
পংচ মহায়জ~ন সংধি 
 
হধিকথাম্ৰ্ ইতসসাি গুিগুল 
কিণুধদংদাপধনতুস পপলৱুে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদনাদিধদ পকলেুদু ু
 
জনধন ধপতস ভূ োধিদাংবি 
পেধনপ পংচাধিয়ধল নািা 
য়ণন ধৰংশধতস মধূতসগল ৱ্য়াপাি ৱ্য়াধিগল 
পনৱনদ ুধদেসগৱলংব সধমৱিগ 
লন ুধনিংতসি পহাধমসুতস পা 
েনৱক পােনৱনধনপ পিমন পবডু পিমসুখ ৬-১ 
 
গগন পােক সধমৱি িধে ি 
ধিগৱল িূমে ুঅধচৱয়ধনপুৱদ 
হগল ুনঅৰগৱল ধকধডগল ুচংদ্ৰমংগাি 
ম ইগেৱিাদিৱনালৱগ ঐদ ুি ূ
পগল ধচংধতসধস ভধক্তিস মা 
তুসগল মংৰে মাধড পহাধমসুেি ুধেপধিতসি ু৬-২ 
 
পােকন ুপজন্য় সধমৱিয়ু 
প্ৰােহীপতসী িুমগৱল পম 
ঘােধলগলধচ অণপ্ৰৱভ গজনৱে ধকধডয় ু
ভাধেসুেদুংগাি ধসধডৱলং 
দী ধেিাধিৱয়ালধিজাতসন 
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পকাধেদি ুপহাধমসুেিনধুদন পিমভকুধতসয়ধল ৬-৩ 
 
িিধণৱয়ংবৱুদ অধি সংেতস 
সিৱে সধমৱি ধেহায়সৱে পহাৱগ 
ইিলুধুি ধদশাংগািোংতসিধদগ্েলয় ধকধডয়ু 
েিষুৱেংবাহুধতসগধলংদধল 
হধিয় পমধিধস সকলৱিালগ 
ধ্েধিয়নাধগি ুসেিপুাত্মকন ধচংধতসসুতস ৬-৪ 
 
পুিষু ধশধখ োক্সধমৱি িূমে ু
কিণ েধচয়ু ধজিঃৱে পৰাথ্ৰগ 
পলৱিডু ধকধডগল ুপলাচনগলংগািৱেধনসুেেুু 
ধনিতুস ভুংধজসুেন্ন য়দকুুল 
েিধনগেদানগল ুএংদী 
পধি সমপৱণগগৱয় ককৱগাংডনধুদনধদ পপাৱিে ৬-৫ 
 
মৱে পয়াষাধিৱয়াল ুধতসধলেদ ু
পস্থ তসত্েৱে সধমৱি কাৱমা 
ত্পধে পিমাতুসগৱল িূমে ুপয়াধন মহদধচ 
তসত্প্ৰৱেশাংগাি ধকধডগলু 
উত্সহগলতু্সজজ নেু পুিৱুশা 
েমধনগেদানৱেৱন ককৱগাংডু মধন্নসুে ৬-৬ 
 
ঐদ ুঅধিগলধি মধিয়ৱদ 
ঐদ ুিপুাত্মকন ইপ্প 

www.yo
us

igm
a.c

om

2



কেদ ুিপূগললনধুদনধদ পনৱনেধিৱগ জনমুগল 
ঐধদসন ুনধলনাঅ িণৱদাল ু
কমদনুন কায়্দংৱতস সলহুে 
কবদেৱগ গধতসধয়ে ভয়হি ভক্তেত্সলন ু৬-৭ 
 
পংচনািী তুসিগদংদধদ 
পংচিপূাতসাত্মকন ুতসা শট 
পংচিপুে িধিধস তসেন্নামধদং কৱিধস 
পংচপােক মখুধদ গুণময় 
পংচ ভুতসাত্মক শিীিে 
পংচধেি জীেধিৱগ পকাট্টিৱি িধমসুেন ু৬-৮ 
 
ধেধিভোধদ সমস্ত জীেি 
হ ইদয়ৱদালৱগকাত্মৱনধনসুে 
পদমুনাভন ুঅচ্য়ুতসাধদয়নংতস িপূদধল 
আধদসুভূতসাধ্য়াত্মেধি কদ 
েৱদাল ুকৱিসুে প্ৰাণ নাগা 
ধভিন ুদশিপুদধল দশধেি প্ৰাণৱিালধগদ্দ ু৬-৯ 
 
