনষ | 
পদ্মাসনা, িিৱতষ, পদ্মনাি সয়হািৰষ || ৬৫ || 
উয়ন্মষ গনগময়ষাত্পন্ন গৱপন্ন িুৱনাৱগলৈঃ | 
সহস্ৰশষষয়ৱিনা, সহস্ৰাক্ষ, সহস্ৰপাত || ৬৬ || 
আব্ৰহ্ কষটজননষ, ৱণয়ােম গৱধাগয়নষ | 
গনজাগ্ন্য়াৰপূগনিমা, পুণ্য়াপুণ্য় ফলপ্ৰিা || ৬৭ || 
শ্ৰুগত সষমংত গসংধূৰষকৃত পািাব্জধূগলকা | 
সকলািম সংয়িাহ শুগিসংপুট দমৌগিকা || ৬৮ || 
পুৰষুাথয়প্ৰিা, পূণয়া, দিাগিনষ, িুৱয়নশ্ৱৰষ | 
অংগবকা,নাগি গনধনা, হগৰব্ৰয়হ্ংদ্ৰ দসগৱতা || ৬৯ || 
নাৰায়ণষ, নািৰপূা, নামৰপূ গৱৱগজয় তা | 
হ্ষংকাৰষ, হ্ষমতষ, হৃদ্য়া, দহয়য়াপায়িয় ৱগজয় তা || ৭০ || 
ৰাজৰাজাগচয় তা, ৰাগ্ন্য়ষ, ৰম্য়া, ৰাজষৱয়লাচনা | 
ৰংজনষ, ৰমণষ, ৰস্য়া, ৰণত্গকংগকগণ দম লা || ৭১ || 
ৰমা, ৰায়কংিৱুিনা, ৰগতৰপূা, ৰগতগপ্ৰয়া | 
ৰক্াকৰষ, ৰাক্সঘ্নষ, ৰামা, ৰমণলংপটা || ৭২ || 
কাম্য়া, কামকলাৰপূা, কিংব কুসুমগপ্ৰয়া | 
কল্য়াণষ, জিতষকংিা, কৰণুাৰস সািৰা || ৭৩ || 
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কলাৱতষ, কলালাপা, কাংতা, কািংবৰষগপ্ৰয়া | 
ৱৰিা, ৱামনয়না, ৱাৰণুষমিগৱহ্ৱলা || ৭৪ || 
গৱশ্ৱাগধকা, দৱিয়ৱদ্য়া, গৱংধ্য়াচল গনৱাগসনষ | 
গৱধাত্ৰষ, দৱিজননষ, গৱষু্ণমায়া, গৱলাগসনষ || ৭৫ || 
দক্ত্ৰস্ৱৰপূা, দক্য়ত্ৰশষ, দক্ত্ৰ দক্ত্ৰগ্ন্য় পাগলনষ | 
ক্য়ৱগৃদ্ধ গৱগনমুয়িা, দক্ত্ৰপাল সমগচয় তা || ৭৬ || 
গৱজয়া, গৱমলা, ৱংদ্য়া, ৱংিাৰ ুজনৱত্সলা | 
ৱাগ্নৱাগিনষ, ৱাময়কশষ, ৱগিমংডল ৱাগসনষ || ৭৭ || 
িগিমত-কিলগতকা, পশুপাশ গৱয়মাচনষ | 
সংহৃতায়শষ পাষংডা, সিাচাৰ প্ৰৱগতয় কা || ৭৮ || 
তাপত্ৰয়াগি সংতপ্ত সমাহ্লািন চংগদ্ৰকা | 
তৰণুষ, তাপসাৰাধ্য়া, তনমুধ্য়া, তয়মাপহা || ৭৯ || 
গচগত, স্তত্পিলক্ষ্য়াথয়া, গচয়িক ৰসৰগূপণষ | 
স্ৱাত্মানংিলৱষিূত ব্ৰহ্াদ্য়ানংি সংতগতৈঃ || ৮০ || 
পৰা, প্ৰত্য়গক্ষচতষ ৰপূা, পশ্য়ংতষ, পৰয়িৱতা | 
