
ভ োজনরস বি োি সংবি 
 
হবরকথোম্র্ ইতসসোর গুরুগল 
করুণবদংদোপবনতুস ভপলবুি 
পরম  গিদ্ভক্তবরদনোদরবদ ভকলিুদু ু
 
িনজজোংডবদোললু্লবিল ভে 
তসনরু  ুংবজপ েতুসরবিি ভ ো 
জনপদোথবদ েতুসর বিি রসরূপ তসোনোবগ 
মনবক িংদদুনংুডুবণবস সং 
হননকুপেয় করণকোনং 
দবনবমষবরগোত্মপ্রদ₹হন সুিিনীি হবর ৪-১ 
 
নীডদংদদবলপ্প বলংগবক 
ভষোডশোত্মক রসবি োগি 
মোবড ভষোডশকবলগবলবগ উপেয়গলবন ভকোডুতস 
ভরোড এপ্পবেরডু সোবির 
নোবডগতসবদিবতসগবলোলবগ 
দ্দোডুতসোনংদোত্ম েবরসুি ভলোকবদোল ুতসোন ু৪-২ 
 
দ্দোরুরসবিংবদবনবস মিূ 
েোরু সোবির স্ত্রী পুরুষ নোবডয়ল ুতসদ্রুপ 
িোরকন ুতসোনোবগ সিবশ 
রীরগলবল অহশ্চরোবি বি 
হোরমোল্পন ুি ইউহবতসবয়ংি সুনোমবদং কবরবস ৪-৩ 
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আরুরস সত্বোবদ ভ দবদ 
আরু মরূোবগহি ুসরো 
সোর নীতসোপ্রেুর িংডোিংড বেত্প্প্রেুর 
ঈরবিক এপ্পেুসোবির 
মোরমণন রসোখ্য়রূপ শ 
রীরদবল ভ োজ্য় সুপদোথবদ বতসবলদ ু ুংবজসুিদু ু৪-৪ 
 
ঈরগতস রসরূপগলু ম ু
ন্নরূু ম্রয়োললিেু নোলকু 
েোরু ঘ ইতসগতস রূপগল ুইপ্পেবরোং েু 
সোর গুডবদোললগদ ুসোবির 
নরূবিোংদ ুসুরূপ বিসহ 
স্রোবররডু শতস পংেবিংশবতস রূপ ফলগলবল ৪-৫ 
 
বিশদ বির তসীণিু বনরহর 
রসবদোল ুমলূরদ ুসোবির 
বিশতসনি রূপগল বেংবতসবস,  ুংবজপুদ ুবিষয় 
শ্বসন তসবত্বশবরোলবগদ্দী 
ভপসবরবনংদবল কবরসুিন ুভি 
বনবসদরী পবর মনবক ভপোবলিন ুিল্ল বিিিুবরবগ ৪-৬ 
 
কবপল নরহবর  োগিিয় 
িপুষ ভনিবদ নোবসকোস্য়বদ 
শফরনোমক বজবহহয়বল দংতসদবল হংসোখ্য় 
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বিপবদপোদ্য় হয়োস্য় িোচ্য়বদো 
লপবরবমতস সুিপুণ সংতসতস 
ক ইপণবরোলবগদ্দিরির রস স্বীকবরবস ভকোডুি ৪-৭ 
 
বনরুপমোনম্দোত্ম হবর সং 
করুষণ প্রদ্য়ুম্ন রূপবদ 
ইরুবতসহন ুভ োক্ত ইগবলোলবগ তসচ্ছবক্তদন ুভয়বনবস 
কবরসুিন ুনোরোয়ণবনরু 
ভেরডু নোমবদ ভ োজ্য় িস্তুগ 
বনরুতস তসপকনোবগ তস ইউবতিয়য়নীি ভেতসনবক ৪-৮ 
 
িোসুবদিন ুওলবহোরবগ অি 
কোশ ভকোডুি ন িনোবগ র 
মোসবমতস বিহোর মোল্পন ুপংেরূপদবল 
আ সবরোরুহ সং িো  ি 
িোসিোদ্য়মরোবদ ভেতসন 
রোবশবয়োলবগহবনংদ ুঅবরতসিনিবন ভকোবিদন ু৪-৯ 
 
