করুণ সংধি
হধিকঠামৃথসাি গুরুগল করুণধিম্িাপধিথু পপলুবে
পিম ভগেধ্ভক্থধিিিািিধি পকলুেি
ু ু
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শ্রেি মিকািম্িেীেুিু ভেজধিথ িু:খগল কবলেুিু
ধেধেঢ পভাগগ ধলহ পিম্গল ধলথ্থু সলহুেুিু
ভু েি পােি পেধিপ লকুমী িেি মম্গল কবথয়
পিবমাথ্সেধি ধকধেবগাত্তাধলপুিু েূসুিরু ধিিধিিধি ২-১
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মবলয় িীবিাধণয়ধল পধিয়লু েলসবিালধগধ্ি জিিা
জলেু পহবধ্িাবি গূবে মজ্জি পাি গগিপরু
কলুষেচিগলািধিেু োববাবলয় পপথ্থি পাি মধহমা
জলধঢ পপাক্কুিধিবম্ি, মাণ্িপবি মহীসুিরু ২-২
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শ্রুধথথধথগধলধভমাধি লকুমী স্থুধথগধলবগ পগাচধিসি
হথ মহহশ্বয়াধ্য়ধখলসধ্গুিগণবভাধি
প্রধথধিেস থন্নধম্িবসো িথ মহাথ্মকরু মােুধথহ
সম্স্থুধথবগ েশিাগুে ধিেি কারুণ্য় পকবিবব ২-৩
মিেচিকধথিূি পিবিেি িিুসধিধস ধথরুগুেিু জাহ্নধেজিক জিবিালধগধ্িু জধিসুে জগিুিি থািু
ঘি মধহম গাবম্গয়িুথ গায়িে পকলুথ গগিচি
োহি ধিবেৌকস পিােবি চধিসুে মি মবিগলধি ২-৪

মলধগ পিমািিধি পােলু কুধলথু পকলুো, কুধলথু পােলু
ধিলুে, ধিম্থবি িধলে, িধলিবি ওধলবে ধিমবগব
শুলেবিা হধি থন্নেবি ঘধলবগ ধেত্তগলিু, িমাঢে
পিাধলসলধিয়বি পামিরু েললুেরু ভেবিালবগ ২-৫
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মিবিালবগ থাধিধ্িু মিবেবম্িধিধস পকাবিু মিি েৃধথ্থগলিুসধিধস পভাগগল িীেিু ধিধেঢ পচথিবক
মিেধিথ্থবি থন্নিীেিু থিুে েধিধস ধিিধিিধি
সাঢিে মাল্পাধিধগথ্থপিু স্বগাধিবোগগল ২-৬
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পিম সথ্পুরুষাথথরূপিু হধিবয় পলাকবক এম্িু
পিমািিধি সিুপাসবিয় গগেধি ধগথ্থপিু থন্না
মবিিু িমথাথথগল কাধমসুেধিবগ িগুথধথ পশিধিম্িধল
সুিপথিয় সুবয়াঢিধি ধগথ্থবম্থ পকােুধথপ্প ২-৭
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জগেবিিে ধিধমসুে িাবমাগবিালবগ থাধিধ্িু সলহুে
গগিবকসবিাধলধ্িু সম্হধিসুেিু পলাকগল
স্বগথ পভািধেেধজথিু সেগ সিািবম্িহিু
েবগেবগয় িামিধল কবিসুে ভকুথিিু পপাবিে ২-৮
ওব্বিধল ধিম্থােুেিু মবথ্থাব্বিধল পিােুেিু পেেুে
পিাব্বিধল পিেুেিু মাথােুেিু পেিগাধগ
অব্বিি পহহধ্েেধিে মবথ্থাব্বিিু পলধক্কসিু পলাকবিাপলাব্ববি থা োধ্য়োঢকিাহ ধিভীথ ২-৯

