
দত্ত স্ৱাতংত্ৰ্য় সংধি 
 
হধিকথামৃইতসাি গুৰুগল 
কৰুণধদংদাপধিতু পপলুৱৱ 
পিম ভগৱদ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলুৱুদ ু
 
কাৰুধণক হধি তৱনাধলপ্পা 
পাি স্ৱাতংত্ৰ্য় গুণধদ 
িািূৰু পতৱগদ ুসপাদ আৱিাংদধিক অিৱত্ত ু
িাধিধগত্ত ধৱৱৱ াডশাধিক 
িূৰু পাদত্ৰ্য়ৱ তন শ 
িীিৱদালগীপধি ধৱভাগৱ মাধড ধত্ৰ্পদাহ্ৱ ০১ 
 
সতয়ৱলাকাধিপৱিালৱগ ঐ 
ৱৱত্তিডু পৱমািৱিালু িা 
ল্ৱত্ত ুপমৱলংটধিক ধশৱৱিালধগট্টধিপ্পতু্ত 
ধিত্তৱ ংদ্ৰৱিাললদধিক দশ 
তত্ত্ৱমাধিগৱলধিপ সুিৱিালু 
হত্ত ুঈলিদধিল ীৱৱিাধলট্ট ধিিৱদয় ০২ 
 
কধলৱমাদলুৱগাংডধিল দািৱ 
পিালৱগ িাল্ৱলত্তদ ুঈ পধি 
ধতধলদপুাসৱি মাডু মৱিয়ৱদ পিম ভকুধতয়ধল 
ইৱলৱয়ালৱগ সংিধিসু লকুমী 
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ধিলয়িালাৱলংদ ুসৱ 
স্থলগলধল সংলতসুধতপ্পিু পগৱলয়িংদদধল ০৩ 
 
অৱধিপ স্ৱাধমত্ৱ িমৱ 
স্ৱৱশমাতয়ধিধগত্তু তা ম 
ত্তৱি মুিদধল িা কায়ৱ মাধডসুৱ পতিধদ 
কধৱধভিীধডত তন কৱলগল 
ধদধৱ  দািৱ মািৱৱিাধল 
ট্টধৱিত গুণত্ৰ্য়  কমৱ মাধড মাধডসুৱ ০৪ 
 
পুণয়পাপগলীৱতিধদ কা 
ৰুণয়সাগি পদৱদািৱ 
মািৱৱিাধলট্টৱি ফল ৱয়তয়াসৱৱি মাধড 
বনবধডসুৱ ভধক্তহীিি 
সনুতসুকম গল পতৱগদ ু
প্ৰপনধিৱগ পকাট্টৱি সুিবধডসুৱিু সুভু াৱ্হ ০৫ 
 
মাধণকৱ পকাংডংগধডৱয়ালধ  
ৱাি পকাত্তাপুৰু ি সমা 
িাি মাডুৱ পতিধদ দদতয়ৰু ধিতয়দধল মাল্প 
দাি য়জ্ঝ্িাধদগল ফল য়  
মাি তািপহধিধস অসমী- 
িীি সুিগল পকাটু্ট অসুিি মত্তিি ুমাল্প ০৬ 
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এণলাংিিিমলধকিণ ক্ৰৱমণ ৱৃধঢিয়লিধি পলাগি 
কাণৱগাডধদহ কত্তৱলয় ভংধগসুৱ পতিদংৱত 
দৱিৱতয়াংসগি মূধত 
িয়ািৱুল্ল মহাত্মধিৱগ সুজ্ঝ্িয়ািভক্থথয়াধিগলু 
ৱধিধস সুিৱ পকাডুধতহৱু ০৭ 
 
দত্ত স্ৱাতংত্ৰ্য় সংধি 
 িপিধিৱকয় পিাি পগৱলালু 
িিৱ কৱদায়ীৱয়লৱি 
ৱগুণগৱলধণসৱদ পপাৱিৱ পকাডধদৱি ধশইসুৱ পতিধদ 
অিুধিৱতাধিতকম কৃষ্ণা 
পণৱৱিল ুদকৱগাংডু তনি 
মৱিৱয়াধলট্টিংদপধডসুৱ মািৱািতি ০৮ 
 
অনদনাদন িামক 
মুন পপল্দ প্ৰকাি  ীৱৱিা 
লনৰূপ প্ৰৱৱশলগদৱিৱি ৱয়াপাি 
বনবডদৱল মাধড মাধডধস 
িিয়ধিৱিহুৱদংৱদধিধস দত্ৰ্ 
গুণয়ৱধ ত তত্তদাহ্ৱয়িাধগ কৱিসুৱিু ০৯ 
 
