
ী	দুগা	সহ 	নাম	 া ম্

||	অথ	 ী	দুগা	সহ নামে া ম্	||

নারদ	উবাচ	-	
কমার	 ণগংভীর	 দবেসনাপেত	 েভা	|	
সবাভী দং	পুংসাং	সবপাপ ণাশনম্	||	1||	

হ া ুহ তরং	 া ং	ভি বধকমংজসা	|	
মংগলং	 হপীডািদশাংিতদং	ব মহিস	||	2||	

ংদ	উবাচ	-	
শৃণু	নারদ	 দবেষ	 লাকানু হকাম যা	|	
য পৃ িস	পরং	পুণ ং	তে 	ব ািম	 কৗতকাত্	||	3||	

মাতা	 ম	 লাকজননী	িহমব গস মাত্	|	
মনাযাং	 বািদন াং	 াদুভতা	হরি যা	||	4||	

মহতা	তপসাঽঽরাধ 	শংকরং	 লাকশংকরম্	|	
েমব	ব ভং	 ভেজ	কেলব	িহ	কলািনিধম্	||	5||	

নগানামিধরাজ 	িহমবান্	িবরহাতরঃ	|	
সুতাযাঃ	পির ীেণ	বিসে ন	 েবািধতঃ	||	6||	

ি েলাকজননী	 সযং	 স া	 িয	পুণ তঃ	|	
াদুভতা	সুতাে ন	তি েযাগং	 ভং	ত জ	||	7||	

ব রপা	চ	দুেগযং	ব না ী	সনাতনী	|	
সনাতনস 	জাযা	সা	পু ীেমাহং	ত জাধনা	||	8||	

ইিত	 েবািধতঃ	 শলঃ	তাং	ত াব	পরাং	িশবাম্	|	
তদা	 স া	সা	দুগা	িপতরং	 াহ	নংিদনী	||	9||	

ম সাদা পরং	 া ং	 দেয	 িতভাসতাম্	|	
তন	না াং	সহে ণ	পূজযন্	কামমা ুিহ	||	10||	

ইত াংত হতাযাং	ত	 দেয	 িরতং	তদা	|	
না াং	সহ ং	দুগাযাঃ	পৃ েত	 ম	যদু বান্	||	11||	

মংগলানাং	মংগলং	তদ্	দুগানাম	সহ কম্	|	
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সবাভী দাং	পুংসাং	 বীম িখলকামদম্	||	12||	

দুগােদবী	সমাখ াতা	িহমবানৃিষর চ েত	|	
ছংেদানু প্	জেপা	 দব াঃ	 ীতেয	ি যেত	সদা	||	13||	

অস 	 ীদুগাে া মহামং স 	|	িহমবান্	ঋিষঃ	|	অনু প্	ছংদঃ	|	
দুগাভগবতী	 দবতা	|	 ীদুগা সাদিস েথ	জেপ	িবিনেযাগঃ	|	|

ীভগবৈত 	দুগাৈয	নমঃ	|	

দবীধ ানম্	
ওং	 ীং	কালা াভাং	কটাৈ রিরকলভযদাং	 মৗিলবে ংদুেরখাং	
শংখং	চ ং	কপাণং	ি িশখমিপ	কৈরর হংতীং	ি েন াম্	|	
িসংহ ংধািধর ঢাং	ি ভবনমিখলং	 তজসা	পূরযংতীং	
ধ ােযদ্	দুগাং	জযাখ াং	ি দশপিরবতাং	 সিবতাং	িসি কাৈমঃ	||	

