
পন্চ্টন্মত্র সংধি 
 
হধিকথাম্র্ ইতসসাি গুরুগল 
করুণধদংদাপধিতুস পপলবুে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলেুদু ু
 
ভূ সধলল ধিধি পেি ভূতসা 
কািবদালগগগদদ ুতসন্মা 
ত্রা সধহতস ওংদধিক পংচিদ্বণণ পেদ্য় 
ঈ িিীিধদ ব্য়াধপধসদ্দ ুসু 
িাসুিধিবগ ধিিংতসিদধল সু 
িাসুিপ্রদিাধগ আডুে পদ্বধিপি েধডে ৭-১ 
 
প্রণেপ্রধতসপাদ্য় ধত্রিামধদ 
তসিধুেবিাল ুধত্রস্থািগধিরু 
দ্ধি ুধত্রপংচক একধেংিধতস চতুসিধেংিধতসগ 
এধিধস এপ্পবেিডু সাধেি 
ইধিতুস িাধডগবলাল ুধিয়াধমসু 
তসিগভধিগ পলাকবদাল ুসেত্র পেলগুেি ু৭-২ 
 
জীে ধলংগাধিরুদ্ধ স্থলূ ক 
পলেিগলধল ধেশ্ব তুসিগ 
গ্রীে মবূলিা্য়ুতসত্রয় হংস মধুতসগলা 
ঈ ধেি চতুসুঃ স্থািদধল িং 
তসী েিি ঈবিিডু রূপধদ 
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ভাধেসুেবুদবকািধেংিধতস মধূতস সেত্র ৭-৩ 
 
কলষুধেল্লদ দপণধদ প্রধতস 
ফধলধস সে পদাথগল ুকং 
পগাধলসুেংদধদ ধেংে জড পচতসিগবলালধগদ্দ ু
পপাবলে েহুরূপদধল সজ্জি 
পিালবগ মিদপণধদ তসাধি 
শ্চল ধিিাময় ধিধেকাি ধিিাশ্রয়ািংতস ৭-৪ 
 
ঈ িিীি চতুসষ্টয়গবলাল ু
পকাি িাতুসগ  ভািতসীপধতস প্রা 
পণিধিপ্পবোংদ ুসাধেিদারুিবূিধিপ 
শ্বাস রূপক হংস ভাস্কি 
পভিবিালধগদ্দেি ককধেধড 
দীসবিাজ ভোংডবদাল ুসেত্র তুসংধেহি ু৭-৫ 
 
ধিিধগগলগদবদিডু োহুগ 
পলিডু পাদগবলাংদ ুমব্য়া 
দিধদ পিাধভপ োণ্ঘ্মবিাময়বিধিপ ধিত্য়দধল 
কিণ িাতুসগলধল্ল এপ্প 
পেিদ ুসাধেি িাধডগলধল 
প্পিধেদিূি ুভািতস প্রধতসপাদ্য়বিংবদধিধস ৭-৬ 
 
ঈবিিদ ুপদবহাধমভূতস গ 
লািধিক দি  ইধিিতুস ল 
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মীিমণ ধেষ্ণ্বাখ্য়রুপধদ চতুসষধষ্টকলা 
িািকি ুতসািাধগ ব্রহ্ম পু 
িাধি মখু্য়বিাধলদ্দ ুসতসতস ধে 
হাি মাল্পি ুচতুসষ্পাদাব্হয়ধদ পলাকবদাল ু৭-৭ 
 
তস ইণ পমাদল ুব্রহ্মংতস জীেি 
তসি ুচতুসষ্টয়গলধল িািা 
য়ণি সাধেিগদদ ুিধূিপ্পেু পমলারু 
গণবি মাল্পদু ুেিুরু রূপে 
ঘ ইধণুঃ সূয়াধদত্য় িামগ 
লিধুদিধদ জধপসুেধিগীোবিাগ্য় সংপদে ৭-৮ 
 
ঐদ ুিবূিপ্পে িালকু 
আধি পভৌধতসকদধল ধতসধলেদু ু
আইবদিডুিতস একধেংিধতস রূপে্য়াত্ম 
পভদগলধলন্নরূু মেূ 
োদ পমবলাংদধিক মধূতসগ 
লাদিদলধি কদেবদাল ুধচংধতসপুদ ুভূসুিরু ৭-৯ 
 
সুরুধচ িােিীকিবিধিধস সং 
করুষণ প্রদ্য়ুম্ন িধি ভা 
স্কিবিালবগ অিেেধিক মনু্নরূু রূপদধল 
কবিধসবকাংেি ুঅহস্সংে 
ত্সিবিধিপি ুধেধিষ্ট িামদ 
লধিতসেধিগাবিাগ্য়ভাগ্য়েিীোিংদময় ৭-১০ 
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এক পংচািদ্বণণগতস 
মাকলত্রি ুসেবিালগ 
ব্য়াক ইতসাকািাংতস ব্য়াধপধস ধিগমতসধতসগলি ু
ব্য়াকিণ ভািতস মিুাদ্য় 
পিক িাস্ত্র পুিাণ ভাষ্য়া 
িীকগল কধল্পধস মবিাোণ্ঘ্ময়বিধিধসবকাংে ৭-১১ 
 
