
ধ্য়ান্প্রক্রিয়া সংক্রি / স্থাবর জংগম সংক্রি 
 
হক্ররকথাম্র্ ইতসসার গুরুগল 
করুণক্রদংদাপক্রিতুস পপলবুব 
পরম ভগবদ্ভক্তক্ররদিাদরক্রদ পকলবুদু ু
 
পাদবুকয় কংটক ক্রসকতস পমাদ 
লাদবুিকু্রদি বাক্রিসুববব 
কাদব ংক্রিয়গলক্রল ক্রবডবদ হ ইষীককপি মকূ্রতস 
সাদরক্রদ পিবিববি ুএিপ 
রািগল ুমাক্রডদরু সক্ররবয়ক্রি 
পরািগগসব ুপমাঅমাগবক দকু্ররতসরাক্র গল ু১১-১ 
 
হগল িংদাদকপদংদক্রদ 
ক্রিগমববদ্য়ি পূক্রজসুতস কক 
মকু্রগদ ুিাল্কবরাবলাংদ ুপুরুষীাথবি ুপবডদক্রল 
জগদদুর পকাটু্টদিু ভুংক্রজসু 
মগ মডক্রদ রাবণংক্রিয়াত্মা 
ক্রদগল ুভগবদিকিববংদক্রডগক্রডবগ পিবিবকু্রতসরু ১১-২ 
 
অস্বতসংত্রি ুজকব হক্রর স 
বস্বতসংত্রি ুক্রিত্য় সুখময় 
ক্রিিঃস্ববদ্ধাল্পজ~ি ক্ত সদিুঃক্রখ ক্রিবকণ্ণ 
হ্রস্ববদক্রহ সিাথজকবি ু
ক্রবশ্বব্য়াপক কতস ইব্রহ্ম স 
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রস্বতসক াদ্য়মরিতুস হক্ররবয়ংদ ুপকাংডাডু ১১-৩ 
 
মবে ক্রবশ্বাবদ্য়ংটু রূবপাং 
ভেক্ররংদক্রল পপক্রিসল ুএ 
প্পবেরডু রূপগলহব ুওংবদাংবদ সাহস্র 
প ইথ্প ইথু  িাক্রডগবলালবগ স 
পবােমি ক্রতসক্রলবয়ংদ ুভকষ্মি ু
ক্রবেক্ররক্রসদি ুিম তসিয়ক্রিবগ  াংক্রতসপবদক্রল ১১-৪ 
 
এংটু রক ইক্রতসগবলালবগ ক্রবশ্বা 
পদ্য়ংটু রূপদক্রলদ্দ ুভুতসর 
কংটকব পক্ররহক্ররসুতসক্রল পাক্রলসুব রক্রতসক্রদিক্রদ 
পিংটিংদক্রদ এডক্রবডবদ কব 
ুংঠরমণ ুতসন্নবর ক্রি 
ষ্কংটক সুমাগদক্রল িবডসুব দজুির বক্রডবা ১১-৫ 
 
স্বরমণি ু ক্্তয়াক্রদরূপক্রদ 
করুণ মাক্রিগবলালবগ পিবলক্রস 
দ্দর ক্রবদরূি ুস্থলূক্রবষীয়গলংুডুক্রণপ ক্রিত্য় 
অক্ররয়দবল তসািংুবববিংববু 
ক্রিরয়গলিংুবুবি ুক্রিশ্চয় 
মরক্রল মরক্রল ক্রভবাটক্রবয় সংচক্ররক্রস বললবুি ু১১-৬ 
 
সুরুক্রচ রুক্রচর সুগংি শুক্রচবয়ং 
ক্রদরুক্রতসহি ুষীড্রসগবলাল ুহ 
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পন্নরডু রূপদক্রলপ্প শ্রী ভূ দবুগয়র সক্রহতস 
স্বরমণি ুএপ্পবেরডু সা 
ক্রবর সমকরি রূপবদালক্রগ 
দ্দরুু পরািম কতস ই এক্রিসুব িাক্রডগবলাক্রলদ্দ ু১১-৭ 
 
