
সর্ব জীর্ন কল্প সংধি 
 
হধিকথামৃইতসাি গুরুগল 
করুণধদংদাপধনতু পপলুবর্ 
পিম ভগর্দ্ভক্তধিদনাদিধদ পকলুর্ুদ ু
 
কৃইধতিমণ প্রদুু ম্ন র্সুবদ 
র্বতগলাহংকািত্রয়বদালু 
চতুিধর্ংশধত রূপধদংদধল পভাজুবনধনসুর্নু 
হুতর্হাআংতগত জয়া 
পধতয় ুতাবন মূিধিক ধত্রং 
শধত সুরূপধদ পভাকৃ্তই এধনসুর্ পভাকৃ্তইগবলালধগদ্দু ০১ 
 
আিধিক মূর্তু্ত রূপধদ 
র্াধিজাপ্তবনাধলরুধতহনু মা 
য়ািমণ শ্রীর্াসুবদর্নু কালনামদধল 
মূরু ধর্ি ধপতৃগবলালু র্সু ধত্রপু 
িাধি আধদতুগধনরুদ্ধনু 
পতাধিবকাল্লবদ কথৃকমধিয়বনধনধসবকাম্ব ০২ 
 
স্বর্শ নািায়ণনু তা ষ 
ণ্ণর্ধত নামধদ কবিসুতধল র্সু 
ধশর্ ধদর্াকি কথৃকমধিয়গবলালধগধ্িু 
পনর্নধর্ল্লবদ ধনতুদধল ত 
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ন্নর্রু মাডুর্ পসবর্ ককবকাং 
ডর্ি ধপতৃগধলগীর্নম্থানম্থ সুখগলনু ০৩ 
 
তংতুপটদংদদধল লকুমীকাংত 
পংচাত্মকবনধনধস র্সু 
কংতুহি িধর্ কথৃগবলালধগধ্িনর্িথ তন্ন 
ধচংধতসুর্ সংতিনু গুরু মি 
র্াংতিাত্ম সংতধয়সুর্নু 
সংততধখলাথগল পাধলধস ইহপিংগলধল ০৪ 
 
তংবদতায়্গল প্রীধতবগাসুগ 
ধনংদুকমর্ পতাবিদ ুধর্ধহতগ 
পলাংদ ুমীিবদ সংগকমগলাচধিসুর্র্রু 
র্ংদনীয়িাধগবলবয়ালবগ কদ 
নংধদনধদ কদধশক দধহক সুখ 
ধদংদ র্াল্বরু র্হু ধদর্সদধল কীধতয়তুিাধগ ০৫ 
 
অংধশ অংশাংতগত ত্রয় 
হংসর্াহন মুখু ধদধর্জি 
সংশদধল ধতধলদংতিাত্মক জনাদনন 
সংস্মিণ পূর্কধদ ষডধিক 
ধত্রংশধতত্রয় রূপর্ধিতু ধর্ 
পাংসগন পূধজসুর্ির্বি কৃথাঠবিধনসুর্রু ০৬ 
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মুরুর্বি সাধর্িদ পমলবি 
নূরিদ ুরূপধদ জনাদন 
সূধিগলু মাডুর্ সমািািবনবগ ধর্ঘ্নগলু 
র্ািদংবত র্হুপ্রকাি খ 
িাধি কাপাডুর্নু সর্শ 
িীিগবলাধলদ্দর্ির্ি পপসধিংদ কবিসুতধল ০৭ 
 
জয় জয় জয়াকাংত দত্তা 
পত্রয় কধপল মধহদাস ভক্ত 
ধপ্রয় পুিাতন পুরুষ পূণানম্ি জ্ঝ্ননুানঘন 
হয়র্দন হধি হংস পলাক 
ত্রয় ধর্লঅণ ধনধখলজগদা 
শ্রয় ধনিাময় দয়ধদ সংরতবসংদ ুপ্রাধথপুদ ু০৮ 
 
ষণ্ণর্ধত পয়ংর্অবিঢ্ুনু 
ষণ্ণর্ধত নামদধল কবিসুত 
তন্নর্রু সদ্ভধক্ত পূর্কধদংদ মাডুধতহ 
পুণুকমর্ স্বীকধিধস কা 
রুণু সাগি সলহুর্নু ব্র 
হ্মণু পদর্ ভর্াধিবপাত র্হু প্রকািদধল ০৯ 
 
পদহগলনু পকাডুর্র্নু অর্ির্ 
িাহির্নু পকাডধদহবন সুমনস 
মধহত মংগল চধিত সদ্গুণভধিতননর্িত 
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অধহক পািধত্রক সুখপ্রদ 
র্ধহধস পর্ন্নধল পর্ত্তর্মৃথর্ 
দ্রুধহণ পমাদলাদর্ধিগুধণধসদ মুধিদনধহতিনু ১০ 
 
