
নাম স্মৰণ সংধি 
 
হধৰকথাম ইতসসাৰ গুৰগুল 
কৰণুধদংদাপধনতুস পপলৱুে 
পৰম ভগেদ্ভক্তধৰদনাদৰধদ পকলেুদু ু
 
মক্কলাধিসুোগ মিধদৱ া 
লক্কৰধদ নধলোগ হ  প 
ল্লধক্ক গজ পমাদলাদ োহনগৱলধৰ পমৱৰোগ 
ধিকু্কোগাকধলসুতসধল পদ 
েধকতসন ন পনৱনেধুতসহ নৰ 
ধসক্কন ু মদতূসধৰৱগ আোেধল্ল পনাধিদৰ ু১৩-১ 
 
সধৰতুস প্ৰেহগলধল্ল ধদৱ াং 
িৰধদ পুত্ৰাধদ ধল হষা- 
মষ ধেস্ম ইধতসধ ংদলাগধল ওৱে িাৱদদৰদ ু
হধৰ হৰী হধৰৱ ংি এৰি 
অৰ নধুিদ মাত্ৰদধল দধুৰতসগ 
ধলৰৱদ পপাপুে ুতূসলৰাধিৱ ালনল পপাক্কংৱতস ১৩-২ 
 
মলগুুোগধল এলেুাগধল 
কুধলতুস মাতসািুতসধল মৱনৱ াল ু
পকলসগল মািুতসধল মমৱদাৱলোগ পমলেুাগ 
কলষুদৰূন সকল ঠাধেধল 
ধতসধলৱ  তসত্তন্নামৰপূে 
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িধল ধলপ্পন ুওংদৱৰঅণ ধিট্টগলনেৰ ১৩-৩ 
 
আে কুলদেনাদৱৰধন 
ন্নাে পদিৱদাধলদ্দৱৰধন 
ন্নাে কমে মািৱলধনন্নাে কালদধল 
শ্ৰীেৰন সেত্ৰদধল সং 
ভাধেসুতস পূধজসুতস পমাধদপ 
পকাধেদধৰগুংৱেৱনা ভ দুুঃখাধদ দ্েংদ্েগল ু১৩-৪ 
 
োসুৱদেন গুণসমুদ্ৰৱদা 
ধলস িল্লে ভেসমদু্ৰা 
 াসধেল্লৱদ দােুেনু শ্ৰীঘ্ৰদধল জগৱদালৱগ 
পিসৰৱদ দধুেষ গল অধভ 
লাৱষ ধল িললেুে নানা 
পেষগলননভুধেপ ভধক্তসুমাগ কাণদৱল ১৩-৫ 
 
স্নান জপ পদোচৱন ু ৱ া 
খ্ ান ভাৰতসমখু মৱহাপপু 
ৰাণ কৱথগল পপধল পকধলদৱৰন ুধদনধদনধদ 
জ~নানকৱমংধদ্ৰ গধলংৱদ 
পনন ুমািুে কমগল ু
লমীধনোসন পূৱজৱ ংদধপসদ মানেনু ১৩-৬ 
 
পদেগংৱগৱ াললু্লেৱগ দধুৰ 
তসােধলগলংুৱে ধেচাধৰৱস 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



পােগুল ভ েংুৱে ধেহগাধিপন মংধদৰধদ 
জীেকতস ইত্ৱেেন ুমৱৰদ ুপ 
ৰােৱৰিৱন কতস ইৱেংদধৰ 
দাে কমে মাধিদৰ ুপলধপসে ুকমগল ু১৩-৭ 
 
এন ুমািুে  পুণ্  পাপগ 
লাৱন মািুৱেৱনংিেুািম 
হীনকমৱক পাত্ৰ না পুণ্ ৱক্ক হধৰৱ ংি 
মানেন ুমধ্ মন ুদ্েংদ্েৱক 
শ্ৰীধনোসৱন কতস ইৱেংদ ুস 
দানৰুাগধদ পনৱনদ ুসুধখসুেৱন নৱৰাত্তমন ু১৩-৮ 
 
