
নাডী প্ৰকৰণ সংধি 
 
হধৰকথাম ইতসসাৰ গুৰগুল 
কৰণুধদংদাপধনতুস পপলৱুে 
পৰম ভগেদ্ভক্তধৰদনাদৰধদ পকলেুদু ু
 
োসুৱদেন ুপ্ৰাণমখুতস 
ত্ৱেশধৰংদধল পসৱে ককৱকাল ু
তসী শৰীৰৱদাধলপ্প মেূত্তাৰ ুসাহস্ৰ 
ঈ সুনাধডগৱলালৱগ শ্ৰী ভূ 
মী সৱমতস ধেহাৰগগে প 
পৰশনমলসুমধুতসগল ধ ংধতসসুতস ধহগু্গধতসৰ ু১২-১ 
 
 ৰণগৱলাধলহ নাধডগল ুহ 
পেৰডু সাধেৰ মধ্য় পদহৱদা 
ধলৰধুতসহে ুহধদনালু্ক বাহুগৱলালৱগ ঈৱৰৰদ ু
ধশৰৱদালাৰ ুসাহস্ৰ ধ ংধতসধস 
ইৰলু ুহগলধভমাধন ধদধেজৰ 
নধৰতুসপাসৱন কগেেধৰৱলৱয়াল ুস্েগোধসগল ু১২-২ 
 
ব ইহধতস নামক োসুৱদেন ু
েধহধস স্ত্ৰীপুৰষুগল পদাষধে 
ৰধহতস এপ্পৱত্তৰডু সাধেৰ নাধডগৱলাধলদ্দ ু
দ্ৰুধহণ পমাদলাদমৰগণ সন 
মধহতস সে প্ৰাধণগল মহ 
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মধহম সংগতসসুেন ুসংতসতস পৰম কৰণুাল ু১২-৩ 
 
নৰূ ুেৰষুৱক ধদেস মেূ 
ত্তাৰ ুসাধেৰেহে ুনাধড শ 
ৰীৰৱদালধগধনধতসহে ুএংদধৰৱতসাংদধুদেসদধল 
সূধৰগল সত্কধৰধসদে প্ৰধতস 
োৰদধল দংপধতসগল ৱন 
তসা ৰধ ধসদে সত্য় সংশয়ধেল্লৱেংৱদংদ ু১২-৪ 
 
 তুসৰধেংশধতস তসত্েগল ুতস 
ত্পধতসগৱলধনসুে ব্ৰহ্মমখু পদ 
েৱতসগলনধুদন প্ৰধতসপ্ৰধতস নাধডগৱলাধলৰধুতসদ্দ ু
 তুসঅদশ পলাকৱদাল ুজীে 
প্ৰতসধতসগল সংৰইসুে শা 
শ্েতসন তসতসত্থানদধল পনাডুতসৱল পমাধদপৰ ু১২-৫ 
 
সত্য় সংকল্পন ুসদা এ 
প্পৱত্তৰডু সাহস্ৰৱদাল ুম ূ
েতু্ত নালকু লঅ কদেত্তাৰ ুসাহস্ৰ 
ধ ত্প্ৰক ইধতস ওডগূধড পৰম সু 
ধনত্য় মংগল মধূতস ভক্তৰ 
পতসধত্তগন ুতসানাধগ সেত্ৰদধল সংগতসপ ১২-৬ 
 
মধণগৱলালধগহ সূত্ৰদংধদ 
প্ৰণেপ্ৰধতসপাদ্য়ন ুসেৱ তসন 
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গণৱদাধলদ্দেনেৰতস সংগতসসুেন ুতসেেৰ 
প্ৰণতস কামদ ভক্ত ধ ংতসা 
মধণ ধ দানংগদক পদহন ু
অণ ুমহদ্গতসনল্পৱৰাপাধদয়ধল পনৱলধসপ্প ১২-৭ 
 
ঈ সুষুম্নাদ্য়ধখল নাদী 
পকাশ নাধভমলূদধল ে ইষ 
ণাসনদ মধ্য়দধল ইপ্পদ ুতুসংধদনামদধল 
আ সৱৰাজাসন মখুৰ ুম ূ
পলশনানংদাধদ সুগুৱণা 
পাসৱনয় কগেতুসধল পদহৱদালৱগ ইৰধুতসহৰ ু১২-৮ 
 
সূধৰগল ুধ গত্তসুেদ ুভা 
গীৰধথৱয় পমাদলাদ তসীথগ 
লীৰধিক এপ্পতু্ত সাধেৰ নাধডৱয়ালধগহে ু
ঈ ৰহস্য়েনল্প জনধৰৱগ 
পতসাধৰ পপলৱদ নাধড নধদৱয়াল ু
িীৰৰনধুদন মজ্জনে মাডুতসৱল সুধখসুেৰ ু১২-৯ 
 