ী	জযদুগাৈয	নমঃ	|	

ওং	িশবােথামা	রমা	শি রনংতা	িন লাঽমলা	|	
শাংতা	মােহ রী	িনত া	শা তা	পরমা	 মা	||	1||	

অিচংত া	 কবলানংতা	িশবা া	পরমাি কা	|	
অনািদরব যা	 া	সব া	সবগাঽচলা	||	2||	

একােনকিবভাগ া	মাযাতীতা	সুিনমলা	|	
মহামােহ রী	সত া	মহােদবী	িনরংজনা	||	3||	

কা া	সবাংতর াঽিপ	িচ ি াি লািলতা	|	
সবা	সবাি কা	িব া	 জ াতীর পা রামৃতা	||	4||	

শাংতা	 িত া	সেবশা	িনবি রমৃত দা	|
ব ামমূ তেব ামসং া	 ব ামধারাঽচ তাঽতলা	||	5||

অনািদিনধনাঽেমাঘা	কারণা কলাকলা	|	
ঋত থমজাঽনািভরমৃতা সমা যা	||	6||	

ােণ রি যা	নম া	মহামিহষঘািতনী	|	
ােণ রী	 াণর পা	 ধানপুর েষ রী	||	7||	

সবশি কলাঽকামা	মিহেষ িবনািশনী	|	
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সবকাযিনযং ী	চ	সবভেত ের রী	||	8||	

অংগদািদধরা	 চব	তথা	মুকটধািরণী	|	
সনাতনী	মহানংদাঽঽকাশেযািন েথচ েত	||	9||	

িচ কাশ রপা	চ	মহােযােগ ের রী	|	
মহামাযা	সদু ারা	মূল কিতরীিশকা	||	10||	

সংসারেযািনঃ	সকলা	সবশি সমু বা	|	
সংসারপারা	দুবারা	দু নরী া	দুরাসদা	||	11||	

াণশি 	 সব া	চ	 যািগনী	পরমাকলা	|	
মহািবভিতদুদশা	মূল কিতসংভবা	||	12||	

অনাদ নংতিবভবা	পরাথা	পুর ষারিণঃ	|	
সগি ত ংতকৈ ব	সুদুবাচ া	দুরত যা	||	13||	

শ গম া	শ মাযা	শ াখ ানংদিব হা	|	
ধানপুর ষাতীতা	 ধানপুর ষাি কা	||	14||	

পুরাণী	িচ যা	পুংসািম দা	পু র িপণী	|	
পূতাংতর া	কট া	মহাপুর ষসংি তা	||	15||	

জ মৃত জরাতীতা	সবশি র িপণী	|	
বাংছা দাঽনবি ধানানু েবিশনী	||	16||	

াঽিচংত শি 	 াচ েতঽব ল ণা	|	
মলাপব জতাঽঽনািদমাযা	ি তযতি কা	||	17||	

ীিত 	 কিতৈ ব	 হাবাসা	তেথাচ েত	|	
মহামাযা	নেগা প া	তামসী	চ	 বা	তথা	||	18||	

ব াঽব াি কা	ক া	র া	 া	হ কারণা	|	
াচ েত	কাযজননী	িনত সবধ মণী	||	19||	

সগ লযমু া	চ	সৃ ি ত ংতধ মণী	|	
গভা	চত বংশ রপা	প বািসনী	||	20||	

অচ তা ািদকা	িবদু েযািনমহালযা	|	
মহাল ী	সমু াবভািবতা ামেহ রী	||	21||	

মহািবমানমধ া	মহািন া	সেকৗতকা	|	
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সবাথধািরণী	সূ া	হ িব া	পরমাথদা	||	22||	