িোসুবদিন ুঅন্নবদোল ুনো 
নো সু য়বদ সংকরুষণ ক ই 
তসীশ পরমোন্নবদোল ুঘ ইতসবদোলবগপ্পনবনরুে 
আ সুপণোংসগন ুসূপবদ 
িোসিোনজু শোকবদোল ুম ূ
ভলশ নোরোয়ণন ুসিিদবল ভনবলবসহনু ৪-১০ 
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অগবণতসোত্ম সুব োজন পদো 
থগল ওলবগ অিংডিোবদোং 
দগবলবনোলনংতসোংশবদংদবল িংডবনংবদবনবস 
জগবদ জীির তস ইবতিয় পবডসুি 
স্বগতস ভ দবিিবজতসন ঈ 
িবগয় রূপিনবরতুস  ুংবজবস অবপসুিনবডবগ ৪-১১ 
 
ঈ পবরয়লবরতুসংি নর বন 
ত্প্বয়োপিোবস বনরোময়ন ুবন 
ষ্পোবপ বনত্প্য় মহত্প্সুয়জ~নোগলোেবরবসদিনু 
ভপোপুবদপ্পদু ুিপ্পবুদল্ল র 
মোপবতসগবিশ্ঠোনবিন্ন ুক ই 
পোপবয়োবনবি মোতসনোবলসুবতসহ জনবনয়ংবতস ৪-১২ 
 
আবররদ ুসোবিরি ভমবলবন্নোর ঐিব্থোম্রিু রূপবি 
সোরব োক্থবনরুধ্ি ভিিন ুঅন্নময়বনবনপ 
মবূররদিুবর সোবিরি ভমল মরূবিক নোল্ব্থ ুরূপবি 
ভথোরুবথহ প্রধ্য়ুম্ন জগিূল ুপ্রোণময়নোবগ ৪-১৩ 
 
এরডু ভকোশদ ওলবহোরবগ সং 
করুষলণদ ুসুলঅদরি 
ভেরডু সোবিরবদলবিক শতসরূপগল িবরবস 
কবরবসবকোংি মবনোময়ন ুএং 
দরবিদরূন ুঈবররডু সো 
বিরদ মবুন্নোরোদ ভমল্নোল্কবিক এপ্পেু ৪-১৪ 
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রূপবদং বিজ~নোন ময়বনংি 
ঈ ভপসবরবনং আসুবদিন ু
হয়োবপবসহ মহদোবদ তসত্বি তসত্প্পবতসগবলোলবগ 
ঈ পুরুষনোমকন শু বস্ব 
দোপবলবনবস রমোংি তসো ব্র 
হ্মোপবরোইগলোদির বলংগোংগ ভকবডসুিল ু৪-১৫ 
 
ঐদসুোবির নরূ ইপ্প 
ত্তেদ ুনোরোয়ণন রূপি 
তসো িবরবসবকোংডনবুদনবদ আনংদময়বনবনপ 
ঐদ ুলঅদ ভমবল এং  
ত্তেদ ুসোবির নোলু্ক শতসগল 
ঐদ ুভকোশোত্মক বিবরংেোংডবদোল ুতুসংবিহন ু৪-১৬ 
 
নরূবিোংদ ুসুরূপবদং শোং 
তসীরমণ তসোনন্নবনবনলপ 
নরূ ভমল্মরূবিকদশ প্রোণোখ্্য় প্রদ্য়ুম্ন 
ভতসোরুবতসহলনিলেদ ুবি 
কোর মনবদোল ুসংকরুষলণ 
নরূু েতুসরোশীবতস বিজ~নোনোত্ম বিশ্বোখ্্য় ৪-১৭ 
 
মরূু সোবিরদিশতস ভম 
লীরবিকরূপগল িবরবস শ 
রীরবদোলগোনংদময় নোরোয়ণোহ্বয়নু 
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ঈবররডু সোবিরদ ভমল্ম ু
ন্নরূু ঐদ ুসুরূপবদংদবল 
 োরতসীশবনোবলপ্প নিনীতসি ঘৃতসদংবতস ৪-১৮ 
 
মরূবিক ঐিেু প্রোণ শ 
রীরবদোলগবনরুেবনলপ্প 
নরূু হবন্নোংদবিকপোনবনোবললপ্প প্রদ্য়ুম্ন 
মরূবনয় হয়োনবনোললগদবর 
নরূু রূপবদ সংকরুষলণ 
নরূু মিূলে দদুোনবনোবলপ্প মোবয়শ ৪-১৯ 
 
মলূনোরোয়ণন ুঐি 
ভেলবিক ঐনরূু রূপি 
তসোবল সিিবদ সমোনবনোবলপ্প সবিশ 
লীবললগিন ুসোবিরদ ভম 
ভলল ুনহূবন্নোংদ ুরূপি 
তসোবল পংেপ্রোণবরোল ুভলোকগল সলহুিন ু৪-২০ 
 
