
নাডী প্রকরণ সংধি 
 
হধরকথাম ইতসসার গুরুগল 
করুণধদংদাপধনতুস পপলবুে 
পরম ভগেদ্ভক্তধরদনাদরধদ পকলেুদু ু
 
োসুবদেন ুপ্রাণমখুতস 
পেশধরংদধল পসবে ককবকাল ু
তসী শরীরবদাধলপ্প মেূত্তারু সাহস্র 
ঈ সুনাধডগবলালবগ শ্রী ভূ 
মী সবমতস ধেহারগগে প 
পরশনমলসুমধুতসগল ধ ংধতসসুতস ধহগু্গধতসরু ১২-১ 
 
 রণগবলাধলহ নাধডগল ুহ 
পেরডু সাধের মধ্য় পদহবদা 
ধলরুধতসহে ুহধদনালু্ক োহুগবলালবগ ঈবররদ ু
ধশরবদালারু সাহস্র ধ ংধতসধস 
ইরুল ুহগলধভমাধন ধদধেজর 
নধরতুসপাসবন কগেেধরবলবয়াল ুস্বগোধসগল ু১২-২ 
 
ে ইহধতস নামক োসুবদেন ু
েধহধস স্ত্রীপুরুষগল পদাষধে 
রধহতস এপ্পবত্তরডু সাধের নাধডগবলাধলদ্দ ু
দ্রুধহণ পমাদলাদমরগণ সন 
মধহতস সে প্রাধণগল মহ 
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মধহম সংগতসসুেন ুসংতসতস পরম করুণাল ু১২-৩ 
 
নরূু েরুষবক ধদেস মেূ 
ত্তারু সাধেরেহে ুনাধড শ 
রীরবদালধগধনধতসহে ুএংদধরবতসাংদধুদেসদধল 
সূধরগল সত্কধরধসদে প্রধতস 
োরদধল দংপধতসগল বন 
তসা রধ ধসদে সত্য় সংশয়ধেল্লবেংবদংদ ু১২-৪ 
 
 তুসরধেংশধতস তসেগল ুতস 
ত্পধতসগবলধনসুে ব্রহ্মমখু পদ 
েবতসগলনধুদন প্রধতসপ্রধতস নাধডগবলাধলরুধতসদ্দ ু
 তুসঅদশ পলাকবদাল ুজীে 
প্রতসধতসগল সংরইসুে শা 
শ্বতসন তসতসত্থানদধল পনাডুতসবল পমাধদপরু ১২-৫ 
 
সত্য় সংকল্পন ুসদা এ 
প্পবত্তরডু সাহস্রবদাল ুম ূ
েতু্ত নালকু লঅ কদেত্তারু সাহস্র 
ধ ত্প্রক ইধতস ওডগূধড পরম সু 
ধনত্য় মংগল মধূতস ভক্তর 
পতসধত্তগন ুতসানাধগ সেত্রদধল সংগতসপ ১২-৬ 
 
মধণগবলালধগহ সূত্রদংধদ 
প্রণেপ্রধতসপাদ্য়ন ুসেব তসন 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



গণবদাধলদ্দেনেরতস সংগতসসুেন ুতসেের 
প্রণতস কামদ ভক্ত ধ ংতসা 
মধণ ধ দানংগদক পদহন ু
অণ ুমহদ্গতসনল্পবরাপাধদয়ধল পনবলধসপ্প ১২-৭ 
 
ঈ সুষুম্নাদ্য়ধখল নাদী 
পকাশ নাধভমলূদধল ে ইষ 
ণাসনদ মধ্য়দধল ইপ্পদ ুতুসংধদনামদধল 
আ সবরাজাসন মখুরু ম ূ
পলশনানংদাধদ সুগুবণা 
পাসবনয় কগেতুসধল পদহবদালবগ ইরুধতসহরু ১২-৮ 
 
সূধরগল ুধ গত্তসুেদ ুভা 
গীরধথবয় পমাদলাদ তসীথগ 
লীরধিক এপ্পতু্ত সাধের নাধডবয়ালধগহে ু
ঈ রহস্য়েনল্প জনধরবগ 
পতসাধর পপলবদ নাধড নধদবয়াল ু
িীররনধুদন মজ্জনে মাডুতসবল সুধখসুেরু ১২-৯ 
 
