
সৰ্ৱ জীৰ্ন কল্প সংধি 
 
হধিকথামৃইতসাি গুৰুগল 
কৰুণধদংদাপধনতু পপলুৱৰ্ 
পিম ভগৰ্দ্ভক্তধিদনাদিধদ পকলুৱুদ ু
 
কৃইধতিমণ প্ৰদুু ম্ন ৰ্সুৱদ 
ৰ্ৱতগলাহংকািত্ৰয়ৱদালু 
চতুিধৰ্ংশধত ৰূপধদংদধল পভাজুৱনধনসুৰ্নু 
হুতৰ্হাআংতগত জয়া 
পধতয় ুতাৱন মূিধিক ধত্ৰং 
শধত সুৰূপধদ পভাকৃ্তই এধনসুৰ্ পভাকৃ্তইগৱলালধগদ্দু ০১ 
 
আিধিক মূৰ্তু্ত ৰূপধদ 
ৰ্াধিজাপ্তৱনাধলৰুধতহনু মা 
য়ািমণ শ্ৰীৰ্াসুৱদৰ্নু কালনামদধল 
মূৰু ধৰ্ি ধপতৃগৱলালু ৰ্সু ধত্ৰপু 
িাধি আধদতুগধনৰুদ্ধনু 
পতাধিৱকাল্লৱদ কথৃকমধিয়ৱনধনধসৱকাম্ব ০২ 
 
স্ৰ্ৰ্শ নািায়ণনু তা ষ 
ণ্ণৰ্ধত নামধদ কৱিসুতধল ৰ্সু 
ধশৰ্ ধদৰ্াকি কথৃকমধিয়গৱলালধগধ্িু 
পনৰ্নধৰ্ল্লৱদ ধনতুদধল ত 
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ন্নৰ্ৰু মাডুৰ্ পসৱৰ্ ককৱকাং 
ডৰ্ি ধপতৃগধলগীৰ্নম্থানম্থ সুখগলনু ০৩ 
 
তংতুপটদংদদধল লকুমীকাংত 
পংচাত্মকৱনধনধস ৰ্সু 
কংতুহি িধৰ্ কথৃগৱলালধগধ্িনৰ্িথ তন্ন 
ধচংধতসুৰ্ সংতিন ুগুৰু মি 
ৰ্াংতিাত্ম সংতধয়সুৰ্নু 
সংততধখলাথগল পাধলধস ইহপিংগলধল ০৪ 
 
তংৱদতায়্গল প্ৰীধতৱগাসুগ 
ধনংদুকমৰ্ পতাৱিদ ুধৰ্ধহতগ 
পলাংদ ুমীিৱদ সংগকমগলাচধিসুৰ্ৰ্ৰু 
ৰ্ংদনীয়িাধগৱলৱয়ালৱগ কদ 
নংধদনধদ কদধশক দধহক সুখ 
ধদংদ বাল্ৰ্ৰু বহু ধদৰ্সদধল কীধতয়তুিাধগ ০৫ 
 
অংধশ অংশাংতগত ত্ৰয় 
হংসৰ্াহন মুখু ধদধৰ্জি 
সংশদধল ধতধলদংতিাত্মক জনাদনন 
সংস্মিণ পূৰ্কধদ ষডধিক 
ধত্ৰংশধতত্ৰয় ৰূপৰ্ধিতু ধৰ্ 
পাংসগন পূধজসুৰ্িৰ্ৱি কৃথাঠৱিধনসুৰ্ৰু ০৬ 
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মুৰুৰ্ৱি সাধৰ্িদ পমলৱি 
নূৰিদ ুৰূপধদ জনাদন 
সূধিগল ুমাডুৰ্ সমািািৱনৱগ ধৰ্ঘ্নগলু 
বািদংৱত বহুপ্ৰকাি খ 
িাধি কাপাডুৰ্নু সৰ্শ 
িীিগৱলাধলদ্দৰ্িৰ্ি পপসধিংদ কৱিসুতধল ০৭ 
 
