
পন্চ্টন্মত্ৰ সংধি 
 
হধিকথাম্ৰ্ ইতসসাি গুিগুল 
কিণুধদংদাপধিতুস পপলৱুে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলেুদু ু
 
ভূ সধলল ধিধি পেি ভূতসা 
কািৱদালগগগদদ ুতসন্মা 
ত্ৰা সধহতস ওংদধিক পংচিদ্েণণ পেদ্য় 
ঈ িিীিধদ ৱ্য়াধপধসদ্দ ুসু 
িাসুিধিৱগ ধিিংতসিদধল সু 
িাসুিপ্ৰদিাধগ আডুে পদ্েধিপি বধডে ৭-১ 
 
প্ৰণেপ্ৰধতসপাদ্য় ধত্ৰিামধদ 
তসিধুেৱিাল ুধত্ৰস্থািগধিিু 
দ্ধি ুধত্ৰপংচক একধেংিধতস চতুসিধেংিধতসগ 
এধিধস এপ্পৱেিডু সাধেি 
ইধিতুস িাধডগৱলাল ুধিয়াধমসু 
তসিগভধিগ পলাকৱদাল ুসেত্ৰ পবলগুেি ু৭-২ 
 
জীে ধলংগাধিিদু্ধ স্থলূ ক 
পলেিগলধল ধেশ্ে তুসিগ 
গ্ৰীে মৱূলিা্য়ুতসত্ৰয় হংস মধুতসগলা 
ঈ ধেি চতুসুঃ স্থািদধল িং 
তসী েিি ঈৱিিডু িপূধদ 
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ভাধেসুেৱুদৱকািধেংিধতস মধূতস সেত্ৰ ৭-৩ 
 
কলষুধেল্লদ দপণধদ প্ৰধতস 
ফধলধস সে পদাথগল ুকং 
পগাধলসুেংদধদ ধবংব জড পচতসিগৱলালধগদ্দ ু
পপাৱলে বহুিপূদধল সজ্জি 
পিালৱগ মিদপণধদ তসাধি 
শ্চল ধিিাময় ধিধেকাি ধিিাশ্ৰয়ািংতস ৭-৪ 
 
ঈ িিীি চতুসষ্টয়গৱলাল ু
পকাি িাতুসগ  ভািতসীপধতস প্ৰা 
পণিধিপ্পৱোংদ ুসাধেিদািিুৱূিধিপ 
শ্োস িপূক হংস ভাস্কি 
পভিৱিালধগদ্দেি ককধেধড 
দীসৱিাজ ভোংডৱদাল ুসেত্ৰ তুসংধবহি ু৭-৫ 
 
ধিিধগগলগদৱদিডু বাহুগ 
পলিডু পাদগৱলাংদ ুমৱ্য়া 
দিধদ পিাধভপ োণ্ঘ্মৱিাময়ৱিধিপ ধিত্য়দধল 
কিণ িাতুসগলধল্ল এপ্প 
পেিদ ুসাধেি িাধডগলধল 
প্পিধেদিূি ুভািতস প্ৰধতসপাদ্য়ৱিংৱদধিধস ৭-৬ 
 
ঈৱিিদ ুপদৱহাধমভূতস গ 
লািধিক দি  ইধৱেিতুস ল 
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মীিমণ ধেষ্ণণ্ঘোখ্য়িপুধদ চতুসষধষ্টকলা 
িািকি ুতসািাধগ ব্ৰহ্ম পু 
িাধি মখু্য়ৱিাধলদ্দ ুসতসতস ধে 
হাি মাল্পি ুচতুসষ্পাদাৱ্হয়ধদ পলাকৱদাল ু৭-৭ 
 
তস ইণ পমাদল ুব্ৰহ্মংতস জীেি 
তসি ুচতুসষ্টয়গলধল িািা 
য়ণি সাধেিগদদ ুিধূিপ্পেু পমলাি ু
গণৱি মাল্পদু ুবিুি ুিপূে 
ঘ ইধণুঃ সূয়াধদত্য় িামগ 
লিধুদিধদ জধপসুেধিগীোৱিাৱয় সংপদে ৭-৮ 
 
