উদাত্তানুদাত্ত সংধি
হধিকথাম্র্ইতসসাি গুরুগল
করুণধদংদাপধনতসু পপলুবে
পিম ভগেদ্ভক্তধিদনাদিধদ পকলুেদ
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হধিয়ু পংচাশদ্বিণ সু
স্বি উদাত্তনুদাত্ত প্রচয়
স্বধিতস সংধি ধেসগ ধেংদুগবলালবগ তসদ্বাচ্য়
ইরুে তসত্তন্নামরূপগ
লধিতসু পাসনগগেধিবলবয়ালু
সুিবি সধি নিিল্ল অেিাডু ধেবদ পেদাথ ৯-১
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ঈশনধল ধেজ~নান ভগে
দ্দাসিধল সদ্ভধক্ত ধেষয়
ধনিাবশ ধমথ্য়াোধদয়ধল প্রবদ্বষ ধনত্য়দধল
ঈ সমস্ত প্রাধণগলধল ি
পমশধনহবনংদধিদু অেিধভ
লাবষগল পুিগয়সুেবু দ মহয়জ~ন হধিপূবজ ৯-২
ধিদশ একাত্মকবনধনধস ভূ
উদক ধশধিবয়ালু হত্তু কিণধদ
অধিপবিধনসুে প্রাণমুখ্য়াধদত্য়বিালু পনবলধস
ধেধদতসনাধগদ্দনেিতস ধনি
েধিকমধহমনু সকল ধেষয়ে
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দধহক দদধশক কাধলকিয়
গহন কমগলুংটু ইদবিালু
ধেধহতসকমগলধিতসু ধনষ্কামকনু নীনাধগ
েইহধতসনামক ভািতসীশন
মধহতসরূপে পনবনদু মনদধল
অহিহভগেংতসগধপসু পিমভকুধতসয়ধল ৯-৪
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মূরু ধেি কমগবলালবগ কং
সাধি ভাগে হয়েদন সং
পপ্রিকনু তসানাধগ নেরূপংগলনু িধিধস
সূধিমানেদানেবিালু ধে
কাি শূন্য়নু মাধড মাধডধস
সািবভাক্তনু স্বীকধিধস পকাডু ধতসপ্প জীেধিবগ ৯-৫
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অনল পক্বেগগধসদন্নে
অনলবনালু পহাধমসুে পতসবিদং
তসধনধমবষশনু মাধড মাধডধসদধিল কমগল
মনেচন কায়দধল ধতসধলদনু
ধদনধদ পকাডু শংধকসবদ েইধজনা
দন সদা দকবকাংডু সংতসধয়সুেনু তসন্নেি ৯-৬
কুদুবি োলদ পকাবনয় কূদল
তসু ধদধেভাগে মাধড শতসধেি

2

gm

a.
c

জীেনংগুষ্টগ্র মূরুধতস
জীেনংগুট মাি মূরুধতস
জীেনপ্রাবদশ জীোকাি মুধতসগলু
এেমাধদ অনংতসরূপধদ
য়ােদেয়েগবলালু ব্য়াধপধস
কাে করুণালুগল পদেনু ঈ জগিয়ে ৯-৮
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েদবিাবলাংদনু নূরু ভাগে মাডবলংধতসহুবদা
ধেধিভোধদ সমস্থ ধদধেজি
পমাদলুমাধড তসইণাংতসজীেবিা
লধিক ন্য়ূনবতসধয়ল্লবেংধদগু জীেপিমাণু ৯-৭
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ধেংে জীোংগুষ্ট মািধদ
ইংেুবগাংধডহ সেবিালু সূ
মংেিধদ হইত্কমলম্য়ধনোধসবয়ংবদধনধস
এংেিীতসবগ পকাধেদরু ধে
শ্বংভিাত্মক প্রাজ~ন ভক্তকু
টু ংধে সংগতসসুে ঈপধি েল্লভজকিনু ৯-৯

