
ৱ্য়াপ্থ সংধি 
 
হধিকথাম্ৰ্ ইতসসাি গুিগুল 
কিণুধদংদাপধিতুস পপলৱুে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলেুদু.ু 
 
পুিষুিপূত্ৰয় পুিাতসি 
পুিষু পুিৱুষাত্তম্ম অিাঅি 
পুিষু পুধিতসপাদ পুণািংদ ি~ন্য়ািময় 
পুিষুসূক্ত সুৱময় তসত্ততস 
পুিষু হ ইত্পপু্কৰিধিলয় মহ 
পুিষুিাংডাংতসিধদ বধহিধদৱ্য়াপ্ত ধিধলপ্ত ৩-১ 
 
স্ত্ৰীিপুংসক পুিষু ভূসধল 
লািলাধিল গগিমি শধশ 
ভাি ুকালগুণ প্ৰক ইধতসৱয়ালৱগাংদ ুতসািল্ল 
এি ুইেি মহামধহৱম কৱড 
গাণিিভে শক্ৰমুখি ুধি 
িাধিসল ুমািেধিগলেডুেৱুদ ধেচাধিসল ু৩-২ 
 
গংি িস িপূ স্পিশ শ 
প্াংদ ুতসািল্লদিদি পপস 
ধিংদ কৱিসুতস িীেধিৱগ তসপকি ুতসািাধগ 
পপাংধদৱকাংধডহ পিমকিণুা 
ধসংি ুশাশ্েতস মিৱে পমাদলা 
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ধদংধিয় গৱলালধগদ্দ ুপভাধগসুধতসহি ুধেষয়গল ৩-৩ 
 
শ্ৰেণ িয়ি ঘ্ৰাণ ত্পেগ্ৰস 
ধিেগুলধল োক পাধণপাদা 
দ্য়েয়েগলধল তসদ্গুণগলধল তসত্পপধতসগৱলালৱগ 
প্ৰধেতসতসি ুতসািাধগ ক ইধতসপধতস 
ধেধেিকমে মাধড মাধডধস 
ভেৱক কািণিাধগ ধতসিধুগসুধতসহি ুধতসধলসদৱল ৩-৪ 
 
গুধণগুণগৱলালধগদ্দ ুগুধণগুণ 
পিধিসুেি ুগুণবদ্ধিাগৱদ 
গুণি পুণ্য়াপুণ্য়ফল ভ্ৰহ্মধদ পচতসিৱক 
উধণসুতসেৱিালধগদ্দ ুেধৃিিা 
দি ধচদািংদদক পদহি ু
পকাৱিৱগ সচিাচি িগদু্ভকুৱেধিপিৱ্য়য়ি ু৩-৫ 
 
ধেৱদ্য় তসাৱিংৱদধিধসৱকাংবধি 
িদু্ধ পদেি ুসেিীেি 
বধুদ্ধৱয়াল পিৱলধসদ্দ ুক ইধতসপধতস  বধুদ্ধৱয়ধিসুেি ু
ধসধদ্ধ পয়ধিসুে সংকিষুণ প্ৰ 
ধসদ্ধ িামক োসুৱদেি 
েদ্য়িপূ চতুসষ্টয়গলধিতসেৱি পংধদতসি ু৩-৬ 
 
তসিচুতুসষ্টয়গৱলাল ুিািা 
য়ণি ুহ ইত্পকমলা্য় ধসংহা 
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সিৱদালধিিদু্ধাধদ িপূগধলংদ পশাধভসুতস 
তসিৱগ তসাৱি পসৱ্য় পসেক 
পিধিধস পসোসক্ত সুিৱিাল 
গিেিতস পিৱলধসদ্দ ুপসৱেয় ককৱকাংবিেিংৱতস ৩-৭ 
 
