
ী	লিলতা	সহ 	নাম	 া ম্

ওং	||	

অস 	 ী	লিলতা	িদব 	সহ নাম	 া 	মহামং স ,	বিশন ািদ	বাে বতা	ঋষযঃ,	অনু প্	ছংদঃ,	 ী	লিলতা	পরাভ ািরকা	মহা
ি পুর	সুংদরী	 দবতা,	ঐং	বীজং,	 ীং	শি ঃ,	 সৗঃ	কীলকং,	মম	ধমাথ	কাম	 মা 	চত বধ	ফলপুর ষাথ	িস েথ	লিলতা
ি পুরসুংদরী	পরাভ ািরকা	সহ 	নাম	জেপ	িবিনেযাগঃ

করন াসঃ
ঐং	অং াভ াং	নমঃ,	 ীং	তজনীভ াং	নমঃ,	 সৗঃ	মধ মাভ াং	নমঃ,	 সৗঃ	অনািমকাভ াং	নমঃ,	 ীং	কিন কাভ াং	নমঃ,	ঐং
করতল	করপৃ াভ াং	নমঃ

অংগন াসঃ
ঐং	 দযায	নমঃ,	 ীং	িশরেস	 াহা,	 সৗঃ	িশখাৈয	বষট্,	 সৗঃ	কবচায	 ং,	 ীং	 ন যায	 বৗষট্,	ঐং	অ াযফট্,
ভভব সুবেরািমিত	িদ ংধঃ

ধ ানং
অর ণাং	কর ণা	তরংিগতা ীং	ধতপাশাংকশ	পু বাণচাপাম্	|
অিণমািদিভ	রাবতাং	মযৈখঃ	অহিমেত ব	িবভাবেয	ভবানীম্	||	1	||

ধ ােযত্	প াসন াং	িবকিসতবদনাং	প 	প াযতা ীং
হমাভাং	পীতব াং	করকিলত	লসমে মপ াং	বরাংগীম্	|
সবালংকারয াং	সকলমভযদাং	ভ ন াং	ভবানীং
ী	িবদ াং	শাংতমূ তং	সকল	সুরসুতাং	সবসংপত্- দা ীম্	||	2	||

সকংকম	িবেলপনা	মিলকচংিব	ক িরকাং
সমংদ	হিসেত ণাং	সশরচাপ	পাশাংকশাম্	|
অেশষ	জনেমািহনী	মর ণমাল 	ভেষা লাং
জপাকসুম	ভাসুরাং	জপিবেধৗ	 ের	দংিবকাম্	||	3	||

িসংধরার ণ	িব হাং	ি ণযনাং	মািণক 	 মৗিল র-
ারানাযক	 শখরাং	ি তমুখী	মাপীন	বে ার হাম্	|

পািণভ া	মিলপূণ	র 	চষকং	রে া পলং	িব তীং
সৗম াং	র ঘট 	র 	চরণাং	ধ ােয পরামংিবকাম্	||	4	||

লিমত ািদ	পংচপূজাং	িবভাবেযত্

লং	পৃিথবী	ত াি কাৈয	 ী	লিলতােদৈব 	গংধং	পিরক যািম
হং	আকাশ	ত াি কাৈয	 ী	লিলতােদৈব 	পু ং	পিরক যািম
যং	বায	ত াি কাৈয	 ী	লিলতােদৈব 	ধপং	পিরক যািম
রং	বি 	ত াি কাৈয	 ী	লিলতােদৈব 	দীপং	পিরক যািম
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বং	অমৃত	ত াি কাৈয	 ী	লিলতােদৈব 	অমৃত	 নেবদ ং	পিরক যািম
সং	সব	ত াি কাৈয	 ী	লিলতােদৈব 	তাংবলািদ	সেবাপচারান্	পিরক যািম