জয় জয় জয়াকাংত দত্তা 
পত্ৰয় কধপল মধহদাস ভক্ত 
ধপ্ৰয় পুিাতন পুৰুষ পূণানম্ি জ্ঝ্ননুানঘন 
হয়ৰ্দন হধি হংস পলাক 
ত্ৰয় ধৰ্লঅণ ধনধখলজগদা 
শ্ৰয় ধনিাময় দয়ধদ সংৰতৱসংদ ুপ্ৰাধথপুদ ু০৮ 
 
ষণ্ণৰ্ধত পয়ংবঅৱিঢ্ুনু 
ষণ্ণৰ্ধত নামদধল কৱিসুত 
তন্নৰ্ৰু সদ্ভধক্ত পূৰ্কধদংদ মাডুধতহ 
পুণুকমৰ্ স্ৰ্ীকধিধস কা 
ৰুণু সাগি সলহুৰ্নু ব্ৰ 
হ্মণু পদৰ্ ভৰ্াধিৱপাত বহু প্ৰকািদধল ০৯ 
 
পদহগলনু পকাডুৰ্ৰ্নু অৰ্িৰ্ 
িাহিৰ্ন ুপকাডধদহৱন সুমনস 
মধহত মংগল চধিত সদ্গুণভধিতননৰ্িত 
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অধহক পািধত্ৰক সুখপ্ৰদ 
ৰ্ধহধস পবন্নধল পবত্তৰ্মৃথৰ্ 
দ্ৰুধহণ পমাদলাদৰ্ধিগুধণধসদ মুধিদনধহতিনু ১০ 
 
দ্ৰুধহণ পমাদলাদমিধিৱগ স 
ন্মধহত মায়ািমণ তাৱন 
স্ৰ্হৱনধনধস সম্থৃধথথপধদসুৰ্ সৰ্কালদধল 
প্ৰধহত সংকৰুষনু ধপথৃগধল 
গহিৱনধনপ স্ৰ্িাখুৰূপধদ 
মধহজ ফলথৃণ পপসধিনধল প্ৰদুু ম্নধনৰুদ্ধ ১১ 
 
অন্নৱনধনসুৰ্ নৃপশুগধলৱগ  
ধহিণু গভাংডৱদালু সংতত 
তন্ননীপধিধয়ংদপুাসৱনৰগৰ্ ভক্তিন 
বন্ন পধডসৱদ ভৰ্সমুদ্ৰম 
পহান্নধতয় দাধটধস চতুধৰ্ি 
অন্নময়নাত্মপ্ৰদ₹হন সুখৰ্নীৰ্ হধি ১২ 
 
মনৰ্চন কায়গল পদৱশধয়ং 
দনুধদনধদ ধবডদাচধিসুধত 
প্পনুধচৱতাধচত কমগল সদ্বধক্তপূৰ্কধদ 
অধনলৱদৰ্ৱনাধলপ্প নািা 
য়ণধগদন্নৱু এংদ ুকৃষ্ণা 
পণৱৰ্নুত পকাৱড স্ৰ্ীকধিধস সংৰতপ কৰুণালু ১৩ 
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এল ুধৰ্িদন্ন প্ৰকিণৰ্ 
পকধল পকাধৰ্দিাসুধদংদধল 
আলসৰ্ মাডদৱল অধনৰুদ্ধাধদ ৰূপগল 
কালকালধদ পনৱনদ ুপূধজসু 
সূ্থলমধতগধলধগদনু পপলৱদ 
শ্ৰীলকুধমৰ্ল্লভৱন অন্নাদন্ন অন্নদনু ১৪ 
 
এংদধিদ ুসপ্তান্নগল কদ 
নংধদনধদ মৱিয়ৱদ সদা পগা 
ধৰ্ংদগধপসু ধনভয়ধদ মহয়জ্ঝ্ননুধৰ্িুৱয়ম্িু 
ইংধদৱিশনু স্ৰ্ীকধিধস দয় 
ধদংদ পবধডধসৱকালৱদ তৰ্কধদ 
তংদৱুকাডুৰ্নু পিমমংগল তন্ন দাসধিৱগ ১৫ 
 