মধ্য়মা, ৱৱ ৰষৰূপা, িিমানস হংগসকা || ৮১ || 
কায়মশ্ৱৰ প্ৰাণনাডষ, কৃতগ্ন্য়া, কামপূগজতা | 
শংৃিাৰ ৰসসংপূণয়া, জয়া, জালংধৰগস্থতা || ৮২ || 
ওড্য়াণ পষঠগনলয়া, গবংিমুংডল ৱাগসনষ | 
ৰয়হায়াি ৰমাৰাধ্য়া, ৰহস্তপয়ণ তগপয়তা || ৮৩ || 
সদ্য়ৈঃ প্ৰসাগিনষ, গৱশ্ৱসাগক্ণষ, সাগক্ৱগজয় তা | 
ষডংিয়িৱতা য়ুিা, ষাড্গণু্য় পগৰপূগৰতা || ৮৪ || 
গনত্য়গক্লন্না, গনৰপুমা, গনৱয়াণ সু িাগয়নষ | 
গনত্য়া, দষাডগশকাৰপূা, শ্ৰীকংঠাধয় শৰষগৰণষ || ৮৫ || 
প্ৰিাৱতষ, প্ৰিাৰপূা, প্ৰগসদ্ধা, পৰয়মশ্ৱৰষ | 
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মলূপ্ৰকৃগত ৰৱ্য়িা, ৱ্য়িাৱ্য়ি স্ৱৰগূপণষ || ৮৬ || 
ৱ্য়াগপনষ, গৱগৱধাকাৰা, গৱদ্য়াগৱদ্য়া স্ৱৰগূপণষ | 
মহাকায়মশ নয়না, কুমিুাহ্লাি দকৌমিুষ || ৮৭ || 
িিহািয় তয়মায়িি িানমুি-িানসুংতগতৈঃ | 
গশৱিতূষ, গশৱাৰাধ্য়া, গশৱমগূতয় , গশ্শৱংকৰষ || ৮৮ || 
গশৱগপ্ৰয়া, গশৱপৰা, গশয়ষ্টষ্টা, গশষ্টপূগজতা | 
অপ্ৰয়ময়া, স্ৱপ্ৰকাশা, ময়নাৱাচাম দিাচৰা || ৮৯ || 
গচচ্ছগি, দচতনাৰপূা, জডশগি, জয় ডাগত্মকা | 
িায়ত্ৰষ, ৱ্য়াহৃগত, স্সংধ্য়া, গদ্ৱজবংৃি গনয়ষগৱতা || ৯০ || 
তত্্তৱাসনা, তত্্তৱময়ষ, পংচয়কাশাংতৰগস্থতা | 
গনস্সষমমগহমা, গনত্য়য়য়ৌৱনা, মিশাগলনষ || ৯১ || 
মিিূগণয়ত ৰিাক্ষ, মিপাটল িংডিূৈঃ | 
চংিন দ্ৰৱগিগ্ধাংিষ, চাংয়পয় কুসুম গপ্ৰয়া || ৯২ || 
কুশলা, দকামলাকাৰা, কুৰকুুিা, কুয়লশ্ৱৰষ | 
কুলকুংডালয়া, দকৌল মািয়তত্পৰ দসগৱতা || ৯৩ || 
কুমাৰ িণনাথাংবা, তুগষ্টৈঃ, পুগষ্ট, ময়গত, ধৃয়গতৈঃ | 
শাংগতৈঃ, স্ৱগস্তমতষ, কাংগত, নয়ংগিনষ, গৱঘ্ননাগশনষ || ৯৪ || 
দতয়জাৱতষ, গত্ৰনয়না, দলালাক্ষ কামৰগূপণষ | 
মাগলনষ, হংগসনষ, মাতা, মলয়াচল ৱাগসনষ || ৯৫ || 
সুম ুষ, নগলনষ, সুভ্ৰৈঃ, দশািনা, সুৰনাগয়কা | 
কালকংঠী, কাংগতমতষ, দক্াগিণষ, সূক্ষ্মৰগূপণষ || ৯৬ || 