সধলল ধবংদ ুপৱয়াধিৱয়ালু বী 
ললু ধৱকািৱলিদবল্লুৱদ 
 লৱু তদ্ৰূপৱৱি ঐদৱুুৱদল্ল কালদধল 
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কধলমলাপহিধিসুৱ স 
ত্কুল ি কুকমগলু তা ধি 
ষ্কলু কমগলাধগ পুৰু াথগল পকাডুধতহৱু ১০ 
 
পমাগৱদালৱগ পমাগধৱটু্ট মুধদধস 
মগুধৱধিং ধবধগদধপ্প পেহধদ 
পতৱগদ ুতন স্থিগলুধণসুৱ  িধিয়ংদদধল 
অগধণতাত্মিু তন পাদা 
ব্জগল পিধিপ ভক্ত িধিৱগ 
প্ৰঘটকিু তািাধগ পসৌিয়গলীৱ সৱত্ৰ্ ১১ 
 
পতাধটগিু ভূধমৱয়ালু বী ৱ 
িাটৱবৱকংৱদিুত ধহতদধল 
পমাৱটধয়ং িীৱিধত্ত সধসগল সংলতসুৱংৱত 
পাটু বডদৱল  গধদ  ীৱি 
পঘাটকাসয়ি ুসৃধ ধস পয়াগয়ৱত 
দাটৱগাডদৱল সলুহুধতপ্পিু সৱকালদধল ১২ 
 
ভূধমৱয়ালু  লধৱৱি থৃ াথিু 
তা মৱিদ ুপমাগৱৱধত্ত এৱদদৱস 
পৱয়ামমংডলৱদালৱগ কাণৱদ ধমডুকুৱংদদধল 
শ্ৰীমৱিািম সৱংত 
য়াধময়াধগৱি ধতধলয়দিুধদি 
ভ্ৰামকৰু ভধ সুৱৰু ভকুধতয়লিয়ৱদৱৱতয় ১৩ 
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মুিয়ফল দৱকুংঠ মুিয়া 
মুিয়ফল মহিাধদৱলাকা 
মুিয়ফল দৱ ধয়কৱৱংদধিদধতভকুধতধয়ংদ 
িক্কসাধিয় ভধ সুতৱল ধি 
দুুঃিিাগু ধিিংতিধদ পমাৱি 
পপাক্কৱি ধবড ভক্তৱত্সল ভািতীশ ধপত ১৪ 
 
ৱয়াধিধয়ং পীধডত ধশশুধৱৱগ গু 
পডাদকৱ পিৱিদদুৱক ওউ 
 িৱতদ ুকুধডসুৱ তাধয়ৱয়াপাধদয়ধল সৱজ্ঝ্িয় 
বাদিায়ণ ভক্ত িৱক প্ৰ 
সাদৰূপকিাধগ ভাগৱ 
তাধদয়ধল পপধলদিু িমাথগৱল ফলৱৱংদ ু১৫ 
 
দূিদধল্লহ পৱত ঘিা 
কাি পতাপুদ ুপিাল্প  িধিৱগ 
সাৱিৱগয়য়ল ুসপৱয়াঘ্ৰগধলংদ ভয়ধৱহুদ ু
পগািতি সংসাি পসৌিয়া 
সািতিৱৱংদধিতু  ধিতয় ি 
মািমণিািাধিসুৱিদধিংদ বল্লৱৰু ১৬ 
 
পকসিঘটগল মাধড পবধসৱগ 
ধবধসৱলাধলৱট্টাণধগধসদিদ ুঘি 
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িসৱ তুংবলুবহুৱদ সৱস্ৱতংত্ৰ্ তাৱিংব 
পশু পিিৱিৱিিু মাল্পা 
িশি দাি োিকমগ 
পলাসধি পপাপুৱু বধিৱদ পদহায়াসৱৱি পকাটু্ট. ১৭ 
 
এিদ ুিীৱেগধলহৱু ভাুঃয়াম্থিৱৱধিপ িামিধল বুিধিম 
িধিথ ুিীধেথিাগু িীঘৱঢৱ গল ধবত্তু 
হধিৱয় সৱৱাথ্থম্ম েিােি পুৰু পূধ থপাি 
 ন্মািয়িধৱদূি সুিাথ্ম সৱগৱিম্িু স্মধিসুধথৰু ১৮ 
 
