
নাম স্মরণ সংধি 
 
হধরকথাম ইতসসার গুরুগল 
করুণধদংদাপধনতুস পপলবুে 
পরম ভগেদ্ভক্তধরদনাদরধদ পকলেুদু ু
 
মক্কলাধিসুোগ মিধদব া 
লক্করধদ নধলোগ হ  প 
ল্লধক্ক গজ পমাদলাদ োহনগবলধর পমবরোগ 
ধেকু্কোগাকধলসুতসধল পদ 
েধকতসন ন পনবনেধুতসহ নর 
ধসক্কন ু মদতূসধরবগ আোেধল্ল পনাধিদরু ১৩-১ 
 
সধরতুস প্রেহগলধল্ল ধদব াং 
েরধদ পুত্রাধদ ধল হষা- 
মষ ধেস্ম ইধতসধ ংদলাগধল ওবে োবদদরদ ু
হধর হরী হধরব ংে এরি 
অর নধুিদ মাত্রদধল দধুরতসগ 
ধলরবদ পপাপুে ুতূসলরাধিব ালনল পপাক্কংবতস ১৩-২ 
 
মলগুুোগধল এলেুাগধল 
কুধলতুস মাতসািুতসধল মবনব াল ু
পকলসগল মািুতসধল মমবদাবলোগ পমলেুাগ 
কলষুদরূন সকল ঠাধেধল 
ধতসধলব  তসত্তন্নামরূপে 
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েধল ধলপ্পন ুওংদবরঅণ ধেট্টগলনের ১৩-৩ 
 
আে কুলদেনাদবরধন 
ন্নাে পদিবদাধলদ্দবরধন 
ন্নাে কমে মািবলধনন্নাে কালদধল 
শ্রীেরন সেত্রদধল সং 
ভাধেসুতস পূধজসুতস পমাধদপ 
পকাধেদধরগুংবেবনা ভ দুুঃখাধদ দ্বংদ্বগল ু১৩-৪ 
 
োসুবদেন গুণসমুদ্রবদা 
ধলস েল্লে ভেসমদু্রা 
 াসধেল্লবদ দােুেনু শ্রীঘ্রদধল জগবদালবগ 
পেসরবদ দধুেষ গল অধভ 
লাবষ ধল েললেুে নানা 
পেষগলননভুধেপ ভধক্তসুমাগ কাণদবল ১৩-৫ 
 
স্নান জপ পদোচবন ু ব া 
খ্ ান ভারতসমখু মবহাপপু 
রাণ কবথগল পপধল পকধলদবরন ুধদনধদনধদ 
জ~নানকবমংধদ্র গধলংবদ 
পনন ুমািুে কমগল ু
লমীধনোসন পূবজব ংদধপসদ মানেনু ১৩-৬ 
 
পদেগংবগব াললু্লেবগ দধুর 
তসােধলগলংুবে ধেচাধরবস 
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পােগুল ভ েংুবে ধেহগাধিপন মংধদরধদ 
জীেকতস ইত্ববেন ুমবরদ ুপ 
রােবরিবন কতস ইবেংদধর 
দাে কমে মাধিদরু পলধপসে ুকমগল ু১৩-৭ 
 
এন ুমািুে  পুণ্  পাপগ 
লাবন মািুবেবনংেেুািম 
হীনকমবক পাত্র না পুণ্ বক্ক হধরব ংে 
মানেন ুমধ্ মন ুদ্বংদ্ববক 
শ্রীধনোসবন কতস ইবেংদ ুস 
দানরুাগধদ পনবনদ ুসুধখসুেবন নবরাত্তমন ু১৩-৮ 
 
ঈ উপাসবনগগেধরবলব াল ু
পদেবতসগলল্লদবল নরর 
ল্লাে েবগধ ংদাদধরেরবচবন ু হধর পূবজ 
পকেল প্রধতসবমগবলধনপরু র 
মাধেবনাদবগ ইেরনগু্রহ 
পে েরানগু্রহবেবনসুেদু ুমকুুধতস প াগ্ ধরবগ ১৩-৯ 
 
তসনবুে নাবনংেেুন ুসধতসসুতস 
মবন িনাধদগবলন্নবদংেেু 
দ্ ুনধদ পমাদলাদদুকগবল সত্তীথবেংেেুন ু
অনল পলাহাধদ প্রতসীকা 
চনবে পদের পূবজ সুজনবর 
মনজুরহুবদংেেুন ুপগাখরবনধনপ েিুধরংদ ১৩-১০ 
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অনল পসামাবকংদ ুতসারা 
েধন সুরাপগ মখু্  তসীথগ 
লধনল গগন মনাধদ ইংধদ্র গধলবগ অধভমাধন 
এধনপ সুরর ধেপধিতসর সন 
মনধদ ভধজসদধলপ্পের পা 
েনে মািরু তসে পুবজ  মাধিদরু সধরব  ১৩-১১ 
 