ৱয়েশ্ৱৰষ, ৱাময়িৱষ, ৱয়য়াৱস্থা গৱৱগজয় তা | 
গসয়দ্ধশ্ৱৰষ, গসদ্ধগৱদ্য়া, গসদ্ধমাতা, য়শগস্ৱনষ || ৯৭ || 
গৱশুগদ্ধ চৰগনলয়া,ৰিৱণয়া, গত্ৰয়লাচনা | 
 ট্ৱাংিাগি প্ৰহৰণা, ৱিখনক সমগ্ৱতা || ৯৮ || 
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পায়সান্নগপ্ৰয়া, ত্ৱক্ষ স্থা, পশুয়লাক িয়ংকৰষ | 
অমতৃাগি মহাশগি সংৱতৃা, ডাগকনষশ্ৱৰষ || ৯৯ || 
অনাহতাব্জ গনলয়া, শ্য়ামািা, ৱিনদ্ৱয়া | 
িংয়ৰাজ্জজ্জৱলা,ক্মালাগধধৰা, ৰগুধৰ সংগস্থতা || ১০০ || 
কালৰাত্্ৰয়াগি শি্য়য়ািৱতৃা, গিয়গ্ধৌিনগপ্ৰয়া | 
মহাৱষয়ৰংদ্ৰ ৱৰিা, ৰাগকণ্য়ংবা স্ৱৰগূপণষ || ১০১ || 
মগণপূৰাব্জ গনলয়া, ৱিনত্ৰয় সংয়ুতা | 
ৱোগধকায়ুয়ধায়পতা, ডাময়য়াগিগি ৰাৱতৃা || ১০২ || 
ৰিৱণয়া, মাংসগনষ্ঠা, গুডান্ন প্ৰষতমানসা | 
সমস্ত িিসু িা, লাগক্য়ংবা স্ৱৰগূপণষ || ১০৩ || 
স্ৱাগধষ্ঠানাংব ুজিতা, চতুৱয়ক্ত্ৰ ময়নাহৰা | 
শলূাদ্য়ায়ুধ সংপন্না, পষতৱণয়া,গতিগৱয়তা || ১০৪ || 
দময়িাগনষ্ঠা, মধুপ্ৰষতা, বংগি্য়াগি সমগ্ৱতা | 
িধ্য়ন্নাসি হৃিয়া, ডাগকনষ ৰপূধাগৰণষ || ১০৫ || 
মলূা ধাৰাংবজুাৰঢূা, পংচৱক্ত্ৰা,গস্থসংগস্থতা | 
অংকুশাগি প্ৰহৰণা, ৱৰিাগি গনয়ষগৱতা || ১০৬ || 
ময়ুদ্গৌিনাসি গচত্তা, সাগক্য়ংবাস্ৱৰগূপণষ | 
আগ্ন্য়া চৰাব্জগনলয়া, শুক্লৱণয়া, ষডাননা || ১০৭ || 
মজ্জাসংস্থা, হংসৱতষ মখু্য়শগি সমগ্ৱতা | 
হগৰদ্ৰাখন্নক ৰগসকা, হাগকনষ ৰপূধাগৰণষ || ১০৮ || 
সহস্ৰিল পদ্মস্থা, সৱয়ৱয়ণয়াপ দশাগিতা | 
সৱয়ায়ুধধৰা, শুক্ল সংগস্থতা, সৱয়য়তাম ুষ || ১০৯ || 
সয়ৱয়ৌিন প্ৰষতগচত্তা, য়াগক্য়ংবা স্ৱৰগূপণষ | 
স্ৱাহা, স্ৱধা,মগত, দময়ধা, শ্ৰুগতৈঃ, স্মৃগত, ৰনতু্তমা || ১১০ || 
পুণ্য়কষগতয় ৈঃ, পুণ্য়লভ্য়া, পুণ্য়েৱণ কষতয় না | 
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পুয়লামজাগচয় তা, বংধয়মাচনষ, বংধুৰালকা || ১১১ || 