র 	 র ব ঃ	 র েদেবা	মেহ রঃ	|
র সা াত্	পর 	তৈ 	 ী	 রেব	নমঃ	||

হিরঃ	ওং

ী	মাতা,	 ী	মহারা ী,	 ীমত্-িসংহাসেন রী	|
িচদি 	কংডসংভতা,	 দবকাযসমুদ তা	||	1	||

উদ ানু	সহ াভা,	চতবা 	সমি তা	|
রাগ রপ	পাশাঢ া,	 াধাকারাংকেশা লা	||	2	||

মেনার েপ ু েকাদংডা,	পংচত া 	সাযকা	|
িনজার ণ	 ভাপূর	ম দ্- াংডমংডলা	||	3	||

চংপকােশাক	পু াগ	 সৗগংিধক	লস কচা
কর িবংদ	মিণে ণী	কনে কা র	মংিডতা	||	4	||

অ মী	চং 	িব াজ	দিলক ল	 শািভতা	|
মুখচং 	কলংকাভ	মৃগনািভ	িবেশষকা	||	5	||

বদন র	মাংগল 	গৃহেতারণ	িচি কা	|
ব ল ী	পরীবাহ	চল ীনাভ	 লাচনা	||	6	||

নবচংপক	পু াভ	নাসাদংড	িবরািজতা	|
তারাকাংিত	িতর াির	নাসাভরণ	ভাসুরা	||	7	||

কদংব	মংজরী ু 	কণপূর	মেনাহরা	|
তাটংক	যগলীভত	তপেনাডপ	মংডলা	||	8	||

প রাগ	িশলাদশ	পিরভািব	কেপালভঃ	|
নবিব ম	িবংব ীঃ	ন াির	রদন দা	||	9	||

	িবদ াংকরাকার	ি জপংি 	 েযা লা	|
কপূরবী 	কােমাদ	সমাকষি গংতরা	||	10	||

িনজস াপ	মাধয	িবিনভি সত	ক পী	|
মংদি ত	 ভাপূর	ম ত্-কােমশ	মানসা	||	11	||

অনাকিলত	সাদৃশ 	চবক	 ী	িবরািজতা	|
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কােমশব 	মাংগল 	সূ েশািভত	কংথরা	||	12	||

কনকাংগদ	 কযর	কমনীয	ভজাি তা	|
র ৈ েবয	িচংতাক	 লালমু া	ফলাি তা	||	13	||

কােম র	 মর 	মিণ	 িতপণ নী|
নাভ ালবাল	 রামািল	লতাফল	কচ যী	||	14	||

ল েরামলতা	ধারতা	সমুে য	মধ মা	|
নভার	দলন্-মধ 	প বংধ	বিল যা	||	15	||

অর ণার ণ	 কৗসুংভ	ব 	ভা ত্-ক ত 	|
র িকংিকিণ	কারম 	রশনাদাম	ভিষতা	||	16	||

কােমশ	 াত	 সৗভাগ 	মাদেবার 	 যাি তা	|
মািণক 	মকটাকার	জানু য	িবরািজতা	||	17	||

ইং েগাপ	পিরি 	 র	তণাভ	জংিঘকা	|
গূঢ া	কমপৃ 	জিয 	 পদাি তা	||	18	||

নখদীিধিত	সংছ 	নম ন	তেমা ণা	|
পদ য	 ভাজাল	পরাকত	সেরার হা	||	19	||

িশংজান	মিণমংজীর	মংিডত	 ী	পদাংবজা	|
মরালী	মংদগমনা,	মহালাবণ 	 শবিধঃ	||	20	||

সবার ণাঽনবদ াংগী	সবাভরণ	ভিষতা	|
িশবকােম রাংক া,	িশবা,	 াধীন	ব ভা	||	21	||

সুেমর 	মধ শৃংগ া,	 ীম গর	নািযকা	|
িচংতামিণ	গৃহাংত া,	পংচ াসনি তা	||	22	||

মহাপ াটবী	সং া,	কদংব	বনবািসনী	|
সুধাসাগর	মধ া,	কামা ী	কামদািযনী	||	23	||

দব ষ	গণসংঘাত	 যমানা 	 বভবা	|
ভংডাসুর	বেধাদু 	শি েসনা	সমি তা	||	24	||

সংপ করী	সমার ঢ	িসংধর	 জেসিবতা	|
অ ার ঢািধ তা 	 কা েকা 	িভরাবতা	||	25	||

চ রাজ	রথার ঢ	সবাযধ	পির তা	|
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গযচ 	রথার ঢ	মংি ণী	পিরেসিবতা	||	26	||