অনংতরপাঽনংতাথা	তথা	পুর ষেমািহনী	|	
অেনকােনকহ া	চ	কাল যিবব জতা	||	23||	

জ া	হর ীতা	মিত িশবাি কা	|	
ে শিব সংপূজ া	 াখ া	 সংি তা	||	24||	

ব া	 থমজা	 া ী	মহারা ীঃ	 কী ততা	|	
ান রপা	 বরাগ রপা	 হ যর িপণী	||	25||	

ধমাি কা	 মূ তঃ	 িত তপুম থকা	|	
অপাংেযািনঃ	 যংভতা	মানসী	ত সংভবা	||	26||	

ঈ রস 	ি যা	 া া	শংকরাধশরীিরণী	|	
ভবানী	 চব	র াণী	মহাল ী থাঽ◌ংিবকা	||	27||	

মেহ রসমু প া	ভি মুি 	 দািযনী	|	
সেব রী	সববংদ া	িনত মু া	সুমানসা	||	28||	

মেহংে ােপং নিমতা	শাংকরীশানুব তনী	|	
ঈ রাধাসনগতা	মােহ রপিত তা	||	29||	

সংসারেশািষণী	 চব	পাবতী	িহমব সুতা	|	
পরমানংদদা ী	চ	 ণা া	 যাগদা	তথা	||	30||	

ানমূ ত 	সািব ী	ল ীঃ	 ীঃ	কমলা	তথা	|	
অনংত ণগংভীরা	 েরানীলমিণ ভা	||	31||	

সেরাজিনলযা	গংগা	 যািগেধ যাঽসুরা দনী	|	
সর তী	সবিবদ া	জগে া	সুমংগলা	||	32||	

বাে বী	বরদা	বযা	কী তঃ	সবাথসািধকা	|	
বাগী রী	 িবদ া	মহািবদ া	সুেশাভনা	||	33||	

াহ িবদ া	 বদিবদ া	ধমিবদ াঽঽ ভািবতা	|	
াহা	িব ংভরা	িসি ঃ	সাধ া	 মধা	ধিতঃ	কিতঃ	||	34||	

সুনীিতঃ	সংকিতৈ ব	কী ততা	নরবািহনী	|	
পূজািবভািবনী	 সৗম া	 ভাগ ভাগ্	 ভাগদািযনী	||	35||	

শাভাবতী	শাংকরী	চ	 লালা	মালািবভিষতা	|	
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পরেম ি যা	 চব	ি েলাকীসুংদরী	মাতা	||	36||	

নংদা	সংধ া	কামধা ী	মহােদবী	সুসাি কা	|	
মহামিহষদপ ী	প মালাঽঘহািরণী	||	37||	

িবিচ মুকটা	রামা	কামদাতা	 কী ততা	|	
িপতাংবরধরা	িদব িবভষণ	িবভিষতা	||	38||	

িদব াখ া	 সামবদনা	জগ সংসৃ ব জতা	|	
িনযং া	যং বাহ া	নংিদনী	র কািলকা	||	39||	

আিদত বণা	 কৗমারী	মযরবরবািহনী	|	
প াসনগতা	 গ রী	মহাকালী	সুরা চতা	||	40||	

অিদিত নযতা	 রৗ ী	প গভা	িববাহনা	|	
িবর পা া	 কিশবাহা	 হাপুরিনবািসনী	||	41||	

মহাফলাঽনবদ াংগী	কামরপা	সির রা	|	
ভা পা	মুি দা ী	 ণতে শভংজনা	||	42||	

কৗিশকী	 গািমনী	রাি ি দশািরিবনািশনী	|	
ব রপা	সুর পা	চ	িবর পা	রপব জতা	||	43||	

ভ া তশমনা	ভব া	ভবভাবিবনািশনী	|	
সব ানপরীতাংগী	সবাসুরিবম দকা	||	44||	

িপক নী	সামগীতা	ভবাংকিনলযা	ি যা	|	
দী া	িবদ াধরী	দী া	মেহং ািহতপািতনী	||	45||	

সবেদবমযা	দ া	সমু াংতরবািসনী	|	
অকলংকা	িনরাধারা	িনত িস া	িনরামযা	||	46||	

কামেধনুবহ ভা	ধীমতী	 মৗননািশনী	|	
িনঃসংক া	িনরাতংকা	িবনযা	িবনয দা	||	47||	

ালামালা	সহ াঢ া	 দবেদবী	মেনামযা	|	
সুভগা	সুিব া	চ	বসুেদবসমু বা	||	48||	

মেহংে ােপং ভিগনী	ভি গম া	পরাবরা	|	
ানে যা	পরাতীতা	 বদাংতিবষযা	মিতঃ	||	49||	

দি ণা	দািহকা	দহ া	সবভত িদি তা	|	
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যাগমাযা	িবভাগ া	মহােমাহা	গরীযসী	||	50||	