সূধজ কিদধল ধপধডদ ুসমিৰ্ 
না জধয়সুৱৰ্নু এংব নিনং 
তী জগধত্তৱনালুল্ল অজ্ঝ্ননুাধনগলু ধনতুদধল 
শ্ৰী জগত্পধতচিণয়গুল  
সৱিাজ ভধথথজ্ঝ্ননুানপুৰ্ক 
পূধজসৱদ িমাহকামৰ্ বয়ধস বললুৰ্ৰু ১৬ 
 
শকটভংজন সকলজীৰ্ি 
ধনকটগন ুতানাধগ পলাকৱক 
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প্ৰকটনাগৱদ সকলকমৰ্ মাধড মাধডসুত 
অকুধটলাত্মক ভকুত জনধিৱগ 
সুখদৱনধনসুৰ্ সৰ্কালধদ 
অকটকট ঈতন মহামধহৱমগধলৱগৱনংৱব ১৭ 
 
শ্ৰীলকুধমৰ্ল্লভনু কৰ্কুং 
ঠালয়ধদ প্ৰণৰ্ প্ৰকৃধথ কী 
লালজাসন মুখু পচতনৱিালৱগ পনৱলধসদ্দু 
মূলকািণ অংশনামধদ 
লীৱলৰগসুত পতাধিৱকাল্লৱদ 
পাধলৱনালু ঘৃথধৰ্ধ্ি পতৱিদংধতপ্প ধত্ৰস্থলধদ ১৮ 
 
মূৰু য়গুদধল মূলৰূপনু 
সূধিগল সংতধয়ধস ধদধতয় কু 
মািকি সংহধিধস িমৰ্নুলুহৱবৱকংদ ু
কাৰুধণক ভূধমৱয়ালু ধনজপধি 
ৰ্ািসধহতৰ্তধিধস বহুধৰ্ি 
পতাধিদনু নিৰ্থ্প্প্ৰৰ্ৃধথ্প্থয় সকল পচতনৱক ১৯ 
 
কািণাৱ্হয় প্ৰকৃধথৱয়ালধগ  
ধ্িািধিক হধদৱনংটু তত্ৰ্ৰ্ 
তা িধচধস তদ্ৰূপ তন্নামংগলৱন িধিধস 
নীিজভৰ্াংডৰ্নু ধনধমধস 
কাৰুধণক কায়াখুৰূপধদ 
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পতাৰুৰ্নু সহজাধহতাচলগলধল প্ৰধতধদনধদ ২০ 
 
জীৰ্িংতয়াধম অংধশ ক 
পলৰ্িগৱলালধগংধদ্ৰয়গলধল 
তা ধৰ্হাি কগৱুতনুধদন অংশনামদধল 
ঈ ধৰ্ষয়গলনুংডু সুখময় 
ঈৰ্ সুখ সংসািদুুঃখৰ্ 
পদৰ্ মানৰ্ দানৰ্ধিগধৰ্িত সুিামসখ ২১ 
 
পদশ পদশৰ্ সুধত্ত পদহা 
য়াসৱগাধলসৱদ কামুকম দ ু
িাৱশৱগালগাগদৱল ব্ৰহ্মাদুধখলৱচতনৰু 
ভূ সধললপাৰ্কসমীিা 
কাশ পমাদলাদধখল তত্ত্ৰ্ প 
পিশধগৰ্ধিষ্ঠানৱৰ্ংদধিতধচসনৰ্িত ২২ 
 
এিডু ধৰ্িদধল পলাকৱদালু জী 
ৰ্ৰুগধলপ্পৰু সংতত ক্ষিাক্ষি 
ধৰ্ধলংগ সধলংগ সৃজুাসৃজু পভদদধল 
কৱিসুৱুদ ুজদপ্ৰকৃধথ প্ৰণৰ্া 
অি মহাদণুকালনামধদ 
হধি সধহত পভদগল পংচক স্মধিসু সৰ্ত্ৰ ২৩ 
 