িকিরচ 	রথার ঢ	দংডনাথা	পুর তা	|
ালামািলিন	কাি 	বি াকার	মধ গা	||	27	||

ভংডৈসন 	বেধাদু 	শি 	িব মহ ষতা	|
িনত া	পরা মােটাপ	িনরী ণ	সমু সুকা	||	28	||

ভংডপু 	বেধাদু 	বালািব ম	নংিদতা	|
মংি ণ ংবা	িবরিচত	িবষংগ	বধেতািষতা	||	29	||

িব 	 াণহরণ	বারাহী	বীযনংিদতা	|
কােম র	মুখােলাক	কি ত	 ী	গেণ রা	||	30	||

মহাগেণশ	িন ভ 	িব যং 	 হ ষতা	|
ভংডাসুেরং 	িনমু 	শ 	 ত 	ব ষণী	||	31	||

করাং িল	নেখা প 	নারাযণ	দশাকিতঃ	|
মহাপা পতা াি 	িনদ াসুর	 সিনকা	||	32	||

কােম রা 	িনদ 	সভংডাসুর	শূন কা	|
ে ােপং 	মেহং ািদ	 দবসং ত	 বভবা	||	33	||

হরেন াি 	সংদ 	কাম	সংজীবেনৗষিধঃ	|
ীম া ভব	কৈটক	 রপ	মুখপংকজা	||	34	||

কংঠাধঃ	ক পযংত	মধ কট	 র িপণী	|
শি কৈটক	তাপ 	কট েথাভাগ	ধািরণী	||	35	||

মূলমং াি কা,	মূলকট	 য	কেলবরা	|
কলামৃৈতক	রিসকা,	কলসংেকত	পািলনী	||	36	||

কলাংগনা,	কলাংতঃ া,	 কৗিলনী,	কলেযািগনী	|
অকলা,	সমযাংতঃ া,	সমযাচার	ত পরা	||	37	||

মূলাধাৈরক	িনলযা,	 ংিথ	িবেভিদনী	|
মিণপূরাংত	র িদতা,	িব ংিথ	িবেভিদনী	||	38	||

আ া	চ াংতরাল া,	র ংিথ	িবেভিদনী	|
সহ ারাংবজা	র ঢা,	সুধাসারািভ	ব ষণী	||	39	||

ত তা	সমর িচঃ,	ষট্-চে াপির	সংি তা	|
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মহাশি ঃ,	কংডিলনী,	িবসতংত	তনীযসী	||	40	||

ভবানী,	ভাবনাগম া,	ভবারণ 	কঠািরকা	|
ভ ি যা,	ভ মূ ত,	ভ েসৗভাগ 	দািযনী	||	41	||

ভি ি যা,	ভি গম া,	ভি বশ া,	ভযাপহা	|
শাংভবী,	শারদারাধ া,	শবাণী,	শমদািযনী	||	42	||

শাংকরী,	 ীকরী,	সা ী,	শর ং িনভাননা	|
শােতাদরী,	শাংিতমতী,	িনরাধারা,	িনরংজনা	||	43	||

িনেলপা,	িনমলা,	িনত া,	িনরাকারা,	িনরাকলা	|
িন ণা,	িন লা,	শাংতা,	িন ামা,	িনর প বা	||	44	||

িনত মু া,	িন বকারা,	িন পংচা,	িনরা যা	|
িনত া,	িনত ব া,	িনরবদ া,	িনরংতরা	||	45	||

িন ারণা,	িন লংকা,	িনর পািধ,	 নরী রা	|
নীরাগা,	রাগমথনী,	িনমদা,	মদনািশনী	||	46	||

িনি ংতা,	িনরহংকারা,	িনেমাহা,	 মাহনািশনী	|
িনমমা,	মমতাহং ী,	িন াপা,	পাপনািশনী	||	47	||

িনে াধা,	 াধশমনী,	িনেলাভা,	 লাভনািশনী	|
িনঃসংশযা,	সংশয ী,	িনভবা,	ভবনািশনী	||	48	||

িন বক া,	িনরাবাধা,	িনেভদা,	 ভদনািশনী	|
িননাশা,	মৃত মথনী,	িনি যা,	িন ির হা	||	49	||

িন লা,	নীলিচকরা,	িনরপাযা,	িনরত যা	|
দুলভা,	দুগমা,	দুগা,	দুঃখহং ী,	সুখ দা	||	50	||

দু দূরা,	দুরাচার	শমনী,	 দাষব জতা	|
সব া,	সাং কর ণা,	সমানািধকব জতা	||	51	||

সবশি মযী,	সবমংগলা,	স িত দা	|
সেব রী,	সবমযী,	সবমং 	 র িপণী	||	52	||

সবযং াি কা,	সবতং রপা,	মেনা নী	|
মােহ রী,	মহােদবী,	মহাল ী,	মৃডি যা	||	53	||

মহার পা,	মহাপূজ া,	মহাপাতক	নািশনী	|
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মহামাযা,	মহাস া,	মহাশি 	মহারিতঃ	||	54	||

