
মাতইকাসংধি 
 
হধিকথাম্র্ইতসািগুরুগল 
করুণধদংদাপধিতুপপলবুে 
পিমভগেদ্ভক্তধিদিাদিধদপকলেুদু ু
 
পাদমাধিজয়ংতবিালবগসু 
পমিিামকধিপ্পদইণ 
পাদদংুগুটদধিপেিিুভািভইদ্রূপ 
কাদবুকাংধিহতংধকতিপমাদ 
লাদিামধদসংধিগললী 
রিদুরূপদধিপ্পসংততিবিদুিবিসতুধল৮-১ 
 
কধপলচাোংগাধদরূপধদ 
েপুগবলালুহস্তগলসংধিবয়া 
লপধিধমতকমগলমািুতধলপ্পধদিধদিধদ 
কইপণে্সলপা₹হ্ববদালুপি 
সুফধলবয়ধিসুেগুদউপস্থধদ 
ধেপুলেধলভগমিবেধিধসতুংধদবয়ালধগরুধতহিু৮-২ 
 
ঐদুপমবলাংদধিকদলে ু
রিদুপদ্মেুিাধভমলূধদ 
ঐদুমধুতগধলহেুঅধিরুধ্িাধদিামদধল 
ঐধদসুতগভেিুজীেি 
িাধদকমপ্রকইধতগুণগল 
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হাধদতপ্পধলবগািবদব্য়াপািগলমািুধতহ৮-৩ 
 
িাধভয়ধলষব্কাণমংিল 
দীভধেষ্য়দব্রহ্মবিালুম ু
ক্তাভশ্রীপ্রদ্য়ুম্নধিপ্পিুধেভুিগণপসব্য় 
প াধভসুতপকৌস্তুভবেপমাদলা 
দাভিণদায়ুিগধলংদম 
হাভয়ংকিপাপপুরুষিপ াধষসুেধি্য়৮-৪ 
 
দ্বাদ াকিমংিলেুম 
পধ্য়াদিবদালুসুষুম্নবদালধগহু 
রদদুরূপাত্মকিুঅিেত্তধিকমুন্নরূু 
ঈধদোিাধিগলমাধিগ 
লাদধদধেজিসংততধয়সুতধি 
ষাদ্রূপকরদ্য়িিুসংহধিপধি্য়দধল৮-৫ 
 
হইদয়বদালধগহুদ্টদদলকম 
লদবিালবগপ্রাবদ িামক 
িধুদতভাস্কিিংবতপতাপিুধেংেবিংবদধিধস 
পদমুচক্রসু ংখসুগদাং 
গদকটকমকুুটাংগুলীয়ক 
পদকপকৌস্তুভহািতৈবেয়াধদভুধষতিু৮-৬ 
 
ধদ্বদলপদ্মেুপ াধভপুদুকং 
ঠদধলমখু্য়প্রাণতন্নয় 
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সুদধতধয়ংবদািগূধিহংবসাপাসবিয়মাল্প 
উদকেন্নাধদগধলগেকা 
 দিুতািাধগদ্দুদািা 
ধভিিু ব্দেিধুিদুিধুিসুেসেজীেবিালু৮-৭ 
 
িাধসকধদিাস্য়দস্ররু 
শ্বাসমাধিপ্রাণভািধত 
হংসিংেংধিগলুঅিধিপ্পিেবিালবগ 
পভ ভাস্কিিইয়ুগলক 
িী বিধিপরুঅেবিালবগল 
মী দধিোমিরুিীয়াধমসুতধলরুধতহরু৮-৮ 
 
স্থংভরূপদধিপ্পদইণ 
অংেিধদপ্রদ্য়ুম্নগুণরূ 
পাংভ্রধণয়ুতািাধগইপ্পলুে্সরূপদধল 
পপাংেধসিপদবয়াগ্য়পেিধি 
য়ংেকাধদসমস্তধদধেজক 
দংেপসধেতিাধগসেপদাথগলপতাপ৮-৯ 
 
পিিগলধলেধস্টদধেশ্বা 
ধমিভিধ্বাজপগৌতম 
িধিয়াজমদধিিামগধলংদকবিসুতধল 
পিতাপক ক্রসুয়ি 
ধিধিপজন্য়াধদসুিরুজ 
গিবয় িভধজপিিধুদিপিমভকুধতয়ধল৮-১০ 
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প্য়াধতবয়ালধগপ্পিুকধপলপুরু 
হূতমখুধদক্পধতগধলংদস 
পমতিাধগহদইণাইয়মখুবদাধলহধেশ্ব 
পশ্বতেণচতুভুজিুসং 
প্রীধতধয়ংদধলস্থলূধেষয়ে 
পচতিধিগুংিুধণপজাৈবতধয়তু্তিইগজা্য়৮-১১ 
 
