
পংচ মহায়জ~ন সংধি 
 
হধিকথাম্র্ ইতসসাি গুরুগল 
করুণধদংদাপধনতুস পপলবুে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদনাদিধদ পকলেুদু ু
 
জনধন ধপতস ভূ োধিদাংেি 
পেধনপ পংচাধিয়ধল নািা 
য়ণন ধরংশধতস মধূতসগল ব্য়াপাি ব্য়াধিগল 
পনবনদ ুধদেসগবলংে সধমবিগ 
লন ুধনিংতসি পহাধমসুতস পা 
েনবক পােনবনধনপ পিমন পেডু পিমসুখ ৬-১ 
 
গগন পােক সধমবি িধে ি 
ধিগবল িূমে ুঅধচবয়ধনপুবদ 
হগল ুনঅরগবল ধকধডগল ুচংদ্রমংগাি 
ম ইগেবিাদিবনালবগ ঐদ ুরূ 
পগল ধচংধতসধস ভধক্তিস মা 
তুসগল মংরে মাধড পহাধমসুেরু ধেপধিতসরু ৬-২ 
 
পােকন ুপজন্য় সধমবিয়ু 
প্রােহীপতসী িুমগবল পম 
ঘােধলগলধচ অণপ্রবভ গজনবে ধকধডয় ু
ভাধেসুেদুংগাি ধসধডবলং 
দী ধেিাধিবয়ালধিজাতসন 
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পকাধেদরু পহাধমসুেিনধুদন পিমভকুধতসয়ধল ৬-৩ 
 
িিধণবয়ংেবুদ অধি সংেতস 
সিবে সধমবি ধেহায়সবে পহাবগ 
ইরুলধুি ধদশাংগািোংতসিধদগ্বলয় ধকধডয়ু 
েরুষবেংোহুধতসগধলংদধল 
হধিয় পমধিধস সকলবিালগ 
ধ্বধিয়নাধগরু সেরুপাত্মকন ধচংধতসসুতস ৬-৪ 
 
পুরুষ ধশধখ োক্সধমবি িূমে ু
কিণ েধচয়ু ধজিঃবে পরাথ্রগ 
পলবিডু ধকধডগল ুপলাচনগলংগািবেধনসুেেুু 
ধনরুতস ভুংধজসুেন্ন য়দকুুল 
েিধনগেদানগল ুএংদী 
পধি সমপবণগগবয় ককবগাংডনধুদনধদ পপাবিে ৬-৫ 
 
মবে পয়াষাধিবয়াল ুধতসধলেদ ু
পস্থ তসত্ববে সধমবি কাবমা 
ত্পধে পিমাতুসগবল িূমে ুপয়াধন মহদধচ 
তসত্প্রবেশাংগাি ধকধডগলু 
উত্সহগলতু্সজজ নেু পুরুবশা 
েমধনগেদানবেবন ককবগাংডু মধন্নসুে ৬-৬ 
 
ঐদ ুঅধিগলধি মধিয়বদ 
ঐদ ুরুপাত্মকন ইপ্প 
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কেদ ুরূপগললনধুদনধদ পনবনেধিবগ জনমুগল 
ঐধদসন ুনধলনাঅ িণবদাল ু
কমদনুন কায়্দংবতস সলহুে 
কেদেবগ গধতসধয়ে ভয়হি ভক্তেত্সলন ু৬-৭ 
 
পংচনািী তুসিগদংদধদ 
পংচরূপাতসাত্মকন ুতসা শট 
পংচরুপে িধিধস তসেন্নামধদং কবিধস 
পংচপােক মখুধদ গুণময় 
পংচ ভুতসাত্মক শিীিে 
পংচধেি জীেধিবগ পকাট্টিবি িধমসুেন ু৬-৮ 
 
ধেধিভোধদ সমস্ত জীেি 
হ ইদয়বদালবগকাত্মবনধনসুে 
পদমুনাভন ুঅচ্য়ুতসাধদয়নংতস রূপদধল 
আধদসুভূতসাধ্য়াত্মেধি কদ 
েবদাল ুকবিসুে প্রাণ নাগা 
ধভিন ুদশরুপদধল দশধেি প্রাণবিালধগদ্দ ু৬-৯ 
 
