
কৰণু সংধি 
 
হধৰকঠামথৃসাৰ গুৰগুল কৰণুধিম্িাপধিথু পপলৱুে  
পৰম ভগেধ্ভক্থধৰিিািৰধি পকলুেিুু 
 
শ্ৰেি মিকািম্িেীেিুু ভেজধিথ িু:খগল কৱলেিুু 
ধেধেঢ পভাগগ ধলহ পৰম্গল ধলথ্থু সলহুেিুু 
ভুেি পােি পেধিপ লকুমী িেি মম্গল কৱথয় 
পৰৱমাথ্সেধি ধকধেৱগাত্তাধলপুিু বসূুৰৰ ুধিিধিিধি ২-১ 
 
মৱলয় িীৱৰাধণয়ধল পধৰয়ল ুবলসৱৰালধগধ্ি জিৰা 
জলে ুপহৱধ্িাৱৰ গূৱে মজ্জি পাি গগিপৰু 
কলষুেচিগলািধৰে ুবাৱবাৱলয় পপথ্থি পাি মধহমা 
জলধঢ পপাকু্কিধৰৱম্ি, মাণ্িপৱৰ মহীসুৰৰ ু২-২ 
 
শ্ৰুধথথধথগধলধভমাধি লকুমী স্থধুথগধলৱগ পগাচধৰসি 
হথ মহহশ্েয়াধ্য়ধখলসধ্গুিগণৱভাধি 
প্ৰধথধিেস থন্নধম্িৱসো ৰথ মহাথ্মকৰ ুমােধুথহ 
সম্স্থধুথৱগ েশিাগুে ধিেি কাৰণু্য় পকৱিৱব ২-৩ 
 
মিেচিকধথিূৰ পিৱিেৰ িিসুধৰধস ধথৰগুুেি ুজাহ্নধে- 
জিক জিৱৰালধগধ্িু জধিসুে জগিুিৰ থাি ু
ঘি মধহম গাৱম্গয়িথু গায়িে পকলথু গগিচৰ 
োহি ধিৱেৌকস পৰােৱি চধৰসুে মি মৱিগলধি ২-৪ 
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মলধগ পৰমািৰধি পােল ুকুধলথ ুপকলেুা, কুধলথ ুপােল ু
ধিলেু, ধিম্থৱৰ িধলে, িধলিৱৰ ওধলৱে ধিমৱগব 
শুলবৱিা হধৰ থন্নেৱৰ ঘধলৱগ ধবত্তগলিু, ৰমাঢে 
পিাধলসলধৰয়ৱি পামৰৰ ুবললেুৰ ুভেৱিালৱগ ২-৫ 
 
মিৱিালৱগ থাধিধ্িু মিৱেৱম্িধিধস পকাবি ুমিি েধৃথ্থগ- 
লিসুধৰধস পভাগগল িীেি ুধিধেঢ পচথিৱক 
মিেধিথ্থৱৰ থন্নিীেি ুথিেু েধিধস ধিিধিিধি 
সাঢিে মাল্পাধৰধগথ্থপি ুস্েগাধিৱবাগগল ২-৬ 
 
পৰম সথ্পুৰুষাথথৰূপি ুহধৰৱয় পলাকৱক এম্ি ু 
পৰমািৰধি সিুপাসৱিয় গগেধৰ ধগথ্থপি ুথন্না 
মৱৰি ুিমথাথথগল কাধমসুেধৰৱগ িগুথধথ পশিধিম্িধল 
সুৰপথিয় সুৱয়াঢিধৰ ধগথ্থৱম্থ পকােধুথপ্প ২-৭ 
 
জগেৱিিে ধিধমসুে িাৱমাগৱিালৱগ থাধিধ্িু সলহুে 
গগিৱকসৱিাধলধ্িু সম্হধৰসুেি ুপলাকগল 
স্েগথ পভািধেেধজথি ুসেগ সিািৱম্িহিু 
বৱগবৱগয় িামিধল কৱৰসুে ভকুথৰি ুপপাৱৰে ২-৮ 
 
ওব্বিধল ধিম্থােেুি ুমৱথ্থাব্বিধল পিােেুি ুপবেেু 
পিাব্বিধল পিেেুি ুমাথােেুি ুপবৰগাধগ 
অব্বৰি পহহধ্েেধিে মৱথ্থাব্বৰি ুপলধক্কসি ুপলাকৱিা- 
পলাব্বৱি থা বাধ্য়বাঢকিাহ ধিভীথ ২-৯ 
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শৰণজিংঅম্িাৰ শাশ্েথ কৰধুণ কমলাকাম্থ কামি 
পৰমপােিথৰ সমম্গলচধৰথ পাঠসখ 
ধিৰপুমািম্িাথ্মধিগথ িুধৰথ, পিেেৱৰন্য় পিম্িা 
েধৰধি কৱৰয়ল ুবৱম্িািগুেি ুথন্নেৰ ভধলৱগ ২-১০ 
 
