
ী	 ীিনবাস	গদ ম্

ীমদিখলমহীমংডলমংডনধরণীধর	মংডলাখংডলস ,
িনিখলসুরাসুরবংিদত	বরাহে 	িবভষণস ,	 শষাচল	গর ডাচল
িসংহাচল	বষভাচল	নারাযণাচলাংজনাচলািদ	িশখিরমালাকলস ,
নাথমুখ	 বাধিনিধবীিথ ণসাভরণ	স িনিধ	ত িনিধ	ভি ণপূণ
ীৈশলপূণ	 ণবশংবদ	পরমপুর ষকপাপূর	িব মদতংগশৃংগ

গল গনগংগাসমািলংিগতস ,	সীমািতগ	 ণ	রামানুজমুিন
নামাংিকত	ব 	ভমা য	সুরধামালয	বনরামাযত	বনসীমাপিরবত
িবশংকটতট	িনরংতর	িবজৃংিভত	ভি রস	িনঘরানংতাযাহায

বণধারাপূর	িব মদ	সিললভরভিরত	মহাতটাক	মংিডতস ,
কিলকদম	মলমদন	কিলেতাদ ম	িবলসদ ম	িনযমািদম
মুিনগণিনেষব মাণ	 ত ীভবি জসিলল	সম ন	নম ন
িনিখলপাপনাশনা	পাপনাশন	তীথাধ ািসতস ,	মুরািরেসবক
জরািদপীিডত	িনরা তজীবন	িনরাশ	ভসুর	বরািতসুংদর
সুরাংগনারিত	করাংগেসৗ ব	কমারতাকিত	কমারতারক
সমাপেনাদয	দনূনপাতক	মহাপদাময	িবহাপেনািদত	সকলভবন
িবিদত	কমারধারািভধান	তীথািধ তস ,	ধরিণতল	গতসকল
হতকিলল	 ভসিলল	গতব ল	িবিবধমল	হিতচতর	র িচরতর
িবেলাকনমা 	িবদিলত	িবিবধ	মহাপাতক	 ািমপু িরণী	সেমতস ,
ব সংকট	নরকাবট	পতদু কট	কিলকংকট	কলুেষা ট	জনপাতক
িবিনপাতক	র িচনাটক	করহাটক	কলশা ত	কমলারত	 ভমংজন
জলস ন	ভরভিরত	িনজদুিরত	হিতিনরত	জনসতত	িনর িনরগল
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পপীযমান	সিলল	সংভত	িবশংকট	কটাহতীথ	িবভিষতস ,
এবমািদম	ভিরমংিজম	সবপাতক	গবহাপক	িসংধডংবর	হািরশংবর
িবিবধিবপুল	পুণ তীথিনবহ	িনবাসস ,	 ীমেতা	 বংকটাচলস
িশখরেশখরমহাক শাখী,	খবীভবদিত	গবীকত	 র েমবীশিগির
মুেখাবীধর	কলদবীকর	দিযেতাবীধর	িশখেরাবী	সতত	সদূবীকিত
চরণঘন	গবচবণিনপুণ	তনুিকরণমসৃিণত	িগিরিশখর	 শখরতর িনকর
িতিমরঃ,	বাণীপিতশবাণী	দিযেতং ািণ র	মুখ	নাণীেযারসেবণী
িনভ ভবাণী	নুতমিহমাণী	য	 ন	 কাণী	ভবদিখল	ভবনভবেনাদরঃ,
বমািনক র 	ভমািধক	 ণ	রামানুজ	কতধামাকর	করধামাির
দরললামা কনক	দামািযত	িনজরামালয	নবিকসলযময
তারণমালািযত	বনমালাধরঃ,	কালাংবদ	মালািনভ	নীলালক
জালাবত	বালা 	সলীলামল	ফালাংকসমূলামৃত	ধারা যাবধীরণ
ধীরলিলততর	িবশদতর	ঘন	ঘনসার	মেযা পুং 	 রখা যর িচরঃ,
সুিবক র	দলভা র	কমেলাদর	গতেমদুর	নবেকসর	তিতভাসুর
পিরিপংজর	কনকাংবর	কিলতাদর	লিলেতাদর	তদালংব	জংভিরপু