ধতসধলেদুী পদহবদালধগহ এড 
েলদ নাধডগবলালবগ ধদধেজরু 
জলজ সংভে োয়ু োণ্য়াধদগল ুেলদধল্ল 
এলরুধণগ ধেহবগংদ্র  ধলবে 
ট্টধলয় ষণ্মধহধষয়রু োরুধণ 
কুধলশির কামাধদগল ুএডভাগবদালধগহরু ১২-১০ 
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ইবেলবদাধলহ নাধডবয়াল ুপদ 
েেধলংবদাডনাডুতসধল পপাং 
েধেবদরন ুজীেরধিকারানসুারদধল 
তসে সািনে মাধড মাধডস ু
তসেরধদ সংগতসপ ভক্তর 
দেবগাদনসুরবগ সত্পুণ্য়গলনপহধরপ ১২-১১ 
 
তুসংধদধেধডদা ধশরদ পধরয়ং 
পতসাংবদ ব্য়াধপধস ইহুদ ুতসােবর 
কংদধনহনদবরালবগ ইদকীগরদ ুশাবখগল ু
ওংদধিক দশকরণগল ুসং 
েংিগগধদহেধল্ল রধে শধশ 
ধসংি ুনাসত্য়াধদগল ুপনবলবগাংধডহরু সতসতস ১২-১২ 
 
পপােলধডধেধডবদাংবদ নাধডয় ু
সুেদবল িারাল রূপধদ 
ধসধেহুদ ুনডু পদহবদালবগ সুষুম্ন নামদধল 
রেসরবনালবপাগবগাডবদ দশ 
ধদধেবনালবগ সমীর পদেন ু
পলধেসবদ মবত্তাব্বরন ুসং ধরপ পদহবদাল ু১২-১৩ 
 
ইধনতুস নাডীশাবখগল ুঈ 
তসনধুেবনালধগহবেংদ ুএকা- 
ত্মন ুধিসধি সাধেরাত্মকনাধগ নাধডবয়াল ু
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েধনবতসধয়ংবদাডগূধড নারা 
য়ণ ধদোরাধত্রবয়ালগী পধর 
েনজজাংডবদালধখল জীেবরাধলদ্দ ুপমাধহসুে ১২-১৪ 
 
ধদন ধদনধদ েধিসুে কুমদুা 
িন ময়ূখদ পসােগ গতস পলা 
 ন ধেবলাধকধস পমাদেড েল্লবন ধনরংতসরধদ 
কুনরগী সুকথাম ইতসদ পভা 
জনদ সুখ পদারকুেবুদ লকুমী 
মবনাহরন সদ্গণুে কীধতসপ ভকুতসগল্লদবল ১২-১৫ 
 
ঈ তসনধুেবনালধগহে ুওতস 
পপ্রাতসরূপধদ নাধডগল ুপুরু 
হূতস মখুরধল্লহরু তসধমংদধিকবরাডগূধড 
ভীধতসবগাধলসুতস দানের সং 
ঘাতসনামক হধরয় গুণ সং 
প্রীধতসয়ধল সদপুাসবনয় কগেতুসবল পমাধদপরু ১২-১৬ 
 
জলট কুেুট পখট জীের 
কবলেরগবলালধগদ্দ ুকাধণধস 
পকালবদ তসত্তদপৃ তসোমদধল কবরসুতসধল 
জলরুবহঅণ ধেধেি কমং 
গল ধনরংতসর মাধড মাধডধস তস 
ত্ফলগুলণু্ণবদ সং ধরসুেন ুধনত্য় সুখপূণ ১২-১৭ 
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ধতসধলদপুাসবনগগেতুসী পধর 
মধলননংধতসরু দজুনর কং 
গধলবগ পগা ধরসবদ ধেপধিতসবরাডবন গধেসবদ 
মবল ধেধসল ুহধস তস ইবষ জয়াপজয় 
খলর ধনংদাধনংবদ ভয়গধল 
গলকুদবল মদ্দাবনয়ংদধদ  ধরস ুিবরবয়ালবগ ১২-১৮ 
 