পিলধসহরুধদবেেবতগধল 
পেলধদকণংগলধলতীথং 
গধলবগমাধিগলাদসুিিধদমখু্য়ধিজিরু 
েলদধকধেয়ধলইরুধতহোং 
পোবলয়জিকধিধেক্রমিুধি 
মধলিিিুমািুেিুঈপধিধচংধতসুেজিি৮-১২ 
 
ধচত্তবজংদ্ররুমিবদাধলপ্পরু 
কইধত্তোসিুঅহংকািধদ 
ধচত্তপচতিমাধিগলুধেহবগংদ্রফধণপবিাল ু
ধি্য়দধলপিবলবগাংিুহবত্তাং 
পভাতু্তপমাগরতজসিুস্বপ্না 
েবস্থতয়ধদধসজীেিিুপ্রধেধেক্তভুকুবেধিপ৮-১৩ 
 
জ~িািময়রতজসিুহইদয় 
স্থািতয়ধদধসপ্রাজ~িবিংেধভ 
িািধদংকবিসুত্তধচ্সুখব্য়ধক্তয়বিপকািুত 
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আিবত্টদপ্রদিুঅিসুং 
িািেীয়বদসুধিতয়ধদধস 
তাবিপুিিধপস্বপ্নজাৈবতয়ীেপচতিবক৮-১৪ 
 
িাধলবগবয়াধলহেরুণম্্য়ণ ু
িাধলবগবয়ালুউবপংদ্রধিংদ্ররু 
তালুপজন্য়খ্য়সূয়িুঅিগভধিহ 
আধলবয়ালুোমিসুভামি 
ফালবদালুধ েপক েিুসুক 
পপালবদালবগিতী কামিুঅধিপ্রদ্য়ুম্ন৮-১৫ 
 
পিামগলধলেসংতধিককুে 
দ্ধামমখুবদালগধিভাগে 
তামিসভেোসুবদেিুমস্তকবদাধলহরু 
ঈমিবদাধলহধেষু্ণধ খবদাল ু
মামবহশ্বিিািধসংহ 
স্বাধমতন্নিধুদিধদপিবিেিপমইউ্য়ুপধিহধিপ৮-১৬ 
 
পমৌধলয়ধিহোসুবদেি ু
এলধিকিেজাধদরূপে 
তাধলমখুবদালুিয়িশ্রেণদ্য়েয়েগলধি 
আলিসুতািাধগসততসু 
লীবলতগয়ুতধলপ্পসুখময় 
পকধলপকধলধসপিাধিপিাধিধসিধুিদুিধুিসুেিু৮-১৭ 
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এিিধিকএপ্পবত্তধিপসা 
ধেিদিাধিবগমখু্য়বেবকা 
ত্তি তগলধিহেুিিূাওংদুমধূতগল ু
অধিতুপদহদকল িামক 
হধিবগকবলগধলবেংদুরিিং 
তিধদপূধজসুধতহরুপিমাদািধদভূসুিরু৮-১৮ 
 
ইদবককািণবেধিসুেেুুএি 
িধিকদ িাধিগবলালবগসুি 
িধদয়ুপমাদলাদমলতীথগধলহেুকিণদধল 
পদমুিাভিুপক োধদ 
ধদ্বদ রূপদধলপ্পিিধত 
মইউদলুোদসুষুম্নবদালবগকাত্মবিধিসুেিু৮-১৯ 
 
আম্নয়প্রধতপাদ্য়শ্রীপ্র 
দ্য়ুম্নপদেিুপদহবদালবগসু 
ষুম্নদীিাধপংগলধদধেশ্বাধদরূপদধল 
ধিমলাত্মিুোধণোয়ুচ 
তুমখুবিাধলদ্দধখলজীেি 
কমগুণেিুসধিধসিবিেিুধেশ্বব্য়াপকিু৮-২০ 
 
অব্দয়িইতুমাসপঅসু 
 ব্দধদংদধলকবিসুতধলিী 
লাব্দেণধিরুদ্ধপমাদলাতদদুরূপদধল 
হধিহিুসেিদধলকরু 
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ণাধিিাল্বতত্তদুরূপধদ 
লভ্য়িাগুেিীপধিপিধিসুেভকুতধিবগ৮-২১ 
 