মিণ ংভ	গংভীিরমদংভ ংভ	সমু ৃংভমাণ	পীবেরার যগল	তদালংব
পৃথল	কদলী	মুকল	মদহরণজংঘাল	জংঘাযগলঃ,	নব দল	ভব মল
পীতমল	 শািণমলস ৃদুল	সি কসলযা জলকাির	বল	 শাণতল
পদকমল	িনজা য	বলবংদীকত	শরিদংদুমংডলী	িব মদাদ 	
পুনভবািধ তাং লীগাঢ	িনপীিডত	প াবনঃ,	জানুতলাবিধ	লংব
িবডংিবত	বারণ	 ংডাদংড	িবজৃংিভত	নীলমিণময	ক কশাখা
িব মদািয	মৃণাললতািযত	সমু লতর	কনকবলয	 বি ৈতকতর
বা দংডযগলঃ,	যগপদুিদত	 কা 	খরকর	িহমকর	মংডল
জা ল মান	সুদশন	পাংচজন 	সমু ংিগত	শৃংগাপর	বা যগলঃ,
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অিভনবশাণ	সমুে িজত	মহামহা	নীলখংড	মদখংডন	িনপুণ	নবীন
পিরত 	কাত র	কবিচত	মহনীয	পৃথল	সাল াম	পরংপরা	 ংিভত
নািভমংডল	পযংত	লংবমান	 ালংবদীি 	সমালংিবত	িবশাল
ব ঃ লঃ,	গংগাঝর	তংগাকিত	ভংগাবিল	ভংগাবহ	 সৗধাবিল
বাধাবহ	ধারািনভ	হারাবিল	দূরাহত	 গহাংতর	 মাহাবহ	মিহম	মসৃিণত
মহািতিমরঃ,	িপংগাকিত	ভংগার	িনভাংগার	দলাংগামল	িন ািসত
দু াযঘ	িন াবিল	দীপ ভ	নীপ িব	তাপ দ	কনকমািলকা
িপশংিগত	সবাংগঃ,	নবদিলত	দলবিলত	মৃদুলিলত	কমলতিত
মদিবহিত	চতরতর	পৃথলতর	সরসতর	কনকসরময	র িচরকং কা
কমনীযকংঠঃ,	বাতাশনািধপিত	শযন	কমন	পিরচরণ
রিতসেমতািখল	ফণধরতিত	মিতকরবর	কনকময	নাগাভরণ
পিরবীতািখলাংগা	বগিমত	শযন	ভতািহরাজ	জাতািতশযঃ,	রিবেকা
পিরপা 	ধরেকা 	রবরা 	িকতবী 	রসধা 	ধরমিণগণিকরণ
িবসরণ	সততিবধত	িতিমরেমাহ	গাভেগহঃ,	অপিরিমত	িবিবধভবন
ভিরতাখংড	 াংডমংডল	িপচংিডলঃ,	আযধযানংতায	পিব
খিন পাত	পা ীকত	িনজচবক	গত ণিকণ	িবভষণ	বহনসূিচত
ি তজন	ব সলতািতশযঃ,	ম িডংিডম	ঢমর 	জঘর	কাহলী
পটহাবলী	মৃদুম লািদ	মৃদংগ	দুংদুিভ	ঢি কামুখ	 দ 	বাদ ক
মধরমংগল	নাদেমদুর	নাটারিভ	ভপাল	িবলহির	মাযামালব	 গ ল
অসােবরী	সােবরী	 সােবরী	 দবগাংধারী	ধন াসী	 বগড	িহংদু ানী
কাপী	 তািড	নাটকর ংজী	 ীরাগ	সহন	অঠাণ	সারংগী	দবার
পংতবরালী	বরালী	কল াণী	ভিরকল াণী	যমুনাকল াণী	 েশনী
জংেঝা 	 কৗমারী	ক ড	খরহরি যা	কলহংস	নাদনামি যা	মুখারী
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তাডী	পু াগবরালী	কাংেভাজী	 ভরবী	যদুকলকাংেভাজী
আনংদৈভরবী	শংকরাভরণ	 মাহন	 র 	 সৗরা 	নীলাংবরী
ণি যা	 মঘগজনী	হংস িন	 শাকবরালী	মধ মাবতী	 জংজুর

