দত্ত স্বাতংত্র্য় সংধি
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a.
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কারুধণক হধি তবনাধলপ্পা
পাি স্বাতংত্র্য় গুণধদ
িািূরু পতবগদু সপাদ আবিাংদধিক অিেত্তু
িাধিধগত্ত ধিব াডশাধিক
িূরু পাদত্র্য়ে তন শ
িীিবদালগীপধি ধেভাগে মাধড ধত্র্পদাহ্ব ০১
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হধিকথামৃইতসাি গুরুগল
করুণধদংদাপধিতু পপলুবে
পিম ভগেদ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলুেুদু
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সতয়বলাকাধিপবিালবগ ঐ
েবত্তিডু পেমািবিালু িা
ল্বত্তু পমবলংটধিক ধশেবিালধগট্টধিপ্পত্তু
ধিত্তব ংদ্রবিাললদধিক দশ
তত্তবমাধিগবলধিপ সুিবিালু
হত্তু ঈলিদধিল ীেবিাধলট্ট ধিিেদয় ০২

কধলবমাদলুবগাংডধিল দািে
পিালবগ িাল্বলত্তদু ঈ পধি
ধতধলদুপাসবি মাডু মবিয়বদ পিম ভকু ধতয়ধল
ইবলবয়ালবগ সংিধিসু লকু মী

1

ধিলয়িালাবলংদু সে
স্থলগলধল সংলতসুধতপ্পিু পগবলয়িংদদধল ০৩
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অেধিপ স্বাধমত্ব িমে
স্বেশমাতয়ধিধগত্তু তা ম
ত্তেি মুিদধল িা কায়ে মাধডসুে পতিধদ
কধেধভিীধডত তন কবলগল
ধদধে দািে মািেবিাধল
ট্টধেিত গুণত্র্য় কমে মাধড মাধডসুে ০৪
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পুণয়পাপগলীবতিধদ কা
রুণয়সাগি পদেদািে
মািেবিাধলট্টেি ফল েয়তয়াসেবি মাধড
েনেধডসুে ভধক্তহীিি
সনুতসুকম গল পতবগদু
প্রপনধিবগ পকাট্টেি সুিেধডসুেিু সুভু াব্হ ০৫

w

মাধণকে পকাংডংগধডবয়ালধ
োি পকাত্তাপুরু ি সমা
িাি মাডু ে পতিধদ দদতয়রু ধিতয়দধল মাল্প
দাি য়জ্ঝ্িাধদগল ফল য়
মাি তািপহধিধস অসমীিীি সুিগল পকাট্টু অসুিি মত্তিিু মাল্প ০৬

2

এণলাংিিিমলধকিণ ক্রবমণ েৃধঢিয়লিধি পলাগি
কাণবগাডধদহ কত্তবলয় ভংধগসুে পতিদংবত
দেিবতয়াংসগি মূধত
িয়ািেুল্ল মহাত্মধিবগ সুজ্ঝ্িয়ািভক্থথয়াধিগলু
েধিধস সুিে পকাডু ধতহেু ০৭
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a.
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om

দত্ত স্বাতংত্র্য় সংধি
িপিধিবকয় পিাি পগবলালু
িিে কবদায়ীেয়লেি
েগুণগবলধণসবদ পপাবিে পকাডধদবি ধশইসুে পতিধদ
অিুধিবতাধিতকম কৃ ষ্ণা
পণবেিলু দকবগাংডু তনি
মবিবয়াধলট্টিংদপধডসুে মািোিতি ০৮
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অনদনাদন িামক
মুন পপল্দ প্রকাি ীেবিা
লনরূপ প্রবেশলগদেিেি েয়াপাি
েনেডদবল মাধড মাধডধস
িিয়ধিেিহুবদংবদধিধস দত্র্
গুণয়েধ ত তত্তদাহ্বয়িাধগ কবিসুেিু ০৯
সধলল ধেংদু পবয়াধিবয়ালু েী
ললু ধেকািেলিদেল্লুবদ
লেু তদ্রূপেবি ঐদুেুবদল্ল কালদধল
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পমাগবদালবগ পমাগধেট্টু মুধদধস
মগুধেধিং ধেধগদধপ্প পেহধদ
পতবগদু তন স্থিগলুধণসুে িধিয়ংদদধল
অগধণতাত্মিু তন পাদা
ব্জগল পিধিপ ভক্ত িধিবগ
প্রঘটকিু তািাধগ পসৌিয়গলীে সেত্র্ ১১

om

কধলমলাপহিধিসুে স
ত্কু ল ি কু কমগলু তা ধি
ষ্কলু কমগলাধগ পুরু াথগল পকাডু ধতহেু ১০
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পতাধটগিু ভূ ধমবয়ালু েী ে
িাটবেবকংবদিুত ধহতদধল
পমাবটধয়ং িীবিধত্ত সধসগল সংলতসুেংবত
পাটু েডদবল গধদ ীেি
পঘাটকাসয়িু সৃধ ধস পয়াগয়বত
দাটবগাডদবল সলুহুধতপ্পিু সেকালদধল ১২