সংধ া	সবসমু তা	 ব াি যািদিতঃ	|	
বীজাংকরসমু তা	মহাশি মহামিতঃ	||	51||	

খ ািতঃ	 াবতী	সং া	মহােভাগীং শািযনী	|	
হীংকিতঃ	শংকরী	শাংিতগংধবগণেসিবতা	||	52||	

ব ানরী	মহাশূলা	 দবেসনা	ভবি যা	|	
মহারা ী	পরানংদা	শচী	দুঃ নািশনী	||	53||	

ঈড া	জযা	জগ া ী	দু বে যা	সুর িপণী	|	
হাংিবকা	গেণা প া	মহাপীঠা	মর সুতা	||	54||	

হব বাহা	ভবানংদা	জগেদ ািনঃ	 কী ততা	|	
জগ াতা	জগ ৃত জরাতীতা	চ	বি দা	||	55||	

িসি দা ী	র গভা	র গভা যা	পরা	|	
দত হং ী	 দা ী	মংগৈলকসুিব হা	||	56||	

পুর ষাংতগতা	 চব	সমািধ া	তপি নী	|	
িদিবি তা	ি েণ া	চ	সেবংি যমনাধিতঃ	||	57||	

সবভত িদ া	চ	তথা	সংসারতািরণী	|	
বদ া	 িবেবদ া	চ	মহালীলা	 কী ততা	||	58||	

া িণবহতী	 া ী	 ভতাঽঘহািরণী	|	
িহর যী	মহাদা ী	সংসারপিরব তকা	||	59||	

সুমািলনী	সুর পা	চ	ভাি নী	ধািরণী	তথা	|	
উ ূিলনী	সবসভা	সব ত যসাি ণী	||	60||	

সুেসৗম া	চং বদনা	তাংডবাস মানসা	|	
স ি করী	 া	মল যিবনািশনী	||	61||	

জগ যী	জগ ূ তি মূ তরমৃতা যা	|	
িবমান া	িবেশাকা	চ	 শাকনািশন নাহতা	||	62||	

হমকংডিলনী	কালী	প বাসা	সনাতনী	|	
সদাকী তঃ	সবভতশযা	 দবী	সতাংি যা	||	63||	

মূ তকলা	 চব	কি কা	কংজমািলনী	|	
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ব ামেকশা	ি যাশি ির াশি ঃ	পরাগিতঃ	||	64||	