ঈ উপাসৱনগগেধৰৱলৱ াল ু
পদেৱতসগলল্লদৱল নৰৰ 
ল্লাে িৱগধ ংদাদধৰেৰৱচৱন ু হধৰ পূৱজ 
পকেল প্ৰধতসৱমগৱলধনপৰ ুৰ 
মাধেৱনাদৱগ ইেৰনগু্ৰহ 
পে েৰানগু্ৰহৱেৱনসুেদু ুমকুুধতস প াগ্ ধৰৱগ ১৩-৯ 
 
তসনৱুে নাৱনংিেুন ুসধতসসুতস 
মৱন িনাধদগৱলন্নৱদংিেু 
দ্ ুনধদ পমাদলাদদুকগৱল সত্তীথৱেংিেুন ু
অনল পলাহাধদ প্ৰতসীকা 
চনৱে পদেৰ পূৱজ সুজনৱৰ 
মনজুৰহুৱদংিেুন ুপগাখৰৱনধনপ িিুধৰংদ ১৩-১০ 
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অনল পসামাৱকংদ ুতসাৰা 
েধন সুৰাপগ মখু্  তসীথগ 
লধনল গগন মনাধদ ইংধদ্ৰ গধলৱগ অধভমাধন 
এধনপ সুৰৰ ধেপধিতসৰ সন 
মনধদ ভধজসদধলপ্পেৰ পা 
েনে মািৰ ুতসে পুৱজ  মাধিদৰ ুসধৰৱ  ১৩-১১ 
 
পকংি কাণৱদ মধুট্টদৰ ুসধৰ 
কংিু মটু্টল ুদধহসধদপ্পৱুদ 
পুংিৰীক দলা াতসাঅন ধেমলপদপদ্ম 
িংিুধণগৱলংৱদধনপ ভক্তৰ 
ধহংিুৱনাধিদ মাত্ৰদধল তসন ু
ধদংিু পগিধহদ নৰন পােন মাল্পৰাঅণধদ ১৩-১২ 
 
ঈ ধনধমত্ত পুনুঃ পুনুঃ সু 
জ~নাধনগল সহোস মািু কু 
মানেৰ কূিাদধদৰু পলৌধককৱক মৰলুাধগ 
মেনৱতস াংসগন সে 
স্থানদধল তসন্নাম ৰপূে 
পিধনসুতস সংচধৰসু ইতসৰাৱলাচৱন  ধিটু্ট ১৩-১৩ 
 
ঈ নধলন জাংিৱদাল ুসে 
প্ৰাধণগৱলাধলদ্দনেৰতস ধে 
জ~নানম  ৱ াপাৰগল মািুেন ুধতসধলসদৱল 
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এন ুকাণৱদ সকল কমগ 
লাৱন মািুৱেৱনংি নৰন ুকু 
প াধন ঐদেু কতস ই হধৰ এংদেৱন মকু্তনহ ১৩-১৪ 
 
কধলমলাপহৱলধনসুধতসহ িাং 
পিাৱলৱ ালৱগ সংচধৰধস িদকুুে 
জলচৰ প্ৰাধণগল ুিল্লৱে তসীথ মধহৱম নু 
হলে ুিৱগ ধল হধৰ  কৰণুা 
িলধদ িধল্লদৰাদ ব্ৰহ্মা 
ধনল ধেৱষিাদ্ মৰৰধৰ ৰনংতসনমলগুণ ১৩-১৫ 
 
শ্ৰীলকুমীেল্লভন ুহ ইত্ৱকী 
লালজৱদাধলদ্দধখল পচতসন 
জালেন ুপমাধহসেু ধত্ৰগুণধদ িদ্ধৰনু মাধি 
স্থলূকমধদ ৰতসৰ মাধি সু 
লীৱলগল ধতসধলসদৱল ভেধদ কু 
লালচক্ৰদ পতসৰধদ ধতসৰধুগসুধতসহন ুমানেৰ ১৩-১৬ 
 