মহােভাগা,	মৈহ যা,	মহাবীযা,	মহাবলা	|
মহাবি ,	মহািসি ,	মহােযােগ ের রী	||	55	||

মহাতং া,	মহামং া,	মহাযং া,	মহাসনা	|
মহাযাগ	 মারাধ া,	মহাৈভরব	পূিজতা	||	56	||

মেহ র	মহাক 	মহাতাংডব	সাি ণী	|
মহাকােমশ	মিহষী,	মহাি পুর	সুংদরী	||	57	||

চতঃষ পচারাঢ া,	চত ষ 	কলামযী	|
মহা	চত ষ 	 কা 	 যািগনী	গণেসিবতা	||	58	||

মনুিবদ া,	চং িবদ া,	চং মংডলমধ গা	|
চার রপা,	চার হাসা,	চার চং 	কলাধরা	||	59	||

চরাচর	জগ াথা,	চ রাজ	িনেকতনা	|
পাবতী,	প নযনা,	প রাগ	সম ভা	||	60	||

পংচে তাসনাসীনা,	পংচ 	 র িপণী	|
িচ যী,	পরমানংদা,	িব ান	ঘনর িপণী	||	61	||

ধ ানধ াত	 ধ যরপা,	ধমাধম	িবব জতা	|
িব র পা,	জাগিরণী,	 পংতী,	 তজসাি কা	||	62	||

সু া,	 া াি কা,	তযা,	সবাব া	িবব জতা	|
সৃ ক ী,	 রপা,	 গা ,	 গািবংদর িপণী	||	63	||

সংহািরণী,	র রপা,	িতেরাধানকরী রী	|
সদািশবানু হদা,	পংচকত 	পরাযণা	||	64	||

ভানুমংডল	মধ া,	 ভরবী,	ভগমািলনী	|
প াসনা,	ভগবতী,	প নাভ	সেহাদরী	||	65	||

উে ষ	িনিমেষা প 	িবপ 	ভবনাবিলঃ	|
সহ শীষবদনা,	সহ া ী,	সহ পাত্	||	66	||

আ 	কীটজননী,	বণা ম	িবধািযনী	|
িনজা ার পিনগমা,	পুণ াপুণ 	ফল দা	||	67	||

িত	সীমংত	িসংধরীকত	পাদা ধিলকা	|

6
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


সকলাগম	সংেদাহ	 ি সংপুট	 মৗি কা	||	68	||

পুর ষাথ দা,	পূণা,	 ভািগনী,	ভবেন রী	|
অংিবকা,ঽনািদ	িনধনা,	হির ে ং 	 সিবতা	||	69	||

নারাযণী,	নাদরপা,	নামরপ	িবব জতা	|
ীংকারী,	 ীমতী,	 দ া,	 হেযাপােদয	ব জতা	||	70	||

রাজরাজা চতা,	রা ী,	রম া,	রাজীবেলাচনা	|
রংজনী,	রমণী,	রস া,	রণি কংিকিণ	 মখলা	||	71	||

রমা,	রােকংদুবদনা,	রিতরপা,	রিতি যা	|
র াকরী,	রা স ী,	রামা,	রমণলংপটা	||	72	||

কাম া,	কামকলারপা,	কদংব	কসুমি যা	|
কল াণী,	জগতীকংদা,	কর ণারস	সাগরা	||	73	||

কলাবতী,	কলালাপা,	কাংতা,	কাদংবরীি যা	|
বরদা,	বামনযনা,	বার ণীমদিব লা	||	74	||

িব ািধকা,	 বদেবদ া,	িবংধ াচল	িনবািসনী	|
িবধা ী,	 বদজননী,	িব মাযা,	িবলািসনী	||	75	||

রপা,	 ে শী,	 	 	পািলনী	|
যবি 	িবিনমু া,	 পাল	সম চতা	||	76	||

িবজযা,	িবমলা,	বংদ া,	বংদার 	জনব সলা	|
বা ািদনী,	বামেকশী,	বি মংডল	বািসনী	||	77	||

ভি মত্-ক লিতকা,	প পাশ	িবেমাচনী	|
সং তােশষ	পাষংডা,	সদাচার	 ব তকা	||	78	||

তাপ যাি 	সংত 	সমা াদন	চংি কা	|
তর ণী,	তাপসারাধ া,	তনুমধ া,	তেমাঽপহা	||	79	||

িচিত,	 পদল াথা,	িচেদক	রসর িপণী	|
া ানংদলবীভত	 াদ ানংদ	সংতিতঃ	||	80	||

পরা,	 ত ি চতী	রপা,	পশ ংতী,	পরেদবতা	|
মধ মা,	 বখরীর পা,	ভ মানস	হংিসকা	||	81	||

কােম র	 াণনাডী,	কত া,	কামপূিজতা	|
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শৃংগার	রসসংপূণা,	জযা,	জালংধরি তা	||	82	||

ওড াণ	পীঠিনলযা,	িবংদুমংডল	বািসনী	|
রেহাযাগ	 মারাধ া,	রহ পণ	ত পতা	||	83	||

সদ ঃ	 সািদনী,	িব সাি ণী,	সাি ব জতা	|
ষডংগেদবতা	য া,	ষা ুণ 	পিরপূিরতা	||	84	||

িনত ি া,	িনর পমা,	িনবাণ	সুখদািযনী	|
িনত া,	 ষাডিশকারপা,	 ীকংঠাধ	শরীিরণী	||	85	||

ভাবতী,	 ভারপা,	 িস া,	পরেম রী	|
মূল কিত	রব া,	ব াঽব 	 র িপণী	||	86	||

ব ািপনী,	িবিবধাকারা,	িবদ াঽিবদ া	 র িপণী	|
মহাকােমশ	নযনা,	কমুদা াদ	 কৗমুদী	||	87	||