শিণজিংঅম্িাি শাশ্বথ করুধণ কমলাকাম্থ কামি
পিমপােিথি সমম্গলচধিথ পাঠসখ
ধিরুপমািম্িাথ্মধিগথ িুধিথ, পিেেবিন্য় পিম্িা
েধিধি কবিয়লু েবম্িািগুেিু থন্নেি ভধলবগ ২-১০

om

পিবিবিবিিু হলুেধু থবি, কথ্থবল
িগুথ হরুষিধল
কিধলবকয় কবলেবম্থ
েবম্িািধগ সলহুেিু ২-১১
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জিধিয়িু কািধিহ োলকা
মবিবয়ালেধগধ্িেি পিােুথ
থিয়িম ধেধগিধপ্প িধবধস
মিুসূিিিু থন্নেধিবধ্েবেবগ
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ইধত্তকিিু ভকুধথধয়ম্িধল পকাত্ত ভকুথবগ পমধি থন্নবি
পকাত্ত, েেব্রাহ্মি ওধপ্পধেয়েধল গধখলাথথ
পকত্ত মাথুগলম্ি গচধ্য়ি পপাবত্তবয়াল ধগধবত্তু ভাণিইত্ত ভীষ্মিেগুিগবলধণধসিবি করুণালু ২-১২

w

w

w

ঢিে শম্রধক্শসুে ঘধি থািুণবি মবথাভ্ভধিবগ পকােিিু
ধিিধি পিােুথ সুধখসুেম্িধি লকুধমেিেভিু
প্রণথিিু কাধধিহিু ধিষ্কামিধি ধিথ্য়ািম্িময়
িুজিি পসবেয় পিািিপ্রধথমি জগবকি ২-১৩
োলকি কলভাবশ জিধিয়ু পকধল সুখপেুেবম্থ লকুমীপলাল ভকুথরু মােুধথহ সম্থু ধথবগ ধহগ্গুেিু
থাল থন্নেিধি মােুে পহলিে পহহৈে ধেিুিি
আলয়ধি পালুিু কুরুপি মািেবি পকাি ২-১৪

স্মধিসুেেি অপিািগল থা স্মধিধস সকবলশ্ত প্রিায়ক
মিধল থিগধপথসলু ধকত্তি িম্ি মধে মাধে
পধি পধিয় লুিধু িধস সুখ সাগিধি পলাল্য়াধেসুে মম্গল
চধিথ ধচন্ময় গাি পলাকপধেত্র সুচধিি ২-১৫
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এিু করুণাধিধিবয়া হধি মবথ্থিু ভক্থাঢীিবিা
ইবিিু ঈথি পলবল ইচ্ছামািিধল জগে
থাবি সৃধজসুে পাধলসুে ধিোণ পমােলািধখল পলাকস্ঠািিধল মথ্থেি ধিত্তািম্ি পধেসুেিু ২-১৬
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জিপ পমধিি পিে ঢিোহি, ধেভূ ষণ, েসি,
ভূ ধময়, থিু, মবিগধলথ্থাধিপ িবেবিা পলাকবিালু
অিেিথ পিবিেেিিম্থা সিবে পমািলািালয়বিাধলত্তুণুগিম্িিলেি েশিাগুে মহামধহমা ২-১৭
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ভু েি পােি চধিথ, পুন্য় শ্রেণ কীথি, পাপিাশি
কধেধভিীধেথ গকিে িল শ্য়াম ধিস্সীম
য়ুেধথ পেষধি ধহবম্ি, পগৌিীঢেি পমাধহধস, পকধেধস উধলধসি
ইেি মায়ে পগলুেিােিু ঈ জগিয়ধি ২-১৮
পাপকমে সধহসুেবে লক্মীপধথবগ সমিাি
ধিধেজি িী পবয়াজ ভোি পিাল গােধি িাকাবণ
পগাপ, গুরুধেি মেধি, েৃগু, িগ-চাপ, পমািলািেরু
মাধিে মহাপিাঢগবলধিধসিবি করুণাসমুধ্র হধি ২-১৯

