
লিলতা	অে া র	শত	নামাবিল

ওং	রজতাচল	শৃংগা 	মধ াৈয	নমঃ
ওং	িহমাচল	মহাবংশ	পাবনাৈয	নমঃ
ওং	শংকরাধাংগ	 সৗংদয	শরীরাৈয	নমঃ
ওং	লস রকত	 	িব হাৈয	নমঃ
ওং	মহািতশয	 সৗংদয	লাবণ াৈয	নমঃ
ওং	শশাংকেশখর	 াণব ভাৈয	নমঃ
ওং	সদা	পংচদশাৈ ক 	 রপাৈয	নমঃ
ওং	ব মািণক 	কটক	িকরীটাৈয	নমঃ
ওং	ক রী	িতলেকা ািসত	িনটলাৈয	নমঃ
ওং	ভ েরখাংিকত	লস কাৈয	নমঃ	||	10	||
ওং	িবকচাংেভার হদল	 লাচনাৈয	নমঃ	
ওং	শর াংেপয	পু াভ	নািসকাৈয	নমঃ
ওং	লস কাংচন	তাটংক	যগলাৈয	নমঃ
ওং	মিণদপণ	সংকাশ	কেপালাৈয	নমঃ
ওং	তাংবলপূিরতে র	বদনাৈয	নমঃ
ওং	সুপ দািডমীবীজ	বদনাৈয	নমঃ
ওং	কংবপূগ	সম ায	কংধরাৈয	নমঃ
ওং	 লমু াফেলাদার	সুহারাৈয	নমঃ
ওং	িগরীশব মাংগল 	মংগলাৈয	নমঃ
ওং	প পাশাংকশ	লস করা াৈয	নমঃ	||	20	||
ওং	প ৈকরব	মংদার	সুমািলৈন 	নমঃ
ওং	সুবণ	কংভয াভ	সুকচাৈয	নমঃ
ওং	রমণীযচতভা 	সংয াৈয	নমঃ
ওং	কনকাংগদ	 কযর	ভিষতাৈয	নমঃ
ওং	বহে সৗবণ	 সৗংদয	বসনাৈয	নমঃ
ওং	বহি তংব	িবলস ঘনাৈয	নমঃ
ওং	 সৗভাগ জাত	শৃংগার	মধ মাৈয	নমঃ
ওং	িদব ভষণসংেদাহ	রংিজতাৈয	নমঃ
ওং	পািরজাত ণািধক 	পদা াৈয	নমঃ
ওং	সুপ রাগসংকাশ	চরণাৈয	নমঃ	||	30	||
ওং	কামেকা 	মহাপ 	পীঠ াৈয	নমঃ	
ওং	 ীকংঠেন 	কমুদ	চংি কাৈয	নমঃ
ওং	সচামর	রমাবাণী	িবরািজতাৈয	নমঃ
ওং	ভ 	র ণ	দাি ণ 	কটা াৈয	নমঃ
ওং	ভেতশািলংগেনা ত	পুলকাংৈগ 	নমঃ
ওং	অনংগভংগজন	কাপাংগ	বী ণাৈয	নমঃ
ওং	 ে ােপং 	িশেরার 	রংিজতাৈয	নমঃ	
ওং	শচীমুখ ামরবধ	 সিবতাৈয	নমঃ
ওং	লীলাকি ত	 াংডমংডলাৈয	নমঃ
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ওং	অমৃতািদ	মহাশি 	সংবতাৈয	নমঃ	||	40	||
ওং	একাপ 	সা াজ দািযকাৈয	নমঃ
ওং	সনকািদ	সমারাধ 	পাদুকাৈয	নমঃ
ওং	 দবষিভ যমান	 বভবাৈয	নমঃ
ওং	কলেশা ব	দুবাস	পূিজতাৈয	নমঃ
ওং	মে ভব 	ষ 	ব সলাৈয	নমঃ	
ওং	চ রাজ	মহাযং 	মধ বৈয	নমঃ
ওং	িচদি কংডসংভত	সুেদহাৈয	নমঃ
ওং	শশাংকখংডসংয 	মকটাৈয	নমঃ
ওং	ম হংসবধ	মংদগমনাৈয	নমঃ
ওং	বংদার জনসংেদাহ	বংিদতাৈয	নমঃ	||	50	||
ওং	অংতমুখ	জনানংদ	ফলদাৈয	নমঃ
ওং	পিত তাংগনাভী 	ফলদাৈয	নমঃ
ওং	অব াজকর ণাপূরপূিরতাৈয	নমঃ
ওং	িনতাংত	সি দানংদ	সংয াৈয	নমঃ
ওং	সহ সূয	সংয 	 কাশাৈয	নমঃ
ওং	র িচংতামিণ	গৃহমধ াৈয	নমঃ