ধতসধলেদুী পদহৱদালধগহ এড 
বলদ নাধডগৱলালৱগ ধদধেজৰু 
জলজ সংভে োয়ু োণ্য়াধদগল ুবলদধল্ল 
এলৰধুণগ ধেহৱগংদ্ৰ  ধলৱে 
ট্টধলয় ষণ্মধহধষয়ৰু োৰধুণ 
কুধলশিৰ কামাধদগল ুএডভাগৱদালধগহৰ ু১২-১০ 
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ইৱেলৱদাধলহ নাধডৱয়াল ুপদ 
েেধলংৱদাডনাডুতসধল পপাং 
বধেৱদৰন ুজীেৰধিকাৰানসুাৰদধল 
তসে সািনে মাধড মাধডস ু
তসেৰধদ সংগতসপ ভক্তৰ 
দেৱগাদনসুৰৱগ সত্পুণ্য়গলনপহধৰপ ১২-১১ 
 
তুসংধদধেধডদা ধশৰদ পধৰয়ং 
পতসাংৱদ ৱ্য়াধপধস ইহুদ ুতসােৱৰ 
কংদধনহনদৱৰালৱগ ইদকীগৰদ ুশাৱখগল ু
ওংদধিক দশকৰণগল ুসং 
বংিগগধদহেধল্ল ৰধে শধশ 
ধসংি ুনাসত্য়াধদগল ুপনৱলৱগাংধডহৰ ুসতসতস ১২-১২ 
 
পপােলধডধেধডৱদাংৱদ নাধডয় ু
সুেদৱল িাৰাল ৰপূধদ 
ধসধেহুদ ুনডু পদহৱদালৱগ সুষুম্ন নামদধল 
ৰেসৰৱনালৱপাগৱগাডৱদ দশ 
ধদধেৱনালৱগ সমীৰ পদেন ু
পলধেসৱদ মৱত্তাব্বৰন ুসং ধৰপ পদহৱদাল ু১২-১৩ 
 
ইধনতুস নাডীশাৱখগল ুঈ 
তসনধুেৱনালধগহৱেংদ ুএকা- 
ত্মন ুধদ্েসধি সাধেৰাত্মকনাধগ নাধডৱয়াল ু
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েধনৱতসধয়ংৱদাডগূধড নাৰা 
য়ণ ধদোৰাধত্ৰৱয়ালগী পধৰ 
েনজজাংডৱদালধখল জীেৱৰাধলদ্দ ুপমাধহসুে ১২-১৪ 
 
ধদন ধদনধদ েধিসুে কুমদুা 
িন ময়ূখদ পসাবগ গতস পলা 
 ন ধেৱলাধকধস পমাদবড বল্লৱন ধনৰংতসৰধদ 
কুনৰগী সুকথাম ইতসদ পভা 
জনদ সুখ পদাৰকুেৱুদ লকুমী 
মৱনাহৰন সদ্গণুে কীধতসপ ভকুতসগল্লদৱল ১২-১৫ 
 
ঈ তসনধুেৱনালধগহে ুওতস 
পপ্ৰাতসৰপূধদ নাধডগল ুপুৰ ু
হূতস মখুৰধল্লহৰ ুতসধমংদধিকৱৰাডগূধড 
ভীধতসৱগাধলসুতস দানেৰ সং 
ঘাতসনামক হধৰয় গুণ সং 
প্ৰীধতসয়ধল সদপুাসৱনয় কগেতুসৱল পমাধদপৰ ু১২-১৬ 
 
জলট কুেুট পখট জীেৰ 
কৱলেৰগৱলালধগদ্দ ুকাধণধস 
পকালৱদ তসত্তদপৃ তসোমদধল কৱৰসুতসধল 
জলৰৱুহঅণ ধেধেি কমং 
গল ধনৰংতসৰ মাধড মাধডধস তস 
ত্ফলগুলণু্ণৱদ সং ধৰসুেন ুধনত্য় সুখপূণ ১২-১৭ 
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ধতসধলদপুাসৱনগগেতুসী পধৰ 
মধলননংধতসৰ ুদজুনৰ কং 
গধলৱগ পগা ধৰসৱদ ধেপধিতসৱৰাডৱন গধেসৱদ 
মৱল ধবধসল ুহধস তস ইৱষ জয়াপজয় 
খলৰ ধনংদাধনংৱদ ভয়গধল 
গলকুদৱল মদ্দাৱনয়ংদধদ  ধৰস ুিৱৰৱয়ালৱগ ১২-১৮ 
 