পুরুষনামক সেজীেবিা
ধলরুে পদহাকািরূপধদ
কিণধনয়ামক হইষীকপধনংধরিয়য়ংগলধল
তসু ধিয়নামক ধেশ্বতসা হ
পন্নিডু পেিলুধলদ্দুত্তমাংগধদ
এিডধিক এপ্পত্তুসাধেি নাধডবয়ালধগপ্প ৯-১০
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গরুড পশষ ভোধদ নামে
িধিধস পেন স্বরূপ পদহধদ
কিণধনয়ামকনু তসানাধগপ্প হধিয়ংবতস
সিধসজাসন োধণ ভািধতস
ভিতসধনংবদাডগূধড ধলংগধদ
ইরুধতসহরু ধমক্কাধদবতসয়ধিধগল্লোস্থান ৯-১২
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ব্য়াপকনু তসানাধগ জীে স্ব
রূপবদহদ ওলবহািবগ ধন
পলপনাধগহ জীেকইতসকমগলনাচধিধস
শ্রী পবয়াজভবেিধিংদ প্র
দীপেণ সুমধূ তস ম্য়গ
তসা পপাবলে ধেশ্বাধদরূপধদ পসবেগকবগালুতস ৯-১১
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জীেনবক তসু ষদংবতস ধলংগেু
সােকাশধদ পপাংধদ সুত্তলু
প্রােিণরূপদধল ইপ্পুদু ভগেধদবেয়ধল
পকেল জডপ্রকইধতস ইদকধি
পদেবতসয়ু মহলকুধম পয়ধনপলু
আ ধেিবজয় স্নানপধিয়ংতসিধদ হধত্তহুদু ৯-১৩
আিধিকদশকবলগলুল্ল শ
িীিেধনরুদ্ধগল ম্য়ধদ
পসধি ইপ্পেু জীে পিমাোধিকদ্বয়েু

4

োিদংদধদ দানেিনধতস
দূিগগসুে শ্রীজনাদন
মূরু গুণবদালধগপ্পবনংধদগু ধিেইতসু বেংবদধনধস ৯-১৪
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রুরিয়বমাদলাদমিধিবগ অধন
রুদ্ধ পদহবে মবনবয়ধনসুেদ
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ইদ্দু পকলসে মাডিধল্লংধদত্ত স্থূলদধল
ক্রুদ্ধিল ধদধেজরু পিস্পি
স্ফধিধয়ংদধল দ্বংদ্বকম স
মইধদ্ধগলনাচধিসুেরু প্রাবণশনাজ~পনয়ধল ৯-১৫
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মধহবয়ালবগ সুএিতসীথধদ
তসু ধহন েরুষ েসংতসকালধদ
দদধহক দদধশক কাধলকিয় িমকমগল
দ্রুধহণ পমাদলাদমিবিল্লরু
েধহধস গুণগলননুসধিধস স
ধন্নধহতসিাধগবদ্দল্লবিালু মাডু েরু ব্য়াপি ৯-১৬
পকশ সাধসিধেি ধেভগভাগে
দগসবলধনতসধনধতসহ সুষুম্নেু
আ ধশিাংতসধদ ব্য়াধপধসহুদী পদহম্য়দধল
আ সুষুম্নবক েজ্রকায় প্র
কাধশনী দেদ্য়ুধতসগধলহেু প্র
পদশদধল পধিমবক উত্তি পূে দইণবক ৯-১৭
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আ নধলনভে নাধডবয়ালবগ ধি
পকাণচক্রেু ইপ্পুদধল্ল কই
শানু মংডল ম্য়গনু সংকরুষনাহ্বয়নু
হীন পাপাত্মক পুরুষন দ
হনগগসুতস ধদনধদনধদ ধে
জ~নানময় শ্রীোসুবদেনু ঐধদসুে করুধণ ৯-১৮
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ম্য়নাধডয় ম্য়দধল হই
ত্পদ্মমূলধদ মূলপধতস পদ
পদ্ম মূললদধলপ্প পেনন পাদমূলদধল
পপধদ্দবকাংধডহ জীে ধলংগধন
রুদ্ধ পদহ ধেধশষ্টনাধগ ক
পধদ পমাদলাদমিবিল্লরু কাদুবকাংধডহরু ৯-১৯
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নালম্য়দধলপ্প হইত্কী
লালজবদাধলপ্পষ্টদলধদ কু
লাল চক্রদ পতসিধদ চধিসুে হংসনামকনু
কালকালগলধল্ল এবদদবস
পালকি দকবসবেবগালুতস কই
পালু অেিধভলাবষগল পূগিধসবকাডু ধতসপ্প ৯-২০
োসোনুজ পিণুকাত্মজ
দাশিধথ েইধজনাদনমল জ
লাশয়ালয় হয়েদন শ্রীকধপল নিধসংহ
ঈ সুরূপধদ অেিেি সং
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পতসাষ পধডসুতস ধনত্য়সুিময়
োসোধগহ হইত্কমলবদালু ধেংেবনংবদধনধস ৯-২১
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সুিপনালয়গকধদবদাবড মন
পেিগুেুদু সত্পুদয়মাগধদ
েিলু েধন্হয় মবনবগ ধনরিয়ালস্য়হধসতসইবষয়ু
তসিধণতসনয় ধনবকতসনধদ সং
ভধিতস পকাপাবটাপ পতসারুে
দিধেবদািনু ধনিইধতসয়ধল েবি পাপগল মাল্প ৯-২২