ঈগিদসুাধেিদ ইপ্প 
োিধিক মনু্নিূ ুিুপগ 
লীৱিিডু স্থানদধল ধচংধতসপুদনধুদনধদ বিুি ু
নিূ ুইপ্পৱেলধিক ম ূ
িাি ুসাধেি িপূধদং দশ 
মািতুসৱিাধলদ্দেিেি পপসধিংদ কৱিসুেন ু৬-১০ 
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ধচগেসুেদু ুএংটধিক ইপ 
পেু সাধেি নালু্ক শতসগদ 
েেু মিূ ু সুমধুতসগল ুইহধেধি পয়ংতস 
হেু নালু্ক িপুগল পনৱন 
েেু অেনীপধি ধতসধলদ ুপুি ু
পষােমন সেৰ পূৱজয় মাডু পকাংডাডু ৬-১১ 
 
ঈৱিিডু শতসদ্ৱৱ্য়ষ্টধিক হধদ 
নাি ুসাধেি িপূ সে শ 
িীিৱদাল ুশব্দাধদগলধিষ্ঠানৱদালধগপ্প 
মািতুসন ুনাগাধদ িপূধদ 
মিূৱন গুণমাধন শ্ৰী দ ু
গািমণ ধেদ্ৱয়া কুৱমাহে পকাডুে কিণৱে ৬-১২ 
 
ঐদধেৱদ্ৱয়গৱলালৱগ ইহ না 
গাধদগলধিষ্ঠানদধল লকু 
মীিেন ুক ইৱোাল্ক পমাদলাগদদ ুিপূগল 
তসা িধিধস সজ্জনিধেদ্ৱয়ে 
পেধদসুে তসামসধিগজ~না 
নাধদগল পকাট্টেিেি সািনে মাধডসুে ৬-১৩ 
 
পগােগুৱলালদু্গীথধনহ প্ৰ 
স্থাে ধহংকাৱিিডু িপুদ 
লাধেয়জগৱলাধলহনু প্ৰধতসহািাৱ্হয়গৱলাল ু
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জীেনপ্ৰদ ধনিন মনজুৱিা 
লী ধেিৱদাধলহ পংচ সামে 
জাে জােৱক পনৱনেধিৱগ ঐধদসন ুজনমুগল ৬-১৪ 
 
য়ুগচতুসষ্তসয়গলধি তসাধন 
দ্ৱদ্ৱয়ুগপ্ৰেতসক িম কমগ 
ধলৱগ প্ৰেতসক োসুৱদোদীৱিিডু িপূ 
পতসৱগদৱুকাংডু য়ুগাধদক ইতুস তসা 
য়ুগপ্ৰেতসকৱনধনধস িম 
প্ৰঘটকন ুতসানাধগ ভকুতসধিগীে সংপদে ৬-১৫ 
 
তসৱলৱয়াধলহ নািায়ণন ুগং 
টৱলৱড ওডৱলাল ুোসুৱদেন ু
বলদধলহ প্ৰদ্ৱয়ুম্ন এডভাগৱদালগধনিোু 
পকলধগনংগধদ সংকিষুণন 
ধতসধলদ ুঈ পধি সকল পদহগ 
পলালৱগ পংচাত্মকন িপূে পনাডু পকাংডাডু ৬-১৬ 
 
তসনধুেধশষ্টধদ ইপ্প নািা 
য়ণন ুকটিপাদাংতস সংকি ু
ষণন ুধশিজঘনাংতসোধগহ োসুৱদোখ্য় 
অধনধমৱষশধনিোু প্ৰদ্ৱয়ু 
ম্নন ুএডধদ বলভাগদধল ধচং 
তসৱনয় মাল্পধিগুংৱতস কমধলৱগ ধেধি ধনৱষিগল ু৬-১৭ 
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পদমুনাভন ুপাধণৱয়ালধগহ 
েদনদধল হ ইষীৱকশ নাধসক 
সদনদধল শ্ৰীিিনু ধজৱৱ্হৱয়াধলধগপ্প োমননু 
ম ইদলু ত্েৱেশধদ ধৰধেক্ৰম 
মিুধেৱিাধিয় ুপলাচনধদ ক 
ণদধল ইপ্পন ুধেষু্ণনামক ৰেণৱনংৱদধনধস ৬-১৮ 
 