গৱমশয়ৰগূপণষ, গৱদ্য়া, গৱয়িাগি জিত্প্ৰসূৈঃ | 
সৱয়ৱ্য়াগধ প্ৰশমনষ, সৱয়মতৃ্য়ু গনৱাগৰণষ || ১১২ || 
অৈিণ্য়া,গচংত্য়ৰূপা, কগলকল্মষ নাগশনষ | 
কাত্য়াগয়নষ, কালহংত্ৰষ, কমলাক্ গনয়ষগৱতা || ১১৩ || 
তাংবলূ পূগৰত ম ুষ, িাগডমষ কুসুমপ্ৰিা | 
মিৃাক্ষ, দমাগহনষ, মখু্য়া, মডৃানষ, গমত্ৰৰগূপণষ || ১১৪ || 
গনত্য়তৃপ্তা, িিগনগধ, গনয়য়ংত্ৰষ, গনগ য়লশ্ৱৰষ | 
ৱমত্্ৰয়াগি ৱাসনালভ্য়া, মহাপ্ৰলয় সাগক্ণষ || ১১৫ || 
পৰাশগিৈঃ, পৰাগনষ্ঠা, প্ৰগ্ন্য়ান িনৰগূপণষ | 
মাধ্ৱষপানালসা, মত্তা, মাতৃকা ৱণয় ৰগূপণষ || ১১৬ || 
মহাখকলাস গনলয়া, মণৃাল মিৃয়ুিালয়তা | 
মহনষয়া, িয়ামতূী, ময়হাসাম্ৰাজ্জয়শাগলনষ || ১১৭ || 
আত্মগৱদ্য়া, মহাগৱদ্য়া, শ্ৰীগৱদ্য়া, কাময়সগৱতা | 
শ্ৰীয়ষাডশাক্ৰষ গৱদ্য়া, গত্ৰকূটা, কাময়কাটিকা || ১১৮ || 
কটাক্গকংকৰষ িূত কমলা দকাটিয়সগৱতা | 
গশৰৈঃগস্থতা, চংদ্ৰগনিা, ফালয়স্থংদ্ৰ ধনৈুঃপ্ৰিা || ১১৯ || 
হৃিয়স্থা, ৰগৱপ্ৰখ্য়া, গত্ৰয়কাণাংতৰ িষগপকা | 
িাক্ায়ণষ, ৱিত্য়হংত্ৰষ, িক্য়গ্ন্য় গৱনাগশনষ || ১২০ || 
িৰাংয়িাগলত িষিয়াক্ষ, িৰহায়সাজ্জজ্জৱলন্ম ুষ | 
গুৰমুগূতয় , গুয়ণগনগধ, দিয়ামাতা, গুহজন্মিূৈঃ || ১২১ || 
দিয়ৱশষ, িংডনষগতস্থা, িহৰাকাশ ৰগূপণষ | 
প্ৰগতপন্মখু্য় ৰাকাংত গতগথমংডল পূগজতা || ১২২ || 
কলাগত্মকা, কলানাথা, কাৱ্য়ালাপ গৱয়নাগিনষ | 
সচামৰ ৰমাৱাণষ সৱ্য়িগক্ণ দসগৱতা || ১২৩ || 
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আগিশগি, ৰয়ময়া,ত্মা, পৰমা, পাৱনাকৃগতৈঃ | 
অয়নকয়কাটি ব্ৰহ্াংড জননষ, গিৱ্য়গৱৈহা || ১২৪ || 
ক্লষংকাৰষ, দকৱলা, গুহ্য়া, ৱকৱল্য় পিিাগয়নষ | 
গত্ৰপুৰা, গত্ৰজিদ্ৱংদ্য়া, গত্ৰমগূতয় , গস্ত্ৰিয়শশ্ৱৰষ || ১২৫ || 
ত্্ৰয়ক্ৰষ, গিৱ্য়িংধাঢ্য়া, গসংধূৰ গতলকাংগচতা | 
উমা, ৱশয়লংদ্ৰতনয়া, দিৌৰষ, িংধৱয় দসগৱতা || ১২৬ || 