ঐদ ুিৱূিপ্পে িালকু 
আধি পভৌধতসকদধল ধতসধলেদু ু
আইৱদিডুিতস একধেংিধতস িপূে্য়াত্ম 
পভদগলধলন্নিূ ুমেূ 
োদ পমৱলাংদধিক মধূতসগ 
লাদিদলধি কদেৱদাল ুধচংধতসপুদ ুভূসুিি ু৭-৯ 
 
সুিধুচ িােিীকিৱিধিধস সং 
কিষুণ প্ৰদ্য়ুম্ন িধি ভা 
স্কিৱিালৱগ অিেেধিক মনু্নিূ ুিপূদধল 
কৱিধসৱকাংবি ুঅহস্সংে 
ত্সিৱিধিপি ুধেধিষ্ট িামদ 
লধিতসেধিগাৱিাৱয়ভাৱয়েিীোিংদময় ৭-১০ 
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এক পংচািদ্েণণগতস 
মাকলত্ৰি ুসেৱিালগ 
ৱ্য়াক ইতসাকািাংতস ৱ্য়াধপধস ধিগমতসধতসগলি ু
ৱ্য়াকিণ ভািতস মিুাদ্য় 
পিক িাস্ত্ৰ পুিাণ ভাষ্ণয়া 
িীকগল কধল্পধস মৱিাোণ্ঘ্ময়ৱিধিধসৱকাংব ৭-১১ 
 
ভািভ ইন্নামক সাধেি 
দাি ুিধূিপ্পেু িালকুু 
মিূধুতসগল ুচািাচিধদ সেত্ৰ তুসংধবহেু 
আি ুিালু্ক জডগলধল হধদ 
িাি ুপচতসিগলধল ধচংধতসৱস 
পতসাধিৱকাংবি ুতসন্ন িপূে সকল ঠাধেিধল ৭-১২ 
 
ধমসুধি পমধলি মধণয়ৱোল িা 
ধজসুে ব্ৰহ্মাধদগল মিদধল 
ধবসজজাংডািািকি ুআৱিয়ৱিংৱদধিধস 
ধদ্েিতস িাল্েৱেিডু িপূধদ 
িধিৱয়াধলপ্পি ুিিৱদালৱগ পিা 
ধভসুে িাল্েৱেিডধিক িতসিপূদধল ধবডৱদ ৭-১৩ 
 
এিডু সাধেিৱদংতুস িপূে 
িধিতুস সে পদাথদধল ধসধি 
েিি পূৱজয় মাডু েিগল পবডু পকাংডাডু 
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বধিৱদ জলদধল মুণধুগ ধবধসৱলালু 
পবিলৱিধণধসদৱিিু সদ্গিু ু
ধহধিয়িিিসুধিধসদ মমেিধিয়ধদহ িিি ু৭-১৪ 
 
মৱে ধচৱদ্দহদ ওলৱগ এং 
ভেু সাধেিৱদল ুিধূি 
প্পে ঐদ ুি ইধসংহ িপূদধল্লদ্দ ুজীেধিৱগ 
ধিত্য়দধল হগধলিুল ুবপ্পপ 
ম ইত্য়ুধেৱগ তসা ম ইত্য়ুৱেধিসুে 
ভ ইত্য়ুেত্সল ভয় ধেিািি ভাৱয় সংপন্ন ৭-১৫ 
 
জ্েিৱিাধলপ্পৱেল ুহিৱিাল 
ধগিেুধিপ্পৱেংটু িূপধদ 
এিডু সাধেিৱদংটু িধূিপ্পেৱিৱলধিপ 
জ্েিহিাৱ্হয় িািধসংহি 
স্মিৱণ মাত্ৰধদ দধুিতসিাধিগ 
ধলিৱদ পপাপে ুতসিধণ ধবংবে কংড ধহমদংৱতস ৭-১৬ 
 
