
উদাত্তানদুাত্ত সংধি 
 
হধিকথাম্র্ ইতসসাি গুরুগল 
করুণধদংদাপধনতুস পপলবুে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদনাদিধদ পকলেুদু ু
 
হধিয়ু পংচাশদ্বিণ সু 
স্বি উদাত্তনদুাত্ত প্রচয় 
স্বধিতস সংধি ধেসগ ধেংদগুবলালবগ তসদ্বাচ্য় 
ইরুে তসত্তন্নামরূপগ 
লধিতুসপাসনগগেধিবলবয়াল ু
সুিবি সধি নিিল্ল অেিাডুধেবদ পেদাথ ৯-১ 
 
ঈশনধল ধেজ~নান ভগে 
দ্দাসিধল সদ্ভধক্ত ধেষয় 
ধনিাবশ ধমথ্য়াোধদয়ধল প্রবদ্বষ ধনত্য়দধল 
ঈ সমস্ত প্রাধণগলধল ি 
পমশধনহবনংদধিদ ুঅেিধভ 
লাবষগল পুিগয়সুেবুদ মহয়জ~ন  হধিপূবজ ৯-২ 
 
ধিদশ একাত্মকবনধনধস ভূ 
উদক ধশধিবয়াল ুহতু্ত কিণধদ 
অধিপবিধনসুে প্রাণমখু্য়াধদত্য়বিালু পনবলধস 
ধেধদতসনাধগদ্দনেিতস ধনি 
েধিকমধহমন ুসকল ধেষয়ে 
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ধনিননামক সংকরুষণাহ্বয়ন ুস্বীকধিপ ৯-৩ 
 
দধহক দদধশক কাধলকিয় 
গহন কমগলংুটু ইদবিাল ু
ধেধহতসকমগলধিতুস ধনষ্কামকন ুনীনাধগ 
ে ইহধতসনামক ভািতসীশন 
মধহতসরূপে পনবনদ ুমনদধল 
অহিহভগেংতসগধপসু পিমভকুধতসয়ধল ৯-৪ 
 
মরূু ধেি কমগবলালবগ কং 
সাধি ভাগে হয়েদন সং 
পপ্রিকন ুতসানাধগ নেরূপংগলন ুিধিধস 
সূধিমানেদানেবিাল ুধে 
কাি শনূ্য়ন ুমাধড মাধডধস 
সািবভাক্তন ুস্বীকধিধস পকাডুধতসপ্প জীেধিবগ ৯-৫ 
 
অনল পক্বেগগধসদন্নে 
অনলবনাল ুপহাধমসুে পতসবিদং 
তসধনধমবষশন ুমাধড মাধডধসদধিল কমগল 
মনেচন কায়দধল ধতসধলদন ু
ধদনধদ পকাডু শংধকসবদ ে ইধজনা 
দন সদা দকবকাংডু সংতসধয়সুেন ুতসন্নেি ৯-৬ 
 
কুদবুি োলদ পকাবনয় কূদল 
তুসধদধেভাগে মাধড শতসধেি 
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েদবিাবলাংদন ুনরূু ভাগে মাডবলংধতসহুবদা 
ধেধিভোধদ সমস্থ ধদধেজি 
পমাদলমুাধড তস ইণাংতসজীেবিা 
লধিক ন্য়ূনবতসধয়ল্লবেংধদগু জীেপিমাণ ু৯-৭ 
 
জীেনংগুষ্টগ্র মরূুধতস 
জীেনংগুট মাি মরূুধতস 
জীেনপ্রাবদশ জীোকাি মধুতসগল ু
এেমাধদ অনংতসরূপধদ 
য়ােদেয়েগবলাল ুব্য়াধপধস 
কাে করুণালগুল পদেন ুঈ জগিয়ে ৯-৮ 
 
ধেংে জীোংগুষ্ট মািধদ 
ইংেবুগাংধডহ সেবিাল ুসূ 
মংেিধদ হ ইত্কমলম্য়ধনোধসবয়ংবদধনধস 
এংেিীতসবগ পকাধেদরু ধে 
শ্বংভিাত্মক প্রাজ~ন ভক্তকু 
টুংধে সংগতসসুে ঈপধি েল্লভজকিনু ৯-৯ 
 
পুরুষনামক সেজীেবিা 
ধলরুে পদহাকািরূপধদ 
কিণধনয়ামক হ ইষীকপধনংধরিয়য়ংগলধল 
তুসধিয়নামক ধেশ্বতসা হ 
পন্নিডু পেিলধুলদ্দতু্তমাংগধদ 
এিডধিক এপ্পতু্তসাধেি নাধডবয়ালধগপ্প ৯-১০ 
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ব্য়াপকন ুতসানাধগ জীে স্ব 
রূপবদহদ ওলবহািবগ ধন 
পলপনাধগহ জীেক ইতসকমগলনাচধিধস 
শ্রী পবয়াজভবেিধিংদ প্র 
দীপেণ সুমধূতস ম্য়গ 
তসা পপাবলে ধেশ্বাধদরূপধদ পসবেগকবগালতুস ৯-১১ 
 