পহয়ৱস্তুগধলল্ল উপা 
পদয়ৱস্তুগধলল্ল িয়ায়া 
িয়ায় িমগধলল্ল পৱৱ াসূৱয় পমাদধলল্ল 
তাধয়তংৱদগধলল্ল কমলদ 
লায়তাঅৱগিল ুঈসুৱ 
কাধয়য়ংদধদ মুণুগৱগাডৱদ ভৱাধি দাধটসুৱ ১৯ 
 
মংদিাদৰু সধিৱয় পগাপী 
িংদি শ্ৰীমুৱদ্ৰগল িল 
ধৱংৱদ িধিসুত শ্ৰীতুলধসপদ্মাঅসিগলিু 
কংিিদ মিয়দধল িধিধস মু 
কুংদ শ্ৰীভূিমণ ধত্ৰ্ গ 
ৱৱংদয় সৱস্ৱাধম মমকুললদৱৱৱৱি পপাৱিৱ ২০ 
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প্ৰায়িিমদধদংদ  িধিৱগ 
িায়ক প্ৰভুৱৱংব পূৱধদ 
তাধয় পপাৱট্টৱয়াধলিলু প্ৰভুৱৱংৱদৱক কৱিয়ৱিলল 
কায় ধিনিু ধবটু্ট পপাগলু 
িায় িীৱিংবুৱ প্ৰভুত্ৱ প 
লায়িৱলিধদতু সমীপদধলদিদ ুপতাৰু ২১ 
 
ৱাসুৱদলৱকপ্ৰকািধদ 
ঈশৱিধিসুৱ ব্ৰহ্মৰুদ্ৰ শ 
িীশ পমাদলাদমিৱিল্লৰু দাসৱিধিসুৱৰু 
ঈ সুমাগৱ ধবটু্ট পসাহমু 
পাসৱিয় দগৱ িি পদহ  
দদধশক পেশগলু বিলৱৱিৱক ধবধডধসৱকাল ২২ 
 
আ পিব্ৰহ্মিধল ধত্ৰ্ গ 
ৱৱয়াপকত্ৱ ধিয়ামকত্ৱ 
স্থাপকত্ৱ ৱশত্ৱ ঈশত্ৱাধদ গুণগধলৱগ 
পলাপধৱলল্লক প্ৰকাি স্ৱ 
ৰূপৱৱধিপুৱু সৱকালধদ 
পপাপুৱল্লৱু  ীৱধিৱগ দাসত্ৱৱদাপাধদ... ২৩ 
 
ধিতয়িূতি ধিধৱকাি সুুঃঋথ্থম 
প্ৰণৱস্থ ৱৱণা 
ত্পধত্তকািণ ৱান্গ্মৱিাময় সামগািিত 
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দত্ত কধপল হয়াসয় ৰূপধদ 
পৃঠ পৃঠগ্ ীৱৱিালধগঢিু প্ৰৱধতসুৱিৱিৱি পয়াগয়ৱত কমৱিুসধিধস ২৪ 
 
শ্ৰুধথগলাথি মাথ ুধৱমলস্মৃধথগলাথি ধশৱে 
 ীৱ প্ৰথধথপ্ৰকৃধথগৱলিদ ুপ্ৰধথৱমগৱলধিধসৱকালুধথহৱু 
ইথি কমগৱলল্ল লেুমীপধথৱগ পূধ গৱলম্িু স্মধিসুথ 
িতুিধৱি পুৰু াঠগল পবদধিৰু স্ৱপ্নিধল ২৫ 
 
ভূথলাধিপিাজ্ঝ্িয়িািক িূথধিৱগ পসৱািুসািধদ 
পৱতিৱ পকাট্টৱি সংৱতাধ সুৱ পতিিংৱত 
মাতধিশ্ৱধপ্ৰয়িু পিম 
প্ৰীধতপুৱক সদ্গুণংগল 
গায়কি সংৱতা পধডসুৱধিহপিংগলধল  ২৬ 
 
দীপ ধদৱদধল কংডিাদৱড 
পলাপলগসুৱিাঅণ হধি স 
মীপদধল্লৱি িংদিাম সুিংদৱৱধিসুৱুৱু 
ঔপিাধিকৱল্ল সু িি 
পাপকমৱু পুণয়ৱধিপুদ ু
পাধপগল সত্পুণয়কমৱু পাপৱৱধিসুৱদ.ু ২৭ 
 