ভািভ ইন্নামক সাধেি 
দারু িধূিপ্পেু িালকুু 
মরূুধতসগল ুচািাচিধদ সেত্র তুসংধেহে ু
আরু িালু্ক জডগলধল হধদ 
িারু পচতসিগলধল ধচংধতসবস 
পতসাধিবকাংেি ুতসন্ন রূপে সকল ঠাধেিধল ৭-১২ 
 
ধমসুধি পমধলি মধণয়বোল িা 
ধজসুে ব্রহ্মাধদগল মিদধল 
ধেসজজাংডািািকি ুআবিয়বিংবদধিধস 
ধদ্বিতস িাল্ববেিডু রূপধদ 
িধিবয়াধলপ্পি ুিিবদালবগ পিা 
ধভসুে িাল্ববেিডধিক িতসরূপদধল ধেডবদ ৭-১৩ 
 
এিডু সাধেিবদংতুস রূপে 
িধিতুস সে পদাথদধল ধসধি 
েিি পূবজয় মাডু েিগল পেডু পকাংডাডু 
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েধিবদ জলদধল মুণধুগ ধেধসবলালু 
পেিলবিধণধসদবিিু সদ্গরুু 
ধহধিয়িিিসুধিধসদ মমেিধিয়ধদহ িিি ু৭-১৪ 
 
মবে ধচবদ্দহদ ওলবগ এং 
ভেু সাধেিবদল ুিধূি 
প্পে ঐদ ুি ইধসংহ রূপদধল্লদ্দ ুজীেধিবগ 
ধিত্য়দধল হগধলরুল ুেপ্পপ 
ম ইত্য়ুধেবগ তসা ম ইত্য়ুবেধিসুে 
ভ ইত্য়ুেত্সল ভয় ধেিািি ভাগ্য় সংপন্ন ৭-১৫ 
 
জ্বিবিাধলপ্পবেল ুহিবিাল 
ধগরুেধিপ্পবেংটু রূপধদ 
এিডু সাধেিবদংটু িধূিপ্পেবিবলধিপ 
জ্বিহিাব্হয় িািধসংহি 
স্মিবণ মাত্রধদ দধুিতসিাধিগ 
ধলিবদ পপাপে ুতসিধণ ধেংেে কংড ধহমদংবতস ৭-১৬ 
 
মাস পধিয়ংতসিে ুধেডবদ ি ই 
পকসধিয় শুভিাম মংত্র ধজ 
তসাসিদবলকাগ্র ধচেধদ ধিষ্কপটধদংদ 
পেসিবদ জধপসল ুে ইধজিগল 
িািগগধস মবিািথগল প 
পিি পূধতসয় মাধডবকাডুেি ুকবডবগ পিগধতসয় ৭-১৭ 
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চতুসিমতূ্য়াত্মক হধিয়ু ধত্রং 
িধতস স্বরূপধদ ব্রহ্মবিাল ুমা 
রুতসবিাধলপ্পবেল ুরূপবদাধলপ্প প্রদ্য়ুম্ন 
সুতসবিাধলপ্পগেদ ুহধদবিং 
টতুসল রূপগলাধিতুস েত্সি 
িতসগলধল পুধজসুতসধলরু চতুসিাত্মকি পদে ৭-১৮ 
 
িরূু েরুষবক ধদেস মেূ 
োি সাধেিেহে ুিাধড ি 
িীিবদালধগধিধতসহে ুস্ত্রীপুং পভদদধল হধিয় 
ঈিধিক এপ্পেু সাধেি 
মরূুধতসগলবি পিবিদ ুসো 
িািকি সেত্র পূধজসু পূণবিংদধিদ ু৭-১৯ 
 
কাল কম গুণ স্বভােগ 
লালয়ি ুতসািাধগ লকুমী 
পলাল তসেদ্রূপিামধদ কবিসুবতসালধগদ্দ ু
লীবলধয়ংদধল সে জীেি 
পাধলসুে সংহধিধস স ইধষ্টপ 
মলূকািণ প্রক ইধতস গুণকায়গল মবিমাধড ৭-২০ 
 
ধতসলজেধতসগলিসুধিধস প্র 
জ্বধলধস দীপগলালয়দ ক 
েবলয় ভংধগধস তসত্গতসাথে পতসারুেংদদধল 
জলরুবহঅণ তসন্নেি মি 
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পদালবগ ভধক্ত জ~িাি কমবক 
ওধলদ ুপপাবলেতুস পতসারুেি ুগুণ রূপধিয়গলি ু৭-২১ 
 
আে পদহে পকাডধল হধি ম 
োে পলাকদধলডধল তসা ম 
োে পদিবদাধলডধল আোে ধস্থধতসগল ুেিধল 
ঈ ধেিধদ জড পচতসিবিাল ুপ 
িােবিিি রূপগুণগল 
ভাধেসুতস সুজ্জ~িাি ভকুধতসয় পেদ ুপকাংডাডু ৭-২২ 
 
