
ী	ল ী	অে া র	শতনাম	 া ম্

দব বাচ
দবেদব!	মহােদব!	ি কাল !	মেহ র!
কর ণাকর	 দেবশ!	ভ ানু হকারক!	||
অে া র	শতং	ল াঃ	 াতিম ািম	ত তঃ	||

ঈ র	উবাচ
দিব!	সাধ	মহাভােগ	মহাভাগ 	 দাযকং	|
সৈব যকরং	পুণ ং	সবপাপ	 ণাশনম্	||
সবদাির 	শমনং	 বণা ি 	মুি দম্	|
রাজবশ করং	িদব ং	 হ াদ্- হ তরং	পরং	||
দুলভং	সবেদবানাং	চত ষ 	কলা দম্	|
প াদীনাং	বরাংতানাং	িনধীনাং	িনত দাযকম্	||
সম 	 দব	সংেসব ং	অিণমাদ 	িসি দং	|
িকম 	ব েনাে ন	 দবী	 ত দাযকং	||
তব	 ীত াদ 	ব ািম	সমািহতমনা শৃণু	|
অে া র	শতস াস 	মহালি 	 দবতা	||
ীং	বীজ	পদিমত ং	শি 	ভবেন রী	|

অংগন াসঃ	করন াসঃ	স	ইত ািদ	 কী ততঃ	||

ধ ানম্
বংেদ	প করাং	 স বদনাং	 সৗভাগ দাং	ভাগ দাং	
হ াভ ামভয দাং	মিণগৈণঃ	নানািবৈধঃ	ভিষতাং	|
ভ াভী 	ফল দাং	হিরহর	 ািধিভে সিবতাং
পাে 	পংকজ	শংখপ 	িনিধিভঃ	য াং	সদা	শি িভঃ	||

সরিসজ	নযেন	সেরাজহে 	ধবল	তরাং ক	গংধমাল 	 শােভ	|
ভগবিত	হিরব েভ	মেনাে 	ি ভবন	ভিতকির	 সীদমহ ম্	||

ওং
কিতং,	িবকিতং,	িবদ াং,	সবভত	িহত দাং	|
াং,	িবভিতং,	সুরিভং,	নমািম	পরমাি কাম্	||	1	||

বাচং,	প ালযাং,	প াং,	 িচং,	 াহাং,	 ধাং,	সুধাং	|
ধন াং,	িহরণ যীং,	ল ীং,	িনত পু াং,	িবভাবরীম্	||	2	||

অিদিতং	চ,	িদিতং,	দী াং,	বসুধাং,	বসুধািরণীং	|
নমািম	কমলাং,	কাংতাং,	 মাং,	 ীেরাদ	সংভবাম্	||	3	||

অনু হপরাং,	বি ং,	অনঘাং,	হিরব ভাং	|
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অেশাকা,মমৃতাং	দী াং,	 লাকেশাক	িবনািশনীম্	||	4	||

নমািম	ধমিনলযাং,	কর ণাং,	 লাকমাতরং	|
প ি যাং,	প হ াং,	প া ীং,	প সুংদরীম্	||	5	||

পে া বাং,	প মুখীং,	প নাভি যাং,	রমাং	|
প মালাধরাং,	 দবীং,	পি নীং,	প গংিধনীম্	||	6	||

পুণ গংধাং,	সু স াং,	 সাদািভমুখীং,	 ভাং	|
নমািম	চং বদনাং,	চং াং,	চং সেহাদরীম্	||	7	||

চতভজাং,	চং রপাং,	ইংিদরা,িমংদুশীতলাং	|
আ াদ	জননীং,	পু ং,	িশবাং,	িশবকরীং,	সতীম্	||	8	||

িবমলাং,	িব জননীং,	ত ং,	দাির 	নািশনীং	|
ীিত	পু িরণীং,	শাংতাং,	 মাল াংবরাং,	ি যম্	||	9	||

ভা রীং,	িব িনলযাং,	বরােরাহাং,	যশি নীং	|
বসুংধরা,	মুদারাংগাং,	হিরণীং,	 হমমািলনীম্	||	10	||

ধনধান করীং,	িসি ং,	 ণেসৗম াং,	 ভ দাং	|
নৃপেব 	গতানংদাং,	বরল ীং,	বসু দাম্	||	11	||

ভাং,	িহরণ াকারাং,	সমু তনযাং,	জযাং	|
নমািম	মংগলাং	 দবীং,	িব 	ব ঃ ল	ি তাম্	||	12	||

িব প ীং,	 স া ীং,	নারাযণ	সমাি তাং	|
দাির 	 ংিসনীং,	 দবীং,	সেবাপ ব	বািরণীম্	||	13	||

নবদুগাং,	মহাকালীং,	 	িব 	িশবাি কাং	|
ি কাল ান	সংপ াং,	নমািম	ভবেন রীম্	||	14	||

ল ীং	 ীরসমু রাজ	তনযাং	 ীরংগধােম রীং	|
দাসীভত	সম েদব	বিনতাং	 লাৈকক	দীপাংকরাম্	||
ীম ংদ	কটা 	ল 	িবভবদ্- ে ং 	গংগাধরাং	|
াং	 েলাক 	কটংিবনীং	সরিসজাং	বংেদ	মুকংদি যাম্	||	15	||

মাতনমািম!	কমেল!	কমলাযতাি !
ী	িব 	 ত্-কমলবািসিন!	িব মাতঃ!
ীেরাদেজ	কমল	 কামল	গভেগ ির!

ল ী!	 সীদ	সততং	সমতাং	শরেণ 	||	16	||
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ি কালং	 যা	জেপত্	িব ান্	ষ াসং	িবিজেতংি যঃ	|
দাির 	 ংসনং	ক া	সবমাে াত্-যয তঃ	|
দবীনাম	সহে ষ	পুণ মে া রং	শতং	|
যন	ি য	মবাে ািত	 কা জ 	দির তঃ	||	17	||

ভ বাের	শতং	ধীমান্	পেঠত্	ব সরমা কং	|
অৈ য	মবাে ািত	কেবর	ইব	ভতেল	||
দাির 	 মাচনং	নাম	 া মংবাপরং	শতং	|
যন	ি য	মবাে ািত	 কা জ 	দির তঃ	||	18	||

ভ াত	িবপুলান্	 ভাগান্	অংেত	সাযজ মা ুযাত্	|
াতঃকােল	পেঠি ত ং	সব	দুঃেখাপ	শাংতেয	|

পঠংত	িচংতেযে বীং	সবাভরণ	ভিষতাম্	||	19	||

ইিত	 ী	ল ী	অে া র	শতনাম	 া ং	সংপূণম্

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sree-lakshmi-ashtottara-satanaama-stotram-bengali.html
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