ভূ ধমবয়ালু লধেবি থৃ াথিু
তা মবিদু পমাগবেধত্ত এবদদবস
পেয়ামমংডলবদালবগ কাণবদ ধমডু কু েংদদধল
শ্রীমবিািম সেংত
য়াধময়াধগবি ধতধলয়দিুধদি
ভ্রামকরু ভধ সুেরু ভকু ধতয়লিয়বদেবতয় ১৩
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েয়াধিধয়ং পীধডত ধশশুধেবগ গু
পডাদকে পিবিদুদবক ওউ
িবতদু কু ধডসুে তাধয়বয়াপাধদয়ধল সেজ্ঝ্িয়
োদিায়ণ ভক্ত িবক প্র
সাদরূপকিাধগ ভাগে
তাধদয়ধল পপধলদিু িমাথগবল ফলবেংদু ১৫

om

মুিয়ফল দেকু ংঠ মুিয়া
মুিয়ফল মহিাধদবলাকা
মুিয়ফল দে ধয়কবেংদধিদধতভকু ধতধয়ংদ
িক্কসাধিয় ভধ সুতবল ধি
দুুঃিিাগু ধিিংতিধদ পমাবি
পপাক্কেি ধেড ভক্তেত্সল ভািতীশ ধপত ১৪
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দূিদধল্লহ পেত ঘিা
কাি পতাপুদু পিাল্প িধিবগ
সাবিবগয়য়লু সপেয়াঘ্রগধলংদ ভয়ধেহুদু
পগািতি সংসাি পসৌিয়া
সািতিবেংদধিতু ধিতয় ি
মািমণিািাধিসুেিদধিংদ েল্লেরু ১৬
পকসিঘটগল মাধড পেধসবগ
ধেধসবলাধলবট্টাণধগধসদিদু ঘি
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িসে তুংেলুেহুবদ সেস্বতংত্র্ তাবিংে
পশু পিিবিবিিু মাল্পা
িশি দাি োিকমগ
পলাসধি পপাপুেু েধিবদ পদহায়াসেবি পকাট্টু. ১৭
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এিদু িীবেগধলহেু ভাুঃয়াম্থিবেধিপ িামিধল েুিধিম
িধিথু িীধেথিাগু িীঘবে গল ধেত্তু
হধিবয় সবোথ্থম্ম েিােি পুরু পূধ থপাি
ন্মািয়িধেদূি সুিাথ্ম সেগবিম্িু স্মধিসুধথরু ১৮

w

w

.y

ou
si

gm

পহয়েস্তুগধলল্ল উপা
পদয়েস্তুগধলল্ল িয়ায়া
িয়ায় িমগধলল্ল পি াসূবয় পমাদধলল্ল
তাধয়তংবদগধলল্ল কমলদ
লায়তাঅবগিলু ঈসুে
কাধয়য়ংদধদ মুণুগবগাডবদ ভোধি দাধটসুে ১৯

w

মংদিাদরু সধিবয় পগাপী
িংদি শ্রীমুবদ্রগল িল
ধেংবদ িধিসুত শ্রীতুলধসপদ্মাঅসিগলিু
কংিিদ মিয়দধল িধিধস মু
কু ংদ শ্রীভূ িমণ ধত্র্ গ
িংদয় সেস্বাধম মমকু ললদেবেবি পপাবিে ২০
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োসুবদলেকপ্রকািধদ
ঈশবিধিসুে ব্রহ্মরুদ্র শ
িীশ পমাদলাদমিবিল্লরু দাসবিধিসুেরু
ঈ সুমাগে ধেট্টু পসাহমু
পাসবিয় দগে িি পদহ
দদধশক পেশগলু েিলেবিবক ধেধডধসবকাল ২২
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প্রায়িিমদধদংদ িধিবগ
িায়ক প্রভু বেংে পূেধদ
তাধয় পপাবট্টবয়াধলিলু প্রভু বেংবদবক কবিয়বিলল
কায় ধিনিু ধেট্টু পপাগলু
িায় িীবিংেুে প্রভু ত্ব প
লায়িেলিধদতু সমীপদধলদিদু পতারু ২১
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আ পিব্রহ্মিধল ধত্র্ গ
িয়াপকত্ব ধিয়ামকত্ব
স্থাপকত্ব েশত্ব ঈশত্বাধদ গুণগধলবগ
পলাপধেলল্লক প্রকাি স্ব
রূপবেধিপুেু সেকালধদ
পপাপুেল্লেু ীেধিবগ দাসত্ববদাপাধদ... ২৩
ধিতয়িূতি ধিধেকাি সুুঃঋথ্থম
প্রণেস্থ েবণা
ত্পধত্তকািণ োন্গ্মবিাময় সামগািিত
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দত্ত কধপল হয়াসয় রূপধদ
পৃঠ পৃঠগ্ ীেবিালধগঢিু প্রেধতসুেিেিেি পয়াগয়বত কমেিুসধিধস ২৪
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ভূ থলাধিপিাজ্ঝ্িয়িািক িূথধিবগ পসোিুসািধদ
পেতিে পকাট্টেি সংবতাধ সুে পতিিংবত
মাতধিশ্বধপ্রয়িু পিম
প্রীধতপুেক সদ্গুণংগল
গায়কি সংবতা পধডসুেধিহপিংগলধল ২৬