িাগি স্েপ্নংগৱলাল ুেি 
পভাধগশয়ি বহুপ্ৰকাি ধে 
ভাগদগধস ধিিংশ িীেি ধচচ্ছিীিেি ু
পভাগধেতু্ত সুশুধপ্তকালধদ 
সাগিে িধদ কূডুেংৱতস ধে 
পয়াগ িধহতসি ুঅংশগলৱিকত্ৰদেধদসুে ৩-৮ 
 
ভায়ধিংৱদাডগূধড কািণ 
কায়েস্তুগলধল্ল পপ্ৰিক 
পপ্ৰয়িপূগধলংদ পটতসংতুসগলৱোধলদ্দ ু
সূয়ধকিণগলংৱতস তসন্নয় 
েীয়ধদংদধল পকাডুতস পকালধুতসহ 
িায়ধিৱগ ঈতসি ধেহািে ুপগাচধিপুৱদৱিা ৩-৯ 
 
িিক তসন্নাত্মিৱগ েি ভূ 
ষণ দকুূলে পতসাধডধস তসা েং 
দৱিয় ককৱকালতুসেি হিসুতস হিষু বডুেংৱতস 
েিিৱুহঅণ পূজ্য় পূিক 
পিধিধস পূিাসািি পদা 
থি ুতসিৱগ তসািাধগ ফলগলিীে ভিকধিৱগ ৩-১০ 
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তসংৱদ বহুসংভ্ৰমধদ তসন্নয় 
বংিুবলগে পিিধহ মদৱুেয় 
িংদিৱগ তসা মাধড মৱিৱয়ালধগডুে পতসিিংৱতস 
ইংধদিািে তসন্ন ইৱচ্ছগ 
ধলংৱদ গুণগল পচতসিৱক সং 
বংিদগধস সুখাসুখাত্মক সংস্ক ইধতসৱয়াধলডুে ৩-১১ 
 
তস ইণক ইতসালয়ৱদালৱগ পপাৱগ সং 
দধণধস প্ৰধতসধিিদধল পপািম 
ট্টিলধিিেি ুপতসাধিৱতসািদধলপ্প পতসিিংৱতস 
েিিিাংডৱদালধখল িীেি 
তসিধুেৱিাল পহািধগদ্দকুাণীস 
দধিধমৱষশি ুসকল কমে মাল্পিেিংৱতস ৩-১২ 
 
পাদপগলধডৱগৱিৱয় সধললেু 
পতসাদ ুপকাংৱবগলধুি পুষ্প 
স্োদ ুফলেীেংদদধল সৱেশ্েিি ুিিিা 
িািৱিয় ককৱকাংডু ভ্ৰহ্ম ভ 
োধদগল িামদধল ফলধে 
ত্তাদধিসুেি ুতসন্ন মধহৱময় পতসািৱগাড িগৱক ৩-১৩ 
 
শ ইধতসতসধতসগধলৱগ পগাচধিধসদ 
প্ৰধতসমিািংদাত্মিচ্য়ুতস 
ধেতসতস ধেশ্োিাি ধেদ্য়ািীশ ধেধিিিক 
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প্ৰধতসধদেস পচতসিৱিালৱগ প্ৰ 
ক ইতস পুিষুিংদদধল সংচধি 
সুতস ধিয়ম্ৰয় ধিয়ামকি ুতসািাধগ সংদতসপ ৩-১৪ 
 
মি ধেষয়ৱদালধগধিধস ধেষয়ে 
মিৱদালৱগ পিৱলৱগাধলধস বল ুি ূ
তসিে ুসুসমীচীিধেদপুাৱদয়ৱেংদিধুপ 
কিধসলাদি ুতসন্ন পাদে 
পিিেিীয়ৱদ সেৱিালধগ 
দ্দিভুধেসুেি ুস্থলূধেষয়ে ধেশ্েৱিংৱদধিধস ৩-১৫ 
 