ঐদুরূপাত্মকিুইপ্প 
রতদুরূপদধলপ্পমত্তহধদ 
রিদুধতধথইপ্পতু্তিাল্কধিংদপপচ্ছসল ু
ঐদেুদুুঅিেত্তধিকআ 
রিদুধদেসাহ্বয়িলূবগমি 
পতায়্দেবগতাপিয়দমহবদাষবেধিহেু৮-২২ 
 
ধদেসয়ামমহূুতঘটিকা 
দ্য়েয়েগবলালধগদ্দুগংগা 
প্রেহদংদধদকালিামকপ্রেধহসুত্তধলপ্প 
ইেিগুণরূপধক্রয়ংগল 
ধিেহবদালুমলুগুাদতুধলভা 
গধেসদািংদাত্মলাধগহবলিকালদধল৮-২৩ 
 
পেদতধতগলমাধিলমীি 
িািিিগুণরূপধক্রবয়গ 
লআধদমধ্য়ংতেিুকাণবদমিধদপয়াধচসুত 
আবদবপবিঈতধিবগপধিকই 
পপাদধিয়ুস্বীকধিধসদিুপলা 
কাধিপিুধভউকিুমবিবয়ৌতণেপকাংেংবত৮-২৪ 
 
পকাধেদরুধচতত্তসুেদুুশ্রী 
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পদধেবয়ালধগহধিধখলগুণতইণ 
জীেিধলকধল্পধসয়ুকুধতয়ধলমতু্তক্রমধদংদ 
পদেবদেধকধয়প্পবলংদধি 
দাধেধিংচিজিধিয়ীতি 
আেকালদলদলধিয়বলংবতবিিিিপাবিিু৮-২৫ 
 
ঈিদধিিেিীতঘইতবদাল ু
পসৌিভিসাব্হয়পিধিধস ং 
তীিমণজ~িািধক্রবয়চ্ছা ধক্তপয়ংবদংে 
ঈবিিিুিামদধলকবিসুে 
ভািতীোবেধেোয়ু 
সবিারুহাসিিধিপিলধসহবিিকালদধল৮-২৬ 
 
েসুগবলংটুিেপ্রবজ রু 
শ্বসিগণতেেতু্তএকা 
দ ধদোকিিধিতুরুদ্ররুঅশ্বধিগবলিিু 
দ ধেহীি তাখ্য়ঈসুম 
িসবিালবগচতুিাত্মিীয়া 
ধমসুেব্রহ্মসমীিখগপফণীংদ্রবিালধগদ্দু৮-২৭ 
 
পতারুধতপ্পিুচক্রদধলধহং 
কািিামক ংখদধলপ্রধত 
হািগবদয়ধলধিিিপদ্মদধলপ্পপ্রস্তাে 
কারুধণকিদু্গীথিামধদ 
মািমণতিরূপগল ং 
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খাধিপমাদলাদায়ুিগবলালুস্মধিধসিধিসুধতরু৮-২৮ 
 
তিবুেিথোগাধভমাধিবয় 
গুণবেধিসুেলুপশ্রািদধলপিা 
ধহধণ  ংকরুপা পাধণগলশ্ববেংবদধিধস 
ইিিুসংজ~িাবদধেয়রুইহ 
িিলবলাচিসূতবিধিসুে 
প্রণেপ্রধতপাদ্য়প্রাণিামকিধথকবিধিসুেিু৮-২৯ 
 
অধমতমধহমিপািগুণগল 
সধমতেণাত্মক ইধতস্মইধত 
গধমসলাপবেতিধভমাধিগবলংবদধিধসবকাংে 
কমলসংভেভেসুবিংদ্রা 
দ্য়মিিিধুদিধতধলয়লধিয়রু 
স্বমধহবমগলাদ্য়ংতমধ্য়গলধিেসেজ~ি৮-৩০ 
 
ধেত্তপদহাগািদািা 
প্য়ধমিাধদগলবলাবগহধি 
প্র্য়গাত্মিুএংবদধিধসপিবলধসপ্পবিংদধিদ ু
ধি্য়দধলসংতইধিেধিসুত 
উত্তমািমমধ্য়মিকইত 
কই্য়িাগু্মতত্তিাগবদভই্য়ুিাবিংদু৮-৩১ 
 
পদেপদবে িসুমধুতক 
পলেিগবলালগিেিতসং 
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ভাধেসুতপূধজসুতপিাদতুসুধখসুধতরুধেিবদ 
শ্রীেিজগন্নাথধেঠলি ু
তাওধলদুকারুণ্য়দধলভে 
পিােপধিহধিসুেিুপ্রধেততপধততপােিিু৮-৩২ 
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