মনৱদাধলহ পগাধেংদ মািে 
িনপসখ তসত্েৱদাল ুনািা 
য়ণন ুমহে্েৱদাল ুঅৱ্য়ক্তৱদাল ুপকশেন ু
ইধনতুসিপুে পদহৱদাল ুধচং 
তসৱনয়গগে মহাত্মধিৱলৱয়াল ু
মনজুিেিিমিৱি সধি হধিক ইপাবলধদ ৬-১৯ 
 
পনলৱদাধলপ্পন ুক ইষ্ণিপূধদ 
জলৱদাধলপ্পন ুহধিৱয়ধনধস ধশধখ 
পয়ালৱগ ইপ্পন ুপিশুিামনৱুপংদ্ৰৱনংৱদধনধস 
এলৱিাধলপ্প জনাদনন ুবাং 
দলৱদালচ্য়ুতস গংি নিহধি 
পপাৱলেৱিাঅজ িসগৱলাল ুিসিপূ তসানাধগ ৬-২০ 
 
িপূ পুিৱুষােমন ুস্প₹হ 
প্ৰাপকন ুঅধনিোু শব্দধদ 
ৱ্য়াধপধসহ প্ৰদ্ৱয়ুম্ননপুস্থধদ োসুৱদেধনহ 
তসা পপাৱলে পায়ুস্থনাধগ জ 
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য়াপধতসয় ুসংকিশুণন ুসু 
স্থাপকন ুঅহ পাদৱদাল ুদাৱমাদিন ুপপাৱলে ৬-২১ 
 
চতুসিধেংশধতস তসত্েৱদাল ুশ্ৰী 
পধতসয় ুঅধনিোুাধদ িপূধদ 
ধেতসতসনাধগদ্দধখলজীেি সংহননৱদালৱগ 
প্ৰতসধতসয়ংদধদ সুধে সুেুতস 
ধপতস ইগধলৱগ তসপকৱনধনধস পকাং 
ডতুসল মধহমন ুষণ্ণেধতস নামদধল পনৱলধসহন ু৬-২২ 
 
চতুসিধেংশধতস তসত্েৱদাল ুতস 
ত্পধতসগৱলধনসুে ব্ৰহ্মমখু পদ 
েৱতসগৱলাল ুহৱন্নাংদ ুনগূিেৱেিডু িপূ 
ধেতসতসনাধগৱদ্দি জীেি 
জতসন মাডুেৱগাসুগ জগ 
ত্পধতসৱগ এনাদি ুপ্ৰৱয়াজনধেিধেদধিংদ ৬-২৩ 
 
ইংধদিািে শধক্ত পমাদলা 
পদাংদধিক দশিপূধদংদধল 
পপাংধদহন ুসকৱলংধদ্ৰয়গলধল পুিষুনামকনু 
সুংদিপ্ৰদ পূণজ~নানা 
নংদময় ধচৱদ্দহৱদাল ুতসা 
েংদিঅণেগলদৱল পিমািনাধগপ্প ৬-২৪ 
 
আিধিক দশিপূধদংদধল 
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পতসািধুতসপ্পন ুধেশ্েধলংগ শ 
িীিৱদাল ুকতসজসন ুপ্ৰাজ~নন ুতুসয়নামকনু 
মগূিদ ুিপূগল িধিসুতস 
লীগিদ ুকিণৱদাল ুমাৰধদ 
পখি ধশধখ জল ভূধমৱয়ালধগহনাত্মনামদধল ৬-২৫ 
 
মনৱদালহংকািদধল ধচং 
তসৱনয় মাল্পদু ুঅংতসিাত্মন 
ঘনসুতসে্েধদ পিমনৱ্য়ক্তদধল জ~নানাত্ম 
ইধনতুস পংচাশড্েিণ পে 
দ্ৱয়ন অজাগদেেু মধূতসগ 
লন ুসদাসেৰ পদহগলধল পূধজপুদ ু৬-২৬ 
 