পতসাদকি ুতসািাধগ মি পমাদ 
লাদ কিণৱদাধলদ্দ ুধেষয়ে 
কিদেুি ুধিিপূণসুখময় গ্ৰাাঃয়গ্ৰাহকিু 
পেদৱেদ্য়ি ুধতসধলয়দেৱিা 
পাধদ ভুংধিসুৱতসল্লৱিালগা 
হ্লাদ পডুেি ুভক্তেত্পসল ভাগ্য়সংপন্ন ৩-১৬ 
 
ধিত্পয়ধিগমাতসীতস ধিগুণ 
ভক্তেত্পসল ভয়ধেিাশি 
সত্পয়কাম শিণ্য় শ্য়ামল পকামলাংগ সুখী 
মত্তিংদধদ মত্পয়ৱিালৱহাি 
পগত্তৱিাডল ুসুত্তধলপ্পি ু
অত্পয়ধিক সংতস ইপ্ত ধত্ৰিগদ্ৱ্য়াপ্ত পিমাপ্ত ৩-১৭ 
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পধে হধিন্মধণ ধেদ্ৰুমদ স 
চ্ছধেগলংদধদ িাধিসুতস মা 
িে ধিিংতসি পদেমািে দািেৱিাধলদ্দ ু
ধত্ৰধেি গুণকম স্েভাে 
পেিমখু পদোংতসিাত্মক 
ধদেসধদেসধদ ৱ্য়ক্তমাডুতসলেৱিাধলদ্দধুণপ ৩-১৮ 
 
অণমুহধত্তৱিাধলপ্প ঘি পি 
মাণধুেৱিালগডধগসুে সূক্শ্মে 
মণুধুগসুে পতসধলসুে স্থলূগলেি মায়ধেদ ু
দিিুিক্কসৱলল্লধিেৱিাল ু
মধুিদ ুমাডুেৱুদিলুূখল 
ওিৱকগল ুিান্য়গল হধণেংদদধল সংহধিপ ৩-১৯ 
 
পদে মািে দািেি ুএং 
দী ধেিদলােগধলপ্পি ু
মেূৱিালধগেধগল্ল পেৱহাদাসীি পদ্েষ 
িীেিধিকািািসুািদ 
লীে সুখ সংসাি দাুঃখে 
তসা উণৱদালেিেধিগুধণসুতস ধিগতসাশিি ু৩-২০ 
 
এধল্ল পকধলদৱিধল্ল পিাধডদ 
পিধল্ল পবধডদৱিধল্ল িীধডদ 
পিধল্ল ওধডদৱিধল্ল আধডদৱিধল্ল ইিধুতসহি ু
বধল্লদধিগধতসবধল্লদি ুসধি 
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ইল্ল ইেগােধল্ল পিাডলু 
খুল্ল মািেৱিাল্লিপ্ৰধতসমল্ল িগৱকল্ল ৩-২১ 
 
তসপ্ত পলাহে ুপিাল্প িিধিৱগ 
সপ্তধিৱ্হি পতসিধদ পতসাপুদ ু
লপু্তপােক পলাহকাংবদু ুপুেৱদাপাধদ 
সপ্তোহি ধিধখলিিৱিাল ু
ৱ্য়াপ্তিাদদুধিংদ সেিু 
আপ্তিাধগহৱিল্ল কালধদ ধহতসে ককৱকাংডু ৩-২২ 
 
োধিদি ুমৱলগধিৱয় পবৱলধদহ 
পভািহুংগল ধচত্ৰফলিস 
পবৱি পবধিপ্পংৱতস বহুধেি িীেৱিালধগদ্দ ু
মািমণিেিেি পয়াগ্য়ৱতস 
মীিদৱল গুণকমগলি ু
সাি িৱডসুে পদেধিৱগ কেষম্ৰয়ৱেধল্লহুৱদা ৩-২৩ 
 
োধিিাপ্তি ধকিণমধণগল 
পসধি তসত্তদ্েণগলি ুধে 
কািদগসৱদ পিাল্পধিৱগ কংৱগাধলসুেংদদধল 
মািমণ পলাকত্ৰয়ৱদাধলহ 
মিূধুেি িীেৱিালধগদ্দ ুধে 
হািমাডুেিেি পয়াগ্য়ৱতস কমেিসুধিধস ৩-২৪ 
 