গৱশ্ৱিিয় া, স্ৱণয়িিয় া,ৱৰিা ৱািধষশ্ৱৰষ | 
ধ্য়ানিম্য়া,পগৰয়চ্ছদ্য়া, গ্ন্য়ানিা, গ্ন্য়ানগৱৈহা || ১২৭ || 
সৱয়য়ৱিাংত সংয়ৱদ্য়া, সত্য়ানংি স্ৱৰগূপণষ | 
দলাপামদু্ৰাগচয় তা, লষলাকু্লপ্ত ব্ৰহ্াংডমংডলা || ১২৮ || 
অিশৃ্য়া, িশৃ্য়ৰগহতা, গৱগ্ন্য়াত্ৰষ, দৱদ্য়ৱগজয় তা | 
দয়াগিনষ, দয়ািিা, দয়াগ্নয়া, দয়ািানংিা, য়ুিংধৰা || ১২৯ || 
ইচ্ছাশগি গ্ন্য়ানশগি গৰয়াশগি স্ৱৰগূপণষ | 
সৱয়ধাৰা, সুপ্ৰগতষ্ঠা, সিসি-ৰপূধাগৰণষ || ১৩০ || 
অষ্টমগূতয় , ৰজাখজত্ৰষ, দলাকয়াত্ৰা গৱধাগয়নষ | 
একাগকনষ, িূমৰপূা, গনখদ্ৱয়তা, ৱদ্ৱতৱগজয় তা || ১৩১ || 
অন্নিা, ৱসুিা, ৱদৃ্ধা, ব্ৰহ্াখত্মক্ষয় স্ৱৰগূপণষ | 
বহৃতষ, ব্ৰাহ্ণষ, ব্ৰাহ্ষ, ব্ৰহ্ানংিা, বগলগপ্ৰয়া || ১৩২ || 
িাষাৰপূা, বহৃত্য়সনা, িাৱািাৱ গৱৱগজয় তা | 
সু াৰাধ্য়া, শুিকৰষ, দশািনা সুলিািগতৈঃ || ১৩৩ || 
ৰাজৰায়জশ্ৱৰষ, ৰাজ্জয়িাগয়নষ, ৰাজ্জয়ৱিিা | 
ৰাজত-কৃপা, ৰাজপষঠ গনয়ৱগশত গনজাগেতাৈঃ || ১৩৪ || 
ৰাজ্জয়লক্ষ্মষৈঃ, দকাশনাথা, চতুৰংি বয়লশ্ৱৰষ | 
সাম্ৰাজ্জয়িাগয়নষ, সত্য়সংধা, সািৰয়ম লা || ১৩৫ || 
িষগক্তা, ৱিত্য়শমনষ, সৱয়য়লাক ৱশংকৰষ | 
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সৱয়াথয়িাত্ৰষ, সাগৱত্ৰষ, সগচ্চিানংি ৰগূপণষ || ১৩৬ || 
দিশকালাপগৰগচ্ছন্না, সৱয়িা, সৱয়য়মাগহনষ | 
সৰস্ৱতষ, শাস্ত্ৰময়ষ, গুহাংবা, গুহ্য়ৰগূপণষ || ১৩৭ || 
সয়ৱয়াপাগধ গৱগনমুয়িা, সিাগশৱ পগতৱ্ৰতা | 
সংপ্ৰিায়য়শ্ৱৰষ, সাধ্ৱষ, গুৰমুংডল ৰগূপণষ || ১৩৮ || 
কুয়লাত্তষণয়া, িিাৰাধ্য়া, মায়া, মধুমতষ, মহষ | 
িণাংবা, গুহ্য়কাৰাধ্য়া, দকামলাংিষ, গুৰগুপ্ৰয়া || ১৩৯ || 
স্ৱতংত্ৰা, সৱয়তংয়ত্ৰশষ, িগক্ণামগূতয়  ৰগূপণষ | 
সনকাগি সমাৰাধ্য়া, গশৱগ্ন্য়ান প্ৰিাগয়নষ || ১৪০ || 
গচত্কলা,নংিকগলকা, দপ্ৰমৰপূা, গপ্ৰয়ংকৰষ | 