ক্রিন্ন সবত্রদক্রল পিবিবব 
রন্প্য়কমব মাক্রডদরু সক্রর 
পুণ্য়কমগবলক্রিসুবব ুসংবদহক্রবক্রিক্রতসল্ল 
ক্রিন্ন স্মক্ররসবদ স্নাি জপ পহা 
মান্ন বস্ত্রগজাশ্ব ভূ িি 
িান্প্য় পমাদলাদক্রখল িমব মাক্রড ফলববি ু১১-৮ 
 
ইষ্টবভাজ্য় পদাথবদাল ুক্র ক্রপ 
ক্রবষ্টিামক্রদ সব জকবর 
তুসক্রষ্টপক্রডসুব ক্রদিক্রদিক্রদ সংতুসষ্ট তসািাক্রগ 
পকাবট্দাল ুপিবলক্রসদ্দ ুরসময় 
পুক্রষ্টগয়ক্রদসুক্রতসংক্রিয়গবলাল ু
পরষ্টিাক্রগবদ্দল্ল ক্রবষীয়গলংুব ক্রতসক্রলসদবল ১১-৯ 
 
কারণাব্হয় (কারকাব্হয়) জ~িাি কম 
পররকি ুতসািাক্রগ ক্রিবয়গল 
পতসারুবি ুকবমংক্রিয়াক্রিপবরালবগ পিবলক্রসদ্দ ু
মরূুগুণময় িব্য়গ তসদা 
কার তসন্নামদক্রল কবরসুব 
পতসাক্ররবকাল্লবদ জির পমাক্রহপ পমাহ কল্পকি ু১১-১০ 
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িব্য়বিক্রিসুব ভূতসমাত্রবদা 
লব্য়ি ুকবমংক্রিয়গবলাল ু
ভব্য় সত্ক্রিয়বিক্রিপ জ~ন্প্য়াবিংক্রিয়গবলালক্রগদ্দ ু
স্তব্য় কারবিক্রিক্রস সুখময় 
পসব্য় পসবকবিক্রিক্রস জগবদাল ু
হব্য়বাহিিক্রণবয়ালক্রগপ্পংবতস ইরুক্রতসপ্প ১১-১১ 
 
মিবব পমাদলাক্রদংক্রিয়গবলাল 
গক্রিলবদবি ুশুক্রচবয়ক্রিক্রসবকাং 
ডিবরতস পিবলক্রসপ্প শুক্রচ বদ্ধাতসবিংবদক্রিক্রস 
তসিকু্রববিালক্রগপ্পি ুসদা বা 
মি হ ইষীকবক া্য়রূপদ 
লিভুববক তসংদকব ক্রবষীয়জ সুখব জকবক্ররবগ ১১-১২ 
 
পররক পরয়বরাল ুপরয় 
পররকি ুতসািাক্রগ হক্রর ক্রি 
কবরক্রদংদ রবক্রতসসুব তসন্নাম রূপদক্রল 
পতসাক্ররবকাল্লবদ সববরাল ুভা 
গকরথকজিকি ুসকল ব্য়া 
পারগল তসা মাক্রডমাক্রডক্রস পিাক্রড িগুক্রতসপ্প ১১-১৩ 
 
হক্ররবয় মু্ য়ক্রিয়ামকি ুএং 
দক্ররদ ুপুণ্য়াপুণ্য় হরুষীা 
মরুষী লাভালাভ সুখদিুঃখাক্রদ দ্বংদ্বগল 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



ক্রিরুতস অবিংক্রিবগ সমক্রপক্রস 
িরকভূস্বগাপবগক্রদ 
করণ ক্রিয়ামকি সবত্রদক্রল পিবিবকু্রতসরু ১১-১৪ 
 
মাণবক তসত্ফলগলিসুং 
িািক্রবল্লবদ কমগল পস্ব 
চ্ছিসুারক্রদ মাক্রড পমাক্রদসুবংবতস রক্রতসক্রদিক্রদ 
জ~িািপূবক ক্রবক্রিক্রিবষীিগ 
পলি ুপিাডবদ মাডু কমর 
িাি পুরুবষী িক্রল ভুক্রতসয় পবডু পকাংডাডু ১১-১৫ 
 
হাক্রিব ইক্রদ্ধ জয়াপজয়গলু 
এি ুপকাটু্টদ ুভুংক্রজসুতস ল 
মকক্রিবাসি করুণববি সংপাক্রদসিকু্রদিক্রদ 
জ~িািসুখময় তসন্নবর পর 
মািরুাগক্রদ সংগতসপ পদ 
হািবুংক্রিগলংবতস ওলবহারক্রগদ্দ ুকরুণাল ু১১-১৬ 
 