িলেিপহধিসুে ঘধলৱগ ব 
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ট্টলিধুলদ ুকিঘংৱতস ককধপধড 
পদৱলদ ুপহাৱডেংদদধল সংতসতস কতস ই তসািাধগ 
হলিিািিু পুণ্য়পাপদ 
ফলগলি ুপদোসুিি গণ 
পদাল ুধেভাগেমাধড উধণসুতস সইয়াধগপ্প ৩-২৫ 
 
পপাংধদৱকাংধডহ সেৱিাল ুসং 
বংিোগৱদ সকলকমে  
িংদদধল তসা মাধড মাধডধস তসত্পফলগলণুৱদ 
কুংধদদণ ুমহৱত্তধিপ ঘট 
মংধদিধদ সেত্ৰ তুসংধবহ 
বাংদলদ পতসিিংৱতস ইিধুতসপ্পি ুিমািমণ ৩-২৬ 
 
কাদকধিণ ধহধডদ ুবধডয়লু 
পেদৱিয়ু পলাহগধলগল্লৱদ 
আদৱুদদি অিলগা ৱ্য়ৱথ এি ুমাধডদি ু
আধদৱদেি ুসেিীেি 
কাদৱুকাংধডহৱিালৱহািৱগ দাুঃ 
খাধদগল ুসংবংিোগুেৱদৱিা ধচন্ময়ৱগ ৩-২৭ 
 
মললমৱিগল মাধড মক্কল ু
পকলে ুকালদলাধড পমাদধদ 
তুসধলদ ুপকধডসুে পতসিধদ লকুমীিমণ পলাকগল 
হলে ুবৱগয়ধল ধিধমসুে ধি 
শ্চলি ুতসািাধগদ্দ ুসলহুে 
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এলিধুণয়ৱোল িংুগুেৱগ এধল্লহুৱদাসখুদাুঃখ ৩-২৮ 
 
পেষ ভাৱষগধলংদ িিি প্ৰ 
পমাষদগসুে িটপুিুষৱিাল 
পদাষদিূি ুপলাকৱদাল ুবহুিপূমাধতসিধল 
পপাধষসুেিেিেি মিদধভ 
লাৱষগল পূদিসুতসিধুদি 
পপাধষসুে পূতসাত্ম পূণািংদ ি~ন্য়ািময় ৩-২৯ 
 
অিম মািেৱিাে মংৱত্ৰৌ 
ষিগলি ুতসািধিতুস পােক 
উদকগল সংবংিধেল্লৱদ ইপ্পিদৱিালৱগ 
পদমুিাংৱডাদিি ুসেি 
হ ইদয়ৱদালধগৱি কালগুণ 
কমদ কলষু সংবংিোগুেৱুি ধিিংিিৱগ ৩-৩০ 
 
ওংদ ুগুণৱদালগিংতস গুণগল ু
ওংদ ুিপূৱদাধলহে ুপলাকগ 
পলাংদ ুিপূধদ িধিধস তসদ্গতস পিাথৱদালৱহািৱগ 
বাংদলদৱোধলদ্দ ুবহু পপস 
ধিংদ কৱিসুতস পূণি~ন্য়ািা 
িংদময় পধিপধি ধেহািে মাধড মাধডসুে ৩-৩১ 
 
এল্লৱিাল ুতসাধিপ্প তসৱন্নাল 
পগল্লিি ুিধিধসহিু অপ্ৰধতস 
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মল্ল মন্মথ িিক িগদাদ্য়ংতস মধ্য়গল 
বল্ল বহুগুণভধিতস দািে 
দল্লণ িগন্নাথধেঠল্ল 
পসাল্ললাধলধস স্তংভধদংদধল বংদ 
ভকুতসধিৱগ ৩-৩২ 
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