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য়ণ ধদোৰাধত্ৰৱয়ালগী পধৰ
েনজজাংডৱদালধখল জীেৱৰাধলদ্দু পমাধহসুে ১২-১৪

a.
c

om

ধদন ধদনধদ েধিসুে কুমুদা
িন ময়ূখদ পসাবগ গতস পলা
ন ধেৱলাধকধস পমাদবড বল্লৱন ধনৰংতসৰধদ
কুনৰগী সুকথামইতসদ পভা
জনদ সুখ পদাৰকুেুৱদ লকুমী
মৱনাহৰন সদ্গুণে কীধতসপ ভকুতসগল্লদৱল ১২-১৫

w

w

w

.y

ou
si

gm

ঈ তসনুধেৱনালধগহেু ওতস
পপ্ৰাতসৰূপধদ নাধডগলু পুৰু
হূ তস মুখৰধল্লহৰু তসধমংদধিকৱৰাডগূধড
ভীধতসৱগাধলসুতস দানেৰ সং
ঘাতসনামক হধৰয় গুণ সং
প্ৰীধতসয়ধল সদুপাসৱনয় কগেুতসৱল পমাধদপৰু ১২-১৬
জলট কুেুট পখট জীেৰ
কৱলেৰগৱলালধগদ্দু কাধণধস
পকালৱদ তসত্তদৃপ তসোমদধল কৱৰসুতসধল
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অেদোদেময় স্েয়
মে ব্ৰহ্মাদ্য়ধখল প তসন
কে কল্পকনাহনধনৰুদ্ধাধদ ৰূপাদধল
অন্য়ৰনৱপইসৱদ গুণকা
ৰুণ্য় সাগৰ সইধসসুেনু ধহ
ৰণ্য়গভৱনাধলদ্দু পাধলসুেনু জগত্ৰয়ে ১২-২৪
ধত্ৰপদ ধত্ৰদশাধ্য়অ ধত্ৰথ

7

ধত্ৰপথগাধমধনধপতস ধত্ৰধেৰম
কইপণেত্সল কুেলয়দল শ্য়াম ধনস্সীম
অপধৰধমতস ধ ত্সুখ গুণাত্মক
েপুষ কেকুংঠাধদ পলাকা
ধিপ ত্ৰয়ীময় তসেেৰ ধনষ্কাপটধদং পপাৱৰে ১২-২৫