পেদিাস্ত্ৰ ধেচাৰগগদ ুধন 
পষি কমে পতসাৱৰদ ুধনত্ৱ ধদ 
সািুকমে মাল্পধৰৱগ স্েগাধদসুখেীে 
ঐধদসুে পাধপগল ধনৰ ে 
পখদৱমাদ মনষু্ ধৰৱগ দ ু
োধদগধলগংিংতসমধদ মহদ:ুঃুঃখগলনধুণপ ১৩-১৭ 
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ধনগুৱণাপাসকৱগ গুণ সং 
সগ পদাষগলী ৱদৱল অপ 
েগদধল সুখধেতু্ত পাধলসুেন ুক ইপাসাংদ্ৰ 
দগুমন ুএংৱদধনপ মত্ৰধে 
দ্ ৱগ ধত্ৰগুণাতসীতস সংতসতস 
স্েগ ভূ নৰকদধল সংচাৰেৱন মাধিসুে ১৩-১৮ 
 
মেূৱৰালধগদ্দৰ ুসধৰৱ  সুখ 
পনােগুল ুসংিংিোগে ু
পােনৱক পােন পাৰাত্ৱপৰ পুণসুখেধনধি 
ঈ েনৰহুভোংিৱদাল ুস্েক 
পলেৰ তসদাকাৰ মাধি প 
ৰােৱৰি চৰাচৰাত্মক পলাকগল পপাৱৰে ১৩-১৯ 
 
অধনধমত্ত ধনৰংতসৰ স্ো 
িীন কতস ইত্ৱেেনু মৱৰৱদ 
পনন ুমািুেৱুদল্ল হধৰ ওলৱহাৰৱগ নৱলধসদ্দ ু
তসাৱন মাড্েৱনংদধৰদ ুম 
দ্দাৱন ংদধদ সংচধৰস ুপে 
মানেংধদতস ওংদৱৰঅণ ধিট্টগল ধনন্ন ১৩-২০ 
 
হলে ুকমে মাধি পদহে 
িলধলসৱদ ধদনধদনধদ হ ইদ া 
মলসদনধদ ধেৰাধজসুে হধৰমধুতস ৱন ভধজসু 
ধতসধলেদী পূজাপ্ৰকৰণে 
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ফল সুপুষ্পাৱগ্ৰাদক শ্ৰী 
তুসলধসদলেধপসল ুওৱপ্পান ুোসুৱদে সদা ১৩-২১ 
 
িৰধণ নাৰা ণন ুউদকধদ 
তুসধৰ নামক অধিৱ াল ুসং 
কৰষুণাৱহ  ো ুগ প্ৰদ্ ুম্ননধনৰদু্ধ 
ইৰধুতসহন ুআকািৱদাল ুম ূ
পৰৰিু ৰপূে িধৰধস ভূতসগ 
কৱৰসুেন ুতসন্নামৰপূধদ প্ৰজৰ সংগতসপ ১৩-২২ 
 
ঘনগতসন ুতসানাধগ নাৰা ণন ুতসন্নামদধল কৱৰসুে 
েনদ গৱভাদকধদ পনলধসহ োসুৱদে সদা 
দ্েধন ধসধিল ুসংকষণন ুধমং 
ধচৱনাল ুশ্ৰীপ্ৰদ্ ুম্ন ে ইধি  
হধনগৱলালগধনৰদু্ধধনপ্পনু েৰষুৱনংৱদধনধস ১৩-২৩ 
 
গ ইহ কুতুসংি িনাধদগল সন্নহগলুল্লেৰাধগ ধেধহতসা 
ধেধহতস িম সুকমুগল ধতসধল দৱল ধনত্ৱ দধল 
অহৰ মমথনু ধনৱদ্ৰৱগালগা 
ধগহৰ ুসেপ্ৰাধণগলু হ ই 
দ্গহুধনোধস  নধৰ দৱল ভেৱদালৱগ িললেুৰ ু১৩-২৪ 
 
পজৱি ধৰংৱদািগূধি ৰাধজসু 
তসিধেৱ ালধগপ্পন ুসদা পগাজাধদ্ৰজন ুএধনধস 
উিুপধনংদধভে ইধধ্িগল তসা 
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পকািুতস পইম ইগাধহগল কা 
পৰািল কােন ুতসত্তদাৱহ নাধগ জীেৰন ু১৩-২৫ 
 