ভ হাদ	তেমােভদ	ভানুমদ্-ভানুসংতিতঃ	|
িশবদূতী,	িশবারাধ া,	িশবমূ ত,	ি শবংকরী	||	88	||

িশবি যা,	িশবপরা,	িশে া,	িশ পূিজতা	|
অ েমযা,	 কাশা,	মেনাবাচাম	 গাচরা	||	89	||

িচ ি ,	 তনারপা,	জডশি ,	জডাি কা	|
গায ী,	ব া িত,	 সংধ া,	ি জবংদ	িনেষিবতা	||	90	||

ত াসনা,	ত মযী,	পংচেকাশাংতরি তা	|
িন সীমমিহমা,	িনত েযৗবনা,	মদশািলনী	||	91	||

মদঘ ণত	র া ী,	মদপাটল	গংডভঃ	|
চংদন	 বিদ াংগী,	চাংেপয	কসুম	ি যা	||	92	||

কশলা,	 কামলাকারা,	কর ক া,	কেল রী	|
কলকংডালযা,	 কৗল	মাগত পর	 সিবতা	||	93	||

কমার	গণনাথাংবা,	ত ঃ,	পু ,	মিত,	ধিতঃ	|
শাংিতঃ,	 ি মতী,	কাংিত,	নংিদনী,	িব নািশনী	||	94	||

তেজাবতী,	ি নযনা,	 লালা ী	কামর িপণী	|
মািলনী,	হংিসনী,	মাতা,	মলযাচল	বািসনী	||	95	||

সুমুখী,	নিলনী,	সু ঃ,	 শাভনা,	সুরনািযকা	|
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কালকং ,	কাংিতমতী,	 ািভণী,	সূ র িপণী	||	96	||

বে রী,	বামেদবী,	বেযাঽব া	িবব জতা	|
িসে রী,	িস িবদ া,	িস মাতা,	যশি নী	||	97	||

িব ি 	চ িনলযা,ঽঽর বণা,	ি েলাচনা	|
খ াংগািদ	 হরণা,	বদৈনক	সমি তা	||	98	||

পাযসা ি যা,	 া,	প েলাক	ভযংকরী	|
অমৃতািদ	মহাশি 	সংবতা,	ডািকনী রী	||	99	||

অনাহতা 	িনলযা,	শ ামাভা,	বদন যা	|
দংে া লা,ঽ মালািধধরা,	র িধর	সংি তা	||	100	||

কালরা ািদ	শে াঘবতা,	ি ে দনি যা	|
মহাবীেরং 	বরদা,	রািকণ ংবা	 র িপণী	||	101	||

মিণপূরা 	িনলযা,	বদন য	সংযতা	|
ব ািধকাযেধােপতা,	ডামযািদিভ	রাবতা	||	102	||

র বণা,	মাংসিন া,	 ডা 	 ীতমানসা	|
সম 	ভ সুখদা,	লািকন ংবা	 র িপণী	||	103	||

ািধ ানাংব	জগতা,	চতব 	মেনাহরা	|
শূলাদ াযধ	সংপ া,	পীতবণা,ঽিতগ বতা	||	104	||

মেদািন া,	মধ ীতা,	বংিদন ািদ	সমি তা	|
দধ াস 	 দযা,	ডািকনী	রপধািরণী	||	105	||

মূলা	ধারাংবজার ঢা,	পংচব া,ঽি সংি তা	|
অংকশািদ	 হরণা,	বরদািদ	িনেষিবতা	||	106	||

মুে ৗদনাস 	িচ া,	সািকন ংবা র িপণী	|
আ া	চ া িনলযা,	 বণা,	ষডাননা	||	107	||

ম াসং া,	হংসবতী	মুখ শি 	সমি তা	|
হির াৈ ক	রিসকা,	হািকনী	রপধািরণী	||	108	||

সহ দল	প া,	সববেণাপ	 শািভতা	|
সবাযধধরা,	 	সংি তা,	সবেতামুখী	||	109	||

সেবৗদন	 ীতিচ া,	যািকন ংবা	 র িপণী	|
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াহা,	 ধা,ঽমিত,	েমধা,	 িতঃ,	 ৃিত,	রনু মা	||	110	||