om

শ্রুধথগলাথি মাথু ধেমলস্মৃধথগলাথি ধশবে
ীে প্রথধথপ্রকৃ ধথগবলিদু প্রধথবমগবলধিধসবকালুধথহেু
ইথি কমগবলল্ল লেু মীপধথবগ পূধ গবলম্িু স্মধিসুথ
িতুিধেি পুরু াঠগল পেদধিরু স্বপ্নিধল ২৫
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দীপ ধদেদধল কংডিাদবড
পলাপলগসুেিাঅণ হধি স
মীপদধল্লবি িংদিাম সুিংদবেধিসুেুেু
ঔপিাধিকেল্ল সু িি
পাপকমেু পুণয়েধিপুদু
পাধপগল সত্পুণয়কমেু পাপবেধিসুেদু. ২৭
িিে সংপাধদসুে প্রদা
েধণকিংদধদ পকাধেদি মবি
মবিগলধল সংিধিসু শাস্ত্রশ্রেণবগাসুগধদ
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কািক ধক্রয় দ্রেয় ধেভ্রম
মূরুধেি ীেধিবগ েহু সং
সািধকেু কািণবেধিসুেুেু এল্ল কালদধল
দূি ওধডধস ভ্রামকত্র্য়
মাধিবগালগাগদবল সো
িািকি ধিংধতসুতধলরু সেত্র্ মবিয়দবল. ২৯
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মিিলগদুপবদধশসুত দু
িি কূ ডাডধদরু স্বপ্নধদ
প্রণতকামদ পকাডু ে পসৌিয়গধলহপিংগলধদ ২৮
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কিণকমে মাধডদবি ধে
স্মিবণ কালধদ মাতুগধলগু
ত্তিে পকাডবদ সুম্মধিপ্পিু াগিােবস্থ
করুধণসলু েয়াপাি মাডু ে
েিলু িালকেবস্থগলু পধি
হধিসবকালবিতবক স্বতংত্র্িু তাবিবয়ংেুেিু ৩০
য়ুধক্ত মাতুগলল্ল শ্রুধতস্মই
তুয়ক্ত মাতুগধলেু ধেিাধিবস
মুধক্তধগেু পসাপািবেধিসুেুধে প্রধত প্রধত পদেু
ভধক্ত পূেক পধঠসুেেধিবগ
েয়ধক্ত পকাডু ে স্বরূপ সুি প্রধে
ধেক্তিবি মাডু েিু ভেভয়ধদংদ েহু রূপ ৩১
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gm

a.
c

আি₹হেগথােভা াবভিধিম্িধল কবিয়লিিু
ধিব িলগিেবলাধকসবি ধেদুেবি ধেবেধকগলু
মািেিু গুণ পপল্ব প্রাকৃ থ োিবিয়ু সধি পকধল
পিমাহ্লািপদধিপ্পবি ধিিম্থি েল্ল পকাধেিরু ৩৩

om

শ্রীধেধিি ধেপাধহবপশ সিীেিাথ্মভোকশধশ
ধিবেেঋধ গম্িেধকনিধসঢি সািয়গণা
পসধেথপিাবভা থ্বথ্পািােলধিগলাি ভকু থি
কাে করুণাসাম্র লক্ষ্মীহৃঢকামুি িম্র ৩২

w
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ভাস্কিি মম্দলে কম্দু িমস্কধিধস পমাধিসবি পি ধি
থস্কিিু ধিধম্িসলু কু ম্িহুবি ধিোকিবগ
সম্স্কৃ থধেিবল্লম্িু কু হক ধথিস্কধিসবলিহুিু ভধক্থথ
পুিস্কিধি পকল্বধিবগ ওধলেিু পুষ্কিােসিা ৩৪

w

w

পধথথি কপালবিালু ভাধগিধঠয় লধেবি পপয়বেধিপুবি
ইথি কধেধিধমথ কু কােয়া শ্রােয় েুিধিম্ি
কৃ ধথপধথ কঠাধিথবেধিপ প্রাকৃ থবে থা সম্স্কৃ থবেধিধস
সঢগধথয়িীেুিু ভধক্থথপুেক পকধল পপল্বধিবগ ৩৫
পেিশাস্থ্রসয়ুধক্থথগ্রম্ঠগবলাধি পকল্িেিল্ল
সম্থথসািু গল সহোস সল্লাপগলু পমািধলল্ল
পমাি থীঠায়ি মথািুগ িািেি করুণিধল
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গনাঠধেটল ধথধলধসিুিবিালবগ ৩৬
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পপল্িিমািে
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