ঈগিদসুাধেিদ ইপ্প 
োিধিক মনু্নরূু রুপগ 
লীবিিডু স্থানদধল ধচংধতসপুদনধুদনধদ েিুরু 
নরূু ইপ্পবেলধিক ম ূ
িারু সাধেি রূপধদং দশ 
মারুতসবিাধলদ্দেিেি পপসধিংদ কবিসুেন ু৬-১০ 
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ধচগেসুেদু ুএংটধিক ইপ 
পেু সাধেি নালু্ক শতসগদ 
েেু মরূু  সুমধুতসগল ুইহধেধি পয়ংতস 
হেু নালু্ক রুপগল পনবন 
েেু অেনীপধি ধতসধলদ ুপুরু 
পষােমন সের পূবজয় মাডু পকাংডাডু ৬-১১ 
 
ঈবিিডু শতসদ্্বয়ষ্টধিক হধদ 
নারু সাধেি রূপ সে শ 
িীিবদাল ুশব্দাধদগলধিষ্ঠানবদালধগপ্প 
মারুতসন ুনাগাধদ রূপধদ 
মিূবন গুণমাধন শ্রী দ ু
গািমণ ধেদ্য়া কুবমাহে পকাডুে কিণবে ৬-১২ 
 
ঐদধেবদ্য়গবলালবগ ইহ না 
গাধদগলধিষ্ঠানদধল লকু 
মীিেন ুক ইবোাল্ক পমাদলাগদদ ুরূপগল 
তসা িধিধস সজ্জনিধেদ্য়ে 
পেধদসুে তসামসধিগজ~না 
নাধদগল পকাট্টেিেি সািনে মাধডসুে ৬-১৩ 
 
পগােগুবলালদু্গীথধনহ প্র 
স্থাে ধহংকাবিিডু রুপদ 
লাধেয়জগবলাধলহনু প্রধতসহািাব্হয়গবলাল ু
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জীেনপ্রদ ধনিন মনজুবিা 
লী ধেিবদাধলহ পংচ সামে 
জাে জােবক পনবনেধিবগ ঐধদসন ুজনমুগল ৬-১৪ 
 
য়ুগচতুসষ্তসয়গলধি তসাধন 
দ্দ্য়ুগপ্রেতসক িম কমগ 
ধলবগ প্রেতসক োসুবদোদীবিিডু রূপ 
পতসবগদবুকাংডু য়ুগাধদক ইতুস তসা 
য়ুগপ্রেতসকবনধনধস িম 
প্রঘটকন ুতসানাধগ ভকুতসধিগীে সংপদে ৬-১৫ 
 
তসবলবয়াধলহ নািায়ণন ুগং 
টবলবড ওডবলাল ুোসুবদেন ু
েলদধলহ প্রদ্য়ুম্ন এডভাগবদালগধনরুো 
পকলধগনংগধদ সংকরুষণন 
ধতসধলদ ুঈ পধি সকল পদহগ 
পলালবগ পংচাত্মকন রূপে পনাডু পকাংডাডু ৬-১৬ 
 
তসনধুেধশষ্টধদ ইপ্প নািা 
য়ণন ুকটিপাদাংতস সংকরু 
ষণন ুধশিজঘনাংতসোধগহ োসুবদোখ্য় 
অধনধমবষশধনরুো প্রদ্য়ু 
ম্নন ুএডধদ েলভাগদধল ধচং 
তসবনয় মাল্পধিগুংবতস কমধলবগ ধেধি ধনবষিগল ু৬-১৭ 
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পদমুনাভন ুপাধণবয়ালধগহ 
েদনদধল হ ইষীবকশ নাধসক 
সদনদধল শ্রীিিনু ধজবব্হবয়াধলধগপ্প োমননু 
ম ইদলু ত্ববেশধদ ধরধেক্রম 
মিুধেবিাধিয় ুপলাচনধদ ক 
ণদধল ইপ্পন ুধেষু্ণনামক রেণবনংবদধনধস ৬-১৮ 
 
