
ধ্য়ান্প্ৰক্ৰিয়া সংক্ৰি / স্থাৱৰ জংগম সংক্ৰি 
 
হক্ৰৰকথাম্ৰ্ ইতসসাৰ গুৰগুল 
কৰণুক্ৰদংদাপক্ৰিতুস পপলৱুৱ 
পৰম ভগৱদ্ভক্তক্ৰৰদিাদৰক্ৰদ পকলৱুদু ু
 
পাদৱুকয় কংটক ক্ৰসকতস পমাদ 
লাদৱুিকু্ৰদি বাক্ৰিসুৱৱৱ 
কাদৱ ংক্ৰিয়গলক্ৰল ক্ৰবডৱদ হ ইষীককপি মকূ্ৰতস 
সাদৰক্ৰদ পিৱিৱৱি ুএিপ 
ৰািগল ুমাক্ৰডদৰ ুসক্ৰৰৱয়ক্ৰি 
পৰািগগসৱ ুপমাঅমাগৱক দকু্ৰৰতসৰাক্ৰ গল ু১১-১ 
 
হগল িংদাদকপদংদক্ৰদ 
ক্ৰিগমৱৱদ্য়ি পূক্ৰজসুতস কক 
মকু্ৰগদ ুিাল্কৱৰাৱলাংদ ুপুৰষুীাথৱি ুপবডদক্ৰল 
জগদদুৰ পকাটু্টদিু ভুংক্ৰজসু 
মগ মডক্ৰদ ৰাৱণংক্ৰিয়াত্মা 
ক্ৰদগল ুভগৱদিকিৱৱংদক্ৰডগক্ৰডৱগ পিৱিৱকু্ৰতসৰ ু১১-২ 
 
অস্ৱতসংত্ৰি ুজকৱ হক্ৰৰ স 
ৱস্ৱতসংত্ৰি ুক্ৰিত্য় সুখময় 
ক্ৰিিঃস্ৱবদ্ধাল্পজ~ি ক্ত সদিুঃক্ৰখ ক্ৰিৱকণ্ণ 
হ্ৰস্ৱৱদক্ৰহ সিাথজকৱি ু
ক্ৰৱশ্ৱৱ্য়াপক কতস ইব্ৰহ্ম স 
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ৰস্ৱতসক াদ্য়মৰিতুস হক্ৰৰৱয়ংদ ুপকাংডাডু ১১-৩ 
 
মৱে ক্ৰৱশ্ৱাৱদ্য়ংটু ৰৱূপাং 
ভেক্ৰৰংদক্ৰল পপক্ৰিসল ুএ 
প্পৱেৰডু ৰপূগলহৱু ওংৱদাংৱদ সাহস্ৰ 
প ইথ্প ইথু  িাক্ৰডগৱলালৱগ স 
পৱােমি ক্ৰতসক্ৰলৱয়ংদ ুভকষ্মি ু
ক্ৰবেক্ৰৰক্ৰসদি ুিম তসিয়ক্ৰিৱগ  াংক্ৰতসপৱদক্ৰল ১১-৪ 
 
এংটু ৰক ইক্ৰতসগৱলালৱগ ক্ৰৱশ্ৱা 
পদ্য়ংটু ৰপূদক্ৰলদ্দ ুভুতসৰ 
কংটকৱ পক্ৰৰহক্ৰৰসুতসক্ৰল পাক্ৰলসুৱ ৰক্ৰতসক্ৰদিক্ৰদ 
পিংটিংদক্ৰদ এডক্ৰবডৱদ কৱ 
ুংঠৰমণ ুতসন্নৱৰ ক্ৰি 
ষ্কংটক সুমাগদক্ৰল িৱডসুৱ দজুিৰ বক্ৰডৱা ১১-৫ 
 
স্ৱৰমণি ু ক্্তয়াক্ৰদৰপূক্ৰদ 
কৰণু মাক্ৰিগৱলালৱগ পিৱলক্ৰস 
দ্দৰ ক্ৰৱদৰূি ুস্থলূক্ৰৱষীয়গলংুডুক্ৰণপ ক্ৰিত্য় 
অক্ৰৰয়দৱল তসািংুৱবৱিংবৱু 
ক্ৰিৰয়গলিংুবুৱি ুক্ৰিশ্চয় 
মৰক্ৰল মৰক্ৰল ক্ৰভৱাটক্ৰৱয় সংচক্ৰৰক্ৰস বললৱুি ু১১-৬ 
 