িিৱ সংপাধদসুৱ প্ৰদা 
ৱধণকিংদধদ পকাধৱদি মৱি 
মৱিগলধল সংিধিসু শাস্ত্ৰশ্ৰৱণৱগাসুগধদ 
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মিিলগদপুৱদধশসুত দ ু
 িি কূডাডধদৰু স্ৱপ্নধদ 
প্ৰণতকামদ পকাডুৱ পসৌিয়গধলহপিংগলধদ ২৮ 
 
কািক ধক্ৰয় দ্ৰৱয় ধৱভ্ৰম 
মূৰুধৱি  ীৱধিৱগ বহু সং 
সািধকৱু কািণৱৱধিসুৱুৱু এল্ল কালদধল 
দূি ওধডধস ভ্ৰামকত্ৰ্য় 
মাধিৱগালগাগদৱল সৱা 
িািকি ধিংধতসুতধলৰু সৱত্ৰ্ মৱিয়দৱল. ২৯ 
 
কিণকমৱ মাধডদৱি ধৱ 
স্মিৱণ কালধদ মাতুগধলগু 
ত্তিৱ পকাডৱদ সুম্মধিপ্পিু  াগিাৱৱস্থ 
কৰুধণসল ুৱয়াপাি মাডুৱ 
বিলু িালকৱৱস্থগলু পধি 
হধিসৱকালৱিতৱক স্ৱতংত্ৰ্িু তাৱিৱয়ংবুৱিু ৩০ 
 
য়ধুক্ত মাতুগলল্ল শ্ৰুধতস্ম ই 
তুয়ক্ত মাতুগধলৱু ধৱিাধিৱস 
মুধক্তধগৱু পসাপািৱৱধিসুৱুধৱ প্ৰধত প্ৰধত পদৱু 
ভধক্ত পূৱক পধঠসুৱৱধিৱগ 
ৱয়ধক্ত পকাডুৱ স্ৱৰূপ সুি প্ৰধৱ 
ধৱক্তিৱি মাডুৱিু ভৱভয়ধদংদ বহু ৰূপ ৩১ 
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শ্ৰীধৱধিি ধৱপাধহৱপশ সিীৱিাথ্মভৱাকশধশ 
ধিৱেৱঋধ গম্িৱধকনিধসঢি সািয়গণা 
পসধৱথপিাৱভা  থ্ৱথ্পািাৱলধিগলাি ভকুথি 
কাৱ কৰুণাসাম্ৰ লক্ষ্মীহৃঢকামুি িম্ৰ ৩২ 
 
আি₹হৱগথােভা াৱভিধিম্িধল কৱিয়লিিু 
ধিৱ িলগিৱৱলাধকসৱি ধবদৱুৱি ধৱৱৱধকগলু 
মািৱিু গুণ পপল্ৱ প্ৰাকৃথ ৱািৱিয়ু সধি পকধল 
পিমাহ্লািপদধিপ্পৱি ধিিম্থি বল্ল পকাধৱিৰু ৩৩ 
 
ভাস্কিি মম্দলৱ কম্দু িমস্কধিধস পমাধিসৱি পৱৱ ধি 
থস্কিি ুধিধম্িসল ুকুম্িহুৱি ধিৱাকিৱগ 
সম্সৃ্কথধৱিৱল্লম্িু কুহক ধথিস্কধিসৱলিহুিু ভধক্থথ 
পুিস্কিধি পকল্ৱধিৱগ ওধলৱিু পুষ্কিােসিা ৩৪ 
 
পধথথি কপালৱিালু ভাধগিধঠয়  লধৱৱি পপয়ৱৱধিপুৱি 
ইথি কধৱধিধমথ কুকাৱয়া শ্ৰাৱয় বুিধিম্ি 
কৃধথপধথ কঠাধন্গ্ৱথৱৱধিপ প্ৰাকৃথৱৱ থা সম্সৃ্কথৱৱধিধস 
সঢগধথয়িীৱুিু ভধক্থথপুৱক পকধল পপল্ৱধিৱগ ৩৫ 
 
পৱিশাস্ৰসয়ধুক্থথগ্ৰম্ঠগৱলাধি পকল্িৱিল্ল 
সম্থথসািুগল সহৱাস সল্লাপগলু পমািধলল্ল 
পমাি থীঠায়ি মথািুগ িািৱি কৰুণিধল 
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পপল্িিমািৱ  গনাঠধৱটল ধথধলধসিুিৱিালৱগ ৩৬ 
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