কানন গ্ৰামথ সে 
প্ৰাধণগল ুপ্ৰধতসধদেসদধল এ 
পনন ুমাদেু কমগল ুহধৰপূৱজৱয়ংদধৰদ ু
পিধনসুতস সদ্ভধক্তয়ধল 
পেমানমখু পদোংতসৰাত্মক 
শ্ৰীধনোসধনগধপসুতস পমাধদসুতস নধলয়ুধতসৰ ু১২-১৯ 
 
পনাকনীয়ন ুপলাকৱদাল ুশুধন 
সূকৰাধদগৱলালৱগ পনৱলধস 
পদ্দকৱমোধদ্েতসীয় বহুৰপূাৱ্হয়গধলংদ 
তসা কৱৰসুৱতসালধগদ্দ ুধতসধলসৱদ 
শ্ৰী কমলভে মখু্য় সকল ধদ 
পেৌকসগণাৰাধ্য় ককৱকাংডনধুদনধদ পপাৱৰে ১২-২০ 
 
ইধনতুসপাসৱন কগেধুতসহ স 
জ্জনৰ ুসংসাৰদধল প্ৰধতস প্ৰধতস 
ধদনগলধল এৱনন ুমাডুেৱুদল্ল হধৰপূৱজ 
এধনধসৱকাংবেু ুসত্য়েী মা 
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ধতসনধল সংশয় বডুে নৰন 
ল্পন ুসুধনিয় বাহ্য় কমে মাধড ফলৱেন ু১২-২১ 
 
পভাগ্য় পভাক্ত ইগৱলালৱগ হধৰ তসা 
পভাগ্য় পভাক্তন ুএধনধস পয়াগ্য়া 
পয়াগ্য় ৰসগল পদেদানেগণৱক উধণসুেনু 
ভাগ্য়ধনধি ভক্তধৰৱগ সগদ্ে 
ৰাগ্য় ভধক্ত জ~নানেীো 
পয়াগ্য়ধৰৱগ পদ্েষাধদগল তসেধল্ল পকাডুধতসপ্প ১২-২২ 
 
ঈ  তুসদশ ভুেনৱদালৱগ   
ৰা ৰাত্মক জীেৰধল্ল ধে 
পৰা নাত্মজ েং কন ুপনৱলধসদ্দ ুধদন ধদনধদ 
য়া কন ুএংৱদধনধসৱকাংব ম 
ৰীধ দমন সুহংসৰধূপ ধন 
পষ কাৱ্হয়নাধগ জনৰধভলাৱষ পূগৰপ ১২-২৩ 
 
অেদোদেময় স্েয় 
মে ব্ৰহ্মাদ্য়ধখল প তসন 
কে কল্পকনাহনধনৰদু্ধাধদ ৰপূাদধল 
অন্য়ৰনৱপইসৱদ গুণকা 
ৰণু্য় সাগৰ স ইধসসুেন ুধহ 
ৰণ্য়গভৱনাধলদ্দ ুপাধলসুেন ুজগত্ৰয়ে ১২-২৪ 
 
ধত্ৰপদ ধত্ৰদশাধ্য়অ ধত্ৰথ 
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ধত্ৰপথগাধমধনধপতস ধত্ৰধেৰম 
ক ইপণেত্সল কুেলয়দল শ্য়াম ধনস্সীম 
অপধৰধমতস ধ ত্সুখ গুণাত্মক 
েপুষ কেকুংঠাধদ পলাকা 
ধিপ ত্ৰয়ীময় তসেেৰ ধনষ্কাপটধদং পপাৱৰে ১২-২৫ 
 
লেণ ধমধিতস জলে ুপতসাপুদ ু
লেণ পদাপায়ধল ধজিঃৱেৱগ 
ধেেৰগগসল ুশখ্য়োগুেৱুদৱনা পনাল্পধৰৱগ 
শ্েেশ ৱ্য়াপী এধনধস লমী 
িে  ৰা ৰৱদালৱগ তুসংধবহ 
নধেধদতসন সাকল্য় ভল্লেৰাৰ ুসুৰৱৰালৱগ ১২-২৬ 
 
ৱ্য়ািনংদধদ সেজীেৱৰা 
ধলপ্প ধ ন্ময় পঘাৰভে সং 
তসপ্য় মানৰ ুভজীৱস ভকুধতসয়ধলংদধলহপৰধদ 
প্ৰাপ্য়নাগুেনেৰেগুণগ 
পলাপ্পৱুগাংবন ুভক্ত েত্সল 
তসধপ্পসুে বহুজন্ম পদাষগলেধৰগনেৰতস ১২-২৭ 
 