কানন গ্রামথ সে 
প্রাধণগল ুপ্রধতসধদেসদধল এ 
পনন ুমাদেু কমগল ুহধরপূবজবয়ংদধরদ ু
পিধনসুতস সদ্ভধক্তয়ধল 
পেমানমখু পদোংতসরাত্মক 
শ্রীধনোসধনগধপসুতস পমাধদসুতস নধলয়ুধতসরু ১২-১৯ 
 
পনাকনীয়ন ুপলাকবদাল ুশুধন 
সূকরাধদগবলালবগ পনবলধস 
পদ্দকবমোধিতসীয় েহুরূপাব্হয়গধলংদ 
তসা কবরসুবতসালধগদ্দ ুধতসধলসবদ 
শ্রী কমলভে মখু্য় সকল ধদ 
পেৌকসগণারাধ্য় ককবকাংডনধুদনধদ পপাবরে ১২-২০ 
 
ইধনতুসপাসবন কগেধুতসহ স 
জ্জনরু সংসারদধল প্রধতস প্রধতস 
ধদনগলধল এবনন ুমাডুেবুদল্ল হধরপূবজ 
এধনধসবকাংেেু ুসত্য়েী মা 
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ধতসনধল সংশয় েডুে নরন 
ল্পন ুসুধনিয় োহ্য় কমে মাধড ফলবেন ু১২-২১ 
 
পভাগ্য় পভাক্ত ইগবলালবগ হধর তসা 
পভাগ্য় পভাক্তন ুএধনধস পয়াগ্য়া 
পয়াগ্য় রসগল পদেদানেগণবক উধণসুেনু 
ভাগ্য়ধনধি ভক্তধরবগ সগি 
রাগ্য় ভধক্ত জ~নানেীো 
পয়াগ্য়ধরবগ পিষাধদগল তসেধল্ল পকাডুধতসপ্প ১২-২২ 
 
ঈ  তুসদশ ভুেনবদালবগ   
রা রাত্মক জীেরধল্ল ধে 
পরা নাত্মজ েং কন ুপনবলধসদ্দ ুধদন ধদনধদ 
য়া কন ুএংবদধনধসবকাংে ম 
রীধ দমন সুহংসরূধপ ধন 
পষ কাব্হয়নাধগ জনরধভলাবষ পূগরপ ১২-২৩ 
 
অেদোদেময় স্বয় 
মে ব্রহ্মাদ্য়ধখল প তসন 
কে কল্পকনাহনধনরুদ্ধাধদ রূপাদধল 
অন্য়রনবপইসবদ গুণকা 
রুণ্য় সাগর স ইধসসুেন ুধহ 
রণ্য়গভবনাধলদ্দ ুপাধলসুেন ুজগত্রয়ে ১২-২৪ 
 
ধত্রপদ ধত্রদশাধ্য়অ ধত্রথ 
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ধত্রপথগাধমধনধপতস ধত্রধেরম 
ক ইপণেত্সল কুেলয়দল শ্য়াম ধনস্সীম 
অপধরধমতস ধ ত্সুখ গুণাত্মক 
েপুষ কেকুংঠাধদ পলাকা 
ধিপ ত্রয়ীময় তসেের ধনষ্কাপটধদং পপাবরে ১২-২৫ 
 
লেণ ধমধিতস জলে ুপতসাপুদ ু
লেণ পদাপায়ধল ধজিঃবেবগ 
ধেেরগগসল ুশখ্য়োগুেবুদবনা পনাল্পধরবগ 
শ্বেশ ব্য়াপী এধনধস লমী 
িে  রা রবদালবগ তুসংধেহ 
নধেধদতসন সাকল্য় ভল্লেরারু সুরবরালবগ ১২-২৬ 
 
ব্য়ািনংদধদ সেজীেবরা 
ধলপ্প ধ ন্ময় পঘারভে সং 
তসপ্য় মানরু ভজীবস ভকুধতসয়ধলংদধলহপরধদ 
প্রাপ্য়নাগুেনেরেগুণগ 
পলাপ্পবুগাংেন ুভক্ত েত্সল 
তসধপ্পসুে েহুজন্ম পদাষগলেধরগনেরতস ১২-২৭ 
 