পকংি কাণবদ মধুট্টদরু সধর 
কংিু মটু্টল ুদধহসধদপ্পবুদ 
পুংিরীক দলা াতসাঅন ধেমলপদপদ্ম 
েংিুধণগবলংবদধনপ ভক্তর 
ধহংিুবনাধিদ মাত্রদধল তসন ু
ধদংিু পগিধহদ নরন পােন মাল্পরাঅণধদ ১৩-১২ 
 
ঈ ধনধমত্ত পুনুঃ পুনুঃ সু 
জ~নাধনগল সহোস মািু কু 
মানের কূিাদধদরু পলৌধককবক মরুলাধগ 
মেনবতস াংসগন সে 
স্থানদধল তসন্নাম রূপে 
পিধনসুতস সংচধরসু ইতসরাবলাচবন  ধেটু্ট ১৩-১৩ 
 
ঈ নধলন জাংিবদাল ুসে 
প্রাধণগবলাধলদ্দনেরতস ধে 
জ~নানম  ব াপারগল মািুেন ুধতসধলসদবল 
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এন ুকাণবদ সকল কমগ 
লাবন মািুবেবনংে নরন ুকু 
প াধন ঐদেু কতস ই হধর এংদেবন মকু্তনহ ১৩-১৪ 
 
কধলমলাপহবলধনসুধতসহ োং 
পোবলব ালবগ সংচধরধস েদকুুে 
জলচর প্রাধণগল ুেল্লবে তসীথ মধহবম নু 
হলে ুেবগ ধল হধর  করুণা 
েলধদ েধল্লদরাদ ব্রহ্মা 
ধনল ধেবষিাদ্ মররধর রনংতসনমলগুণ ১৩-১৫ 
 
শ্রীলকুমীেল্লভন ুহ ইত্কী 
লালজবদাধলদ্দধখল পচতসন 
জালেন ুপমাধহসেু ধত্রগুণধদ েদ্ধরনু মাধি 
স্থলূকমধদ রতসর মাধি সু 
লীবলগল ধতসধলসদবল ভেধদ কু 
লালচক্রদ পতসরধদ ধতসরুধগসুধতসহন ুমানের ১৩-১৬ 
 
পেদিাস্ত্র ধেচারগগদ ুধন 
পষি কমে পতসাবরদ ুধনত্ ধদ 
সািুকমে মাল্পধরবগ স্বগাধদসুখেীে 
ঐধদসুে পাধপগল ধনর ে 
পখদবমাদ মনষু্ ধরবগ দ ু
োধদগধলগংিংতসমধদ মহদ:ুঃুঃখগলনধুণপ ১৩-১৭ 
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ধনগুবণাপাসকবগ গুণ সং 
সগ পদাষগলী বদবল অপ 
েগদধল সুখধেতু্ত পাধলসুেন ুক ইপাসাংদ্র 
দগুমন ুএংবদধনপ মত্রধে 
দ্ বগ ধত্রগুণাতসীতস সংতসতস 
স্বগ ভূ নরকদধল সংচারেবন মাধিসুে ১৩-১৮ 
 
মেূবরালধগদ্দরু সধরব  সুখ 
পনােগুল ুসংেংিোগে ু
পােনবক পােন পারাত্পর পুণসুখেধনধি 
ঈ েনরুহভোংিবদাল ুস্বক 
পলের তসদাকার মাধি প 
রােবরি চরাচরাত্মক পলাকগল পপাবরে ১৩-১৯ 
 
অধনধমত্ত ধনরংতসর স্বা 
িীন কতস ইত্ববেন ুমবরবদ 
পনন ুমািুেবুদল্ল হধর ওলবহারবগ নবলধসদ্দ ু
তসাবন মাড্ববনংদধরদ ুম 
দ্দাবন ংদধদ সংচধরস ুপে 
মানেংধদতস ওংদবরঅণ ধেট্টগল ধনন্ন ১৩-২০ 
 
হলে ুকমে মাধি পদহে 
েলধলসবদ ধদনধদনধদ হ ইদ া 
মলসদনধদ ধেরাধজসুে হধরমধুতস বন ভধজসু 
ধতসধলেদী পূজাপ্রকরণে 

6

www.yo
us

igm
a.c

om



ফল সুপুষ্পাবগ্রাদক শ্রী 
তুসলধসদলেধপসল ুওবপ্পান ুোসুবদে সদা ১৩-২১ 
 
িরধণ নারা ণন ুউদকধদ 
তুসধর নামক অধিব াল ুসং 
করুষণাবহ  ো ুগ প্রদ্ ুম্ননধনরুদ্ধ 
ইরুধতসহন ুআকািবদাল ুম ূ
পররিু রূপে িধরধস ভূতসগ 
কবরসুেন ুতসন্নামরূপধদ প্রজর সংগতসপ ১৩-২২ 
 