আ পরম সকবলংক্রিয়গবলাল ু
ব্য়াপকি ুতসািাক্রগ ক্রবষীয়ব 
তসা  পক্ররগ্রক্রহসুবি ুক্রতসক্রলসবদ সবজকববরাল ু
পাপরক্রহতস পুরাণ পুরুষী স 
মকপদক্রল পিবলক্রসদ্দ ুিািা 
রূপিারক পতসাক্ররবকাল্লবদ কমগল মাল্প ১১-১৭ 
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পখচররু ভূচররু বাক্রর ক্রি 
 াচরবরাক্রলদ্দবর কমগ 
লাচক্ররসুবি ুঘিমক্রহম পরমাল্পবিাপাক্রদ 
পগাচক্ররসি ুবহু রকারা 
পলাচবিয় মাক্রদদরু মিক্রসবগ 
ককচকাক্রর রকয় কক্রবজবন্প্গয় মহরায় ১১-১৮ 
 
ওংবদ পগাত্র রবর সংধ্য়া 
বংদবিগলি ুমাক্রড রাংতসবক 
তসংবদ তসিয়রু পববর তসম্ময় পপসরুবগাংবংবতস 
ওংবদ পদহবদাক্রলদ্দ ুক্রিংদ্য়া 
ক্রিংদ্য়কমব মাক্রড মাক্রডক্রস 
ইংক্রদবর ি ুসব জকববরালক বিক্রিসুবিু ১১-১৯ 
 
ক্রকট্টগক্রট্টদ পলাহ পাবক 
সুটু্ট ক্রবংগড মাডুবংবতস ঘ 
রট্ট ব্রহকক্রহগবলাক্রলপ্প তসংদলু কবডবগ পতসবগবংবতস 
ক্রব্ঠলা এংবদাবম্ম কমমবর 
দট্টহাসক্রদ কবরবয় দকু্ররতসগ 
লটু্টক্রলয় ক্রবক্রডসবি তসবন্নালক্রগটু্ট সলহুবি ু১১-২০ 
 
জলক্রিবয়াল ুপস্বচ্ছািসুারক্রদ 
জলচর রাক্রণগল ুতসেতস 
স্থলগলক্রল সংবতসাষীবডুতসক্রল সংচক্ররসুবংবতস 
িক্রলিিাভবিালব্জভব ম ু
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পপ্পাললুকু্ররগ কমগণ্ণ পমাদলা 
িলব ুজকবর গণবু বক্রতসসুক্রতসহদ ুক্রিত্য়দক্রল ১১-২১ 
 
বাসুবদবি ুওলবহারবগ অব 
কা দি ু(আভাসকি)ু তসািাক্রগ ক্রবংব র 
কাক্র সুব তসদ্রূপ তসন্নামদক্রল সবত্র 
ঈ সমন্বয়ববংবদক্রিপ সদ ু
পাসিব কগববি ুপমাআ 
পপএগবলালেুমি জকবন্মকু্তিবক্রিবয়াল ু১১-২২ 
 
পভাগ্য়বস্তুগবলালবগ পয়াগ্য়া 
পয়াগ্য় রসগলিক্ররতুস পয়াগ্য়া 
পয়াগ্য়রক্রল পিবলক্রসপ্প হক্ররবগ সমক্রপসিকু্রদিক্রদ 
ভাগ্য় বডতসি বরল ুক্রহগ্গবদ 
ুক্রগ্গবসারগবদ সদ্ভুক্রতস কব 
রাগ্য় জ~িাি পবডু িক ক্রিভাগ্য়বিক্রিসদবল ১১-২৩ 
 
স্থল জলাক্রিগলক্রল্ল জক্রিসুব 
ফল সুপুষ্পজ গংিরস শ্রী 
তুসলক্রস পমাদলাদক্রখল পুজাসািি পদাথ 
হলব ুববগক্রয়ংদক্রপসুতস বাং 
পবাবলয় জিকবগ ক্রিত্য় ক্রিত্য়ক্রদ 
ক্রতসক্রলবকু্রদদ ুব্য়ক্রতসবরক পুবজগবলংদ ুপকাক্রবদরু ১১-২৪ 
 