w

w

.y

ou
si

gm

েরুণনধল্ল ধেবনাদ হাস্য়েু
মরুতসবনালু গমনাগমন ধহম
কি িনাধিপিধল্ল িমদ েুধদ্ধ জধনসুেদ
ু ু
হিন মংধদিদধল্ল পগা িন
িিধণ কন্য়াদানগলু ওং
দবিঘধলবগ তসবডয়দবল পকাডু ধতসহ ধচত্ত পুট্টুেদু ৯-২৩
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হইদয়বদালবগ ধেিধক্ত পকসি
পকাদবগ স্বপ্ন সুষুধি ধলংগধদ
মিুহ কধণবকয়ধল্ল েবি জাগ্রধতসয়ু পুট্টুেুদু
সুদরুশন পমাদলাদ অষ্টা
য়ুিে ধপধডদু ধদশাধিপধতসগল
সদনদধল সংচধিসুতসী পধি েুধদ্ধগল পকাডু ে ৯-২৪
সূিনামক প্রাণপধতস গা
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নািধসংহস্বরূপবদালবগ শ
িীিনামধদ কধিধসেনু হধদ
নারু কবলগলুল্ল ধলংগধদ পুরুষনামকনু
পতসারুেনু অধনরুদ্ধবদালু শাং
তসীিমণধনরুদ্ধ রূপধদ
পপ্রধিসুে প্রদ্য়ুম্ন স্থূলকবলেিবদাধলদ্দু ৯-২৬
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গািবদালু পনবলধসিলু ধতসধলয়বদ কংদকংডধল্ল
িাধিবয়ালু সংচধিধস পুি ক
লি সধহতসনুধদনধদ তসীথ
এিয়াবিয় মাধডবদেু এংবদনুতস ধহগ্গুেরু ৯-২৫
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পমাদলু ত্বক্চমগলু মাংসেু
রুধিিবমবদামজ্জেধস্থগ
ধলদবিালবগ এবকানপংচাশন্মরুদ্গণেু
ধনিন ধহংকািাধদ সামগ
অদি নামধদ কবিসুবতসাংভ
ত্তধিক নাল্ববত্তধনপ রূপধদ িাতসু গবলাধলপ্প ৯-২৭
সি িাতসু গবলাল পহািবগ সং
তসি পলাহগনাধিয়ংদধদ
সি সামগধনপ্প অন্নময়াধদ পকাশবদালু
ধলিনাগবদ তসত্তদাব্হয়
ক্লুিবভাগে পকাডু তস স্বপ্ন সু
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c

কীটবপশস্কধি পননধেধল
কীটভােে পতসাবিদু তসদ্বতস
পিটরূপেগনধদ আডু ে পতসিধদ ভকুধতসয়ধল
দকটভাধিয় ্য়ানধদংদ ভ
োটধেয়নধতস শীঘ্রধদংদধল
দাটি সারূপ্য়েনু ঐদুেিল্প জীধেগলু ৯-৩০

om

তসীধেবকাংধডহেধল্ল মজ্জ ক
পলেিধদ অংগুধলয় পেদ
ঠাধেনধল মূন্নরু
ূ অিেবত্তধনপ ধিস্থলধদ
সাধেিদ এংভত্তু রূপে
পকাধেদরু পপলুেরু পদহধদ
পদেবতসগবলাডগূধড ক্রীধডসুেনু িমািমণ ৯-২৯

w

w

ঈ পধিয় পদহবদালু ভগে
দ্রূপগল মবিয়দবল মনধদ প
পদপবদ ভকুধতসয়ধল স্মধিসুতসধলপ্প ভকুতসিনু
পগাপধতস জগন্নাথধেঠল স
মীপগনু তসানাধগ সংতসতস
সাপবিাইয় মাধড পপাবিেনু এল্ল কালদধল ৯-৩১
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