মাস পধিয়ংতসিে ুধবডৱদ ি ই 
পকসধিয় শুভিাম মংত্ৰ ধজ 
তসাসিদৱলকাগ্ৰ ধচেধদ ধিষ্কপটধদংদ 
পবসিৱদ জধপসল ুে ইধজিগল 
িািগগধস মৱিািথগল প 
পিি পূধতসয় মাধডৱকাডুেি ুকৱডৱগ পিগধতসয় ৭-১৭ 
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চতুসিমতূ্য়াত্মক হধিয়ু ধত্ৰং 
িধতস স্েিপূধদ ব্ৰহ্মৱিাল ুমা 
িতুসৱিাধলপ্পৱেল ুিপূৱদাধলপ্প প্ৰদ্য়ুম্ন 
সুতসৱিাধলপ্পগেদ ুহধদৱিং 
টতুসল িপূগলাধিতুস েত্সি 
িতসগলধল পুধজসুতসধলি ুচতুসিাত্মকি পদে ৭-১৮ 
 
িিূ ুেিষুৱক ধদেস মেূ 
োি সাধেিেহে ুিাধড ি 
িীিৱদালধগধিধতসহে ুস্ত্ৰীপুং পভদদধল হধিয় 
ঈিধিক এপ্পেু সাধেি 
মিূধুতসগলৱি পিৱিদ ুসো 
িািকি সেত্ৰ পূধজসু পূণৱিংদধিদ ু৭-১৯ 
 
কাল কম গুণ স্েভােগ 
লালয়ি ুতসািাধগ লকুমী 
পলাল তসেদ্ৰূপিামধদ কৱিসুৱতসালধগদ্দ ু
লীৱলধয়ংদধল সে জীেি 
পাধলসুে সংহধিধস স ইধষ্টপ 
মলূকািণ প্ৰক ইধতস গুণকায়গল মৱিমাধড ৭-২০ 
 
ধতসলজেধতসগলিসুধিধস প্ৰ 
জ্েধলধস দীপগলালয়দ ক 
েৱলয় ভংধগধস তসত্গতসাথে পতসািেুংদদধল 
জলিৱুহঅণ তসন্নেি মি 
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পদালৱগ ভধক্ত জ~িাি কমৱক 
ওধলদ ুপপাৱলেতুস পতসািেুি ুগুণ িপূধিয়গলি ু৭-২১ 
 
আে পদহে পকাডধল হধি ম 
োে পলাকদধলডধল তসা ম 
োে পদিৱদাধলডধল আোে ধস্থধতসগল ুবিধল 
ঈ ধেিধদ জড পচতসিৱিাল ুপ 
িােৱিিি িপূগুণগল 
ভাধেসুতস সুজ্জ~িাি ভকুধতসয় পবদ ুপকাংডাডু ৭-২২ 
 
ওংদৱিালৱগাংৱদাংদ ুপবৱিধদহ 
ইংধদৱিিি িপূগল মি 
বংদ পতসিদধল ধচংধতসধসদকিমুািধেধিধতসল্ল 
ধসংিুিাজৱিালংবিালয় 
বংধিসল ুপ্ৰধতস তসংতুসগৱলালদু 
ধবংদ ুৱ্য়াধপধসদংৱতস ইিধুতসপ্পি ুচিাচিধদ ৭-২৩ 
 
ওংদ ুিপূৱদাৱলাংদেয়ৱদা 
পলাংদ ুপিামৱদাৱলাংদ ুপদিধদ 
পপাংধদ ইপ্পবজুাংডিংতসািংতস পকাটিগল ু
ধহংৱদ মাকাংৱডয় কাণৱি 
ওংদ ুিপূধদ স ইধষ্ট প্ৰলয়ে 
ইংধদৱিিৱিাৱলধিদচ্চধি অপ্ৰৱময় সদা ৭-২৪ 
 
ওংদিংতসািংতস িপূগ 
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পলাংৱদ িপূৱদাধলহে ুপলাকৱগা 
পলাংৱদ িপূধদ স ইধষ্ট ধস্থধতস পমাদলাদ ৱ্য়াপাি 
ওংৱদ কালধদ মাধড ধতসধলসৱদ 
সংদধণধসৱকাংধদপ্প জগৱদাল ু
িংদিংদি িণৱদাধলংদ্ৰাত্মজৱগ পতসাধিসৱি ৭-২৫ 
 