সুৰকু্ৰচ ৰকু্ৰচৰ সুগংি শুক্ৰচৱয়ং 
ক্ৰদৰকু্ৰতসহি ুষীড্ৰসগৱলাল ুহ 
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পন্নৰডু ৰপূদক্ৰলপ্প শ্ৰী ভূ দৱুগয়ৰ সক্ৰহতস 
স্ৱৰমণি ুএপ্পৱেৰডু সা 
ক্ৰৱৰ সমকৰি ৰপূৱদালক্ৰগ 
দ্দৰু ুপৰািম কতস ই এক্ৰিসুৱ িাক্ৰডগৱলাক্ৰলদ্দ ু১১-৭ 
 
ক্ৰিন্ন সৱত্ৰদক্ৰল পিৱিৱৱ 
ৰন্প্য়কমৱ মাক্ৰডদৰ ুসক্ৰৰ 
পুণ্য়কমগৱলক্ৰিসুৱৱ ুসংৱদহক্ৰৱক্ৰিক্ৰতসল্ল 
ক্ৰিন্ন স্মক্ৰৰসৱদ স্নাি জপ পহা 
মান্ন ৱস্ত্ৰগজাশ্ৱ ভূ িি 
িান্প্য় পমাদলাদক্ৰখল িমৱ মাক্ৰড ফলৱৱি ু১১-৮ 
 
ইষ্টৱভাজ্য় পদাথৱদাল ুক্ৰ ক্ৰপ 
ক্ৰৱষ্টিামক্ৰদ সৱ জকৱৰ 
তুসক্ৰষ্টপক্ৰডসুৱ ক্ৰদিক্ৰদিক্ৰদ সংতুসষ্ট তসািাক্ৰগ 
পকাৱট্দাল ুপিৱলক্ৰসদ্দ ুৰসময় 
পুক্ৰষ্টগয়ক্ৰদসুক্ৰতসংক্ৰিয়গৱলাল ু
পৰষ্টিাক্ৰগৱদ্দল্ল ক্ৰৱষীয়গলংুব ক্ৰতসক্ৰলসদৱল ১১-৯ 
 
কাৰণাৱ্হয় (কাৰকাৱ্হয়) জ~িাি কম 
পৰৰকি ুতসািাক্ৰগ ক্ৰিৱয়গল 
পতসাৰৱুি ুকৱমংক্ৰিয়াক্ৰিপৱৰালৱগ পিৱলক্ৰসদ্দ ু
মৰূগুুণময় িৱ্য়গ তসদা 
কাৰ তসন্নামদক্ৰল কৱৰসুৱ 
পতসাক্ৰৰৱকাল্লৱদ জিৰ পমাক্ৰহপ পমাহ কল্পকি ু১১-১০ 
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িৱ্য়ৱিক্ৰিসুৱ ভূতসমাত্ৰৱদা 
লৱ্য়ি ুকৱমংক্ৰিয়গৱলাল ু
ভৱ্য় সত্ক্ৰিয়ৱিক্ৰিপ জ~ন্প্য়াৱিংক্ৰিয়গৱলালক্ৰগদ্দ ু
স্তৱ্য় কাৰৱিক্ৰিক্ৰস সুখময় 
পসৱ্য় পসৱকৱিক্ৰিক্ৰস জগৱদাল ু
হৱ্য়ৱাহিিক্ৰণৱয়ালক্ৰগপ্পংৱতস ইৰকু্ৰতসপ্প ১১-১১ 
 
মিৱৱ পমাদলাক্ৰদংক্ৰিয়গৱলাল 
গক্ৰিলৱদৱি ুশুক্ৰচৱয়ক্ৰিক্ৰসৱকাং 
ডিৱৰতস পিৱলক্ৰসপ্প শুক্ৰচ ৱদ্ধাতসৱিংৱদক্ৰিক্ৰস 
তসিকু্ৰৱৱিালক্ৰগপ্পি ুসদা ৱা 
মি হ ইষীকৱক া্য়ৰপূদ 
লিভুৱৱক তসংদকৱ ক্ৰৱষীয়জ সুখৱ জকৱক্ৰৰৱগ ১১-১২ 
 