দ্রুধহণ পমাদলাদমিধিবগ স 
ন্মধহত মায়ািমণ তাবন 
স্বহবনধনধস সম্থৃধথথপধদসুর্ সর্কালদধল 
প্রধহত সংকরুষনু ধপথৃগধল 
গহিবনধনপ স্বিাখুরূপধদ 
মধহজ ফলথৃণ পপসধিনধল প্রদুু ম্নধনরুদ্ধ ১১ 
 
অন্নবনধনসুর্ নৃপশুগধলবগ  
ধহিণু গভাংডবদালু সংতত 
তন্ননীপধিধয়ংদপুাসবনরগর্ ভক্তিন 
র্ন্ন পধডসবদ ভর্সমুদ্রম 
পহান্নধতয় দাধটধস চতুধর্ি 
অন্নময়নাত্মপ্রদ₹হন সুখর্নীর্ হধি ১২ 
 
মনর্চন কায়গল পদবশধয়ং 
দনুধদনধদ ধর্ডদাচধিসুধত 
প্পনুধচবতাধচত কমগল সদ্বধক্তপূর্কধদ 
অধনলবদর্বনাধলপ্প নািা 
য়ণধগদন্নর্ ুএংদ ুকৃষ্ণা 
পণবর্নুত পকাবড স্বীকধিধস সংরতপ করুণালু ১৩ 
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এল ুধর্িদন্ন প্রকিণর্ 
পকধল পকাধর্দিাসুধদংদধল 
আলসর্ মাডদবল অধনরুদ্ধাধদ রূপগল 
কালকালধদ পনবনদ ুপূধজসু 
সূ্থলমধতগধলধগদনু পপলবদ 
শ্রীলকুধমর্ল্লভবন অন্নাদন্ন অন্নদনু ১৪ 
 
এংদধিদ ুসপ্তান্নগল কদ 
নংধদনধদ মবিয়বদ সদা পগা 
ধর্ংদগধপসু ধনভয়ধদ মহয়জ্ঝ্ননুধর্িুবয়ম্িু 
ইংধদবিশনু স্বীকধিধস দয় 
ধদংদ পর্ধডধসবকালবদ তর্কধদ 
তংদবুকাডুর্নু পিমমংগল তন্ন দাসধিবগ ১৫ 
 
সূধজ কিদধল ধপধডদ ুসমির্ 
না জধয়সুবর্নু এংর্ নিনং 
তী জগধত্তবনালুল্ল অজ্ঝ্ননুাধনগলু ধনতুদধল 
শ্রী জগত্পধতচিণয়গুল  
সবিাজ ভধথথজ্ঝ্ননুানপুর্ক 
পূধজসবদ িমাহকামর্ র্য়ধস র্ললুর্রু ১৬ 
 
শকটভংজন সকলজীর্ি 
ধনকটগন ুতানাধগ পলাকবক 
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প্রকটনাগবদ সকলকমর্ মাধড মাধডসুত 
অকুধটলাত্মক ভকুত জনধিবগ 
সুখদবনধনসুর্ সর্কালধদ 
অকটকট ঈতন মহামধহবমগধলবগবনংবর্ ১৭ 
 
শ্রীলকুধমর্ল্লভনু কর্কুং 
ঠালয়ধদ প্রণর্ প্রকৃধথ কী 
লালজাসন মুখু পচতনবিালবগ পনবলধসদ্দু 
মূলকািণ অংশনামধদ 
লীবলরগসুত পতাধিবকাল্লবদ 
পাধলবনালু ঘৃথধর্ধ্ি পতবিদংধতপ্প ধত্রস্থলধদ ১৮ 
 
মূরু য়গুদধল মূলরূপনু 
সূধিগল সংতধয়ধস ধদধতয় কু 
মািকি সংহধিধস িমর্নুলুহবর্বকংদ ু
কারুধণক ভূধমবয়ালু ধনজপধি 
র্ািসধহতর্তধিধস র্হুধর্ি 
পতাধিদনু নির্থ্প্প্রর্ৃধথ্প্থয় সকল পচতনবক ১৯ 
 
কািণাব্হয় প্রকৃধথবয়ালধগ  
ধ্িািধিক হধদবনংটু তত্বর্ 
তা িধচধস তদ্রূপ তন্নামংগলবন িধিধস 
নীিজভর্াংডর্ন ুধনধমধস 
কারুধণক কায়াখুরূপধদ 
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পতারুর্নু সহজাধহতাচলগলধল প্রধতধদনধদ ২০ 
 
জীর্িংতয়াধম অংধশ ক 
পলর্িগবলালধগংধদ্রয়গলধল 
তা ধর্হাি কগর্ুতনুধদন অংশনামদধল 
ঈ ধর্ষয়গলনুংডু সুখময় 
ঈর্ সুখ সংসািদুুঃখর্ 
পদর্ মানর্ দানর্ধিগধর্িত সুিামসখ ২১ 
 