ঘনগতসন ুতসানাধগ নারা ণন ুতসন্নামদধল কবরসুে 
েনদ গবভাদকধদ পনলধসহ োসুবদে সদা 
দ্বধন ধসধিল ুসংকষণন ুধমং 
ধচবনাল ুশ্রীপ্রদ্ ুম্ন ে ইধি  
হধনগবলালগধনরুদ্ধধনপ্পনু েরুষবনংবদধনধস ১৩-২৩ 
 
গ ইহ কুতুসংে িনাধদগল সন্নহগলুল্লেরাধগ ধেধহতসা 
ধেধহতস িম সুকমুগল ধতসধল দবল ধনত্ দধল 
অহর মমথনু ধনবদ্রবগালগা 
ধগহরু সেপ্রাধণগলু হ ই 
দ্গহুধনোধস  নধর দবল ভেবদালবগ েললেুরু ১৩-২৪ 
 
পজবি ধরংবদািগূধি রাধজসু 
তসিধেব ালধগপ্পন ুসদা পগাজাধদ্রজন ুএধনধস 
উিুপধনংদধভে ইধধ্িগল তসা 
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পকািুতস পইম ইগাধহগল কা 
পরািল কােন ুতসত্তদাবহ নাধগ জীেরন ু১৩-২৫ 
 
ধেধপনবদাল ুসংতসধ সুেন ুকা 
শ্ ধপ নবলদে স্থলগলধল সেত্র পকিেন ু
খপধতস গগনধদ জলগলধল মহ 
িফরনামক ভক্তরন ুধন 
ষ্কপেধদংদধল সলহুেন ুকরুণাল ুধদনধদনধদ ১৩-২৬ 
 
কারণাংতস াধম স্থলূে তসার ব াপ্াংিাধদ রূপক 
সার শুভ প্রধেধেক্তনংদ স্থলূ ধনস্সার 
আরু রসগলনধপসল্পধর 
গী রহস্ ে পপলবদ সদা 
পারমধহমন রূপগুণগল পনবনদ ুসুধখসুধতসরু ১৩-২৭ 
 
জলগবতসািুপনমল ধেংেে পমলবুেবেংেধতস হরুষধদংদধল 
জলচরপ্রাধণগল ুধনত্ ধদ  ত্নগগেংবতস 
হলিরানজু পভাগ্ রসগল 
পনবল নধর বদ পূধজসুতস হং 
েধলসুেরু পুরুষাথগল সত্কুলজরাবেংদ ু১৩-২৮ 
 
পদে  ইধষ গংিে ধপতস ই নর পদে মানে দনজু পগাজ খ 
রাধে পমাদলাদধখল পচতসন পভাগ্ রসগলনু 
 ােদে েগবলালধগদ্দ ুর 
মােরন ুস্বীকধরপ  াে 
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জ্জীেগণবক্ক স্বব াগ্  রসগলনী বনংবদংদ ু১৩-২৯ 
 
হরবেগলনীিাধি কাংচন 
পরটি পলািাধদগল ুসমবেংদধরতুস ধনত্ দধল 
পুরুেগভাংবিাদরন ুস 
ত্পুরুেবনংবদধনবসল্লবরালধগ 
দ্দরুুেুকমে মাল্পবনংদধিগধিবগ পনবনেধুতসরু ১৩-৩০ 
 
েুঃঊতসলধদ জনরুগল ুমমক মাতুসগলনাধিদবর সধহসবদ 
ঘাধতসসুেরধতসবকাপধদংদধল এচ্চধরপ পতসরধদ 
মাতুসলাংতসক জার পহ নে 
নীতসবচারবন এন্নল ুতসন্ন ধন 
পকতসনবদাধলট্টের সংগতসসুেন ুকরুণাল ু১৩-৩১ 
 
হধরকথাম ইতসসারধেদ ুসং তসরু সদা ধচত্তধ সুেদু ুধন 
ষু্ঠধরগধলবগ ধপশুনধরগব াগ্ ধরদন ুপপলদবল 
ধনরুতস সদ্ভধক্ত ধল ভগে 
চ্চধরবতসগল পকাংিাধি ধহগু্গে 
পরম ভগেদ্দাসধরবগ ধতসধলসুেদু ুঈ রহস্  ১৩-৩২ 
 
সত্ সংকল্পন ুসদা এ ধনতু্তবদ পুরুষাথবেংদধর 
দত্ ধিক সংবতসাষদধল পনবনেতু্ত ভুংধজসুেদু ু
ধনত্ সুখসংপূণ পরম সু 
হ ইত্তম জগন্নাথধেঠ্ঠল 
েধত্তধস ভোংেধুি  ধচত্সুখ ব ধক্ত পকািুধতসপ্প ১৩-৩৩ 
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