বিনিবতস স্বরূপোত্মকবনরু 
েন ুসদো য়জমোননোবগ 
দ্দনল য়ম ভসোমোবদ বপতস ইবদিবতসগবলবগ অন্ন 
ভনবনপনো প্রদ্য়ুম্ন সংকরু 
ষণ বি োগি মোবডবকোং 
ডুবণপ বনত্প্য়োনংদ ভ োজনদোবয় তুসয়োহ্ব ৪-২১ 
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ষণ্ণিবতসনোমকন ুিসু ম ূ
ক্কণ্ণ  োস্করবরোলবগ বনংতুস প্র 
পন্ন রনবুদন বনষ্কপট সদ্ভবক্তয়বল মোল্প 
পুণ্য় কমি স্বীকবরবস কো 
রুণ্য় সোগরনো বপতস ইগবলবগ 
গণ্য় সুিবিেির ভপোবরিন ুএল্ল কোলদবল ৪-২২ 
 
সুতসপবনবকোের সুপংেো 
শতসিরণ করণবদ েতুসবিং 
শবতস সুতসত্ববদ িোতুসগবলোলবগদ্দবিরতসবনরুে 
জতসন মোল্পন ুজগবদ জীি 
প্রতসবতসগল ষণ্ণিবতস নোমক 
েতুসর মবূতসগলবেসুিরদবরংবদ িল্লিরু ৪-২৩ 
 
অংিজুজোংবডোদরন ুবিবপনবদ 
শিবরবয়ংজলনংুডু ভগোকুল 
দিবলয়রবনোবলবসদন ু ইবষ পবিয়রু ভকোট্টন্ন 
সু ুজ তসো  ুংবজবসদ স্বরমণ 
কুিবুজ গংিবক ওবলদ মবুনগণ 
বিিিুবসবিতস বিডুিবন নোবিে কমফল ৪-২৪ 
 
গণবনবয়ল্লদ পরমসুি স 
দ্গণুগণংগল ভলশবলশবক 
এবণবয়বনসদ ুরমোব্জ  িশরোবদগল সিুি ু
উণতুুসণতুসলম মবরদ ুক ইষ্ণো 
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পণবিনল ুত্তকবকোংিন ক 
জনবন ভ োজন সময়দবল ত্তকবয়োডু্ডিংদদবল ৪-২৫ 
 
জীি ক ইতস কমগল বিডবদ র 
মোিরন ুসঈকবরবস ফলগল 
নীিনবিকোরোনসুোরদলিবরগনিরতস 
পোিকন ুসিস্ব  ুংবজবস 
তসো বিকোরিলনদবনোবেগু 
পোিকবন পোিনবনবনপ হবরয়ুংিবুদনবরদ ু৪-২৬ 
 
কলষু বজবহ্ববগ সুষু্ঠব োজন 
জল ভমোদল ুবিষবদোরুিদু ুবন 
ষ্কলষু বজবহ্ববগ সুরস ভতসোরুিবুদল্ল কোলদবল 
সুলবলতসোংগবগ সকলরস মং 
গলবিবনসুবতসহুদন্নময় ত্তক 
ভকোলবদ বিডুিবন পূতসবনয় বিষবমোবলয়নংুডিন ু৪-২৭ 
 
ভপলবলন ুসমীরবদিন ু
কোলকূটিনংুডু ভলোকি 
পোবলবসদ তসদ্দোসবনোিন ুঅম ইউতসবনবনবসদনু 
শ্রী লকুবমিল্ল  শু োশু  
জোলকমগলংুিনপুেয় 
ভদবদবলবগগলিবগল্লবিংবদগু স্বরসগল বিটু্ট ৪-২৮ 
 
ঈ পবরয়লচ্য়ুতসন তসে 
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দ্রূপ তসন্নোমগল সবল নো 
নো পদোথবদ ভনবনবনবনদ ু ুংবজসুতসবলরু বিষয় 
প্রোপক িোপক বনয়োমক 
হয়োপকনবুয়ংদবরদ ুনী বন 
ভলপনোবগরু পুণ্য় পোপগলনবপসিনবডবগ ৪-২৯ 
 
ঐদ ুলএং েবরোং  
েোদ সোবিরবদলনুরূর 
ঐদ ুরূপি িবরবস ভ োক্ত ইগ ভ োজ্য়বনংবদবনবস 
শ্রীিরো দগুোরমণ পো 
দোবদ বশরপয়ংতস হয়োবপবস 
কোদবুকোংবডহ সংতসতস জগন্নোথ বিট্ঠলন ু৪-৩০ 
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