নামপাৰায়ণ প্ৰষতা, নংগিগৱদ্য়া, নয়টশ্ৱৰষ || ১৪১ || 
গমথ্য়া জিিগধষ্ঠানা মগুিিা, মগুিৰগূপণষ | 
লাস্য়গপ্ৰয়া, লয়কৰষ, লজ্জা, ৰংিাগি ৱংগিতা || ১৪২ || 
িৱিাৱ সুধাৱগৃষ্টৈঃ, পাপাৰণ্য় িৱানলা | 
দিৌিয় াগ্নয়তূল ৱাতূলা, জৰাধ্ৱাংত ৰগৱপ্ৰিা || ১৪৩ || 
িাগ্নয়াগিচংগদ্ৰকা, িিগচত্তয়কগক িনািনা | 
দৰািপৱয়ত িংয়িাগল, মৃয়ত্য়ুিাৰ ুকুঠাগৰকা || ১৪৪ || 
ময়হশ্ৱৰষ, মহাকালষ, মহাৈাসা, মহাশনা | 
অপণয়া, চংগডকা, চংডমংুডাসুৰ গনষূগিনষ || ১৪৫ || 
ক্ৰাক্ৰাগত্মকা, সৱয়য়লায়কশষ, গৱশ্ৱধাগৰণষ | 
গত্ৰৱিয়িাত্ৰষ, সুিিা, ত্্ৰয়ংবকা, গত্ৰগুণাগত্মকা || ১৪৬ || 
স্ৱিয়াপৱিয়িা, শুদ্ধা, জপাপুষ্প গনিাকৃগতৈঃ | 
ওয়জাৱতষ, দ্য়ুগতধৰা, য়গ্ন্য়ৰপূা, গপ্ৰয়ৱ্ৰতা || ১৪৭ || 
িৰুাৰাধ্য়া, িৰুািষয়া, পাটলষ কুসুমগপ্ৰয়া | 
মহতষ, দমৰগুনলয়া, মংিাৰ কুসুমগপ্ৰয়া || ১৪৮ || 
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ৱষৰাৰাধ্য়া, গৱৰাডূ্ৰপা, গৱৰজা, গৱশ্ৱয়তাম ুষ | 
প্ৰত্য়গ্ৰূপা, পৰাকাশা, প্ৰাণিা, প্ৰাণৰগূপণষ || ১৪৯ || 
মাতয় াংড ৱিৰৱাৰাধ্য়া, মংগত্ৰণষ ্য়স্তৰাজ্জয়ধূৈঃ | 
গত্ৰপুয়ৰশষ, জয়ত্য়সনা, গনখস্ত্ৰগুণ্য়া, পৰাপৰা || ১৫০ || 
সত্য়গ্ন্য়ানানংিৰূপা, সামৰস্য় পৰায়ণা | 
কপগিয়নষ, কলামালা, কামধুক,কামৰগূপণষ || ১৫১ || 
কলাগনগধৈঃ, কাৱ্য়কলা, ৰসগ্ন্য়া, ৰসয়শৱগধৈঃ | 
পুষ্টা, পুৰাতনা, পূজ্জয়া, পুষ্কৰা, পুষ্কয়ৰক্ণা || ১৫২ || 
পৰংয়জ্জয়াগতৈঃ, পৰংধাম, পৰমাণৈুঃ, পৰাত্পৰা | 
পাশহস্তা, পাশহংত্ৰষ, পৰমংত্ৰ গৱয়িগিনষ || ১৫৩ || 
মতূয় া,মতূয় া,গনত্য়তৃপ্তা, মগুন মানস হংগসকা | 
সত্য়ৱ্ৰতা, সত্য়ৰপূা, সৱয়াংতয়য়াগমনষ, সতষ || ১৫৪ || 
ব্ৰহ্াণষ, ব্ৰহ্জননষ, বহুৰপূা, বধুাগচয় তা | 
প্ৰসগৱত্ৰষ, প্ৰচংডাগ্ন্য়া, প্ৰগতষ্ঠা, প্ৰকটাকৃগতৈঃ || ১৫৫ || 