জিধিয়ি ুকািধিহ বালকা পিৱিৱিৱিি ুহলবুধুথৱৰ, কথ্থৱল 
মৱিৱয়ালেধগধ্িেি পিােথু িগুথ হৰষুিধল 
থিয়িম ধবধগিধপ্প ৰধবধস কিধলৱকয় কৱলেৱম্থ 
মিুসূিিি ুথন্নেধৰৱধ্েৱেৱগ বৱম্িািধগ সলহুেি ু২-১১ 
 
ইধত্তকিি ুভকুধথধয়ম্িধল পকাত্ত ভকুথৱগ পমধি থন্নৱি 
পকাত্ত, বেব্ৰাহ্মি ওধপ্পধেয়েধল গধখলাথথ 
পকত্ত মাথগুলম্ি গচধ্য়ি পপাৱত্তৱয়াল ধগধবতু্ত ভাণি- 
ইত্ত ভীষ্মিেগুিগৱলধণধসিৱি কৰুণাল ু২-১২ 
 
ঢিে শম্ৰধক্শসুে ঘধি থািণুৱি মৱথাভ্ভধৰৱগ পকােিি ু
ধিিধি পিােথু সুধখসুেম্িধি লকুধমেিবভিু 
প্ৰণথৰি ুকাধধিহি ুধিষ্কামিধি ধিথ্য়ািম্িময় 
িুজিৰ পসৱেয় পিািিপ্ৰধথমি জগৱকি ২-১৩ 
 
বালকি কলভাৱশ জিধিয়ু পকধল সুখপেেুৱম্থ লকুমী- 
পলাল ভকুথৰ ুমােধুথহ সমু্থধথৱগ ধহগু্গেিু 
থাল থন্নেৰধি মােেু পহলিে পহহৈে ধেিুৰি 
আলয়ধি পালিু ুকুৰপুি মািেৱি পকাি ২-১৪ 
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স্মধৰসুেেৰ অপৰািগল থা স্মধৰধস সকৱলশ্ত প্ৰিায়ক 
মৰধল থিগধপথসলু ধকত্তি িম্ি মধে মাধে 
পধৰ পধৰয় লিুধুিধস সুখ সাগৰধি পলাল্য়াধেসুে মম্গল 
চধৰথ ধচন্ময় গাি পলাকপধেত্ৰ সুচধৰি ২-১৫ 
 
এি ুকৰণুাধিধিৱয়া হধৰ মৱথ্থি ুভক্থাঢীিৱিা 
ইৱিি ুঈথি পলৱল ইচ্ছামািিধল জগে 
থাৱি সৃধজসুে পাধলসুে ধিোণ পমােলািধখল পলাক- 
স্ঠািিধল মথ্থেৰ ধিত্তািম্ি পধেসুেি ু২-১৬ 
 
জিপ পমধিি পৰে ঢিোহি, ধেভূষণ, েসি, 
ভূধময়, থি,ু মৱিগধলথ্থাধৰপ ৰৱেৱিা পলাকৱিাল ু
অিেৰথ পিৱিেেৰিম্থা সিৱে পমািলািালয়ৱিাধল- 
তু্তণগুিম্িিলেৰ েশিাগুে মহামধহমা ২-১৭ 
 
ভুেি পােি চধৰথ, পুন্য় শ্ৰেণ কীথি, পাপিাশি 
কধেধভৰীধেথ গকৰে িল শ্য়াম ধিস্সীম 
য়ুেধথ পেষধি ধহৱম্ি, পগৌৰীঢেি পমাধহধস, পকধেধস উধলধসি 
ইেি মায়ে পগলেুিােি ুঈ জগিয়ধি ২-১৮ 
 
পাপকমে সধহসুেৱে লক্মীপধথৱগ সমৰাি 
ধিধেজৰ িী পৱয়াজ ভোি পিাল গােধি িাকাৱণ 
পগাপ, গুৰধুেি মেধি, বগৃু, িগ-চাপ, পমািলািেৰ ু
মাধিে মহাপৰাঢগৱলধিধসিৱি কৰণুাসমধু্ৰ হধৰ ২-১৯ 
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অম্গুতাগ্ৰধি জধিধসিেৰ থৰধম্গধণয়ু পলাকিয়গলঘ 
ধহধম্গসুেলৱ্য়াকৃথাকাশাম্থ ৱ্য়াধপধসি 
ইম্গেল মগৱলাৱেয় িৱম্গাপাম্গগলধলপ্পমলিম্থ 
সুমম্গলপ্ৰিিাম পােি মাল্পৱুিিধৰিু ২-২০ 
 