ওংদবিালবগাংবদাংদ ুপেবিধদহ 
ইংধদবিিি রূপগল মি 
েংদ পতসিদধল ধচংধতসধসদকিমুািধেধিধতসল্ল 
ধসংিুিাজবিালংেিালয় 
েংধিসল ুপ্রধতস তসংতুসগবলালদু 
ধেংদ ুব্য়াধপধসদংবতস ইরুধতসপ্পি ুচিাচিধদ ৭-২৩ 
 
ওংদ ুরূপবদাবলাংদেয়বদা 
পলাংদ ুপিামবদাবলাংদ ুপদিধদ 
পপাংধদ ইপ্পেজুাংডিংতসািংতস পকাটিগল ু
ধহংবদ মাকাংবডয় কাণবি 
ওংদ ুরূপধদ স ইধষ্ট প্রলয়ে 
ইংধদবিিবিাবলধিদচ্চধি অপ্রবময় সদা ৭-২৪ 
 
ওংদিংতসািংতস রূপগ 
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পলাংবদ রূপবদাধলহে ুপলাকবগা 
পলাংবদ রূপধদ স ইধষ্ট ধস্থধতস পমাদলাদ ব্য়াপাি 
ওংবদ কালধদ মাধড ধতসধলসবদ 
সংদধণধসবকাংধদপ্প জগবদাল ু
িংদিংদি িণবদাধলংদ্রাত্মজবগ পতসাধিসবি ৭-২৫ 
 
শ্রীিবমিি মধূতসগল ুিে 
িাধিকুংজিদংবতস একা 
কাি পতসাপে ুঅেয়োব্হয় অেয়েগলধল 
পেবি পেবি কংবগাধলসুে ি 
িীিবদাল ুিািা প্রকাি ধে 
কািিনূ্চয় ধেিাটবিধিসুে পদমুজাংডবদালু ৭-২৬ 
 
োধিজভোংডবদাল ুলকুধম 
িািধসংহি রূপগুণগল ু
োধিধিবয়াধলহ পতসবিগলংদধদ সংদধণধস ইহে ু
কািণাংিাবেি ব্য়াপ্তে 
তসাি কায় ব্য়ক্তব্য়ক্তেু 
আরুিালু্ক ধেভূধতসয়ংতসয়াধম রূপগলু ৭-২৭ 
 
মধণগবলালধগহ সূত্রদংদধদ 
প্রণেপাদ্য়ি ুপচতসিাবচ 
তসি জগধেবিালিধুদিবদালাডুেি ুসুিপূণ 
দণধুেবকয় ুইেধগল্ল েহুকা 
রুধণকিংতসািংতস জীেি 
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গণবদাবলকাংিা রূপধদ ধিংতুস পিধমসুে ৭-২৮ 
 
জীেজীেিবভদ জড জড 
জীেজড জডজীেধিংদধল 
শ্রীেিি ুঅত্য়ংতস ধভন্ন ধেলঅণি ুলক্ষ্মী 
মেূধিংদধল পদমুজাংডধদ 
তসা ধেলঅণবলধিসুধতসপ্পল ু
সােধিক সমিনূ্চয়বলংদধিতসীেিি ুভধজসু ৭-২৯ 
 
আধদবতসয়রু ধতসধলয়ধদহ গুণ 
পেদমাধিগবলংবদধিপ ো 
ণ্ঘয়ধদগল ুেল্লিেিধিয়দ গুণগণংগলিু 
পেিেল্লি ুপোম্মিধিয়দ 
গািগুণগল ুলকুধম েল্ললু 
শ্রীিবিাব্বিপুাস্য় সদ্গণুপূণ হধিবয়ংদ ু৭-৩০ 
 
ইংতসিংতসািংতস গুণগল 
প্রাংতসগাণবদ মহালকুধম ভগ 
েংতসগাভিণায়ুিাংেিোলয়গলাধগ 
স্বাংতসদধল পিবলবগাধলধস পিম দ ু
িংতস মধহমি পদৌত্য় কম ধি 
িংতসিধদ মাডুতসধল তসদিীিত্বগেধদহল ু৭-৩১ 
 
প্রলয় জলধিবয়াললু্ল িাবেয় ু
পহালেগুাণবদ সুেুেংদধদ 
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জলরুবহঅণিমল গুণরূপগল ধচংধতসসুতস 
পিবলয় গাণবদ মহলকুধম চং 
চলেগিধদহলল্প জীেধি 
গলেডুেবুদধিেি মধহবমগলী জগত্রয়ধদ ৭-৩২ 
 
শ্রীধিবকতসি সাত্বতসাংপধতস 
জ~িািগংয় গয়াসুিাদি 
পমৌধিকুলসন্মান্চয় মািদ মাতুসল ধ্বংধস 
দীিজি মংদাি মিুধিপু 
প্রাণদ জগন্নাথ ধেট্ঠল 
তসাবি গধতসবয়ংদিধুদিধদ িংধেদেিিু পপাবিে ৭-৩৩ 

www.yo
us

igm
a.c

om

10