পৰৰক পৰয়ৱৰাল ুপৰয় 
পৰৰকি ুতসািাক্ৰগ হক্ৰৰ ক্ৰি 
কৱৰক্ৰদংদ ৰৱক্ৰতসসুৱ তসন্নাম ৰপূদক্ৰল 
পতসাক্ৰৰৱকাল্লৱদ সৱৱৰাল ুভা 
গকৰথকজিকি ুসকল ৱ্য়া 
পাৰগল তসা মাক্ৰডমাক্ৰডক্ৰস পিাক্ৰড িগুক্ৰতসপ্প ১১-১৩ 
 
হক্ৰৰৱয় মু্ য়ক্ৰিয়ামকি ুএং 
দক্ৰৰদ ুপুণ্য়াপুণ্য় হৰষুীা 
মৰষুী লাভালাভ সুখদিুঃখাক্ৰদ দ্ৱংদ্ৱগল 
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ক্ৰিৰতুস অৱিংক্ৰিৱগ সমক্ৰপক্ৰস 
িৰকভূস্ৱগাপৱগক্ৰদ 
কৰণ ক্ৰিয়ামকি সৱত্ৰদক্ৰল পিৱিৱকু্ৰতসৰ ু১১-১৪ 
 
মাণৱক তসত্ফলগলিসুং 
িািক্ৰৱল্লৱদ কমগল পস্ৱ 
চ্ছিসুাৰক্ৰদ মাক্ৰড পমাক্ৰদসুৱংৱতস ৰক্ৰতসক্ৰদিক্ৰদ 
জ~িািপূৱক ক্ৰৱক্ৰিক্ৰিৱষীিগ 
পলি ুপিাডৱদ মাডু কমৰ 
িাি পুৰৱুষী িক্ৰল ভুক্ৰতসয় পবডু পকাংডাডু ১১-১৫ 
 
হাক্ৰিৱ ইক্ৰদ্ধ জয়াপজয়গলু 
এি ুপকাটু্টদ ুভুংক্ৰজসুতস ল 
মকক্ৰিৱাসি কৰুণৱৱি সংপাক্ৰদসিকু্ৰদিক্ৰদ 
জ~িািসুখময় তসন্নৱৰ পৰ 
মািৰুাগক্ৰদ সংগতসপ পদ 
হািবুংক্ৰিগলংৱতস ওলৱহাৰক্ৰগদ্দ ুকৰণুাল ু১১-১৬ 
 
আ পৰম সকৱলংক্ৰিয়গৱলাল ু
ৱ্য়াপকি ুতসািাক্ৰগ ক্ৰৱষীয়ৱ 
তসা  পক্ৰৰগ্ৰক্ৰহসুৱি ুক্ৰতসক্ৰলসৱদ সৱজকৱৱৰাল ু
পাপৰক্ৰহতস পুৰাণ পুৰষুী স 
মকপদক্ৰল পিৱলক্ৰসদ্দ ুিািা 
ৰপূিাৰক পতসাক্ৰৰৱকাল্লৱদ কমগল মাল্প ১১-১৭ 
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পখচৰৰ ুভূচৰৰ ুৱাক্ৰৰ ক্ৰি 
 াচৰৱৰাক্ৰলদ্দৱৰ কমগ 
লাচক্ৰৰসুৱি ুঘিমক্ৰহম পৰমাল্পৱিাপাক্ৰদ 
পগাচক্ৰৰসি ুবহু ৰকাৰা 
পলাচৱিয় মাক্ৰদদৰ ুমিক্ৰসৱগ 
ককচকাক্ৰৰ ৰকয় কক্ৰৱজৱন্প্গয় মহৰায় ১১-১৮ 
 
ওংৱদ পগাত্ৰ ৰৱৰ সংধ্য়া 
ৱংদৱিগলি ুমাক্ৰড ৰাংতসৱক 
তসংৱদ তসিয়ৰ ুপবৱৰ তসম্ময় পপসৰৱুগাংবংৱতস 
ওংৱদ পদহৱদাক্ৰলদ্দ ুক্ৰিংদ্য়া 
ক্ৰিংদ্য়কমৱ মাক্ৰড মাক্ৰডক্ৰস 
ইংক্ৰদৱৰ ি ুসৱ জকৱৱৰালক ৱিক্ৰিসুৱিু ১১-১৯ 
 