কামৱঢি,ু সুকল্পথৰ,ু ধচন্থামধণগলমৱৰম্ধ্ৰ পলাকধি 
কাধমথাথথগ লীেেুিৱি পসৱে মাল্েধৰৱগ 
ধশ্ৰ মমু্কুম্িি পৰম মম্গল িাম িৰকস্ঠৰি ুসলধহথ ু
পামৰৰ পধিথৱৰধিধস পুৰষুাঠথ পকােধুথহুিু ২-২১ 
 
মিৱিালৱগ সুম্িৰ পিাঠে পিৱিিুৱকাৱে গকৱকাি ু
বল ুিথূি সুৱশাধভথ গম্িসুৰৱসাৱপথ ফলৰাধশ 
ধ্য়ুিধিধিেহগলৱম্থ পকাত্তেৰি ুসিা সম্থধয়সুেি ু
সধ্গুণে কথ্িেৰঘে কধিেি ুঅিঘৱিৱম্িধিধস ২-২২ 
 
পচথিাৱচথি ধেলক্শণ িথূি পিাঠগৱলালৱগ বল ু
িথূিধথ সুম্িৰৱক সুম্িৰ, ৰসৱক ৰসৰপূা 
জাথৰৱূপািৰ ভ্হোধ্য় পৰালাথৱথ প্ৰধথম প্ৰভাে 
ঢৰাথল পিাৱলৱমােৱি আেথুধলপ্প িমপ্প ২-২৩ 
 
থৱম্ি থাধগল ুথম ধশসুধেৱগ বম্ি ভয়গল পধৰহধৰধস 
ধিজমধম্িৰধি পবধেিুিধিথ্থািধৰসুেম্িিধল 
ধহৱম্ি মৱুম্িেবলধি ওল পহাৰ ধগধম্িৱৰশি ুথন্নেৰ 
পিৱম্িম্িু সলহুেিাগসিৱোৱলথ্থ পিাধেেৰ ু২-২৪ 
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ওেল পিললম্িিধল হধৰ িৱমােৱি ধথৰগুুে পিাম্িৱৰ ক্শণ 
ধবেৱি পববলিাধগ ভক্থাঢীি পিৱম্িধিধস 
থৱেে িুধৰৱথৌঘগল কামি পকােেু সকৱলষ্তগল সম্থথ 
িৱেে িমম্িিধল িেসুধেৱশষ সন্মধহম ২-২৫ 
 
ধবত্তেৰ ভে পাশধিম্িধল কতু্তেি ুবহু কটিণধিে ধশ 
ধষৱশ্তষ্তৱিম্িধৰ িিেৰথ সধ্ভধক্থপাশিধল 
কতু্তেৰ ভেকতু্ত ধবধেসুে ধসধত্তিেধিেি ধিেিি কামি 
পকাতু্ত কােি ুসকল পসৌখ্য়গধলহ পৰম্গলধল ২-২৬ 
 
কৱেৱগৱেয়ম্িিধল গক গম পথধেিগুে পথৰধি ফল্গল ু
পে ুফলগলিধগি ুধজিঃৱেৱগ ৰসেিীেৱম্থ 
পুণ্য় ফলগলিীেিুৱক িধুে পেধেিাণ্মািৱিাল ু
লক্মণািেৱিািগুে ভক্থৰেসৰকমৰগণসধহথ ২-২৭ 
 
পকাতু্তিি ুগকৱগাবৱৰক্শণ ধবত্তগল থন্নেৰ িুধৰথগ- 
লতু্তেি ুিূৰিধল িুধৰথাৰণ্য় পােকিু 
পবত্ত পবন্নধল পহাধৰধসিেৱৰাল ুধসতু্ত মাধেিৱিৱিা হধৰ 
কৱম্গত্ত সুৰধৰৱগ সুৱঢয়িধুণধসি মধুৰি িধহথৰি ু২-২৮ 
 
পখি পমাি জয়াপজয় পমািলাি পিাষগধলি ধচন্ময় 
সািৰধি থন্নধম্ি কমলে িধব থধুথসুেৰ 
কািুৱকাধিহ পৰম কৰণুা মৱহািধঢয়ু থন্নেৰ ুমাধিপ 
ৰাঢগল পিােিৱল সলহুে সেকামিি ু২-২৯ 
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মীি কূম েৰাহ িৰপম্চািিাথলু পশৌয়থ 
োমি পৰণকুাথ্মজ ৰােণাধৰ ধিশাচৰ ধ্েধি 
পঢিকুাসুৰমঠি ধিপুৰে হাধিহগধসি ধিপুণ 
কধলমখু িািেৰ সম্হধৰধস কাধি সুজিৰি ু২-৩০ 
 
ধশ্ৰমৱিাৰম শমলেধজথ কাধমথপ্ৰি গকৰেিল 
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