ািভকা	খংিডকােভদ া	 ভদােভদিবব জতা	|	
অিভ া	িভ সং ানা	বিশনী	বংশধািরণী	||	65||	

হ শি হ ত া	সবদা	সবেতামুখী	|	
ভিগনী	চ	িনরাধারা	িনরাহারা	 কী ততা	||	66||	

িনরংকশপেদা তা	চ হ া	িবেশািধকা	|	
ি ণী	প সংেভদকািরণী	পিরকী ততা	||	67||	

পরাবরিবধান া	মহাপুর ষপূবজা	|	
পরাবর া	িবদ া	চ	িবদু ি া	িজতা যা	||	68||	

িবদ ামযী	সহ া ী	সহ বদনা জা	|	
সহ রি ঃস া	মেহ রপদা যা	||	69||	

ািলনী	স যা	ব া া	িচ যা	প েভিদকা	|	
মহা যা	মহামং া	মহােদবমেনারমা	||	70||	

ব ামল ীঃ	িসংহরথা	 চিকতানাঽিমত ভা	|	
িবে রী	ভগবতী	সকলা	কালহািরণী	||	71||	

সবেবদ া	সবভ া	 হ া	দূঢা	 হারণী	|	
লযা	 যাগধা ী	চ	গংগা	িবে রী	তথা	||	72||	

কামদা	কনকা	কাংতা	কংজগভ ভা	তথা	|	
পুণ দা	কালেকশা	চ	 ভা ী	পু িরণী	তথা	||	73||	

সুের রী	ভিতদা ী	ভিতভষা	 কী ততা	|	
পংচ সমু প া	পরমাথাঽথিব হা	||	74||	

বেণাদযা	ভানুমূ তবাি ে যা	মেনাজবা	|	
মেনাহরা	মেহার া	তামসী	 বদর িপণী	||	75||	

বদশি েবদমাতা	 বদিবদ া কািশনী	|	
যােগ ের রী	মাযা	মহাশি মহামযী	||	76||	

িব াংতঃ া	িবয ূ তভাগবী	সুরসুংদরী	|	
সুরিভনংিদনী	িবদ া	নংদেগাপতনূ বা	||	77||	

ভারতী	পরমানংদা	পরাবরিবেভিদকা	|	
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সব হরেণােপতা	কাম া	কােম ের রী	||	78||	

অনংতানংদিবভবা	 ে খা	কনক ভা	|	
ক াংডা	ধনর াঢ া	সুগংধা	গংধদািযনী	||	79||	

ি িব মপেদা তা	চতরাস া	িশেবাদযা	|	
সুদুলভা	ধনাধ া	ধন া	িপংগলেলাচনা	||	80||	

শাংতা	 ভা রপা	চ	পংকজাযতেলাচনা	|	
ইং া ী	 দযাংতঃ া	িশবা	মাতা	চ	সি যা	||	81||	

িগিরজা	চ	সুগূঢা	চ	িনত পু া	িনরংতরা	|	
দুগা	কাত াযনী	চংডী	চংি কা	কাংতিব হা	||	82||	

িহরণ বণা	জগতী	জগদ ং ব তকা	|	
মংদরাি িনবাসা	চ	শারদা	 ণমািলনী	||	83||	

র মালা	র গভা	ব ব মািথনী	|	
প ানংদা	প িনভা	িনত পু া	কেতা বা	||	84||	

নারাযণী	দু িশ া	সূযমাতা	বষি যা	|	
মেহং ভিগনী	সত া	সত ভাষা	সুেকামলা	||	85||	

বামা	চ	পংচতপসাং	বরদা ী	 কী ততা	|	
বাচ বেণ রী	িবদ া	দুজযা	দুরিত মা	||	86||	

কালরাি মহােবগা	বীরভ ি যা	িহতা	|	
ভ কালী	জগ াতা	ভ ানাং	ভ দািযনী	||	87||	

করালা	িপংগলাকারা	কামেভ ী	মহামনাঃ	|	
যশি নী	যেশাদা	চ	ষড পিরব তকা	||	88||	

শংিখনী	পি নী	সংখ া	সাংখ েযাগ ব তকা	|	
চ ািদব সরার ঢা	জগ সংপূরণীং জা	||	89||	

ংভ ী	 খচরারাধ া	কংব ীবা	বলীিডতা	|	
খগার ঢা	মৈহ যা	সুপ িনলযা	তথা	||	90||	

িবর া	গর ড া	চ	জগতী ুহা যা	|	
ংভািদমথনা	ভ রিনবািসনী	||	91||	

জগ যারণী	িস সংক া	কামদা	তথা	|	
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সবিব ানদা ী	চান ক ষহািরণী	||	92||	