গরুড পশষ ভোধদ নামে 
িধিধস পেন স্বরূপ পদহধদ 
কিণধনয়ামকন ুতসানাধগপ্প হধিয়ংবতস 
সিধসজাসন োধণ ভািধতস 
ভিতসধনংবদাডগূধড ধলংগধদ 
ইরুধতসহরু ধমক্কাধদবতসয়ধিধগল্লোস্থান ৯-১২ 
 
জীেনবক তুসষদংবতস ধলংগে ু
সােকাশধদ পপাংধদ সুত্তল ু
প্রােিণরূপদধল ইপ্পদু ুভগেধদবেয়ধল 
পকেল জডপ্রক ইধতস ইদকধি 
পদেবতসয়ু মহলকুধম পয়ধনপল ু
আ ধেিবজয় স্নানপধিয়ংতসিধদ হধত্তহুদ ু৯-১৩ 
 
আিধিকদশকবলগললু্ল শ 
িীিেধনরুদ্ধগল ম্য়ধদ 
পসধি ইপ্পে ুজীে পিমাোধিকদ্বয়েু 
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োিদংদধদ দানেিনধতস 
দিূগগসুে শ্রীজনাদন 
মরূু গুণবদালধগপ্পবনংধদগু ধিে ইতুসবেংবদধনধস ৯-১৪ 
 
রুরিয়বমাদলাদমিধিবগ অধন 
রুদ্ধ পদহবে মবনবয়ধনসুেদু ু
ইদ্দ ুপকলসে মাডিধল্লংধদত্ত স্থলূদধল 
কু্রদ্ধিল ধদধেজরু পিস্পি 
স্ফধিধয়ংদধল দ্বংদ্বকম স 
ম ইধদ্ধগলনাচধিসুেরু প্রাবণশনাজ~পনয়ধল ৯-১৫ 
 
মধহবয়ালবগ সুএিতসীথধদ 
তুসধহন েরুষ েসংতসকালধদ 
দদধহক দদধশক কাধলকিয় িমকমগল 
দ্রুধহণ পমাদলাদমিবিল্লরু 
েধহধস গুণগলননুসধিধস  স 
ধন্নধহতসিাধগবদ্দল্লবিাল ুমাডুেরু ব্য়াপি ৯-১৬ 
 
পকশ সাধসিধেি ধেভগভাগে 
দগসবলধনতসধনধতসহ সুষুম্নেু 
আ ধশিাংতসধদ ব্য়াধপধসহুদী পদহম্য়দধল 
আ সুষুম্নবক েজ্রকায় প্র 
কাধশনী দেদ্য়ুধতসগধলহে ুপ্র 
পদশদধল পধিমবক উত্তি পূে দইণবক ৯-১৭ 
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আ নধলনভে নাধডবয়ালবগ ধি 
পকাণচক্রে ুইপ্পদুধল্ল ক ই 
শান ুমংডল ম্য়গন ুসংকরুষনাহ্বয়ন ু
হীন পাপাত্মক পুরুষন দ 
হনগগসুতস ধদনধদনধদ ধে 
জ~নানময় শ্রীোসুবদেন ুঐধদসুে করুধণ ৯-১৮ 
 
ম্য়নাধডয় ম্য়দধল হ ই 
ত্পদ্মমলূধদ মলূপধতস পদ 
পদ্ম মলূলদধলপ্প পেনন পাদমলূদধল 
পপধদ্দবকাংধডহ জীে ধলংগধন 
রুদ্ধ পদহ ধেধশষ্টনাধগ ক 
পধদ পমাদলাদমিবিল্লরু কাদবুকাংধডহরু ৯-১৯ 
 
নালম্য়দধলপ্প হ ইত্কী 
লালজবদাধলপ্পষ্টদলধদ কু 
লাল চক্রদ পতসিধদ চধিসুে হংসনামকনু 
কালকালগলধল্ল এবদদবস 
পালকি দকবসবেবগালতুস ক ই 
পাল ুঅেিধভলাবষগল পূগিধসবকাডুধতসপ্প ৯-২০ 
 
োসোনজু পিণকুাত্মজ 
দাশিধথ ে ইধজনাদনমল জ 
লাশয়ালয় হয়েদন শ্রীকধপল নিধসংহ 
ঈ সুরূপধদ অেিেি সং 
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পতসাষ পধডসুতস ধনত্য়সুিময় 
োসোধগহ হ ইত্কমলবদাল ুধেংেবনংবদধনধস ৯-২১ 
 