অম্গুতাগ্রধি জধিধসিেি থিধম্গধণয়ু পলাকিয়গলঘ
ধহধম্গসুেলব্য়াকৃ থাকাশাম্থ ব্য়াধপধসি
ইম্গেল মগবলাবেয় িবম্গাপাম্গগলধলপ্পমলিম্থ
সুমম্গলপ্রিিাম পােি মাল্পুবিিধিিু ২-২০
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কামবঢিু, সুকল্পথরু, ধচন্থামধণগলমবিম্ধ্র পলাকধি
কাধমথাথথগ লীেুেিবি পসবে মাল্বধিবগ
ধশ্র মুম্কুম্িি পিম মম্গল িাম িিকস্ঠিিু সলধহথু
পামিি পধিথবিধিধস পুরুষাঠথ পকােুধথহুিু ২-২১
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মিবিালবগ সুম্িি পিাঠে পিবিিুবকাবে গকবকািু
েলু িূথি সুবশাধভথ গম্িসুিবসাবপথ ফলিাধশ
ধ্য়ুিধিধিেহগলবম্থ পকাত্তেিিু সিা সম্থধয়সুেিু
সধ্গুণে কথ্িেিঘে কধিেিু অিঘবিবম্িধিধস ২-২২
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পচথিাবচথি ধেলক্শণ িূথি পিাঠগবলালবগ েলু
িূথিধথ সুম্িিবক সুম্িি, িসবক িসরূপা
জাথরূবপািি ভ্হোধ্য় পিালাথবথ প্রধথম প্রভাে
ঢিাথল পিাবলবমােবি আেুথধলপ্প িমপ্প ২-২৩
থবম্ি থাধগলু থম ধশসুধেবগ েম্ি ভয়গল পধিহধিধস
ধিজমধম্িিধি পেধেিুিধিথ্থািধিসুেম্িিধল
ধহবম্ি মুবম্িেেলধি ওল পহাি ধগধম্িবিশিু থন্নেি
পিবম্িম্িু সলহুেিাগসিবোবলথ্থ পিাধেেরু ২-২৪

ওেল পিললম্িিধল হধি িবমােবি ধথরুগুে পিাম্িবি ক্শণ
ধেেবি পেবলিাধগ ভক্থাঢীি পিবম্িধিধস
থবেে িুধিবথৌঘগল কামি পকােুে সকবলষ্তগল সম্থথ
িবেে িমম্িিধল িেসুধেবশষ সন্মধহম ২-২৫
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ধেত্তেি ভে পাশধিম্িধল কত্তুেিু েহু কটিণধিে ধশ
ধষবশ্তষ্তবিম্িধি িিেিথ সধ্ভধক্থপাশিধল
কত্তুেি ভেকত্তু ধেধেসুে ধসধত্তিেধিেি ধিেিি কামি
পকাত্তু কােিু সকল পসৌখ্য়গধলহ পিম্গলধল ২-২৬
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কবেবগবেয়ম্িিধল গক গম পথধেিগুে পথিধি ফল্গলু
পেু ফলগলিধগিু ধজিঃবেবগ িসেিীেবম্থ
পুণ্য় ফলগলিীেুিবক িুধে পেধেিাণ্মািবিালু
লক্মণািেবিািগুে ভক্থিেসিকমিগণসধহথ ২-২৭

w

w

w

পকাত্তুিিু গকবগাববিক্শণ ধেত্তগল থন্নেি িুধিথগলত্তুেিু িূিিধল িুধিথািণ্য় পােকিু
পেত্ত পেন্নধল পহাধিধসিেবিালু ধসত্তু মাধেিবিবিা হধি
কবম্গত্ত সুিধিবগ সুবঢয়িুধণধসি মুধিি িধহথিিু ২-২৮
পখি পমাি জয়াপজয় পমািলাি পিাষগধলি ধচন্ময়
সািিধি থন্নধম্ি কমলে িধব থুধথসুেি
কািুবকাধিহ পিম করুণা মবহািধঢয়ু থন্নেরু মাধিপ
িাঢগল পিােিবল সলহুে সেকামিিু ২-২৯

মীি কূম েিাহ িিপম্চািিাথুল পশৌয়থ
োমি পিণুকাথ্মজ িােণাধি ধিশাচি ধ্বধি
পঢিুকাসুিমঠি ধিপুিে হাধিহগধসি ধিপুণ
কধলমুখ িািেি সম্হধিধস কাধি সুজিিিু ২-৩০
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ধশ্রমবিািম শমলেধজথ কাধমথপ্রি গকিেিল
শ্য়ম সেল শিন্য় শস্বথ শকািাক্শসখা
সাম সন্নুথ সকল গুি ঘি িাম ধশ্র জগন্নথ ধেত্তল
পি মধহ পয়ালেথধিধস সলধহি সকল সুজিিিা ২-৩১