প্ৰায়ণশ্ৱৰষ, প্ৰাণিাত্ৰষ, পংচাশত-পষঠৰগূপণষ | 
গৱশংৃ লা, গৱগৱিস্থা, ৱষৰমাতা, গৱয়ত্প্ৰসূৈঃ || ১৫৬ || 
মকুুংিা, মগুি গনলয়া, মলূগৱৈহ ৰূগপণষ | 
িাৱগ্ন্য়া, িৱয়ৰািঘ্নষ িৱচৰ প্ৰৱগতয় নষ || ১৫৭ || 
ছংিস্সাৰা, শাস্ত্ৰসাৰা, মংত্ৰসাৰা, তয়লািৰষ | 
উিাৰকষগতয় , ৰিুামখৱিৱা, ৱণয়ৰগূপণষ || ১৫৮ || 
জন্মমতৃ্য়ু জৰাতপ্ত জন গৱোংগত িাগয়নষ | 
সয়ৱয়াপগনষ িদু্ঘুষ্টা, শাংত্য়তষত কলাগত্মকা || ১৫৯ || 
িংিষৰা, িিনাংতৈঃস্থা, িগৱয়তা, িানয়লালপুা | 
কিনাৰগহতা, কাষ্ঠা, কাংতা, কাংতাধয় গৱৈহা || ১৬০ || 
কায়য়কাৰণ গনমুয়িা, কাময়কগল তৰংগিতা | 
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কনত-কনকতাটংকা, লষলাগৱৈহ ধাগৰণষ || ১৬১ || 
অজাক্য় গৱগনমুয়িা, মগু্ধা গক্প্ৰপ্ৰসাগিনষ | 
অংতমুয়  সমাৰাধ্য়া, বগহমুয়  সুিলুয়িা || ১৬২ || 
ত্ৰয়ষ, গত্ৰৱিয় গনলয়া, গত্ৰস্থা, গত্ৰপুৰমাগলনষ | 
গনৰাময়া, গনৰালংবা, স্ৱাত্মাৰামা, সুধাসৃগতৈঃ || ১৬৩ || 
সংসাৰপংক গনময়ি সমদু্ধৰণ পংগডতা | 
য়গ্ন্য়গপ্ৰয়া, য়গ্ন্য়কত্ৰী, য়জমান স্ৱৰগূপণষ || ১৬৪ || 
ধময়াধাৰা, ধনাধ্য়ক্া, ধনধা্য় গৱৱগধয়নষ | 
গৱপ্ৰগপ্ৰয়া, গৱপ্ৰৰপূা, গৱশ্ৱভ্ৰমণ কাগৰণষ || ১৬৫ || 
গৱশ্ৱৈাসা, গৱদ্ৰুমািা, ৱৱষ্ণৱষ, গৱষু্ণৰগূপণষ | 
অয়য়াগন, দয়য়াগনগনলয়া, কূটস্থা, কুলৰগূপণষ || ১৬৬ || 
ৱষৰয়িাষ্ঠষগপ্ৰয়া, ৱষৰা, ৱনষ্কম্য়য়া, নািৰগূপণষ | 
গৱগ্ন্য়ান কলনা, কল্য়া গৱিগ্ধা, ৱবংিৱাসনা || ১৬৭ || 
তত্্তৱাগধকা, তত্্তৱময়ষ, তত্্তৱমথয় স্ৱৰগূপণষ | 
সামিানগপ্ৰয়া, দসৌম্য়া, সিাগশৱ কুটুংগবনষ || ১৬৮ || 
সৱ্য়াপসৱ্য় মািয়স্থা, সৱয়াপগদ্ৱ গনৱাগৰণষ | 
স্ৱস্থা, স্ৱিাৱমধুৰা, ধষৰা, ধষৰ সমগচয় তা || ১৬৯ || 
ৱচত্য়াৰ্ঘয়য় সমাৰাধ্য়া, ৱচত্য় কুসুমগপ্ৰয়া | 
সয়িাগিতা, সিাতুষ্টা, তৰণুাগিত্য় পাটলা || ১৭০ || 
িগক্ণা, িগক্ণাৰাধ্য়া, িৰয়স্মৰ ম ুাংবজুা | 