পুণ কী তঃ,	পুণ লভ া,	পুণ বণ	কীতনা	|
পুেলামজা চতা,	বংধেমাচনী,	বংধরালকা	||	111	||

িবমশর িপণী,	িবদ া,	িবযদািদ	জগ সূঃ	|
সবব ািধ	 শমনী,	সবমৃত 	িনবািরণী	||	112	||

অ গণ া,ঽিচংত রপা,	কিলক ষ	নািশনী	|
কাত ািযনী,	কালহং ী,	কমলা 	িনেষিবতা	||	113	||

তাংবল	পূিরত	মুখী,	দািডমী	কসুম ভা	|
মৃগা ী,	 মািহনী,	মুখ া,	মৃডানী,	িম র িপণী	||	114	||

িনত ত া,	ভ িনিধ,	 নযং ী,	িনিখেল রী	|
ম ািদ	বাসনালভ া,	মহা লয	সাি ণী	||	115	||

পরাশি ঃ,	পরািন া,	 ান	ঘনর িপণী	|
মা ীপানালসা,	ম া,	মাতকা	বণ	র িপণী	||	116	||

মহাৈকলাস	িনলযা,	মৃণাল	মৃদুেদালতা	|
মহনীযা,	দযামূতী,	মহাসা াজ শািলনী	||	117	||

আ িবদ া,	মহািবদ া,	 ীিবদ া,	কামেসিবতা	|
ীেষাডশা রী	িবদ া,	ি কটা,	কামেকা কা	||	118	||

কটা িকংকরী	ভত	কমলা	 কা েসিবতা	|
িশরঃি তা,	চং িনভা,	ফালে ং 	ধনুঃ ভা	||	119	||

দয া,	রিব খ া,	ি েকাণাংতর	দীিপকা	|
দা াযণী,	 দত হং ী,	দ য 	িবনািশনী	||	120	||

দরাংেদািলত	দীঘা ী,	দরহােসা ল ুখী	|
র মূ ত,	 ণিনিধ,	েগামাতা,	 হজ ভঃ	||	121	||

দেবশী,	দংডনীিত া,	দহরাকাশ	র িপণী	|
িতপ ুখ 	রাকাংত	িতিথমংডল	পূিজতা	||	122	||

কলাি কা,	কলানাথা,	কাব ালাপ	িবেনািদনী	|
সচামর	রমাবাণী	সব দি ণ	 সিবতা	||	123	||

আিদশি ,	রেমযা,ঽঽ া,	পরমা,	পাবনাকিতঃ	|
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অেনকেকা 	 াংড	জননী,	িদব িব হা	||	124	||

ীংকারী,	 কবলা,	 হ া,	 কবল 	পদদািযনী	|
ি পুরা,	ি জগ ংদ া,	ি মূ ত,	ি দেশ রী	||	125	||

রী,	িদব গংধাঢ া,	িসংধর	িতলকাংিচতা	|
উমা,	 শেলং তনযা,	 গ রী,	গংধব	 সিবতা	||	126	||

িব গভা,	 ণগভা,ঽবরদা	বাগধী রী	|
ধ ানগম া,ঽপিরে দ া,	 ানদা,	 ানিব হা	||	127	||

সবেবদাংত	সংেবদ া,	সত ানংদ	 র িপণী	|
লাপামু া চতা,	লীলা ু 	 াংডমংডলা	||	128	||

অদৃশ া,	দৃশ রিহতা,	িব া ী,	 বদ ব জতা	|
যািগনী,	 যাগদা,	 যাগ া,	 যাগানংদা,	যগংধরা	||	129	||

ই াশি 	 ানশি 	ি যাশি 	 র িপণী	|
সবাধারা,	সু িত া,	সদসদ্-রপধািরণী	||	130	||

অ মূ ত,	রজাৈজ ী,	 লাকযা া	িবধািযনী	|
একািকনী,	ভমরপা,	িনৈ তা,	 তব জতা	||	131	||

অ দা,	বসুদা,	ব া,	 াৈ ক 	 র িপণী	|
বহতী,	 া ণী,	 া ী,	 ানংদা,	বিলি যা	||	132	||

ভাষার পা,	বহে সনা,	ভাবাভাব	িবব জতা	|
সুখারাধ া,	 ভকরী,	 শাভনা	সুলভাগিতঃ	||	133	||