হলে ুেবগয়ধল হধরয় মনদধল 
ওধলধস ধনধল্লধস এন ুমাডুে 
পকলসগল ুঅেনংধিপূবজগবলংদ ুপনবনেধুতসরু 
হলিরানজু তসাবন সে 
থলগলধল পনধলধসদ্দ ুধনিং 
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 ল ভকুধতস সুজ~নান ভাগ্য়ে পকাটু্ট সংগতসপ ১২-২৮ 
 
পদাষগংিধেদরূ নানা 
পেষিারক ঈ জগত্রয় 
পপাষক পুরাতসন পুরুষ পুরুহূতস মখুধেনতুস 
পশষের পধরয়ংক শয়ন ধে 
ভীষণ ধপ্রয় ধেজয়সখ সং 
পতসাষেধডসুে সুজনধরসাথথগল পূগরধস ১২-২৯ 
 
শ্রীমহীবসধেতস পদাংেজু 
ভূম সদ্ভগক্তকলভ্য় ধপ 
তসামহাদ্য়মরাসুরাধ তস পাদ পংবকজ 
োম োমন রাম সংসা 
রামবয়ৌষি পহ মমকুল 
স্বাধম সংগতসবসনল ুেংবদাদগুেন ুকরুণাল ু১২-৩০ 
 
দনজু ধদধেজবরাধলদ্দ ুঅেরে 
রনসুধরধস কমগল মাল্পন ু
জননমরণাদ্য়ধখলবদাষধেদরূ এবমাডবন 
জধনসুেন ুজীধেসুে সংর 
অবণয় মাডুেবনল্ল কালধদ 
িনে কাধয়ধদহ সপনংতসধনধমত্ত োংিেন ু১২-৩১ 
 
ধেসরুহািাগসধদ তসানদু 
ধয়সল ুে ইঅংগল পনলল ুপস 
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ধরসুেধুেবলবয়াল ুঅস্তধমসল্লবল্ল লীধনপে ু
শ্বসন মখু্য়মরাংতসরাত্মক 
পনাশবদাধলরুধতসপ্পে ুঈ জগত্রয় 
েধসবরাধলংধেবট্টল্ল কমে পতসাপ পনাল্পধরবগ ১২-৩২ 
 
ধত্রভুেগনকারাধ্য় লমী 
সুভুজয়ুগলাধলংধগতসাংগ 
স্বভু সুখাত্ম সুেণেণ সুপণেরেহন 
অভয়দানংতসাক শধশস 
ধেভ ধনরংজন ধনত্য়দধল তসন 
গধভনধমসুেধরগীে সোথগল তসবডয়দবল ১২-৩৩ 
 
কধেগধলংদধল ধতসধলদ ুপ্রাতসিঃ 
সেন মধ্য়ংধদনেু সায়ম 
সেনগল ুেসু  ইদ্ররাধদত্য়বরাল ুরাধজসুে 
পেনবনাল ুক ইধতস জয় সুমায়া 
িেন মধূতসত্রয়ে ধ ংধতসধস 
ধদেসবেংোহুধতসগধলংদধ সুতস সুধখসুধতসরু ১২-৩৪ 
 
 তুসরধেংশত্য়ব্দ েসুবদ 
েবতসগবলাল ুপ্রদ্য়ুম্নধনপ্পনু 
 তুসিোধরংশধতসগলধল সংকষণাখ্য় 
হুতসেহাঅবনাধলহন ুমায়া 
পধতসয় ুহধদনারধিক িাধত্রং 
শধতস েরুষগলধলপ্পনাধদত্য়বনাল ুধসতসকায় ১২-৩৫ 
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পষাদবশাত্তরশতস েরুষদধল 
পশাডবশাত্তরশতস সরুূপধদ 
রীধডসুে েসু ইদ্রাধদত্য়বরাল ুসধতসসধহতস 
ব্রীডধেল্লবদ ভধজপ ভক্তর 
পীধডসুে দধুরবতসৌঘগল দ ূ
পরাধডসুতস েধলয়ধল ধেডবদ পনলধসপ্প ভয়হাধর ১২-৩৬ 
 