ক্ৰকট্টগক্ৰট্টদ পলাহ পাৱক 
সুটু্ট ক্ৰৱংগড মাডুৱংৱতস ঘ 
ৰট্ট ৱ্ৰকক্ৰহগৱলাক্ৰলপ্প তসংদলু কৱডৱগ পতসৱগৱংৱতস 
ক্ৰৱ্ঠলা এংৱদাৱম্ম কমমৱৰ 
দট্টহাসক্ৰদ কৱৰৱয় দকু্ৰৰতসগ 
লটু্টক্ৰলয় ক্ৰবক্ৰডসৱি তসৱন্নালক্ৰগটু্ট সলহুৱি ু১১-২০ 
 
জলক্ৰিৱয়াল ুপস্ৱচ্ছািসুাৰক্ৰদ 
জলচৰ ৰাক্ৰণগল ুতসেতস 
স্থলগলক্ৰল সংৱতসাষীবডুতসক্ৰল সংচক্ৰৰসুৱংৱতস 
িক্ৰলিিাভৱিালব্জভৱ ম ু
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পপ্পাললুকু্ৰৰগ কমগণ্ণ পমাদলা 
িলৱ ুজকৱৰ গণৱু ৱক্ৰতসসুক্ৰতসহদ ুক্ৰিত্য়দক্ৰল ১১-২১ 
 
ৱাসুৱদৱি ুওলৱহাৰৱগ অৱ 
কা দি ু(আভাসকি)ু তসািাক্ৰগ ক্ৰবংব ৰ 
কাক্ৰ সুৱ তসদ্ৰূপ তসন্নামদক্ৰল সৱত্ৰ 
ঈ সমন্প্ৱয়ৱৱংৱদক্ৰিপ সদ ু
পাসিৱ কগৱৱি ুপমাআ 
পপএগৱলালেুমি জকৱন্মকু্তিৱক্ৰিৱয়াল ু১১-২২ 
 
পভাগ্য়ৱস্তুগৱলালৱগ পয়াগ্য়া 
পয়াগ্য় ৰসগলিক্ৰৰতুস পয়াগ্য়া 
পয়াগ্য়ৰক্ৰল পিৱলক্ৰসপ্প হক্ৰৰৱগ সমক্ৰপসিকু্ৰদিক্ৰদ 
ভাগ্য় বডতসি বৰল ুক্ৰহগ্গৱদ 
ুক্ৰগ্গৱসাৰগৱদ সদ্ভুক্ৰতস কৱ 
ৰাগ্য় জ~িাি পবডু িক ক্ৰিভাগ্য়ৱিক্ৰিসদৱল ১১-২৩ 
 
স্থল জলাক্ৰিগলক্ৰল্ল জক্ৰিসুৱ 
ফল সুপুষ্পজ গংিৰস শ্ৰী 
তুসলক্ৰস পমাদলাদক্ৰখল পুজাসািি পদাথ 
হলৱ ুবৱগক্ৰয়ংদক্ৰপসুতস বাং 
পবাৱলয় জিকৱগ ক্ৰিত্য় ক্ৰিত্য়ক্ৰদ 
ক্ৰতসক্ৰলৱকু্ৰদদ ুৱ্য়ক্ৰতসৱৰক পুৱজগৱলংদ ুপকাক্ৰৱদৰ ু১১-২৪ 
 
শ্ৰীকৰি সৱত্ৰদক্ৰল অৱ 
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পলাক্ৰকসুতস গুণৰপূক্ৰিয় ৱ্য়ক্ৰতস 
পৰক ক্ৰতসক্ৰলয়দলন্প্ৱক্ৰয়সু ক্ৰবংবিক্ৰল মৱৰয়দৱল 
স্ৱককক্ৰৰসুৱি ুকৰুণক্ৰদংদ িক 
ৰাকক্ৰৰসৱদ ক ইপাল ুভক্তৰ 
প াকগল পক্ৰৰহক্ৰৰক্ৰস সুখক্ৰৱেিৱৰতস পপাৱৰৱ ১১-২৫ 
 
ইক্ৰিতুস ৱ্য়ক্ৰতসৱৰকান্প্ৱয়গৱলং 
পদক্ৰিপ পূজাক্ৰৱিািগলৱি ক্ৰতসক্ৰল 
দক্ৰিক্ৰমৱষী ি তস ইক্ৰি বক্ৰডসুতসক্ৰলৰ ুক্ৰিৰংতসৰক্ৰদ 
ঘি মক্ৰহম ককৱকাংডু ক্ৰস্থক্ৰতসম ইক্ৰতস 
জিমুগল পক্ৰৰহক্ৰৰক্ৰস পসৱক 
জিৱৰাক্ৰলট্টািংদ পক্ৰডসুৱ ভক্তৱত্সলি ু১১-২৬ 
 