সকেলাপিনষ ম া	দু দুে স মা	|	
স তা	 লাকসংব া া	ত ঃ	পু ঃ	ি যাবতী	||	93||	

িব ামের রী	 চব	ভি মুি দািযনী	|	
িশবাধতা	 লািহতা ী	সপমালািবভষণা	||	94||	

িনরানংদা	ি শূলািসধনুবাণািদধািরণী	|	
অেশষেধ যমূ ত 	 দবতানাং	চ	 দবতা	||	95||	

বরাংিবকা	িগেরঃ	পু ী	িন ংভিবিনপািতনী	|	
সুবণা	 ণলিসতাঽনংতবণা	সদাধতা	||	96||	

শাংকরী	শাংত দযা	অেহারা িবধািযকা	|	
িব েগা 	গূঢর পা	 ণপূণা	চ	গাগ জা	||	97||	

গ রী	শাকংভরী	সত সংধা	সংধ া যীধতা	|	
সবপাপিবিনমু া	সববংধিবব জতা	||	98||	

সাংখ েযাগসমাখ াতা	অ েমযা	মুনীিডতা	|	
িব সুকেলা তা	িবংদুনাদসমাদৃতা	||	99||	

শংভবামাংকগা	 চব	শিশতল িনভাননা	|	
বনমালািবরাজংতী	অনংতশযনাদৃতা	||	100||	

নরনারাযেণা তা	নারিসংহী	 কী ততা	|	
দত মািথনী	শংখচ প গদাধরা	||	101||	

সংকষণসমু প া	অংিবকা	স না যা	|	
সুবতা	সুংদরী	 চব	ধমকামাথদািযনী	||	102||	

মা দা	ভি িনলযা	পুরাণপুর ষাদৃতা	|	
মহািবভিতদাঽঽরাধ া	সেরাজিনলযাঽসমা	||	103||	

অ াদশভজাঽনািদনীেলা পলদলাি ণী	|	
সবশি সমার ঢা	ধমাধমিবব জতা	||	104||	

বরাগ ানিনরতা	িনরােলাকা	িনিরংি যা	|	
িবিচ গহনাধারা	শা ত ানবািসনী	||	105||	

ােন রী	পীতেচলা	 বদেবদাংগপারগা	|	
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মনি নী	মনু মাতা	মহামনু সমু বা	||	106||	

অমনু রমৃতা াদা	পুরংদরপির তা	|	
অেশাচ া	িভ িবষযা	িহরণ রজতি যা	||	107||	

িহরণ জননী	ভীমা	 হমাভরণভিষতা	|	
িব াজমানা	দুে যা	 জ ািতে ামফল দা	||	108||	

মহািন াসমু পি রিন া	সত েদবতা	|	
দীঘা	ককি নী	িপংগজটাধারা	মেনা ধীঃ	||	109||	

মহা যা	রেমা প া	তমঃপাের	 িত তা	|	
ি ত মাতা	ি িবধা	সুসূ া	প সং যা	||	110||	

শাংত তীতকলাঽতীতিবকারা	 তেচিলকা	|	
িচ মাযা	িশব ান রপা	 দত মািথনী	||	111||	

কাশ পী	কালসপাভেবিণকা	শা েযািনকা	|	
যীমূ তঃ	ি যামূ ত তবগা	চ	দ শনী	||	112||	

নারাযণী	নেরা প া	 কৗমুদী	কাংিতধািরণী	|	
কৗিশকী	লিলতা	লীলা	পরাবরিবভািবনী	||	113||	

বেরণ াঽ তমহা া	বডবা	বামেলাচনা	|	
সুভ া	 চতনারাধ া	শাংিতদা	শাংিতব ধনী	||	114||

জযািদশি জননী	শি চ ব তকা	|	
ি শি জননী	জন া	ষ সূ পিরব ণতা	||	115||	

সুেধৗতকমণাঽঽরাধ া	যগাংতদহনাি কা	|	
সংক ষণী	জগ া ী	কামেযািনঃ	িকরী নী	||	116||	

ঐং ী	 েলাক নিমতা	 ব বী	পরেম রী	|	
দু জননী	িবংবসেমা 	প েলাচনা	||	117||	

মেদা কটা	হংসগিতঃ	 চংডা	চংডিব মা	|	
বষাধীশা	পরা া	চ	িবংধ া	পবতবািসনী	||	118||	

িহমবে র িনলযা	 কলাসপুরবািসনী	|	
চাণূরহং ী	নীিত া	কামরপা	 যীতনুঃ	||	119||	

ত াতা	ধমশীলা	িসংহাসনিনবািসনী	|	
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বীরভ াদৃতা	বীরা	মহাকালসমু বা	||	120||	