হলে ুবৱগয়ধল হধৰয় মনদধল 
ওধলধস ধনধল্লধস এন ুমাডুে 
পকলসগল ুঅেনংধিপূৱজগৱলংদ ুপনৱনেধুতসৰ ু
হলিৰানজু তসাৱন সে 
থলগলধল পনধলধসদ্দ ুধনিং 
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 ল ভকুধতস সুজ~নান ভাগ্য়ে পকাটু্ট সংগতসপ ১২-২৮ 
 
পদাষগংিধেদৰূ নানা 
পেষিাৰক ঈ জগত্ৰয় 
পপাষক পুৰাতসন পুৰষু পুৰহূুতস মখুধেনতুস 
পশষেৰ পধৰয়ংক শয়ন ধে 
ভীষণ ধপ্ৰয় ধেজয়সখ সং 
পতসাষবধডসুে সুজনধৰসাথথগল পূগৰধস ১২-২৯ 
 
শ্ৰীমহীৱসধেতস পদাংবজু 
ভূম সদ্ভগক্তকলভ্য় ধপ 
তসামহাদ্য়মৰাসুৰাধ তস পাদ পংৱকজ 
োম োমন ৰাম সংসা 
ৰামৱয়ৌষি পহ মমকুল 
স্োধম সংগতসৱসনল ুবংৱদাদগুেন ুকৰণুাল ু১২-৩০ 
 
দনজু ধদধেজৱৰাধলদ্দ ুঅেৰে 
ৰনসুধৰধস কমগল মাল্পন ু
জননমৰণাদ্য়ধখলৱদাষধেদৰূ এৱমাডৱন 
জধনসুেন ুজীধেসুে সংৰ 
অৱণয় মাডুেৱনল্ল কালধদ 
িনে কাধয়ধদহ সপনংতসধনধমত্ত বাংিেন ু১২-৩১ 
 
ধবসৰহুািাগসধদ তসানদু 
ধয়সল ুে ইঅংগল পনলল ুপস 
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ধৰসুেধুেৱলৱয়াল ুঅস্তধমসল্লৱল্ল লীধনপে ু
শ্েসন মখু্য়মৰাংতসৰাত্মক 
পনাশৱদাধলৰধুতসপ্পে ুঈ জগত্ৰয় 
বধসৱৰাধলংধবৱট্টল্ল কমে পতসাপ পনাল্পধৰৱগ ১২-৩২ 
 
ধত্ৰভুেগনকাৰাধ্য় লমী 
সুভুজয়ুগলাধলংধগতসাংগ 
স্েভু সুখাত্ম সুেণেণ সুপণেৰেহন 
অভয়দানংতসাক শধশস 
ধেভ ধনৰংজন ধনত্য়দধল তসন 
গধভনধমসুেধৰগীে সোথগল তসৱডয়দৱল ১২-৩৩ 
 
কধেগধলংদধল ধতসধলদ ুপ্ৰাতসিঃ 
সেন মধ্য়ংধদনেু সায়ম 
সেনগল ুেসু  ইদ্ৰৰাধদত্য়ৱৰাল ুৰাধজসুে 
পেনৱনাল ুক ইধতস জয় সুমায়া 
িেন মধূতসত্ৰয়ে ধ ংধতসধস 
ধদেসৱেংবাহুধতসগধলংদধ সুতস সুধখসুধতসৰ ু১২-৩৪ 
 
 তুসৰধেংশত্য়ব্দ েসুৱদ 
েৱতসগৱলাল ুপ্ৰদ্য়ুম্নধনপ্পনু 
 তুসিত্োধৰংশধতসগলধল সংকষণাখ্য় 
হুতসেহাঅৱনাধলহন ুমায়া 
পধতসয় ুহধদনাৰধিক দ্োধত্ৰং 
শধতস েৰষুগলধলপ্পনাধদত্য়ৱনাল ুধসতসকায় ১২-৩৫ 
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পষাদৱশাত্তৰশতস েৰষুদধল 
পশাডৱশাত্তৰশতস সৰুপূধদ 
ৰীধডসুে েসু ইদ্ৰাধদত্য়ৱৰাল ুসধতসসধহতস 
ৱ্ৰীডধেল্লৱদ ভধজপ ভক্তৰ 
পীধডসুে দধুৰৱতসৌঘগল দ ূ
পৰাধডসুতস বধলয়ধল ধবডৱদ পনলধসপ্প ভয়হাধৰ ১২-৩৬ 
 