রাজরােজ রী,	রাজ দািযনী,	রাজ ব ভা	|
রাজত্-কপা,	রাজপীঠ	িনেবিশত	িনজাি তাঃ	||	134	||

রাজ ল ীঃ,	 কাশনাথা,	চতরংগ	বেল রী	|
সা াজ দািযনী,	সত সংধা,	সাগরেমখলা	||	135	||

দীি তা,	 দত শমনী,	সবেলাক	বশংকরী	|
সবাথদা ী,	সািব ী,	সি দানংদ	র িপণী	||	136	||

দশকালাঽপিরি া,	সবগা,	সবেমািহনী	|
সর তী,	শা মযী,	 হাংবা,	 হ র িপণী	||	137	||

সেবাপািধ	িবিনমু া,	সদািশব	পিত তা	|

11
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


সং দােয রী,	সা ী,	 র মংডল	র িপণী	||	138	||

কেলা ীণা,	ভগারাধ া,	মাযা,	মধমতী,	মহী	|
গণাংবা,	 হ কারাধ া,	 কামলাংগী,	 র ি যা	||	139	||

তং া,	সবতংে শী,	দি ণামূ ত	র িপণী	|
সনকািদ	সমারাধ া,	িশব ান	 দািযনী	||	140	||

িচ কলা,ঽনংদকিলকা,	 মরপা,	ি যংকরী	|
নামপারাযণ	 ীতা,	নংিদিবদ া,	নেট রী	||	141	||

িমথ া	জগদিধ ানা	মুি দা,	মুি র িপণী	|
লাস ি যা,	লযকরী,	ল া,	রংভািদ	বংিদতা	||	142	||

ভবদাব	সুধাব ঃ,	পাপারণ 	দবানলা	|
দৗভাগ তল	বাতলা,	জরা াংত	রিব ভা	||	143	||

ভাগ াি চংি কা,	ভ িচ েকিক	ঘনাঘনা	|
রাগপবত	দংেভািল,	মৃত দার 	কঠািরকা	||	144	||

মেহ রী,	মহাকালী,	মহা াসা,	মহাঽশনা	|
অপণা,	চংিডকা,	চংডমুংডাঽসুর	িনষিদনী	||	145	||

রা রাি কা,	সবেলােকশী,	িব ধািরণী	|
ি বগদা ী,	সুভগা,	 ংবকা,	ি ণাি কা	||	146	||

গাপবগদা,	 া,	জপাপু 	িনভাকিতঃ	|
ওেজাবতী,	দু িতধরা,	য রপা,	ি য তা	||	147	||

দুরারাধ া,	দুরাদষা,	পাটলী	কসুমি যা	|
মহতী,	 মর িনলযা,	মংদার	কসুমি যা	||	148	||

বীরারাধ া,	িবরা ূপা,	িবরজা,	িব েতামুখী	|
ত পা,	পরাকাশা,	 াণদা,	 াণর িপণী	||	149	||

মাতাংড	 ভরবারাধ া,	মংি ণী	ন রাজ ধঃ	|
ি পুেরশী,	জযে সনা,	িনৈ ণ া,	পরাপরা	||	150	||

সত ানাঽনংদরপা,	সামরস 	পরাযণা	|
কপ দনী,	কলামালা,	কামধক্,কামর িপণী	||	151	||

কলািনিধঃ,	কাব কলা,	রস া,	রসেশবিধঃ	|
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পু া,	পুরাতনা,	পূজ া,	পু রা,	পু ের ণা	||	152	||

পরংেজ ািতঃ,	পরংধাম,	পরমাণুঃ,	পরা পরা	|
পাশহ া,	পাশহং ী,	পরমং 	িবেভিদনী	||	153	||

মূতা,ঽমূতা,ঽিনত ত া,	মুিন	মানস	হংিসকা	|
সত তা,	সত রপা,	সবাংতযািমনী,	সতী	||	154	||

াণী,	 জননী,	ব রপা,	বধা চতা	|
সিব ী,	 চংডাঽ া,	 িত া,	 কটাকিতঃ	||	155	||

ােণ রী,	 াণদা ী,	পংচাশত্-পীঠর িপণী	|
িবশৃংখলা,	িবিব া,	বীরমাতা,	িবয সূঃ	||	156	||

মুকংদা,	মুি 	িনলযা,	মূলিব হ	র িপণী	|
ভাব া,	ভবেরাগ ী	ভবচ 	 ব তনী	||	157	||

ছংদ সারা,	শা সারা,	মং সারা,	তেলাদরী	|
উদারকী ত,	র ামৈবভবা,	বণর িপণী	||	158	||

জ মৃত 	জরাত 	জন	িব াংিত	দািযনী	|
সেবাপিনষ	দু া,	শাংত তীত	কলাি কা	||	159	||

গংভীরা,	গগনাংতঃ া,	গ বতা,	গানেলালুপা	|
ক নারিহতা,	কা া,	কাংতা,	কাংতাধ	িব হা	||	160	||