জলজিাভক্ৰিৱগৱৰডু ৰক্ৰতসৱমগ 
ক্ৰলৱলৱয়ালৱগ জডৱচতসিাত্মক 
চলৱদালকবৱগ স্ত্ৰক পুৰষুী পভদদক্ৰল জডৱদালৱগ 
ক্ৰতসক্ৰলৱদুাক্ৰহতসৰক্ৰতসৱম সহজা 
চলগৱলংদকবৱগ ৰতসককক্ৰদ 
লক্ৰলতস পংচত্ৰয় সুৱগালকৱক্ৰৰতুস ভক্ৰজসুক্ৰতসৰ ু১১-২৭ 
 
ৱাক্ৰৰজাসি ৱায় ুৱকংি উ 
মাৰমণ িাৱক  স্মৰহং 
কাক্ৰৰক ৰাণাক্ৰদগলু পুৰষুীৰ কৱলৱৰক্ৰদ 
পতসাক্ৰৰৱকালদক্ৰিৰধু্ি পদাষী ক্ৰৱ 
দৰূ িাৰায়ণি ৰপূ   
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ৰকৰমাক্ৰিগলাক্ৰগ ভক্ৰজসুতস সুখৱ পকাডুক্ৰতসহৰ ু১১-২৮ 
 
ক্ৰসক্ৰৰ সৰস্ৱক্ৰতস ভাৰতসক পসৌ 
পক্ৰণ ৱাৰকু্ৰণ পাৱতসকমখু 
ক্ৰৰৰকু্ৰতসহৰ ুস্ত্ৰকৱৰালগক্ৰভমাক্ৰিগল ুতসাৱৱক্ৰিক্ৰস 
অৰণু ৱণ ক্ৰিভাংগ শ্ৰী সং 
কৰষুীণ ৰদ্য়ুম্ন ৰপূগ 
ক্ৰলৰলু ুহগল ুউপাসিৱ কগৱতুসৱল পমাক্ৰদপৰ ু১১-২৯ 
 
ক ইতসৰতসককক্ৰদ তসংক্ৰক ভাগৱ 
হুতসৱহাক্ৰিল মু্ য় ক্ৰদক্ৰৱজৰু 
তুসক্ৰতসক্ৰসৱকালতুসক্ৰভমাক্ৰিগলু তসািাক্ৰগ পিৱলক্ৰসদ্দ ু
ৰক্ৰতসক্ৰদৱস শ্ৰীতুসলক্ৰস গংিা 
অৱতস ুসুম ফল দকপ পংচা 
ম ইতসক্ৰদ পুক্ৰজপ ভুতসক্ৰৰৱগ পকাডুক্ৰতসহৰ ুপুৰষুীাথ ১১-৩০ 
 
িগগলক্ৰভমাক্ৰিগৱলক্ৰিপ সুৰ 
ৰগুল ুসহজাচলগক্ৰলৱগ মা 
ক্ৰিগৱলক্ৰিক্ৰস শ্ৰী ৱাসুৱদৱি পূক্ৰজসুতসক্ৰলহৰ ু
স্ৱগতসৱভদ ক্ৰৱৱক্ৰজতসি িাল 
বৱগ ৰতসককক্ৰদ ক্ৰতসক্ৰলদ ুপুক্ৰজৱস 
ক্ৰৱগতস সংসাৰাক্ৰি দাটিক্ৰস মকু্তৰি ুমাল্প ১১-৩১ 
 
আৱএত্ৰৱক পপাদৱৰক্ৰি 
ন্নাৱ তসকথক্ৰদ মণুগৱলক্ৰি 
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ন্নাৱ জপতসপ পহাম দািৱ মাক্ৰড ফলৱৱি ু
শ্ৰীৱৰ জগন্নাথ ক্ৰৱঠলি 
ঈ ক্ৰৱিক্ৰদ জংগম স্থাৱৰ 
জকৱৱৰাল ুপক্ৰৰপূণৱিংদক্ৰৰয়ক্ৰদহ মািৱৰ ু১১-৩২ 
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