শ্রীকরি সবত্রদক্রল অব 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



পলাক্রকসুতস গুণরূপক্রিয় ব্য়ক্রতস 
পরক ক্রতসক্রলয়দলন্বক্রয়সু ক্রবংবিক্রল মবরয়দবল 
স্বককক্ররসুবি ুকরুণক্রদংদ িক 
রাকক্ররসবদ ক ইপাল ুভক্তর 
প াকগল পক্ররহক্ররক্রস সুখক্রবেিবরতস পপাবরব ১১-২৫ 
 
ইক্রিতুস ব্য়ক্রতসবরকান্বয়গবলং 
পদক্রিপ পূজাক্রবিািগলবি ক্রতসক্রল 
দক্রিক্রমবষী ি তস ইক্রি বক্রডসুতসক্রলরু ক্রিরংতসরক্রদ 
ঘি মক্রহম ককবকাংডু ক্রস্থক্রতসম ইক্রতস 
জিমুগল পক্ররহক্ররক্রস পসবক 
জিবরাক্রলট্টািংদ পক্রডসুব ভক্তবত্সলি ু১১-২৬ 
 
জলজিাভক্রিবগবরডু রক্রতসবমগ 
ক্রলবলবয়ালবগ জডবচতসিাত্মক 
চলবদালকববগ স্ত্রক পুরুষী পভদদক্রল জডবদালবগ 
ক্রতসক্রলবদুাক্রহতসরক্রতসবম সহজা 
চলগবলংদকববগ রতসককক্রদ 
লক্রলতস পংচত্রয় সুবগালকবক্ররতুস ভক্রজসুক্রতসরু ১১-২৭ 
 
বাক্ররজাসি বায় ুবকংি উ 
মারমণ িাবক  স্মরহং 
কাক্ররক রাণাক্রদগলু পুরুষীর কবলবরক্রদ 
পতসাক্ররবকালদক্রিরুধ্ি পদাষী ক্রব 
দরূ িারায়ণি রূপ   
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রকরমাক্রিগলাক্রগ ভক্রজসুতস সুখব পকাডুক্রতসহরু ১১-২৮ 
 
ক্রসক্রর সরস্বক্রতস ভারতসক পসৌ 
পক্রণ বারুক্রণ পাবতসকমখু 
ক্রররুক্রতসহরু স্ত্রকবরালগক্রভমাক্রিগল ুতসাববক্রিক্রস 
অরুণ বণ ক্রিভাংগ শ্রী সং 
করুষীণ রদ্য়ুম্ন রূপগ 
ক্রলরুল ুহগল ুউপাসিব কগবতুসবল পমাক্রদপরু ১১-২৯ 
 
ক ইতসরতসককক্রদ তসংক্রক ভাগব 
হুতসবহাক্রিল মু্ য় ক্রদক্রবজরু 
তুসক্রতসক্রসবকালতুসক্রভমাক্রিগলু তসািাক্রগ পিবলক্রসদ্দ ু
রক্রতসক্রদবস শ্রীতুসলক্রস গংিা 
অবতস ুসুম ফল দকপ পংচা 
ম ইতসক্রদ পুক্রজপ ভুতসক্ররবগ পকাডুক্রতসহরু পুরুষীাথ ১১-৩০ 
 
িগগলক্রভমাক্রিগবলক্রিপ সুর 
রুগল ুসহজাচলগক্রলবগ মা 
ক্রিগবলক্রিক্রস শ্রী বাসুবদবি পূক্রজসুতসক্রলহরু 
স্বগতসবভদ ক্রববক্রজতসি িাল 
ববগ রতসককক্রদ ক্রতসক্রলদ ুপুক্রজবস 
ক্রবগতস সংসারাক্রি দাটিক্রস মকু্তরি ুমাল্প ১১-৩১ 
 
আবএত্রবক পপাদবরক্রি 
ন্নাব তসকথক্রদ মণুগবলক্রি 
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ন্নাব জপতসপ পহাম দািব মাক্রড ফলববি ু
শ্রীবর জগন্নাথ ক্রবঠলি 
ঈ ক্রবিক্রদ জংগম স্থাবর 
জকববরাল ুপক্ররপূণবিংদক্ররয়ক্রদহ মািবরু ১১-৩২ 
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