শ্ৰীিৱমিি মধূতসগল ুিে 
িাধিকুংজিদংৱতস একা 
কাি পতসাপে ুঅেয়োৱ্হয় অেয়েগলধল 
পবৱি পবৱি কংৱগাধলসুে ি 
িীিৱদাল ুিািা প্ৰকাি ধে 
কািিনূ্চয় ধেিাটৱিধিসুে পদমুজাংডৱদালু ৭-২৬ 
 
োধিজভোংডৱদাল ুলকুধম 
িািধসংহি িপূগুণগল ু
োধিধিৱয়াধলহ পতসৱিগলংদধদ সংদধণধস ইহে ু
কািণাংিাৱেি ৱ্য়াপ্তে 
তসাি কায় ৱ্য়ক্তৱ্য়ক্তেু 
আিিুালু্ক ধেভূধতসয়ংতসয়াধম িপূগল ু৭-২৭ 
 
মধণগৱলালধগহ সূত্ৰদংদধদ 
প্ৰণেপাদ্য়ি ুপচতসিাৱচ 
তসি জগধেৱিালিধুদিৱদালাডুেি ুসুিপূণ 
দণধুেৱকয় ুইেধগল্ল বহুকা 
িধুণকিংতসািংতস জীেি 
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গণৱদাৱলকাংিা িপূধদ ধিংতুস পিধমসুে ৭-২৮ 
 
জীেজীেিৱভদ জড জড 
জীেজড জডজীেধিংদধল 
শ্ৰীেিি ুঅত্য়ংতস ধভন্ন ধেলঅণি ুলক্ষ্মী 
মেূধিংদধল পদমুজাংডধদ 
তসা ধেলঅণৱলধিসুধতসপ্পল ু
সােধিক সমিনূ্চয়ৱলংদধিতসীেিি ুভধজসু ৭-২৯ 
 
আধদৱতসয়ি ুধতসধলয়ধদহ গুণ 
পেদমাধিগৱলংৱদধিপ ো 
ণ্ঘয়ধদগল ুবল্লিেিধিয়দ গুণগণংগলিু 
পেিবল্লি ুপবাম্মিধিয়দ 
গািগুণগল ুলকুধম বল্ললু 
শ্ৰীিৱিাব্বিপুাস্য় সদ্গণুপূণ হধিৱয়ংদ ু৭-৩০ 
 
ইংতসিংতসািংতস গুণগল 
প্ৰাংতসগাণৱদ মহালকুধম ভগ 
েংতসগাভিণায়ুিাংবিোলয়গলাধগ 
স্োংতসদধল পিৱলৱগাধলধস পিম দ ু
িংতস মধহমি পদৌত্য় কম ধি 
িংতসিধদ মাডুতসধল তসদিীিত্েগেধদহল ু৭-৩১ 
 
প্ৰলয় জলধিৱয়াললু্ল িাৱেয় ু
পহালবগুাণৱদ সুেুেংদধদ 
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জলিৱুহঅণিমল গুণিপূগল ধচংধতসসুতস 
পিৱলয় গাণৱদ মহলকুধম চং 
চলেগিধদহলল্প জীেধি 
গলেডুেৱুদধিেি মধহৱমগলী জগত্ৰয়ধদ ৭-৩২ 
 
শ্ৰীধিৱকতসি সাত্েতসাংপধতস 
জ~িািগংয় গয়াসুিাদি 
পমৌধিকুলসন্মান্চয় মািদ মাতুসল ্েংধস 
দীিজি মংদাি মিুধিপু 
প্ৰাণদ জগন্নাথ ধেট্ঠল 
তসাৱি গধতসৱয়ংদিধুদিধদ িংধবদেিিু পপাৱিে ৭-৩৩ 

www.yo
us

igm
a.c

om

10




