
শ্বাস সংধি 
 
হধিকথামৃইতসাি গুরুগল 
করুণধদংদাপধিতু পপলুবে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলুেুদ ু
 
ভািতীশিু ঘধলবগব ালু মু 
ন্নূি অিেত্তু ধসরুজপগল 
তা িধিসুেি ুসেজীেবিাধলদ্দু পেসিবদ 
কারুধণকিেিেি সািি 
পূরিধস ভূ স্বগ িিকে 
পসধিসুে সেজ্ঝ্নিয় সকবলষ্টপ্রদা কিু ০১ 
 
তাধসবগাংরভিূরু শ্বাবসা 
চ্ছ্বাসগল িবেসুতধল পিতি 
িাধশব াল ুহগধলরুলু জাগৃথিাধগ ধিতয়দধল 
ঈ সুমিবসাত্তংস পলশা 
 াসধেল্লবদ পপাধিসুত মূ 
পলশিংধিসবিাজমূলদধলপ্প কাধণসবদ ০২ 
 
অধিেুবদাংদয়ামবদালু শ্বাস 
গবলিেুসাধেিবদলুিূিিু 
শিসহস্রদ পমবল িািূিহেু ধিধত বক 
মিধল  ামত্র বক েসু সা 
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ধেিদ পমল্িূবিধণবক ধল হ 
পন্নিেু তাধসবগ হত্তুসাধেিবদংটুিূিহেু ০৩ 
 
ওংদ ুধদিবদালগধিল ইপ্প 
পত্তাংদ ুসাধেিদারুিূরু  
মুকুংদিুাজ্ঝ্নিধদ মাধে মাধেধস পলাকগল পপাবিে 
পিংদ ুপেিি পপাগলুধতবি এং 
পদংদ ুমধি বদ ঈ মধহবম সং 
ক্রংদিাদয়ধিগুংবট পিােলু সেকালদধল ০৪ 
 
মূরুলঅদ পমবল ধেংশধত 
ঈবিিেুসাধেিেু পঅবক 
আরুলঅদ পমবল িাল্ববত্তংটুসাধেিেু 
মারুতি ুমাসবক জধপধস সং 
সাি সাগিধদংদ সুজিি 
পারুগাধণধস সলগুেিু েহুবভাগগলধন্নতু্ত ০৫ 
 
এিেু ধতংগধলগহেু ঋথু 
ভূসুিরু ধতধলেদ ুশ্বাসজপ হ 
পন্নিেুলঅদবমবল পতাংভত্তারু সাহস্র 
কবিসুেদ ুঅ িাব্হ দলবি 
েরুি মুেবত্তংটু লও 
পধি ধতধলেুবদংভবত্তংটুসহস্র পকাধেদরু ০৬ 
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েরুিধকিধিম্মধে জপংগল 
গুরুে  তা মাধেমাধেধস 
দধুিতগল পধিহধিসুেিু ধিংধতসুে সজ্জিি 
সুিধেবিাধিগবলালবগ পিবলধস 
দ্দিধেদূি তবমাধিকাধিগ 
ধলিেধিতু পসাহমুপাসবি মাল্পিেিংবত ০৭ 
 
ইধিতুপাসিবি সেজীেবিা 
লধিলবদেি ুমােুধতবি ধিং 
তবি  মােবদ কংে িীবিালু মুলুধগ ধিতয়দধল 
মবিব ালবগ কৃষ্ণাধজিািয় 
সিধদ কুধলতু ধেধশষ্ত েহু স 
জ্জিবিধিধস জপমধণগবলধণধসদবিিু পেসিবদ ০৮ 
 
ওদবিাদক এিেু পতজবদা 
ললদেুুেু ল  তদধভমাধিগ 
লাদ ধশেপেিরু িমািীিত্ব ঐদেুরু 
ঈ ধদধেজবিাদগূধে শ্রী মিু 
সূদিি ঐদেুলু এংদধি 
দাদিদলবন্নাদকে পকােুতুণুত সুধিসুধতরু ০৯ 
 
