
রাঘেবং 	অে া র	শত	নামাবিল

ওং	 বাে 	ব	তাসির	 	 িবমলী	কে 	নমঃ	
ওং	রাঘেবং ায	নমঃ
ওং	সকল	 দাে 	নমঃ
ওং	ভ	 ৗঘ	সংেভ	দন	 	ব ায	নমঃ
ওং	 মা	সুর�◌ং ায	নমঃ
ওং	হির	পাদকংজ	িনেষব	ণালি 	সমে 	সংপেদ	নমঃ	
ওং	 দব	 ভাবায	নমঃ
ওং	িদ	িবজ মায	নমঃ
ওং	ই 	 দাে 	নমঃ
ওং	ভব 	 রপায	নমঃ	||	10	||
ওং	ভ	ব	দুঃখতল	সংঘাি চযায	নমঃ
ওং	সুখ	 ধয	শািলেন	নমঃ
ওং	সম 	দু 	হিন 	 হশায	নমঃ
ওং	দুরত 	 যা	প 	িসংধ	 সতেব	নমঃ
ওং	িনর 	 দাষায	নমঃ
ওং	িনর	বধ েদহায	নমঃ
ওং	 ত ধ	মূক িবধান	ভাষায	নমঃ
ওং	িব সির	 য	মহা	িবেশষায	নমঃ
ওং	বা	 খরী	িন জত	ভব 	 শ	ষায	নমঃ
ওং	সংতান	সংপ সির ভ ী	িব ান	নমঃ	||20	||	
ওং	বা �	হসুপাটবািদ	ধাে 	নমঃ
ওং	শিরেরা ধ	সম 	 দাষ	হং �	নমঃ
ওং	 ী	 র 	রাঘেবং ায	নমঃ
ওং	িতর ত	সুংনদী	জলপােদা	দক	মিহমাবেত	নমঃ
ওং	দু া	প য	নাশনায	নমঃ
ওং	মহাবংদ াসুপু 	দাযকায	নমঃ
ওং	ব ংগয	 ংগ	সমৃ 	দায	নমঃ
ওং	 হপাপা	পহয�	নমঃ
ওং	দুিরতকানদাব	ভত	 ভি 	দশ	নায	নমঃ	||	30	||
ওং	সবতং 	 তং য	নমঃ
ওং	 ীম মতবদনায	নমঃ
ওং	িবজেযং 	করা	 া দ	সুেদাং বর	পূ কায	নমঃ
ওং	যিতরাজেয	নমঃ
ওং	 র েব	নমঃ
ওং	ভযা	পহায	নমঃ
ওং	 ান	ভ ী	সুপু াযযশঃ
ী	পুণ বদ	নায	নমঃ
ওং	 িতবািদ	ভয ংত	 ভদ	িচ াধ	রায	নমঃ
ওং	সব	িবদ া বীণায	নমঃ
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ওং	অপেরাি 	কত	 ীশায	নমঃ	||	40	||
ওং	অেপি ত	 দাে 	নমঃ
ওং	দাযাদাি ণ 	 বরাগ 	বা পাটব	মুখাংিক	তায	নমঃ
ওং	শাপানু 	হশা য	নমঃ
ওং	অ ান	িব ৃিত	 াংিত	নমঃ
ওং	সংশযাপ ৃিত	 	যেদাষ	নাশকায	নমঃ
ওং	অ া র	জেপ াদ	 দাে 	নমঃ
ওং	অধ া য	সমু বকাযজ	 দাষ	হংে 	নমঃ
ওং	সব	পুণ ধ	 দাে 	নমঃ
ওং	কাল 	য াধ	নাকত িহকামু ক	সব া	 দাে 	নমঃ
ওং	অগম 	মিহে নমঃ	||	50	||
ওং	মহযশেশ	নমঃ
ওং	ম মত	দু াি 	চং ায	নমঃ
ওং	অনঘায	নমঃ
ওং	যধাশি 	 দি ণ	কত	সবযা 	ফলদাে 	নমঃ
ওং	িশেরাধারণ	সবতীধ	 ান	ফতদাত	সমব	বংদাবন	গত	জালয	নমঃ