পদশ পদশর্ সুধত্ত পদহা 
য়াসবগাধলসবদ কামুকম দ ু
িাবশবগালগাগদবল ব্রহ্মাদুধখলবচতনরু 
ভূ সধললপার্কসমীিা 
কাশ পমাদলাদধখল তত্তব প 
পিশধগর্ধিষ্ঠানবর্ংদধিতধচসনর্িত ২২ 
 
এিডু ধর্িদধল পলাকবদালু জী 
র্রুগধলপ্পরু সংতত ক্ষিাক্ষি 
ধর্ধলংগ সধলংগ সৃজুাসৃজু পভদদধল 
কবিসুর্ুদ ুজদপ্রকৃধথ প্রণর্া 
অি মহাদণুকালনামধদ 
হধি সধহত পভদগল পংচক স্মধিসু সর্ত্র ২৩ 
 
জীর্ জীর্ি পভদ জড জড 
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জীর্ জডগল পভদ পিমনু 
জীর্ জড সুধর্লঅণনু এংদধিদ ুধনতুদধল 
ঈ ধর্ধিংচাংডবদালু এল্লা 
ঠাধর্নধল ধতধলরদদ ুপভদ ক 
পলর্িবদালধিতচুুতন পদরয়দ ুশীঘ্রদধল ২৪ 
 
আধদয়ধল অিাঅিাখু 
পদ্বি অঅিবদালু িমা মিু 
সূদনরু অিগবলাল ুপ্রক ইধত প্রণর্ কালগলু 
পর্ি মুখু থৃণাম্থ জীর্ি 
পভদগলনধিতী িহসুর্ 
পর্াধিসবদ মংদধিবগ সর্ত্রদধল ধচংধতপুদ ু২৫ 
 
দীপধদং দীপগলু পপািম 
ট্টাপণালয়গত ধতধমিগল 
তা পধিহািরগধস তদ্গতপদাথ পতাপংবত 
পসৌপিধণর্ির্হন তা র্হু 
রূপনামধদ এল্ল কবডয়ধল 
র্ুাধপধসদ্দু য়বথষ্টমধহবময় পতাপ ধতধলসদবল ২৬ 
 
নধলনধমত্রবগ ইংদ্রিনু প্রধত 
ফধলসুর্ংবত জগত্রয়র্ু কং 
পগাধলপুদনুপাধিয়ধল প্রধতধর্ংর্াব্হয়ধদ হধিবগ 
ধতধলবয় ধত্রককুদ্ধামনধত মং 
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গল সুরূপর্ সর্ঠাধর্ধল 
পপাবলর্ হৃিয়বক ধপ্রধতধদর্স প্রহ্লাদবপাষকন ু২৭ 
 
িসধর্বশষবদালধত ধর্মল ধসত 
র্সন পতাধয়ধস অধিবয়ালধগবড 
পসধিসুর্ুদ ুপ্রকাশ নসুগুংদদবল সর্ত্র 
ধত্রধশিদূষণরর্ধি ভধক্তসু 
িসধদ পতায়্দ মহাত্মিনু র্া 
ধিসর্ু ভর্বদালধগদ্দবিয় ুসধি দধুিতিাধসগলু ২৮ 
 
র্াধিধিবয়ালগধখল নধদগলু 
পর্বিবর্বি ধনিংতিদধল ধর্ 
হাি কগর্ুত পিম পমাদদধলপ্প পতিনংবত 
মূরু গুণনগল মাধনবয়ধনসুর্ 
শ্রীিমারূপগল ুহধিয়ধল 
পতারুধতপ্পর্ু সর্কালধদ সমিধহতবর্ধনধস ২৯ 
 
পকাকনদ সখনুদয় ঘূকা 
পলাকনবক পসাগসধদবি ভাস্কি 
তা কলংকবন ঈ কৃধথপধথ জগন্নাথধনবি 
স্বীকধিধস সুখর্ডলধিয়দধর্ 
পর্ধকগল ুধনংধদধসদবিনহু 
দী কধর্ত্বর্ পকধল সুখর্ডধদহবি পকাধর্দরু ৩০ 
 

9

www.yo
us

igm
a.c

om



পচতনাবচতনগলধল গুরু 
মাতধিশ্াংতগত জগ 
ন্নাথ ধর্ঠল ধনিংতিধদ র্ুাধপধস ধতধলধসবকালবদ 
কাতুির্ পুধট্টধস ধর্ষয়দধল 
য়াতুিানি পমাধহসুর্ ধন 
ভীত ধনতুানংদময় ধনবদাষ ধনির্দু ৩১ 
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