জাধলবতাপ্পলজাধেগলু পম 
দ্দাল ধদ পস্বচ্ছািুসািধদ 
পাল গবিেংদদধল লমীিমণ তন্নেি 
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কীলুকমে স্বীকধিধস ত 
ন্নাল বদাধলট্টেি পপাবিে  
কৃপাল ুকামদ লকিেদলশয়াম শ্রীিাম ১০ 
 
শধশ ধদোকি পােকবিাধলহ 
অধসত ধসত পলাধহতগলধল ধশে 
শ্বসি ভাগধে মূেবিালু শ্রীকৃশ্ণ্ি হ েদি 
েসুধিপাদি ধিেৃথ ুএধিধস 
েসুমধতব ালবন্নাদকািল 
পপসধিধিংদধল সেজীেি সলহুেিু করুধণ ১১ 
 
দীপ কিদধল ধপধেদ ুকাণবদ 
কূপবদাল ুধেদ্দংবত পেদ ম 
পহাপধিিদথগল ধিতয়ধদ পপলুেেবিল্ল 
শ্রীপেিমুিধেিুতিমলসু 
রূপগল েয়াপাি ধতধল বদ 
পাপপুণয়বক জীেকথৃকথৃ হধিব ংে ১২ 
 
অধিলবদেি ুোন্গ্মবিাম  
পিধিধস পােক েরুণ সংক্রং 
দিমুিাদয়বিাধলদ্দু ভগেদ্রূপগুণগলিু 
পিবিবিবিদ ুউচ্চধিসুতধল ি 
ম্মিু সদা সংতধ সুেিু স 
ন্মুধিগণািাধিতপদাংেুজ পগাজ সুিিাজ. ১৩ 
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পাদবেধিপুেু োন্গ্মবিাম  
পাদরূপি গবদালু প্র 
হ্লাদ পপািক সংকরুিণাব্হ ধদ পিবলধসদ্দু 
পেদশাস্ত্র পুিাণগল সং 
োদরূপধদ মিিরগেুত 
পমাদম  সুিধেত্তু সলুহুে সেসজ্জিি ১৪ 
 
গংিেহ দশধদশগবলালগি 
ধেংদ পসৌিভ পসধিসুত িা 
পণংধি গধলবগ সুিেিীেুত সংিধিসুেংবত 
ইংধদবিশি সুগুণগল লদ 
িংধদিধদ তুধতসুতিুবমাধদসু 
তংি েধিি সুমূকিংধতরু মংদজিবিােবি ১৫ 
 
শ্রীিমণিিমবি  পূে 
িািদধল্লহ সম্জ্ঝজ্ঝ্নিয়সূ গ 
ভািতীপধত প্রাণবিালধগহ লকুধমিাি ণি 
পসধি মিুবজাত্তমরু সেশ 
িীিগত িািা ণি অে 
তািগুণগল তুধতসুতধল পমাধদপরু মুধক্ত ধল ১৬ 
 
প্রণেপ্রধতপাদয়ি পুিদ দ 
ইণকোটদধলপ্প শধশ পিা 

5

www.yo
us

igm
a.c

om



ধহধণগত েয়ািস্থ কৃধথপ্রিুয়ম্ন রূপেিু 
গুণগলিু সংতুধতসুতধল ধপথৃগণ  
গদািিিধতধেমল প 
ট্টণবদালবগ পস্বচ্ছািুসািধদ সংিধিসুধতহরু ১৭ 
 
অধমতধেক্রমিাল দ প 
ধিমকোটধদ সধতসধহত সং 
ভ্রমধদ ভগেদ্গুণগলবি পপাগলুতধল পমাধদসুে 
সুমিসাসয়বিাধলপ্প পািগ 
দমি সংকরুিণি ধিজহৃ 
কমলবদালু পিধিসুে ঋধিগণরেধি সুধিসুেরু ১৮ 
 
স্বিমণি গুণরূপ সপ্ত 
স্বিগধলংদধল পােুধতহ তুং 
েুিবি পমাদলাদধিল গংিেরু িমাপধত  
পুিদ উত্তিোধগলাধিপ 
সুিপ শধিগ সমািো গু 
হধিন্মধণভ শাংধতপধত ধিরুদ্ধরিদেুরু ১৯ 
 