িবদ াধরা চতা	িস সাধ ারািধতপাদুকা	|	
াি কা	পাবনী	চ	 মািহনী	অচলাি কা	||	121||	

মহা তা	বািরজা ী	িসংহবাহনগািমনী	|	
মনীিষণী	সুধাবাণী	বীণাবাদনত পরা	||	122||	

তবাহিনেষব া	চ	লস িতরর ংধতী	|	
িহরণ া ী	তথা	 চব	মহানংদ দািযনী	||	123||	

বসু ভা	সুমাল া কংধরা	পংকজাননা	|	
পরাবরা	বরােরাহা	সহ নযনা চতা	||	124||	

ীর পা	 ীমতী	 া	িশবনা ী	িশবি যা	|	
ী দা	ি তকল াণা	 ীধরাধশরীিরণী	||	125||	

ীকলাঽনংতদৃ 	হ ু ারািতসূদনী	|	
র বীজিনহং ী	চ	 দত সংগিবম দনী	||	126||	

িসংহার ঢা	িসংিহকাস া	 দত েশািণতপািযনী	|	
সুকী তসিহতাি সংশযা	রসেবিদনী	||	127||	

ণািভরামা	নাগািরবাহনা	িনজরা চতা	|	
িনেত ািদতা	 যংেজ ািতঃ	 ণকাযা	 কী ততা	||	128||	

ব দংডাংিকতা	 চব	তথামৃতসংজীিবনী	|	
ব া	 দবেদবী	বরব িব হা	||	129||	

মাংগল া	মংগলা া	চ	মািলনী	মাল ধািরণী	|	
গংধবী	তর ণী	চাং ী	খ াযধধরা	তথা	||	130||	

সৗদািমনী	 জানংদা	তথা	 া া	ভগূ বা	|	
একানংগা	চ	শা াথকশলা	ধমচািরণী	||	131||	

ধমসব বাহা	চ	ধমাধমিবিন যা	|	
ধমশি ধমমযা	ধা মকানাং	িশব দা	||	132||	

িবধমা	িব ধম া	ধমাথাংতরিব হা	|	
ধমব া	ধমপূবা	ধমপারংগতাংতরা	||	133||	

ধেমাপেদ 	ধমা া	ধমগম া	ধরাধরা	|	
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কপািলনী	শাকিলনী	কলাকিলতিব হা	||	134||	