জীৰ্ জীৰ্ি পভদ জড জড 
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জীৰ্ জডগল পভদ পিমনু 
জীৰ্ জড সুধৰ্লঅণনু এংদধিদ ুধনতুদধল 
ঈ ধৰ্ধিংচাংডৱদালু এল্লা 
ঠাধৰ্নধল ধতধলৰদদ ুপভদ ক 
পলৰ্িৱদালধিতচুুতন পদৰয়দ ুশীঘ্ৰদধল ২৪ 
 
আধদয়ধল অিাঅিাখু 
পৱৰ্ি অঅিৱদাল ুিমা মিু 
সূদনৰু অিগৱলাল ুপ্ৰক ইধত প্ৰণৰ্ কালগলু 
পৰ্ি মুখু থৃণাম্থ জীৰ্ি 
পভদগলনধিতী িহসুৰ্ 
পবাধিসৱদ মংদধিৱগ সৰ্ত্ৰদধল ধচংধতপুদ ু২৫ 
 
দীপধদং দীপগলু পপািম 
ট্টাপণালয়গত ধতধমিগল 
তা পধিহািৰগধস তদ্গতপদাথ পতাপংৱত 
পসৌপিধণৰ্িৰ্হন তা বহু 
ৰূপনামধদ এল্ল কৱডয়ধল 
ৰ্ুাধপধসদ্দু য়ৱথষ্টমধহৱময় পতাপ ধতধলসদৱল ২৬ 
 
নধলনধমত্ৰৱগ ইংদ্ৰিনু প্ৰধত 
ফধলসুৰ্ংৱত জগত্ৰয়ৱু কং 
পগাধলপুদনুপাধিয়ধল প্ৰধতধবংবাৱ্হয়ধদ হধিৱগ 
ধতধলৱয় ধত্ৰককুদ্ধামনধত মং 
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গল সুৰূপৰ্ সৰ্ঠাধৰ্ধল 
পপাৱলৰ্ হৃিয়ৱক ধপ্ৰধতধদৰ্স প্ৰহ্লাদৱপাষকন ু২৭ 
 
িসধৰ্ৱশষৱদালধত ধৰ্মল ধসত 
ৰ্সন পতাধয়ধস অধিৱয়ালধগৱড 
পসধিসুৱুদ ুপ্ৰকাশ নসুগুংদদৱল সৰ্ত্ৰ 
ধত্ৰধশিদূষণৰৰ্ধি ভধক্তসু 
িসধদ পতায়্দ মহাত্মিনু বা 
ধিসৱু ভৰ্ৱদালধগদ্দৱিয়ু সধি দধুিতিাধসগলু ২৮ 
 
ৰ্াধিধিৱয়ালগধখল নধদগলু 
পবৱিৱবৱি ধনিংতিদধল ধৰ্ 
হাি কগৱুত পিম পমাদদধলপ্প পতিনংৱত 
মূৰু গুণনগল মাধনৱয়ধনসুৰ্ 
শ্ৰীিমাৰূপগল ুহধিয়ধল 
পতাৰুধতপ্পৱু সৰ্কালধদ সমিধহতৱৰ্ধনধস ২৯ 
 
পকাকনদ সখনুদয় ঘূকা 
পলাকনৱক পসাগসধদৱি ভাস্কি 
তা কলংকৱন ঈ কৃধথপধথ জগন্নাথধনৱি 
স্ৰ্ীকধিধস সুখবডলধিয়দধৰ্ 
পৰ্ধকগলু ধনংধদধসদৱিনহু 
দী কধৰ্ত্ৰ্ৰ্ পকধল সুখবডধদহৱি পকাধৰ্দৰু ৩০ 
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পচতনাৱচতনগলধল গুৰু 
মাতধিশৰ্াংতগত জগ 
ন্নাথ ধৰ্ঠল ধনিংতিধদ ৰ্ুাধপধস ধতধলধসৱকালৱদ 
কাতুিৰ্ পুধট্টধস ধৰ্ষয়দধল 
য়াতুিানি পমাধহসুৰ্ ধন 
ভীত ধনতুানংদময় ধনৱদাষ ধনিৰ্দু ৩১ 
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