কাযকারণ	িনমু া,	কামেকিল	তরংিগতা	|
কনত্-কনকতাটংকা,	লীলািব হ	ধািরণী	||	161	||

অজা য	িবিনমু া,	মু া	ি সািদনী	|
অংতমুখ	সমারাধ া,	বিহমুখ	সুদুলভা	||	162	||

যী,	ি বগ	িনলযা,	ি া,	ি পুরমািলনী	|
িনরামযা,	িনরালংবা,	 া ারামা,	সুধাসৃিতঃ	||	163	||

সংসারপংক	িনম 	সমু রণ	পংিডতা	|
য ি যা,	য ক ী,	যজমান	 র িপণী	||	164	||

ধমাধারা,	ধনাধ া,	ধনধান 	িবব ধনী	|
িব ি যা,	িব র পা,	িব মণ	কািরণী	||	165	||

িব াসা,	িব মাভা,	 ব বী,	িব র িপণী	|
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অেযািন,	েযািনিনলযা,	কট া,	কলর িপণী	||	166	||

বীরেগা ি যা,	বীরা,	 ন ম া,	নাদর িপণী	|
িব ান	কলনা,	কল া	িবদ া,	 বংদবাসনা	||	167	||

ত ািধকা,	ত মযী,	ত মথ	 র িপণী	|
সামগানি যা,	 সৗম া,	সদািশব	কটংিবনী	||	168	||

সব াপসব 	মাগ া,	সবাপি 	িনবািরণী	|
া,	 ভাবমধরা,	ধীরা,	ধীর	সম চতা	||	169	||

চতন াঘ 	সমারাধ া,	 চতন 	কসুমি যা	|
সেদািদতা,	সদাত া,	তর ণািদত 	পাটলা	||	170	||

দি ণা,	দি ণারাধ া,	দরে র	মুখাংবজা	|
কৗিলনী	 কবলা,ঽনঘ া	 কবল 	পদদািযনী	||	171	||

া ি যা,	 িতমতী,	 িতসং ত	 বভবা	|
মনি নী,	মানবতী,	মেহশী,	মংগলাকিতঃ	||	172	||

িব মাতা,	জগ া ী,	িবশালা ী,	িবরািগণী|
গ া,	পরেমাদারা,	পরােমাদা,	মেনামযী	||	173	||

ব ামেকশী,	িবমান া,	বি ণী,	বামেক রী	|
পংচয ি যা,	পংচে ত	মংচািধশািযনী	||	174	||

পংচমী,	পংচভেতশী,	পংচ	সংেখ াপচািরণী	|
শা তী,	শা ৈত যা,	শমদা,	শংভেমািহনী	||	175	||

ধরা,	ধরসুতা,	ধন া,	ধ মণী,	ধমব ধনী	|
লাকাতীতা,	 ণাতীতা,	সবাতীতা,	শমাি কা	||	176	||

বংধক	কসুম	 খ া,	বালা,	লীলািবেনািদনী	|
সুমংগলী,	সুখকরী,	সুেবষাড া,	সুবািসনী	||	177	||

সুবািসন চন ীতা,	 শাভনা,	 	মানসা	|
িবংদু	তপণ	সংত া,	পূবজা,	ি পুরাংিবকা	||	178	||

দশমু া	সমারাধ া,	ি পুরা	 ীবশংকরী	|
ানমু া,	 ানগম া,	 ানে য	 র িপণী	||	179	||

যািনমু া,	ি খংেডশী,	ি ণাংবা,	ি েকাণগা	|
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অনঘা ত	চাির া,	বাংিছতাথ	 দািযনী	||	180	||

অভ াসািত	শয াতা,	ষড াতীত	র িপণী	|
অব াজ	কর ণামূ ত,	র ান াংত	দীিপকা	||	181	||

আবালেগাপ	িবিদতা,	সবানু ংঘ 	শাসনা	|
ী	চ রাজিনলযা,	 ীমি পুর	সুংদরী	||	182	||

ী	িশবা,	িশবশৈ ক 	র িপণী,	লিলতাংিবকা	|
এবং	 ীলিলতােদব া	না াং	সাহ কং	জ ঃ	||	183	||

||	ইিত	 ী	 াংডপুরােণ,	উ রখংেড,	 ী	হয ীবাগ 	সংবােদ,	 ীলিলতারহস নাম	 ী	লিলতা	রহস নাম	সাহ ে া 	কথনং
নাম	ি তীেযাঽধ াযঃ	||

িসংধরার ণ	িব হাং	ি ণযনাং	মািণক 	 মৗিল র-
ারানাযক	 শখরাং	ি তমুখী	মাপীন	বে ার হাম্	|

পািণভ া	মিলপূণ	র 	চষকং	রে া পলং	িব তীং
সৗম াং	র ঘট 	র 	চরণাং	ধ ােয পরামংিবকাম্	||
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