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পিম ভগেধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুেুিু
সংরি সূচবি শ্রীশমুক্তামুক্ত সুিেি োসুবৈেবগ ভরক্তয়রল কম লাসিিু পপরলৈিু
দৈত্য়স্বভােগুণগলিু
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রিন্ন দেেি পকাবিয় িারলবগ রপরিৈু পেরৈবপবিংৈিব্জ ভে ৩০-০১
জ্ঝ্নিয়াি েল সুখ পূণেয়াপ্তবগ হীিগুণবিংেুেিু ঈশ্বি িাবিবয়ংেুে
সরিৈািংৈাত্মগুত্পরি শ্রীরিত্ংরেরিগীশবগ রেবয়া গািুরচংত্বি পেৈ পভৈরে
হীিবৈহবগ শস্ত্রগলভয় পপলুেে দৈত্য় ৩০-০২
পলশভয়বশাকারৈশুিয়বগ পেশগল পপলুেে িাম েয়াসরূপংগরলবগ ঋরি রেপ্রত্ব
পপলুেে ৈাশিরথ কৃ ষ্ণারৈরূপবক পকশখংিি পপল্ব মক্করল পগাসুগ রশোচবিয়
মারিৈবিংেুেেবি দৈত্য় ৩০-০৩
পাপপরিহািাথ িামিু মাপরত্য় রিরমরসৈ ভগে- দ্রূপরূপবক পভৈরচংত্বি মাল্প
মািেিু আপগলু সিীথ গুরু মা ত্ারপত্ৃ প্রভু প্ররত্বম ভূ ত্ ৈ য়াপিি কংিেবি
পৈেরু এংেুেবি দৈত্য় ৩০-০৪
সুংৈি স্বয়ংেয়ক্তেু রচৈা িংৈ রূপগবলংেুেিু িি রিংৈ রিরমত্ ঈশ্বিবগ
অরভিরমসুরত্হ িিিু কংৈুবগািল রৈোকিিু হরি ওংবৈ সূয় সুবিািমিুজগ
দ্বংৈয়বিংেুে রেষ্ণুৈূিবণ মািু েে দৈত্য় ৩০-০৫ ১
পিমরৈংৈশ্বত্থ ত্ুলসী পসামিিিরল রেমল শারল গ্রামগলরিট্টরভিরমপ িি
মুরক্তবয়াগয় সৈা ভূ রমবয়ালু িমাথমুরক্ত সু কামাবপএগরলংৈ শারল গ্রামগল
েয়রত্রিক্ত েংরৈবস ৈুুঃখ দেৈুেিু ৩০-০৬
রেত্ত্মরহমি রেট্টু সুিরিবগ পৃথগ্বংৈবি মাল্প মািে রৈরত্জবি সরি হরিয়ু ত্া

সংরিত্বিরিসিরি চত্ুিমুখবমাৈলাৈরখল পৈ েবত্গবলালরগহবিংৈু লমী
পরত্বগ েংরৈবস ওংৈবিঅণ রেট্টগলিেি ৩০-০৭
দশে শূদ্রকিারচত্ মহা পৈে োয়ু হরি প্ররত্বম েৃং ৈােিরৈ মাসদ্বয়বৈারলহ ত্ুলরস
অপ্রসে পগা রেোহরেেরজত্াশ্ব ত্থা রেটরপগল ভরক্তপূেক পসরেসুে িি দৈত্য়
শাশ্বত্ ৈুুঃখ ঐৈুেিু ৩০-০৮
কমলসংভে মুখয় মিুবজা িমি পরিয়ংত্িরৈ মুক্তরু সম শত্ায়ুিয়ু িেিু করল
ব্রহ্মবিাপারৈ ক্রমরৈ িীচরু দৈত্য়রু িিা িমি রপরিৈু কু লরম করলয়িু
পমবিরিসুেেিসুিবিালু পদ্বিারৈগুণরৈংৈ ৩০-০৯
েিজসংভেিব্দ শত্ ও ব্ববি মহাকরল শব্দোচয়িু রৈিরৈিগলরল
েীল্বিংিংত্মরৈ করলমাগ ৈিুজবিি প্রত্ীইসুত্ ব্র হ্মি শত্াব্দাংত্ৈরল রলংগেু
অরিলি গৈাপ্রহিরৈংৈরল ভংগবেৈুেুৈু ৩০-১০
মারুত্ি গবৈরয়ংৈ রলংগশ িীি পপাৈািংত্ি ত্বমা দ্বািবেরৈ স্বরূপ
ৈুুঃখগলিুভরেসুরত্হরু দেি হরিভক্তিরল হরিয়রল ত্ািত্ময়ৈরলরুরত্হুৈু সং
সািৈরল ত্মরসসিরল অত্য়রিক করলয়রি ৩০-১১
জ্ঝ্নিয়ািবেংেুৈু রমথয়েসমী রচি ৈুুঃখত্িংগবে সমী ২
চীিেুরি রিিংত্িরৈ করলরগহুৈু দৈত্য়বিালু হীিবলরিপলু শত্গুণরৈ করল
মারিরিবগ শত্ রেপ্ররচরিবগ ঊিশত্গুণ কালবিরমবয় কংসবিরিরসৈিু ৩০-১২
কালবিরমবগ পংচগুর্ৈং কীলু মিুবকটভরু জন্মে ত্ারল ইবলবয়ালু
হংসরিরভকাহ্বয়রৈ কবিরসৈরু ঐলিামক রেপ্ররচরি স মালুবেরিপ রহিণয়কশয়পু
শূলপারণয় ভক্ত িিকবগ শত্গুণািমিু ৩০-১৩
গুণগল ত্রয় িীচবিরিসুে কিককরশপুবগ হাটকাংেক এবণবয়রিপ
মরণমংত্রগংত্রল রকংরচৈূি েক ৈিুজেি ত্ািকিু রেংশরত্ গুণরৈ িীচিু
পলাককংটক পিরিপ শংেি ত্ািকাসুিগিম িড্গুণরৈ ৩০-১৪
সরিবয়রিসুেিু সাল্বরিবগ সং কিিু অিমিু ৈশগুণরৈ শং েিবগ িড্গুণ