মনবদাধলহ পগাধেংদ মািে 
িনপসখ তসত্ববদাল ুনািা 
য়ণন ুমহত্ত্ববদাল ুঅব্য়ক্তবদাল ুপকশেন ু
ইধনতুসরুপে পদহবদাল ুধচং 
তসবনয়গগে মহাত্মধিবলবয়াল ু
মনজুিেিিমিবি সধি হধিক ইপােলধদ ৬-১৯ 
 
পনলবদাধলপ্পন ুক ইষ্ণরূপধদ 
জলবদাধলপ্পন ুহধিবয়ধনধস ধশধখ 
পয়ালবগ ইপ্পন ুপিশুিামনবুপংদ্রবনংবদধনধস 
এলবিাধলপ্প জনাদনন ুোং 
দলবদালচ্য়ুতস গংি নিহধি 
পপাবলেবিাঅজ িসগবলাল ুিসরূপ তসানাধগ ৬-২০ 
 
রূপ পুরুবষােমন ুস্প₹হ 
প্রাপকন ুঅধনরুো শব্দধদ 
ব্য়াধপধসহ প্রদ্য়ুম্ননপুস্থধদ োসুবদেধনহ 
তসা পপাবলে পায়ুস্থনাধগ জ 
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য়াপধতসয় ুসংকরুশণন ুসু 
স্থাপকন ুঅহ পাদবদাল ুদাবমাদিন ুপপাবলে ৬-২১ 
 
চতুসিধেংশধতস তসত্ববদাল ুশ্রী 
পধতসয় ুঅধনরুোাধদ রূপধদ 
ধেতসতসনাধগদ্দধখলজীেি সংহননবদালবগ 
প্রতসধতসয়ংদধদ সুধে সুেুতস 
ধপতস ইগধলবগ তসপকবনধনধস পকাং 
ডতুসল মধহমন ুষণ্ণেধতস নামদধল পনবলধসহন ু৬-২২ 
 
চতুসিধেংশধতস তসত্ববদাল ুতস 
ত্পধতসগবলধনসুে ব্রহ্মমখু পদ 
েবতসগবলাল ুহবন্নাংদ ুনগূিেবেিডু রূপ 
ধেতসতসনাধগবদ্দি জীেি 
জতসন মাডুেবগাসুগ জগ 
ত্পধতসবগ এনাদরু প্রবয়াজনধেিধেদধিংদ ৬-২৩ 
 
ইংধদিািে শধক্ত পমাদলা 
পদাংদধিক দশরূপধদংদধল 
পপাংধদহন ুসকবলংধদ্রয়গলধল পুরুষনামকনু 
সুংদিপ্রদ পূণজ~নানা 
নংদময় ধচবদ্দহবদাল ুতসা 
েংদিঅণেগলদবল পিমািনাধগপ্প ৬-২৪ 
 
আিধিক দশরূপধদংদধল 
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পতসারুধতসপ্পন ুধেশ্বধলংগ শ 
িীিবদাল ুকতসজসন ুপ্রাজ~নন ুতুসয়নামকনু 
মগূিদ ুরূপগল িধিসুতস 
লীগিদ ুকিণবদাল ুমারধদ 
পখি ধশধখ জল ভূধমবয়ালধগহনাত্মনামদধল ৬-২৫ 
 
মনবদালহংকািদধল ধচং 
তসবনয় মাল্পদু ুঅংতসিাত্মন 
ঘনসুতসত্ত্বধদ পিমনব্য়ক্তদধল জ~নানাত্ম 
ইধনতুস পংচাশড্বিণ পে 
দ্য়ন অজাগদেেু মধূতসগ 
লন ুসদাসের পদহগলধল পূধজপুদ ু৬-২৬ 
 