ওং	নমঃ	করণ	সবিভ া	ধােত	নমঃ
ওং	সংকীতন	 বদাদ দ	 ান	দাে 	নমঃ	
ওং	সংসার	ম জেনা ার	কে 	নমঃ
ওং	ক িদ	 রাগ	িনবত	কায	নমঃ
ওং	অংধ	িদব 	দৃ 	ধাে 	নমঃ	||	60	||
ওং	এড	মূকবা ত 	 দাে 	নমঃ
ওং	পূণা	য: দাে 	নমঃ
ওং	পূণ	সংপ	 	দাে 	নমঃ
ওং	কি 	গত	সবেদাষ ানমঃ
ওং	পং 	খংজ	সমীচানাব	যব	নমঃ
ওং	ভত	 ত	িপশাচািদ	িপডাে নমঃ
ওং	দীপ	সংেযাজন ান	পু া	দাে 	নমঃ
ওং	ভব 	 ান	ভ িদ	বদনায	নমঃ
ওং	সবািভ 	 দায	নমঃ
ওং	রাজেচার	মহা	ব া	 	সপন	 ািদ	িপডনে নমঃ	||	70	||
ওং	 ে া 	পরেন াধ	সমৃ 	দয	নমঃ
ওং	উদ 	 েদ ান	ধমকমাসন	 দায	নমঃ
ওং	খদ 	খেদ া	তন	 দ াত	 তাপায	নমঃ
ওং	 ীরামমানসায	নমঃ
ওং	দৃত	কাষাযব	সনায	নমঃ
ওং	তলিসহার	ব 	নমঃ
ওং	 দাদংড	িবলস ংড	কমংডলু	িবরািজতায	নমঃ
ওং	অভয	 ান	সমু া 	মালাশীলক	রাংবজায	নমঃ
ওং	 যােগং 	বংদ 	পাদা ায	নমঃ
ওং	পাপাি 	পাটন	ব ায	নমঃ	||	80	||
ওং	 মা	সুর	গণাধী	শায	নমঃ
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ওং	হির	 সবলি 	সব	সংপেদ	নমঃ
ওং	ত 	 দশকায	নমঃ
ওং	ভব কেত	নমঃ
ওং	ব বািদ	িবজিযেন	নমঃ
ওং	পুণ বদন	পাদা ািভ	 ষক	জল	সংচাযায	নমঃ
ওং	দু নদী	তল স ুণায	নমঃ
ওং	ভ াঘিব ংসকর	িনজমূির	 দশকায	নমঃ	||	90	||
ওং	জগ ুর	 ব	নমঃ	কপািনধ	 য	নমঃ
ওং	সবশা 	িবশারদায	নমঃ	
ওং	িনিখেলংি 	যেদাষ	 	নমঃ	
ওং	অ া র	মনূিদ	তায	নমঃ	
ওং	সবেসৗখ কেত	নমঃ	
ওং	মৃত	 পাত	 াণাদাে 	নমঃ	
ওং	 বিদ	 ধপুর েষা ী	িবেন	নমঃ	
ওং	বি 	মািলেকা 	ে 	নমঃ	
ওং	সম 	 ক	ব াখ াে 	নমঃ
ওং	ভা 	সং 	হকেত	নমঃ	||	100	||
ওং	সুধাপর	িমেলা 	ে 	নমঃ	
ওং	অপ ারা	পহ	ে 	নমঃ	
ওং	উপিনষ	 খংডাধ	কেত	নমঃ	
ওং	ঋ	 খ ান	কদাচাযায	নমঃ	
ওং	মং ালয	িনবিসেন	নমঃ	
ওং	ন ায	মু া	বলীক	ে 	নমঃ	
ওং	চংি 	কাব াখ াক	ে 	নমঃ	
ওং	সুংতং 	দীিপকা	ে 	নমঃ	
ওং	গীতাদ	সং হকেত	নমঃ	||	108	||
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