মরূধিক এংভতু্ত সহগস্র 
নরূু ইপ্পবত্তধনপ রূপধদ 
পতসারুধতসপ্প ধদোধনশাধিপবরালবগ ধনত্য়দধল 
ভারতসী প্রাণবরালধগদ্দ ুধন 
োধরসুতস ভক্তর দধুরতস ধহং 
কার ধনিন প্রথম রূপধদ ধপতস ইগলবন পপাবরে ১২-৩৭ 
 
েধুদ্ধ পূেক উত্তবমাত্তম 
শুদ্ধ ঊণাংেরে পংকবদা 
লধদ পতসবগয়ল ুপলপোগুেবুদ পরীইসল ু
পদ্মনাভন ুসেজীেবরা 
ধলদ্দবরন ুগুণত্রয়গধলং 
েদ্ধনাগুেবনবনা ধনত্য় সুখাত্ম ধ ন্ময়ন ু১২-৩৮ 
 
সকল পদাষধেদরু শধশ পা 
েক সহস্রানংতস সূয়থ 
প্রকর সধেভগাত্র লকুমীকলত্র সুরধমত্র 
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ধেখনসাংডবদাধলপ্প ব্রহ্মা 
দ্য়ধখল প তসনগণবক তসাবন 
সখবনধনধসবকাংডকুটিলাত্মকধনপ্পনেরংবতস ১২-৩৯ 
 
পদশবভদগলধল্ল ইপ্পা 
কাশবদাপাধদয়ধল প তসন 
রাধশবয়াল ুপনবলধসপ্পনব্য়েিানদধল ধনরুতস 
শ্রীসধহতস সেত্র ধনরো 
কাশ পকাডুেংদদধল পকাডুতস ধন 
রাবশয়ধল সোংতসরাত্মক পশাধভসুে সখুদা ১২-৪০ 
 
শ্রীধেরীং াদ্য়মরগণ সং 
পসধেতসাংধি সবরাজ ঈ জড 
জীেরাধশগবলালবহারবগ পনধলধসদ্দ ুধনত্য়দধল 
সােকাশন ুএধনধস তসে ক 
পলেরবদাধলধিটু্ট সলহুে 
পদে পদেধকরমণ দানেহরণ ধজতসমরণ ১২-৪১ 
 
মাস ওংদবক প্রধতসধদেসদধল 
শ্বাসগল ুঅহেস  ো 
ধরংশধতস সহস্রাধিকারু সুলক্ষ সংবখ্য়য়ধল 
হংস নামক হধরয় পষাডশ 
ঈ শতসাব্দধদ ভধজবস ওধলে দ 
য়া সমদু্র কুব লবগাধলদংদদধল ধদনধদনধদ ১২-৪২ 
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থলূবদহবদাধলদ্দ ুেরুষবক 
এলধিক এপ্পতু্ত লঅদ 
পমবল এপ্পত্তারু সাধের শ্বাস জপগলন ু
গাধলবদেন ুকরুণদধল ঈ 
পরল ুপলাকবদাললু্ল প তসন 
জালবদাল ুমাডুেন ুধত্রজগি্য়াি পরমাি ১২-৪৩ 
 
ঈবররদ ুপদহগবলাধলদ্দ ুস 
মীরবদেন ুশ্বাস জপ না 
নরূধিকোধগপ্প এংভত্তারু সাহস্র 
তসা রধ সুেন ুধদেস ওংদবক 
মরূুধেি জীেবরালধগদ্দ ুখ 
রাধর করুণােলধেবদংতুসবটা পেনরায়বনাল ু১২-৪৪ 
 
শ্রীিে জগোথধেঠলন ু
তসা দয়ধদ েদনবদাল ুনধুডবদা 
পাধদয়ধল না নধুডবদনল্লবদ পকধল েিুজনরু 
সািুধলংগ প্রদ₹হকরু ধন 
পষধিধসদবরনহুদ ুএেপ 
রািবেধনদবরালবগ পপল্বদু ুধতসধলদ পকাধেদরু ১২-৪৫ 
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