
ব্য়াপ্থ সংধি 
 
হধিকথাম্র্ ইতসসাি গুরুগল 
করুণধদংদাপধিতুস পপলবুে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলেুদু.ু 
 
পুরুষরূপত্রয় পুিাতসি 
পুরুষ পুরুবষাত্তম্ম অিাঅি 
পুরুষ পুধিতসপাদ পুণািংদ ি~ন্য়ািময় 
পুরুষসূক্ত সুবময় তসত্ততস 
পুরুষ হ ইত্পপু্করিধিলয় মহ 
পুরুষিাংডাংতসিধদ েধহিধদব্য়াপ্ত ধিধলপ্ত ৩-১ 
 
স্ত্রীিপুংসক পুরুষ ভূসধল 
লািলাধিল গগিমি শধশ 
ভাি ুকালগুণ প্রক ইধতসবয়ালবগাংদ ুতসািল্ল 
এি ুইেি মহামধহবম কবড 
গাণিিভে শক্রমুখরু ধি 
িাধিসল ুমািেধিগলেডুেবুদ ধেচাধিসল ু৩-২ 
 
গংি িস রূপ স্পিশ শ 
প্াংদ ুতসািল্লদিদি পপস 
ধিংদ কবিসুতস িীেধিবগ তসপকি ুতসািাধগ 
পপাংধদবকাংধডহ পিমকরুণা 
ধসংি ুশাশ্বতস মিবে পমাদলা 
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ধদংধিয় গবলালধগদ্দ ুপভাধগসুধতসহি ুধেষয়গল ৩-৩ 
 
শ্রেণ িয়ি ঘ্রাণ ত্বগ্রস 
ধিেগুলধল োক পাধণপাদা 
দ্য়েয়েগলধল তসদ্গুণগলধল তসত্পপধতসগবলালবগ 
প্রধেতসতসি ুতসািাধগ ক ইধতসপধতস 
ধেধেিকমে মাধড মাধডধস 
ভেবক কািণিাধগ ধতসরুধগসুধতসহি ুধতসধলসদবল ৩-৪ 
 
গুধণগুণগবলালধগদ্দ ুগুধণগুণ 
পিধিসুেি ুগুণেদ্ধিাগবদ 
গুণি পুণ্য়াপুণ্য়ফল ভ্রহ্মধদ পচতসিবক 
উধণসুতসেবিালধগদ্দ ুেধৃিিা 
দি ধচদািংদদক পদহি ু
পকাবিবগ সচিাচি িগদু্ভকুবেধিপিব্য়য়ি ু৩-৫ 
 
ধেবদ্য় তসাবিংবদধিধসবকাংেধি 
রুদ্ধ পদেি ুসেিীেি 
েধুদ্ধবয়াল পিবলধসদ্দ ুক ইধতসপধতস  েধুদ্ধবয়ধিসুেি ু
ধসধদ্ধ পয়ধিসুে সংকরুষণ প্র 
ধসদ্ধ িামক োসুবদেি 
েদ্য়রূপ চতুসষ্টয়গলধিতসেবি পংধদতসি ু৩-৬ 
 
তসিচুতুসষ্টয়গবলাল ুিািা 
য়ণি ুহ ইত্পকমলা্য় ধসংহা 
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সিবদালধিরুদ্ধাধদ রূপগধলংদ পশাধভসুতস 
তসিবগ তসাবি পসব্য় পসেক 
পিধিধস পসোসক্ত সুিবিাল 
গিেিতস পিবলধসদ্দ ুপসবেয় ককবকাংেিেিংবতস ৩-৭ 
 
িাগি স্বপ্নংগবলাল ুেি 
পভাধগশয়ি েহুপ্রকাি ধে 
ভাগদগধস ধিিংশ িীেি ধচচ্ছিীিেি ু
পভাগধেতু্ত সুশুধপ্তকালধদ 
সাগিে িধদ কূডুেংবতস ধে 
পয়াগ িধহতসি ুঅংশগলবিকত্রদেধদসুে ৩-৮ 
 
ভায়ধিংবদাডগূধড কািণ 
কায়েস্তুগলধল্ল পপ্রিক 
পপ্রয়রূপগধলংদ পটতসংতুসগলবোধলদ্দ ু
সূয়ধকিণগলংবতস তসন্নয় 
েীয়ধদংদধল পকাডুতস পকালধুতসহ 
িায়ধিবগ ঈতসি ধেহািে ুপগাচধিপুবদবিা ৩-৯ 
 
িিক তসন্নাত্মিবগ েি ভূ 
ষণ দকুূলে পতসাধডধস তসা েং 
দবিয় ককবকালতুসেি হিসুতস হরুষ েডুেংবতস 
েিরুবহঅণ পূজ্য় পূিক 
পিধিধস পূিাসািি পদা 
থি ুতসিবগ তসািাধগ ফলগলিীে ভিকধিবগ ৩-১০ 
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তসংবদ েহুসংভ্রমধদ তসন্নয় 
েংিুেলগে পিিধহ মদবুেয় 
িংদিবগ তসা মাধড মবিবয়ালধগডুে পতসিিংবতস 
ইংধদিািে তসন্ন ইবচ্ছগ 
ধলংবদ গুণগল পচতসিবক সং 
েংিদগধস সুখাসুখাত্মক সংস্ক ইধতসবয়াধলডুে ৩-১১ 
 