চতুসিধেংশধতস তসত্েৱদাল ুতসতস 
পধতসগৱলধনসুে ব্ৰহ্মমখু 
পদেৱতসগৱলাল ুহধদমিু ুসাধেিৱদংটু নিূধিক 
চতুসিধেংশধতস িপূধদংদধল 
ধেতসতসনাধগৱদ্দিৱিাল ুপ্ৰা 
ক ইউতস পুিষুনংদদধল পংচাত্মকন ুিধমসুেন ু৬-২৭ 
 
পকশোধদ সুমধূতস দ্ৱোদশ 
মাস পুংড্ৰগলধি পেদ 
ৱ্য়াস অধনিোুাধদ িপূগলাি ু ইতুসগলধল 
োসোধগহৱনংদ ুধৰংশধতস 
োসিধদ সত্কম িম ধন 
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িাৱশধয়ংিধল মাডু কিণুেৱবডু  পকাংডাডু ৬-২৮ 
 
পলাষ্ট কাংচন পলাহ কশলজ 
কাষ্ট পমাদলাদধখল জড পি 
পমধষ্ট পমাদলাদ ধখল পচতসনৱিালৱগ অনধুদনেু 
পচৱষ্টগল মাধডসুতস ধতসধলসৱদ 
পপ্ৰষ্টনাধগৱদ্দিধিৱগ স 
পেষ্টদায়ক সংগতসসেুন ুসে জীেিনু ৬-২৯ 
 
োসুৱদোধনিোু িপূধদ 
পুং শিীি পদাধলহন ুসেদ 
স্ত্ৰী শিীিৱদাধলহন ুসংকিষুণন ুপ্ৰদ্ৱয়ুম্ন 
দ্ৱোসুপণ শ ইধতস ধেনতুস স 
ো সুধনলয় নািায়ণন সদ ু
পাসৱনয় কগগেৱি জীেন্মকু্তৱিধনসুেি ু৬-৩০ 
 
তসন্নংতসানংতস িপু ধহ 
িণ্য় গভাধদগৱলালৱগ কা 
িণু্য়সাগি হিধহ অেিেিধখল ৱ্য়াপি 
বন্ন বডদৱল মাধডমাধডধস 
িন্য়ৱিধনধস সমস্ত ধদধেজি 
পুণ্য়কমে স্েীকধিধস ফলধেেু পাধলসুে ৬-৩১ 
 
সাগিৱদাধলহ নধদয় জলৱভ 
দাগসৱদাধলপ্পব্দ বিেু 
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কাৱগগুধিগলধিৱয়বিৱে নধদয় জলধস্থধতসয় 
পভাধগেি পধিয়ংকশয়নৱনা 
লী গুণৰয় বো জগধেহ 
দাগমজ্জ~ন্য়ি ুধথধলেিজ্ঝ্নন্য়াধনগধলগলেডদ ু৬-৩২ 
 
কিণগুণ ভূতসগৱলালৱগ তস 
দ্ৱেিৱিধনপ ব্ৰহ্মাধদ ধদধেজৱিা 
লধিতুস িপুচতুসষ্টয়গলনধুদনধদনধদ সেৰ 
স্মধিসুতসনৱুমাধদসুতস ধহগু্গতস 
পিেশধদ পাডুেেধিৱগ তস 
ধন্নিে পতসাধিধস ভেধেমকু্তি মাধড পপাধষসুে ৬-৩৩ 
 
মলূিপূন ুমনৱদাধলহ ৰে 
ণাধলৱয়ালধগহ মত্স্য় কূমন ু
পকালিপুন ুত্েগ্ৰসনৱদালধগপ্প নিধসংহ 
বালেটু োমনন ুনাধসক 
নালৱদাল ুেদনদধল ভাগে 
োধলভংজন হস্তৱদাল ুপাদদধল শ্ৰীক ইষ্ণ ৬-৩৪ 
 
পজন ধেৱমাহক বোু পায়ুগ 
দনজুমদন কধল্ক পমঢ্ৰধদ 
ইধনতুস দশিপুগল দশকিণংগলধল ধতসধলদ ু
অনভুধেপ ধেষয়গল ক ইষ্ণা 
পণৱেনল ুককৱগাংব ে ইধজনা 
দন েি জগন্নাথ ধেঠ্ঠল ধেশ্েৱ্য়াপকন ু৬-৩৫ 
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