ou
si

gm

a.
c

om

লেণ ধমধিতস জলেু পতসাপুদু
লেণ পদাপায়ধল ধজিঃৱেৱগ
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হলেু বৱগয়ধল হধৰয় মনদধল
ওধলধস ধনধল্লধস এনু মাডু ে
পকলসগলু অেনংধিপূৱজগৱলংদু পনৱনেুধতসৰু
হলিৰানুজ তসাৱন সে
থলগলধল পনধলধসদ্দু ধনিং
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পপাষক পুৰাতসন পুৰষ
ু পুৰহু ূ তস মুখধেনুতস
পশষেৰ পধৰয়ংক শয়ন ধে
ভীষণ ধপ্ৰয় ধেজয়সখ সং
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শ্ৰীমহীৱসধেতস পদাংবুজ
ভূ ম সদ্ভগক্তকলভ্য় ধপ
তসামহাদ্য়মৰাসুৰাধ তস পাদ পংৱকজ
োম োমন ৰাম সংসা
ৰামৱয়ৌষি পহ মমকুল
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ৰনুসধৰধস কমগল মাল্পনু
জননমৰণাদ্য়ধখলৱদাষধেদূৰ এৱমাডৱন
জধনসুেনু জীধেসুে সংৰ
অৱণয় মাডু েৱনল্ল কালধদ
িনে কাধয়ধদহ সপনংতসধনধমত্ত বাংিেনু ১২-৩১
ধবসৰুহািাগসধদ তসানুদ
ধয়সলু েইঅংগল পনললু পস
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ধৰসুেধু েৱলৱয়ালু অস্তধমসল্লৱল্ল লীধনপেু
শ্েসন মুখ্য়মৰাংতসৰাত্মক
পনাশৱদাধলৰুধতসপ্পেু ঈ জগত্ৰয়
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ধত্ৰভু েগনকাৰাধ্য় লমী
সুভুজয়ুগলাধলংধগতসাংগ
স্েভু সুখাত্ম সুেণেণ সুপণেৰেহন
অভয়দানংতসাক শধশস
ধেভ ধনৰংজন ধনত্য়দধল তসন
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সেন মধ্য়ংধদনেু সায়ম
সেনগলু েসু ইদ্ৰৰাধদত্য়ৱৰালু ৰাধজসুে
পেনৱনালু কইধতস জয় সুমায়া
িেন মূধতসত্ৰয়ে ধ ংধতসধস
ধদেসৱেংবাহুধতসগধলংদধ সুতস সুধখসুধতসৰু ১২-৩৪
তসু ৰধেংশত্য়ব্দ েসুৱদ
েৱতসগৱলালু প্ৰদ্য়ুম্নধনপ্পনু
তসু িত্োধৰংশধতসগলধল সংকষণাখ্য়
হুতসেহাঅৱনাধলহনু মায়া
পধতসয়ু হধদনাৰধিক দ্োধত্ৰং
শধতস েৰুষগলধলপ্পনাধদত্য়ৱনালু ধসতসকায় ১২-৩৫
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পষাদৱশাত্তৰশতস েৰুষদধল
পশাডৱশাত্তৰশতস সুৰপ
ূ ধদ
ৰীধডসুে েসুইদ্ৰাধদত্য়ৱৰালু সধতসসধহতস
ৱ্ৰীডধেল্লৱদ ভধজপ ভক্তৰ
পীধডসুে দুধৰৱতসৌঘগল দূ
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নূৰু ইপ্পৱত্তধনপ ৰূপধদ
পতসাৰুধতসপ্প ধদোধনশাধিপৱৰালৱগ ধনত্য়দধল
ভাৰতসী প্ৰাণৱৰালধগদ্দু ধন
োধৰসুতস ভক্তৰ দুধৰতস ধহং
কাৰ ধনিন প্ৰথম ৰূপধদ ধপতসইগলৱন পপাৱৰে ১২-৩৭
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বুধদ্ধ পূেক উত্তৱমাত্তম
শুদ্ধ ঊণাংবৰে পংকৱদা
লধদ পতসৱগয়লু পলপোগুেুৱদ পৰীইসলু
পদ্মনাভনু সেজীেৱৰা
ধলদ্দৱৰনু গুণত্ৰয়গধলং
বদ্ধনাগুেৱনৱনা ধনত্য় সুখাত্ম ধ ন্ময়নু ১২-৩৮
সকল পদাষধেদুৰ শধশ পা
েক সহস্ৰানংতস সূয়থ
প্ৰকৰ সধেভগাত্ৰ লকুমীকলত্ৰ সুৰধমত্ৰ
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ধেখনসাংডৱদাধলপ্প ব্ৰহ্মা
দ্য়ধখল প তসনগণৱক তসাৱন
সখৱনধনধসৱকাংডকুটিলাত্মকধনপ্পনেৰংৱতস ১২-৩৯
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পদশৱভদগলধল্ল ইপ্পা
কাশৱদাপাধদয়ধল প তসন
ৰাধশৱয়ালু পনৱলধসপ্পনৱ্য়েিানদধল ধনৰুতস
শ্ৰীসধহতস সেত্ৰ ধনৰো
কাশ পকাডু েংদদধল পকাডু তস ধন
ৰাৱশয়ধল সোংতসৰাত্মক পশাধভসুে সুখদা ১২-৪০
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শ্ৰীধেৰীং াদ্য়মৰগণ সং
পসধেতসাংধি সৱৰাজ ঈ জড
জীেৰাধশগৱলালৱহাৰৱগ পনধলধসদ্দু ধনত্য়দধল
সােকাশনু এধনধস তসে ক
পলেৰৱদাধলধিট্টু সলহুে
পদে পদেধকৰমণ দানেহৰণ ধজতসমৰণ ১২-৪১

মাস ওংদৱক প্ৰধতসধদেসদধল
শ্োসগলু অহেস ত্ো
ধৰংশধতস সহস্ৰাধিকাৰু সুলক্ষ সংৱখ্য়য়ধল
হংস নামক হধৰয় পষাডশ
ঈ শতসাব্দধদ ভধজৱস ওধলে দ
য়া সমুদ্ৰ কুৱ লৱগাধলদংদদধল ধদনধদনধদ ১২-৪২
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থূলৱদহৱদাধলদ্দু েৰুষৱক
এলধিক এপ্পত্তু লঅদ
পমৱল এপ্পত্তাৰু সাধেৰ শ্োস জপগলনু
গাধলৱদেনু কৰুণদধল ঈ
পৰলু পলাকৱদালুল্ল প তসন
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ঈৱৰৰদু পদহগৱলাধলদ্দু স
মীৰৱদেনু শ্োস জপ না
নূৰধিকোধগপ্প এংভত্তাৰু সাহস্ৰ
তসা ৰধ সুেনু ধদেস ওংদৱক
মূৰধু েি জীেৱৰালধগদ্দু খ
ৰাধৰ কৰুণাবলধেৱদংতসু ৱটা পেনৰায়ৱনালু ১২-৪৪
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শ্ৰীিে জগোথধেঠলনু
তসা দয়ধদ েদনৱদালু নুধডৱদা
পাধদয়ধল না নুধডৱদনল্লৱদ পকধল বুিজনৰু
সািুধলংগ প্ৰদ₹হকৰু ধন
পষধিধসদৱৰনহুদু এেপ
ৰািৱেধনদৱৰালৱগ পপল্েুদু ধতসধলদ পকাধেদৰু ১২-৪৫
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