মৰূধিক এংভতু্ত সহগস্ৰ 
নৰূ ুইপ্পৱত্তধনপ ৰপূধদ 
পতসাৰধুতসপ্প ধদোধনশাধিপৱৰালৱগ ধনত্য়দধল 
ভাৰতসী প্ৰাণৱৰালধগদ্দ ুধন 
োধৰসুতস ভক্তৰ দধুৰতস ধহং 
কাৰ ধনিন প্ৰথম ৰপূধদ ধপতস ইগলৱন পপাৱৰে ১২-৩৭ 
 
বধুদ্ধ পূেক উত্তৱমাত্তম 
শুদ্ধ ঊণাংবৰে পংকৱদা 
লধদ পতসৱগয়ল ুপলপোগুেৱুদ পৰীইসল ু
পদ্মনাভন ুসেজীেৱৰা 
ধলদ্দৱৰন ুগুণত্ৰয়গধলং 
বদ্ধনাগুেৱনৱনা ধনত্য় সুখাত্ম ধ ন্ময়ন ু১২-৩৮ 
 
সকল পদাষধেদৰু শধশ পা 
েক সহস্ৰানংতস সূয়থ 
প্ৰকৰ সধেভগাত্ৰ লকুমীকলত্ৰ সুৰধমত্ৰ 
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ধেখনসাংডৱদাধলপ্প ব্ৰহ্মা 
দ্য়ধখল প তসনগণৱক তসাৱন 
সখৱনধনধসৱকাংডকুটিলাত্মকধনপ্পনেৰংৱতস ১২-৩৯ 
 
পদশৱভদগলধল্ল ইপ্পা 
কাশৱদাপাধদয়ধল প তসন 
ৰাধশৱয়াল ুপনৱলধসপ্পনৱ্য়েিানদধল ধনৰতুস 
শ্ৰীসধহতস সেত্ৰ ধনৰো 
কাশ পকাডুেংদদধল পকাডুতস ধন 
ৰাৱশয়ধল সোংতসৰাত্মক পশাধভসুে সখুদা ১২-৪০ 
 
শ্ৰীধেৰীং াদ্য়মৰগণ সং 
পসধেতসাংধি সৱৰাজ ঈ জড 
জীেৰাধশগৱলালৱহাৰৱগ পনধলধসদ্দ ুধনত্য়দধল 
সােকাশন ুএধনধস তসে ক 
পলেৰৱদাধলধিটু্ট সলহুে 
পদে পদেধকৰমণ দানেহৰণ ধজতসমৰণ ১২-৪১ 
 
মাস ওংদৱক প্ৰধতসধদেসদধল 
শ্োসগল ুঅহেস  ত্ো 
ধৰংশধতস সহস্ৰাধিকাৰ ুসুলক্ষ সংৱখ্য়য়ধল 
হংস নামক হধৰয় পষাডশ 
ঈ শতসাব্দধদ ভধজৱস ওধলে দ 
য়া সমদু্ৰ কুৱ লৱগাধলদংদদধল ধদনধদনধদ ১২-৪২ 
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থলূৱদহৱদাধলদ্দ ুেৰষুৱক 
এলধিক এপ্পতু্ত লঅদ 
পমৱল এপ্পত্তাৰ ুসাধেৰ শ্োস জপগলন ু
গাধলৱদেন ুকৰণুদধল ঈ 
পৰল ুপলাকৱদাললু্ল প তসন 
জালৱদাল ুমাডুেন ুধত্ৰজগদ্ৱ্য়াি পৰমাি ১২-৪৩ 
 
ঈৱৰৰদ ুপদহগৱলাধলদ্দ ুস 
মীৰৱদেন ুশ্োস জপ না 
নৰূধিকোধগপ্প এংভত্তাৰ ুসাহস্ৰ 
তসা ৰধ সুেন ুধদেস ওংদৱক 
মৰূধুেি জীেৱৰালধগদ্দ ুখ 
ৰাধৰ কৰণুাবলধেৱদংতুসৱটা পেনৰায়ৱনাল ু১২-৪৪ 
 
শ্ৰীিে জগোথধেঠলন ু
তসা দয়ধদ েদনৱদাল ুনধুডৱদা 
পাধদয়ধল না নধুডৱদনল্লৱদ পকধল বিুজনৰু 
সািুধলংগ প্ৰদ₹হকৰ ুধন 
পষধিধসদৱৰনহুদ ুএেপ 
ৰািৱেধনদৱৰালৱগ পপল্েদু ুধতসধলদ পকাধেদৰ ু১২-৪৫ 
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