ষ্কিবি কবে াধগপ্পধিল ধি 
জিরু ঊধ্বিািগত ভািধত উদািবিালু 
পমবিে মা া োসুবদেি 
পিমমংগলে েগল মং 
ধদিেরিধদ সদা মুকুংদি পিাধে সুধিসুেরু ২০ 
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িািপংিকপালকবিাধলহ 
ভািতীপ্রাণাংতিাত্মক 
মািমণরিরূপ তত্তিািদধল েপ্প 
মূবিিেু ধেি মুধক্তব াগয়ি 
তািতময়েিধিতেি কং 
সাধি সংসািাধি দাধটধস মুক্তিিু মাল্প ২১ 
 
পেলধগিূধজ ু পিাল্পধিবগ থল 
থধলসুতধল কংবগাধলসুেংদধদ 
পতাবলদ ুপদহে িামমুবিগধলংদলংকধিধস 
ওধলধস ধিতয় কুতক ধুক্তগ 
ললেবোিি শাস্ত্রমমে 
ধতধল ধদহ িি েধিবদ ইদবিালু শংধকধসদবিিু ২২ 
 
উদধিব ালু ঊধমগলু পতাপং 
দদধল হংবসাদ্গীথ হধি  
হ েদি কৃষ্ণািয়ধমথ অেতািগলু ধিতয়দধল 
পদমুিাভবিাধলরুধতহেু স 
েদ সমস্ত প্রাধণগল  
ধিধ্হহৃি গথ রূপগলিেয়েিািদধল ধেেবদ ২৩ 
 
শিধিব াল ুমকিাধদ জীেরু 
ইরুলুহগবলকপ্রকািধদ 
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িধিসুতিুবমাধদসুত ইপ্পংদধদ জগত্র েু 
ইরুধতহেু জগদীশিুদিধদ 
কবিসুেুদ ুপ্রধতধেংেিামধদ 
িধিধসহুদ ুহধিিামরূপংগলিু অিেিত ২৪ 
 
জিধি পসৌষ্ঠপদাথগল পভা 
জিে মােল ুগভগত  
ধশশুধিিধিিিলধভেৃধধ্হি  ঐদেু পতিধদ জীেধিবগ 
েিজিাভিু সেিস উং 
েুধণধস সংিইসুে জান্গ্হধে 
জিক জন্মাদয়ধিলবদািধেদূি গংভীি. ২৫ 
 
আবসবগালগাদেিু জিধিবগ 
দাসবিধিসুেিাবস িু ধিজ 
দাসরগধদহ পুংসবগল্লরু দাসবিধিসুেরু 
শ্রীশিংধিসবিাজ ুগল ধি 
িাবশধ ংদধল ভধজবস ওধলদ ুি 
মাসধহত তন্নবি পকােুে করুণাসমুি হধি ২৬ 
 
দয়ুিধদ ািয়ংতেিু কাণবদ 
মিুজ একত্রদধল তা ম 
জ্জিে লগব  সমস্তবদাি ধদ ধেমুক্তিহ পতিধদ 
অিঘিংঅলািংতািংত সু 
গুণগবলালবগাংবদ গুবণাপা 
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সিেরগে মহাত্ম িিয়কৃঠাঠবিধিসুেিু ২৭ 
 
োসুবদেি ুকবিসুেি ুকা 
পাসিামধদ সংকরুিণিু 
োসোধগহ তূলবদালু তংতুগিু প্রদয়ুম্ন 
োসরূপধিরুদ্ধবদেিু 
ভূিণিু তািাধগ পতাপ প 
পিশ িািা ণিু সেদ মািয়মািদিু ২৮ 
 
ললবিধ ংবদােগূধে লিলগ 
পলালবগ ওতবপ্রাতরূপধদ 
পিবলধসহিু িতুিাত্মক জগন্নাথধেঠলিু 
িধলধেধসলুমবলগাধলধ ংদি 
ঘধলবগ ধেেদবল কােবিংদধি 
ধদবলব ালধিসুধতরু সদা সোংতিাত্মকি ২৯ 
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