িীচবিরিপ রহরিংেকা োণা সুিিু দ্বাপি কীচকিু িা ল্বরু সমরু দ্বাপিবি শকু রি
কবিরসৈিু পকৌিেবগ পসাৈিমােিহুবৈংৈু ৩০-১৫
িমুরচ ইল্বল পাকিামক সমরু োণাৈয়রিবগ ৈশগুণ িমুরচ িীচিু িূরু গুণরৈংৈিম
োত্ারপ কু মরত্ পিিুক িূরু গুণরৈং িমিরিপু োত্ারপগিমিু েমি
পিিুবকরিংৈলিগুণািমিু পকরশ ৩০-১৬
মবি পকশীিামক ত্ইণা
েত্ সম লেণাসুিিু ওং
িিু িীচারিষ্টিামক পংচগুণরৈংৈ
দৈত্য় সিম হংস রিরভক প্র
মিবেিিু পপৌংড্রকিু এং
ভিু গুণরৈংৈিম মূেরু লেণিামকবগ ৩০-১৭
ঈশবি িাবিংে খলিা ৈু
শয়াসিা েইিবসি দৈত্য়া
পগ্রসি জিাসংি সম পারপগবলালত্য়রিক
কংস কূ পরেকণ সরি রু
গ্মী শত্ািম রুরগ্মরগংত্ ম
হাসুিিু শত্িন্ব রকমীিরু শত্ািমরু ৩০-১৮ ৩
মরৈিপািী দৈত্য়গণবৈাল
গিমবিরিপরু কালবকয়রু
অরিকরিবগ সমিহরু পৈোবেশ েলরৈংৈ
েৈি পারণ পাৈ পরারত্রয়
গুৈ উপি ঘ্রাণ ত্বগ্রসি
করিপ দৈত্য়রু িীচবিরিপরু কালবকয়রিবগ ৩০-১৯
জ্ঝ্নিয়াি কবমংরদ্রয়গরলগরভ

মারি কলয়াৈয়রখল রৈরত্জরু
হীিকমে মারি মারিসুরত্হরু সেবিালু
োরণ ভািরত্ কমলভে পে
মািরিেরিন্ন ভক্তরু
প্রাণ অসুিাবেশ িরহত্রু আখণাশ্মসম ৩০-২০
হুত্েহাআৈয়মবিিরু
য়ুত্রুকলয়াবেশ রেরি মা
রুত্ সিস্বরত্ ভািরত্য়িেত্ািবৈালরগি
কৃ ত্পুটাংজরলরয়ংৈ ত্ন্নয়
রপত্ি সম্মুখৈরি রিংৈা
িরত্রস রেবন্নরসৈ ত্বন্নালু কৃ বপয় মাবিংৈু ৩০-২১
পদ্বরি দৈত্য়ি ত্ািত্ময়েু
ৈূিবণয়ু ভূ িণগবলন্নবৈ
পৈািবেংেুে পদ্বরি রিশ্চয় ইেি পিািবে
পেশগলবিৈুেিু েহুরেি
সংশয়েু পিসি পেৈ
েয়াস গরুিপুিাণৈরল পপরলৈিু ঋরিগরলবগ ৩০-২২
জারল পিরিলু উদ্ররশবল েরি
গাল পুরুিি োরিপুেু চ
পম্মাবলবগয় পমরট্টৈেগুংবত্ কাংটকগল ভয়
পচলু সপে পকাংৈ োবত্য়
পকরল পমারৈপরগিে য়ম
িালুগল ভয়রেি দৈত্য়ি রিংরৈসুে িিবগ ৩০-২৩
পুণয়কমে পুষ্কিারৈ রহ
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মণয়বৈেরিগরপসুত্রলরু পুণয় পাপকমগল
জিয়ৈুুঃখে করলমুখাৈয়রি
গুণ্ণলীেিু সকলবলাক শ
িণয় শাশ্বত্ রমরজিরিবগ রমরফলেীে ৩০-২৪
রত্ররেি গুণগল মারি শ্রী ভা
গেেীিমণ গুরণগুণগবলালগে
িেি পয়াগয়বত্কমগলিিুসরিরস কমফল
৪
স্বেশিাৈমিাসুিি গণ
কেরিরয়িবৈ পকািু ে পৈে
প্রেিেি জগন্নাথরেট্ঠল রেশ্বেয়াপকিু ৩০-২৫ ৫