ধেধপনৱদাল ুসংতসধ সুেন ুকা 
শ্ ধপ নৱলদে স্থলগলধল সেত্ৰ পকিেন ু
খপধতস গগনধদ জলগলধল মহ 
িফৰনামক ভক্তৰন ুধন 
ষ্কপেধদংদধল সলহুেন ুকৰণুাল ুধদনধদনধদ ১৩-২৬ 
 
কাৰণাংতস াধম স্থলূে তসাৰ ৱ াপ্াংিাধদ ৰপূক 
সাৰ শুভ প্ৰধেধেক্তনংদ স্থলূ ধনস্সাৰ 
আৰ ুৰসগলনধপসল্পধৰ 
গী ৰহস্ ে পপলৱদ সদা 
পাৰমধহমন ৰপূগুণগল পনৱনদ ুসুধখসুধতসৰ ু১৩-২৭ 
 
জলগৱতসািুপনমল ধিংিে পমলৱুেৱেংিধতস হৰষুধদংদধল 
জলচৰপ্ৰাধণগল ুধনত্ৱ ধদ  ত্নগগেংৱতস 
হলিৰানজু পভাগ্ ৰসগল 
পনৱল নধৰ ৱদ পূধজসুতস হং 
িধলসুেৰ ুপুৰষুাথগল সত্ৱকুলজৰাৱেংদ ু১৩-২৮ 
 
পদে  ইধষ গংিে ধপতস ই নৰ পদে মানে দনজু পগাজ খ 
ৰাধে পমাদলাদধখল পচতসন পভাগ্ ৰসগলনু 
 ােদে েগৱলালধগদ্দ ুৰ 
মােৰন ুস্েীকধৰপ  াে 
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জ্জীেগণৱক্ক স্েৱ াগ্  ৰসগলনী ৱনংৱদংদ ু১৩-২৯ 
 
হৰৱেগলনীিাধি কাংচন 
পৰটি পলািাধদগল ুসমৱেংদধৰতুস ধনত্ৱ দধল 
পুৰেুগভাংৱিাদৰন ুস 
ত্ৱপুৰেুৱনংৱদধনৱসল্লৱৰালধগ 
দ্দৰুেুুকমে মাল্পৱনংদধিগধিৱগ পনৱনেধুতসৰ ু১৩-৩০ 
 
িুঃঊতসলধদ জনৰগুল ুমমক মাতুসগলনাধিদৱৰ সধহসৱদ 
ঘাধতসসুেৰধতসৱকাপধদংদধল এচ্চধৰপ পতসৰধদ 
মাতুসলাংতসক জাৰ পহ নে 
নীতসৱচাৰৱন এন্নল ুতসন্ন ধন 
পকতসনৱদাধলট্টেৰ সংগতসসুেন ুকৰণুাল ু১৩-৩১ 
 
হধৰকথাম ইতসসাৰধেদ ুসং তসৰ ুসদা ধচত্তধ সুেদু ুধন 
ষু্ঠধৰগধলৱগ ধপশুনধৰগৱ াগ্ ধৰদন ুপপলদৱল 
ধনৰতুস সদ্ভধক্ত ধল ভগে 
চ্চধৰৱতসগল পকাংিাধি ধহগু্গে 
পৰম ভগেদ্দাসধৰৱগ ধতসধলসুেদু ুঈ ৰহস্  ১৩-৩২ 
 
সত্ৱ সংকল্পন ুসদা এ ধনতু্তৱদ পুৰষুাথৱেংদধৰ 
দত্ৱ ধিক সংৱতসাষদধল পনৱনেতু্ত ভুংধজসুেদু ু
ধনত্ৱ সুখসংপূণ পৰম সু 
হ ইত্তম জগন্নাথধেঠ্ঠল 
িধত্তধস ভোংিধুি  ধচত্ৱসুখ ৱ ধক্ত পকািুধতসপ্প ১৩-৩৩ 
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