চতুসিধেংশধতস তসত্ববদাল ুতসতস 
পধতসগবলধনসুে ব্রহ্মমখু 
পদেবতসগবলাল ুহধদমরুু সাধেিবদংটু নিূধিক 
চতুসিধেংশধতস রূপধদংদধল 
ধেতসতসনাধগবদ্দিবিাল ুপ্রা 
ক ইউতস পুরুষনংদদধল পংচাত্মকন ুিধমসুেন ু৬-২৭ 
 
পকশোধদ সুমধূতস দ্বাদশ 
মাস পুংড্রগলধি পেদ 
ব্য়াস অধনরুোাধদ রূপগলারু  ইতুসগলধল 
োসোধগহবনংদ ুধরংশধতস 
োসিধদ সত্কম িম ধন 
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িাবশধয়ংিধল মাডু করুণেবেডু  পকাংডাডু ৬-২৮ 
 
পলাষ্ট কাংচন পলাহ কশলজ 
কাষ্ট পমাদলাদধখল জড পি 
পমধষ্ট পমাদলাদ ধখল পচতসনবিালবগ অনধুদনেু 
পচবষ্টগল মাধডসুতস ধতসধলসবদ 
পপ্রষ্টনাধগবদ্দিধিবগ স 
পেষ্টদায়ক সংগতসসেুন ুসে জীেিনু ৬-২৯ 
 
োসুবদোধনরুো রূপধদ 
পুং শিীি পদাধলহন ুসেদ 
স্ত্রী শিীিবদাধলহন ুসংকরুষণন ুপ্রদ্য়ুম্ন 
দ্বাসুপণ শ ইধতস ধেনতুস স 
ো সুধনলয় নািায়ণন সদ ু
পাসবনয় কগগেবি জীেন্মকু্তবিধনসুেরু ৬-৩০ 
 
তসন্নংতসানংতস রুপ ধহ 
িণ্য় গভাধদগবলালবগ কা 
রুণ্য়সাগি হিধহ অেিেিধখল ব্য়াপি 
েন্ন েডদবল মাধডমাধডধস 
িন্য়বিধনধস সমস্ত ধদধেজি 
পুণ্য়কমে স্বীকধিধস ফলধেেু পাধলসুে ৬-৩১ 
 
সাগিবদাধলহ নধদয় জলবভ 
দাগসবদাধলপ্পব্দ েিেু 
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কাবগগুধিগলধিবয়েিবে নধদয় জলধস্থধতসয় 
পভাধগেি পধিয়ংকশয়নবনা 
লী গুণরয় েো জগধেহ 
দাগমজ্জ~ন্য়রু ধথধলেিজ্ঝ্নন্য়াধনগধলগলেডদ ু৬-৩২ 
 
কিণগুণ ভূতসগবলালবগ তস 
দ্বিবিধনপ ব্রহ্মাধদ ধদধেজবিা 
লধিতুস রুপচতুসষ্টয়গলনধুদনধদনধদ সের 
স্মধিসুতসনবুমাধদসুতস ধহগু্গতস 
পিেশধদ পাডুেেধিবগ তস 
ধন্নিে পতসাধিধস ভেধেমকু্তি মাধড পপাধষসুে ৬-৩৩ 
 
মলূরূপন ুমনবদাধলহ রে 
ণাধলবয়ালধগহ মত্্য় কূমন ু
পকালরুপন ুত্বগ্রসনবদালধগপ্প নিধসংহ 
োলেটু োমনন ুনাধসক 
নালবদাল ুেদনদধল ভাগে 
োধলভংজন হস্তবদাল ুপাদদধল শ্রীক ইষ্ণ ৬-৩৪ 
 
পজন ধেবমাহক েোু পায়ুগ 
দনজুমদন কধল্ক পমঢ্রধদ 
ইধনতুস দশরুপগল দশকিণংগলধল ধতসধলদ ু
অনভুধেপ ধেষয়গল ক ইষ্ণা 
পণবেনল ুককবগাংে ে ইধজনা 
দন েি জগন্নাথ ধেঠ্ঠল ধেশ্বব্য়াপকন ু৬-৩৫ 
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