সুিপনালয়গকধদবদাবড মন 
পেিগুেদু ুসত্পুদয়মাগধদ 
েিল ুেধন্হয় মবনবগ ধনরিয়ালস্য়হধসতস ইবষয়ু 
তসিধণতসনয় ধনবকতসনধদ সং 
ভধিতস পকাপাবটাপ পতসারুে 
দিধেবদািন ুধনি ইধতসয়ধল েবি পাপগল  মাল্প ৯-২২ 
 
েরুণনধল্ল ধেবনাদ হাস্য়ে ু
মরুতসবনাল ুগমনাগমন ধহম 
কি িনাধিপিধল্ল িমদ েধুদ্ধ জধনসুেদু ু
হিন মংধদিদধল্ল পগা িন 
িিধণ কন্য়াদানগল ুওং 
দবিঘধলবগ তসবডয়দবল পকাডুধতসহ ধচত্ত পুটু্টেদ ু৯-২৩ 
 
হ ইদয়বদালবগ ধেিধক্ত পকসি 
পকাদবগ স্বপ্ন সুষুধি ধলংগধদ 
মিুহ কধণবকয়ধল্ল েবি জাগ্রধতসয়ু পুটু্টেদু ু
সুদরুশন পমাদলাদ অষ্টা 
য়ুিে ধপধডদ ুধদশাধিপধতসগল 
সদনদধল সংচধিসুতসী পধি েধুদ্ধগল পকাডুে ৯-২৪ 
 
সূিনামক প্রাণপধতস গা 
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য়ধি সংপ্রধতসপাদ্য়নাগী 
গািবদাল ুপনবলধসিল ুধতসধলয়বদ কংদকংডধল্ল 
িাধিবয়াল ুসংচধিধস পুি ক 
লি সধহতসনধুদনধদ তসীথ 
এিয়াবিয় মাধডবদে ুএংবদনতুস ধহগু্গেরু ৯-২৫ 
 
নািধসংহস্বরূপবদালবগ শ 
িীিনামধদ কধিধসেন ুহধদ 
নারু কবলগললু্ল ধলংগধদ পুরুষনামকনু 
পতসারুেন ুঅধনরুদ্ধবদাল ুশাং 
তসীিমণধনরুদ্ধ রূপধদ 
পপ্রধিসুে প্রদ্য়ুম্ন স্থলূকবলেিবদাধলদ্দ ু৯-২৬ 
 
পমাদল ুত্বক্চমগলু মাংসে ু
রুধিিবমবদামজ্জেধস্থগ 
ধলদবিালবগ এবকানপংচাশন্মরুদ্গণেু 
ধনিন ধহংকািাধদ সামগ 
অদি নামধদ কবিসুবতসাংভ 
ত্তধিক নাল্ববত্তধনপ রূপধদ িাতুসগবলাধলপ্প ৯-২৭ 
 
সি িাতুসগবলাল পহািবগ সং 
তসি পলাহগনাধিয়ংদধদ 
সি সামগধনপ্প অন্নময়াধদ পকাশবদাল ু
ধলিনাগবদ তসত্তদাব্হয় 
কু্লিবভাগে পকাডুতস স্বপ্ন সু 
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ষুধি জাগ্রবতসয়ীে দতসজস প্রাজ~ন ধেশ্বাখ্য়া ৯-২৮ 
 
তসীধেবকাংধডহেধল্ল মজ্জ ক 
পলেিধদ অংগুধলয় পেদ 
ঠাধেনধল মনূ্নরূু অিেবত্তধনপ ধিস্থলধদ 
সাধেিদ এংভতু্ত রূপে 
পকাধেদরু পপলেুরু পদহধদ 
পদেবতসগবলাডগূধড ক্রীধডসুেন ুিমািমণ ৯-২৯ 
 
কীটবপশস্কধি পননধেধল 
কীটভােে পতসাবিদ ুতসদ্বতস 
পিটরূপেগনধদ আডুে পতসিধদ ভকুধতসয়ধল 
দকটভাধিয় ্য়ানধদংদ ভ 
োটধেয়নধতস শীঘ্রধদংদধল 
দাটি সারূপ্য়েন ুঐদেুিল্প জীধেগলু ৯-৩০ 
 
 ঈ পধিয় পদহবদাল ুভগে 
দ্রূপগল মবিয়দবল মনধদ প 
পদপবদ ভকুধতসয়ধল স্মধিসুতসধলপ্প ভকুতসিন ু
পগাপধতস জগন্নাথধেঠল স 
মীপগন ুতসানাধগ সংতসতস 
সাপবিাইয় মাধড পপাবিেনু এল্ল কালদধল ৯-৩১ 
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