তস ইণক ইতসালয়বদালবগ পপাবগ সং 
দধণধস প্রধতসধিিদধল পপািম 
ট্টিলধিিেি ুপতসাধিবতসািদধলপ্প পতসিিংবতস 
েিিিাংডবদালধখল িীেি 
তসিধুেবিাল পহািধগদ্দকুাণীস 
দধিধমবষশি ুসকল কমে মাল্পিেিংবতস ৩-১২ 
 
পাদপগলধডবগবিবয় সধললেু 
পতসাদ ুপকাংবেগলধুি পুষ্প 
স্বাদ ুফলেীেংদদধল সবেশ্বিি ুিিিা 
িািবিয় ককবকাংডু ভ্রহ্ম ভ 
োধদগল িামদধল ফলধে 
ত্তাদধিসুেি ুতসন্ন মধহবময় পতসািবগাড িগবক ৩-১৩ 
 
শ ইধতসতসধতসগধলবগ পগাচধিধসদ 
প্রধতসমিািংদাত্মিচ্য়ুতস 
ধেতসতস ধেশ্বািাি ধেদ্য়ািীশ ধেধিিিক 
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প্রধতসধদেস পচতসিবিালবগ প্র 
ক ইতস পুরুষিংদদধল সংচধি 
সুতস ধিয়ম্রয় ধিয়ামকি ুতসািাধগ সংদতসপ ৩-১৪ 
 
মি ধেষয়বদালধগধিধস ধেষয়ে 
মিবদালবগ পিবলবগাধলধস েল ুি ূ
তসিে ুসুসমীচীিধেদপুাবদয়বেংদরুধপ 
কিধসলাদরু তসন্ন পাদে 
পিিেিীয়বদ সেবিালধগ 
দ্দিভুধেসুেি ুস্থলূধেষয়ে ধেশ্ববিংবদধিধস ৩-১৫ 
 
পতসাদকি ুতসািাধগ মি পমাদ 
লাদ কিণবদাধলদ্দ ুধেষয়ে 
কিদেুি ুধিিপূণসুখময় গ্রাাঃয়গ্রাহকিু 
পেদবেদ্য়ি ুধতসধলয়দেবিা 
পাধদ ভুংধিসুবতসল্লবিালগা 
হ্লাদ পডুেি ুভক্তেত্পসল ভাগ্য়সংপন্ন ৩-১৬ 
 
ধিত্পয়ধিগমাতসীতস ধিগুণ 
ভক্তেত্পসল ভয়ধেিাশি 
সত্পয়কাম শিণ্য় শ্য়ামল পকামলাংগ সুখী 
মত্তিংদধদ মত্পয়বিালবহাি 
পগত্তবিাডল ুসুত্তধলপ্পি ু
অত্পয়ধিক সংতস ইপ্ত ধত্রিগদ্্বয়াপ্ত পিমাপ্ত ৩-১৭ 
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পধে হধিন্মধণ ধেদ্রুমদ স 
চ্ছধেগলংদধদ িাধিসুতস মা 
িে ধিিংতসি পদেমািে দািেবিাধলদ্দ ু
ধত্রধেি গুণকম স্বভাে 
পেিমখু পদোংতসিাত্মক 
ধদেসধদেসধদ ব্য়ক্তমাডুতসলেবিাধলদ্দধুণপ ৩-১৮ 
 
অণমুহধত্তবিাধলপ্প ঘি পি 
মাণধুেবিালগডধগসুে সূক্শ্মে 
মণুধুগসুে পতসধলসুে স্থলূগলেি মায়ধেদ ু
দিিুিক্কসবলল্লধিেবিাল ু
মধুিদ ুমাডুেবুদিলুূখল 
ওিবকগল ুিান্য়গল হধণেংদদধল সংহধিপ ৩-১৯ 
 
পদে মািে দািেরু এং 
দী ধেিদলােগধলপ্পরু 
মেূবিালধগেধগল্ল পেবহাদাসীি পদ্বষ 
িীেিধিকািািসুািদ 
লীে সুখ সংসাি দাুঃখে 
তসা উণবদালেিেধিগুধণসুতস ধিগতসাশিি ু৩-২০ 
 
এধল্ল পকধলদবিধল্ল পিাধডদ 
পিধল্ল পেধডদবিধল্ল িীধডদ 
পিধল্ল ওধডদবিধল্ল আধডদবিধল্ল ইরুধতসহি ু
েধল্লদধিগধতসেধল্লদি ুসধি 
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ইল্ল ইেগােধল্ল পিাডলু 
খুল্ল মািেবিাল্লিপ্রধতসমল্ল িগবকল্ল ৩-২১ 
 