ওং	হািনবি 	 ণািধক 	রিহতাৈয	নমঃ
ওং	মহাপ াটবীমধ 	িনবাসাৈয	নমঃ
ওং	জা ত্	 	সুষ নাং	সাি ভৈত 	নমঃ
ওং	মহাপােপ ঘপাপানাং	িবনািশৈন 	নমঃ	||	60	||
ওং	দু ভীিত	মহাভীিত	ভংজনাৈয	নমঃ
ওং	সম 	 দবদনুজ	 রকাৈয	নমঃ
ওং	সম 	 দযাংেভাজ	িনলযাৈয	নমঃ
ওং	অনাহত	মহাপ 	মংিদরাৈয	নমঃ
ওং	সহ ার	সেরাজাত	বািসতাৈয	নমঃ
ওং	পুনরাবি রিহত	পুর াৈয	নমঃ
ওং	বাণী	গায ী	সািব ী	স ুতাৈয	নমঃ
ওং	রমাভিমসুতারাধ 	পদা াৈয	নমঃ
ওং	 লাপামু া চত	 ীম রণাৈয	নমঃ
ওং	সহ রিত	 সৗংদয	শরীরাৈয	নমঃ	||	70	||
ওং	ভাবনামা 	সংত 	 দযাৈয	নমঃ
ওং	সত সংপূণ	িব ান	িসি দাৈয	নমঃ
ওং	ি েলাচন	কেতা াস	ফলদাৈয	নমঃ
ওং	সুধাি 	মিণ ীপ	মধ গাৈয	নমঃ
ওং	দ া র	িবিনেভদ	সাধনাৈয	নমঃ
ওং	 ীনাথ	 সাদরীভত	 শািভতাৈয	নমঃ
ওং	চং েশখর	ভ া ত	ভংজনাৈয	নমঃ
ওং	সেবাপািধ	িবিনমু 	 চতন াৈয	নমঃ
ওং	নামপারাযণাভী 	ফলদাৈয	নমঃ
ওং	সৃ 	ি িত	িতেরাধান	সংক াৈয	নমঃ	||	80	||
ওং	 ীেষাডশা ির	মং 	মধ গাৈয	নমঃ
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ওং	অনাদ ংত	 যংভত	িদব মূৈত 	নমঃ
ওং	ভ হংস	পরীমুখ 	িবেযাগাৈয	নমঃ
ওং	মাত	মংডল	সংয 	লিলতাৈয	নমঃ
ওং	ভংডৈদত 	মহস 	নাশনাৈয	নমঃ
ওং	 ূ রভংড	িশরে চদ	িনপুণাৈয	নমঃ
ওং	ধা চ ত	সুরাধীশ	সুখদাৈয	নমঃ
ওং	চংডমুংডিন ংভািদ	খংডনাৈয	নমঃ
ওং	র া 	র িজ ািদ	িশ ণাৈয	নমঃ
ওং	মিহষাসুরেদাবীয	িন হৈয	নমঃ	||	90	||
ওং	অ েকশ	মহ� সাহ	কারণাৈয	নমঃ
ওং	মেহশয 	নটন	ত পরাৈয	নমঃ
ওং	িনজভত	মুখাংেভাজ	িচংতনাৈয	নমঃ
ওং	বষভ জ	িব ান	ভাবনাৈয	নমঃ
ওং	জ মৃত জরােরাগ	ভংজনাৈয	নমঃ
ওং	িবেদহমুি 	িব ান	িসি দাৈয	নমঃ
ওং	কামে াধািদ	ষ গ	নাশনাৈয	নমঃ
ওং	রাজরাজা চত	পদসেরাজাৈয	নমঃ
ওং	সবেবদাংত	সংিস 	সুত াৈয	নমঃ
ওং	 ী	বীরভ 	িব ান	িনধানাৈয	নমঃ	||	100	||
ওং	আেশষ	দু দনুজ	সূদনাৈয	নমঃ
ওং	সা া ীদি ণামূ ত	মেনা াৈয	নমঃ
ওং	হযেমথা 	সংপূজ 	মিহমাৈয	নমঃ
ওং	দ জাপিতসুত	 বষাঢ াৈয	নমঃ
ওং	সুমবােণ ু	 কাদংড	মংিডতাৈয	নমঃ
ওং	িনত েযৗবন	মাংগল 	মংগলাৈয	নমঃ
ওং	মহােদব	সমায 	শরীরাৈয	নমঃ
ওং	মহােদব	রেত ৗ সুক 	মহেদৈব 	নমঃ	
ওং	চত বংশতংৈ ক	রপাৈয	||108	||	

ী	লিলতাে া র	শতনামাবিল	সংপূণম্
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