দকৌগলনষ দকৱলা,নৰ্ঘয়য়া ৱকৱল্য় পিিাগয়নষ || ১৭১ || 
দস্তাত্ৰগপ্ৰয়া, স্তুগতমতষ, শ্ৰুগতসংস্তুত ৱৱিৱা | 
মনগস্ৱনষ, মানৱতষ, ময়হশষ, মংিলাকৃগতৈঃ || ১৭২ || 
গৱশ্ৱমাতা, জিদ্ধাত্ৰষ, গৱশালাক্ষ, গৱৰাগিণষ| 
প্ৰিল্িা, পৰয়মািাৰা, পৰায়মািা, ময়নাময়ষ || ১৭৩ || 
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দৱ্য়াময়কশষ, গৱমানস্থা, ৱগেণষ, ৱাময়কশ্ৱৰষ | 
পংচয়গ্ন্য়গপ্ৰয়া, পংচয়প্ৰত মংচাগধশাগয়নষ || ১৭৪ || 
পংচমষ, পংচিূয়তশষ, পংচ সংয়খ্য়াপচাগৰণষ | 
শাশ্ৱতষ, শাশ্ৱখতশ্ৱয়য়া, শময়িা, শংিুয়মাগহনষ || ১৭৫ || 
ধৰা, ধৰসুতা, ধ্য়া, ধগময়ণষ, ধময়ৱগধয়নষ | 
দলাকাতষতা, গুণাতষতা, সৱয়াতষতা, শমাগত্মকা || ১৭৬ || 
বংধূক কুসুম প্ৰখ্য়া, বালা, লষলাগৱয়নাগিনষ | 
সুমংিলষ, সু কৰষ, সুয়ৱষাড্য়া, সুৱাগসনষ || ১৭৭ || 
সুৱাগস্য়চয় নপ্ৰষতা, দশািনা, শুদ্ধ মানসা | 
গবংি ুতপয়ণ সংতুষ্টা, পূৱয়জা, গত্ৰপুৰাংগবকা || ১৭৮ || 
িশমদু্ৰা সমাৰাধ্য়া, গত্ৰপুৰা শ্ৰীৱশংকৰষ | 
গ্ন্য়ানমদু্ৰা, গ্ন্য়ানিম্য়া, গ্ন্য়ানয়গ্ন্য়য় স্ৱৰগূপণষ || ১৭৯ || 
দয়াগনমদু্ৰা, গত্ৰ ংয়ডশষ, গত্ৰগুণাংবা, গত্ৰয়কাণিা | 
অনিাদু্ভত চাগৰত্ৰা, ৱাংগছতাথয় প্ৰিাগয়নষ || ১৮০ || 
অভ্য়াসাগত শয়গ্ন্য়াতা, ষডধ্ৱাতষত ৰগূপণষ | 
অৱ্য়াজ কৰুণামগূতয় , ৰগ্ন্য়ানধ্ৱাংত িষগপকা || ১৮১ || 
আবালয়িাপ গৱগিতা, সৱয়ানিুংৰ্ঘয় শাসনা | 
শ্ৰী চৰৰাজগনলয়া, শ্ৰীমগিপুৰ সুংিৰষ || ১৮২ || 
শ্ৰী গশৱা, গশৱশি্খয়ক্ষয় ৰগূপণষ, লগলতাংগবকা | 
এৱং শ্ৰীলগলতায়িৱ্য়া নাম্াং সাহস্ৰকং জগুৈঃ || ১৮৩ || 
|| ইগত শ্ৰী ব্ৰহ্াংডপুৰায়ণ, উত্তৰ ংয়ড, শ্ৰী হয়ৈষৱািস্্তয় সংৱায়ি, 
শ্ৰীলগলতাৰহস্য়নাম শ্ৰী লগলতা ৰহস্য়নাম সাহস্ৰয়স্তাত্ৰ কথনং নাম 
গদ্ৱতষয়য়াধ্য়ায়ৈঃ || 
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