সবশি িবমু া	চ	ক ণকারধরাঽ রা|	
কংস াণহরা	 চব	যগধমধরা	তথা	||	135||	

যগ ব তকা	 া া	ি সংধ া	 ধ যিব হা	|	
গাপবগদা ী	চ	তথা	 ত েদবতা	||	136||	

আিদত া	িদব গংধা	চ	িদবাকরিনভ ভা	|	
প াসনগতা	 া া	খ বাণশরাসনা	||	137||	

িশ া	িবিশ া	িশে া	িশ ে পূিজতা	|	
শতরপা	শতাবতা	িবততা	রাসেমািদনী	||	138||	

সূেযংদুেন া	 দু জননী	সু মািযনী	|	
সূযাংতরি তা	 চব	স িত তিব হা	||	139||	

িনব া	 াচ েত	 ানপারগা	পবতা জা	|	
কাত াযনী	চংিডকা	চ	চংডী	 হমবতী	তথা	||	140||	

দা াযণী	সতী	 চব	ভবানী	সবমংগলা	|	
ধ েলাচনহং ী	চ	চংডমুংডিবনািশনী	||	141||	

যাগিন া	 যাগভ া	সমু তনযা	তথা	|	
দবি যংকরী	 া	ভ ভি ব ধনী	||	142||	

ি েণ া	চং মুকটা	 মথা চতপাদুকা	|	
অজুনাভী দা ী	চ	পাংডবি যকািরণী	||	143||	

কমারলালনাস া	হরবাহপধািনকা	|	
িবে শজননী	ভ িব ে াম হািরণী	||	144||	

সুি েতংদুমুখী	নম া	জযাি যসখী	তথা	|	
অনািদিনধনা	 া	িচ মাল ানুেলপনা	||	145||	

কা চং তীকাশা	কটজাল মািথনী	|	
কত া হািরণী	 চব	মারেণা াটনী	তথা	||	146||	

সুরাসুর বংদ াংি েমাহ ী	 ানদািযনী	|	
ষৈ িরিন হকরী	 বিরিব ািবণী	তথা	||	147||	

ভতেসব া	ভতদা ী	ভতপীডািবম দকা	|	
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নারদ তচাির া	বরেদশা	বর দা	||	148||	

বামেদব তা	 চব	কামদা	 সামেশখরা	|	
িদ পালেসিবতা	ভব া	ভািমনী	ভাবদািযনী	||	149||	

ীেসৗভাগ দা ী	চ	 ভাগদা	 রাগনািশনী	|	
ব ামগা	ভিমগা	 চব	মুিনপূজ পদাংবজা	|	
বনদুগা	চ	দুেবাধা	মহাদুগা	 কী ততা	||	150||	

ফল িতঃ	

ইতীদং	কী তদং	ভ 	দুগানামসহ কম্	|	
ি সংধ ং	যঃ	পেঠি ত ং	তস 	ল ীঃ	ি রা	ভেবত্	||	1||	

হভতিপশাচািদপীডা	নশ ত সংশযম্	|	
বাল হািদপীডাযাঃ	শাংিতভবিত	কীতনাত্	||	2||	

মািরকািদমহােরােগ	পঠতাং	 সৗখ দং	নৃণাম্	|	
ব বহাের	চ	জযদং	শ বাধািনবারকম্	||	3||	

দংপেত াঃ	কলেহ	 াে 	িমথঃ	 মািভবধকম্	|	
আযরােরাগ দং	পুংসাং	সবসংপ দাযকম্	||	4||	

িবদ ািভবধকং	িনত ং	পঠতামথসাধকম্	|	
ভদং	 ভকােযষ	পঠতাং	শৃণুতামিপ	||	5||	

যঃ	পূজযিত	দুগাং	তাং	দুগানামসহ ৈকঃ	|	
পুৈ ঃ	কংকমসি ৈ ঃ	স	ত	য কাং েত	 িদ	||	6||	

ত সবং	সমবাে ািত	নাি 	না 	সংশযঃ	|	
য ুেখ	ি যেত	িনত ং	দুগানামসহ কম্	||	7||	

িকং	তেস তরমংে ৗৈঘঃ	কাযং	ধন তমস 	িহ	|	
দুগানামসহ স 	পু কং	য ৃেহ	ভেবত্	||	8||	

ন	ত 	 হভতািদবাধা	স া ংগলা েদ	|	
ত ৃহং	পুণ দং	 ং	 দবীসাি ধ কারকম্	||	9||

এতস 	 া মুখ স 	পাঠকঃ	 মং িবত্	|	
দবতাযাঃ	 সােদন	সবপূজ ঃ	সুখী	ভেবত্	||	10||	

ইেত ত গরােজন	কী ততং	মুিনস ম	|	
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হ া ুহ তরং	 া ং	 িয	 হাত্	 কী ততম্	||	11||	

ভ ায	 ধানায	 কবলং	কীত তািমদম্	|	
িদ	ধারয	িনত ং	 ং	 দব নু হসাধকম্	||	12||	||	

ইিত	 ী াংদপুরােণ	 ংদনারদসংবােদ	দুগাসহ নামে া ং	সংপূণম্	||	
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