তসপ্ত পলাহে ুপিাল্প িিধিবগ 
সপ্তধিব্হি পতসিধদ পতসাপুদ ু
লপু্তপােক পলাহকাংেদু ুপুেবদাপাধদ 
সপ্তোহি ধিধখলিিবিাল ু
ব্য়াপ্তিাদদুধিংদ সেরু 
আপ্তিাধগহবিল্ল কালধদ ধহতসে ককবকাংডু ৩-২২ 
 
োধিদি ুমবলগধিবয় পেবলধদহ 
পভারুহংগল ধচত্রফলিস 
পেবি পেধিপ্পংবতস েহুধেি িীেবিালধগদ্দ ু
মািমণিেিেি পয়াগ্য়বতস 
মীিদবল গুণকমগলি ু
সাি িবডসুে পদেধিবগ কেষম্রয়বেধল্লহুবদা ৩-২৩ 
 
োধিিাপ্তি ধকিণমধণগল 
পসধি তসত্তদ্বণগলি ুধে 
কািদগসবদ পিাল্পধিবগ কংবগাধলসুেংদদধল 
মািমণ পলাকত্রয়বদাধলহ 
মরূুধেি িীেবিালধগদ্দ ুধে 
হািমাডুেিেি পয়াগ্য়বতস কমেিসুধিধস ৩-২৪ 
 
িলেিপহধিসুে ঘধলবগ ে 

www.yo
us

igm
a.c

om



ট্টলিধুলদ ুকিঘংবতস ককধপধড 
পদবলদ ুপহাবডেংদদধল সংতসতস কতস ই তসািাধগ 
হলিিািিু পুণ্য়পাপদ 
ফলগলি ুপদোসুিি গণ 
পদাল ুধেভাগেমাধড উধণসুতস সইয়াধগপ্প ৩-২৫ 
 
পপাংধদবকাংধডহ সেবিাল ুসং 
েংিোগবদ সকলকমে  
িংদদধল তসা মাধড মাধডধস তসত্পফলগলণুবদ 
কুংধদদণ ুমহবত্তধিপ ঘট 
মংধদিধদ সেত্র তুসংধেহ 
োংদলদ পতসিিংবতস ইরুধতসপ্পি ুিমািমণ ৩-২৬ 
 
কাদকধিণ ধহধডদ ুেধডয়লু 
পেদবিয়ু পলাহগধলগল্লবদ 
আদবুদদি অিলগা ব্য়বথ এি ুমাধডদরু 
আধদবদেি ুসেিীেি 
কাদবুকাংধডহবিালবহািবগ দাুঃ 
খাধদগল ুসংেংিোগুেবদবিা ধচন্ময়বগ ৩-২৭ 
 
মললমবিগল মাধড মক্কল ু
পকলে ুকালদলাধড পমাদধদ 
তুসধলদ ুপকধডসুে পতসিধদ লকুমীিমণ পলাকগল 
হলে ুেবগয়ধল ধিধমসুে ধি 
শ্চলি ুতসািাধগদ্দ ুসলহুে 
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এলরুধণয়বোল িংুগুেবগ এধল্লহুবদাসখুদাুঃখ ৩-২৮ 
 
পেষ ভাবষগধলংদ িিি প্র 
পমাষদগসুে িটপুরুষবিাল 
পদাষদিূি ুপলাকবদাল ুেহুরূপমাধতসিধল 
পপাধষসুেিেিেি মিদধভ 
লাবষগল পূদিসুতসিধুদি 
পপাধষসুে পূতসাত্ম পূণািংদ ি~ন্য়ািময় ৩-২৯ 
 
অিম মািেবিাে মংবত্রৌ 
ষিগলি ুতসািধিতুস পােক 
উদকগল সংেংিধেল্লবদ ইপ্পিদবিালবগ 
পদমুিাংবডাদিি ুসেি 
হ ইদয়বদালধগবি কালগুণ 
কমদ কলষু সংেংিোগুেবুি ধিিংিিবগ ৩-৩০ 
 
ওংদ ুগুণবদালগিংতস গুণগল ু
ওংদ ুরূপবদাধলহে ুপলাকগ 
পলাংদ ুরূপধদ িধিধস তসদ্গতস পিাথবদালবহািবগ 
োংদলদবোধলদ্দ ুেহু পপস 
ধিংদ কবিসুতস পূণি~ন্য়ািা 
িংদময় পধিপধি ধেহািে মাধড মাধডসুে ৩-৩১ 
 
এল্লবিাল ুতসাধিপ্প তসবন্নাল 
পগল্লিি ুিধিধসহিু অপ্রধতস 
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মল্ল মন্মথ িিক িগদাদ্য়ংতস মধ্য়গল 
েল্ল েহুগুণভধিতস দািে 
দল্লণ িগন্নাথধেঠল্ল 
পসাল্ললাধলধস স্তংভধদংদধল েংদ 
ভকুতসধিবগ ৩-৩২ 
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