সুর 	ি জাবংতী	মলযাংবরী	কাপীপর 	ধনািসরী	 দিশকেতাডী
আিহরী	বসংতেগ লী	সংত	 কদারেগ ল	কনকাংগী	র াংগী	গানমূতী
বন তী	বাচ তী	দানবতী	মানর পী	 সনাপতী	হনুমে াডী	 ধনুকা
নাটকি যা	 কািকলি যা	র পবতী	গাযকি যা	বকলাভরণ	চ বাক
সূযকাংত	হাটকাংবরী	ঝংকার নী	নটৈভরবী	কীরবাণী	হিরকাংেভাদী
ধীরশংকরাভরণ	নাগানংিদনী	যাগি যািদ	িবসৃমর	সরস	গানর িচর
সংতত	সংতন মান	িনেত া সব	পে া সব	মােসা সব
সংব সেরা সবািদ	িবিবেধা সব	কতানংদঃ	 ীমদানংদিনলয
িবমানবাসঃ,	সতত	প ালযা	পদপ েরণু	সংিচতব ল	পটবাসঃ,
ী ীিনবাসঃ	সু সে া	িবজযতাং�	 ীঅলেম ংগা	নািযকাসেমতঃ
ী ীিনবাস	 ামী	সু ীতঃ	সু সে া	বরেদা	ভ া,	পবন	পাটলী

পালাশ	িব 	পু াগ	চত	কদলী	চংদন	চংপক	মংজুল	মংদার
িহংজুলািদ	িতলক	মাতলুংগ	নািরেকল	 ৗংচােশাক	মাধকামলক
িহংদুক	নাগেকতক	পূণকংদ	পূণগংধ	রস	কংদ	বন	বংজুল	খজূর
সাল	 কািবদার	িহংতাল	পনস	িবকট	 বকসবর ণ	তর ঘমরণ
িবচলংকা 	য 	বসুধ	বমাধ	মংি ণী	িতংি ণী	 বাধ	ন ে াধ
ঘটবটল	জংবমত ী	বীরতচ ী	বসিত	বাসতী	জীবনী	 পাষণী	 মুখ
িনিখল	সংেদাহ	তমাল	মালা	মিহত	িবরাজমান	চষক	মযর	হংস
ভার াজ	 কািকল	চ বাক	কেপাত	গর ড	নারাযণ	নানািবধ
পি জািত	সমূহ	 	 ি য	 বশ 	শূ 	নানাজাত ব	 দবতা	িনমাণ
মািণক 	ব 	 বঢয	 গােমিধক	পুষ রাগ	প রােগং 	নীল
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বালেমৗি ক	 ক	 হম	র খিচত	ধগ গাযমান	রথ	গজ	তরগ
পদািত	 সনা	সমূহ	 ভরী	ম ল	মুরবক	ঝ রী	শংখ	কাহল	নৃত গীত
তালবাদ 	কংভবাদ 	পংচমুখবাদ 	অহমীমাগ বাদ
িক কংতলবাদ 	সুর েচৗংেডাবাদ 	িতিমলকিবতালবাদ 	ত রা বাদ
ঘংটাতাডন	 তাল	সমতাল	ক� রীতাল	ঢ রীতাল	� াল
ধারাবাদ 	পটহকাংস বাদ 	ভরতনাট ালংকার	িক �র	িকংপুর ষ
র বীণা	মুখবীণা	বাযবীণা	তংবর বীণা	গাংধববীণা	নারদবীণা
রমংডল	রাবণহ বীণা ি যালংি যালংকতােনকিবধবাদ

বাপীকপতটাকািদ	গংগাযমুনা	 রবাবর ণা
শাণনদীেশাভনদী	সুবণমুখী	 বগবতী	 ব বতী	 ীরনদী	বা নদী
গর ডনদী	কােবরী	তা পণী	 মুখাঃ	মহাপুণ নদ ঃ	সজলতীৈথঃ
সেহাভযকলংগত	সদা বাহ	ঋগ জু সামাথবণ	 বদশাে িতহাস
পুরাণ	সকলিবদ ােঘাষ	ভানুেকা কাশ	চং েকা 	সমান
িনত কল াণ	পরংপেরা েরা রািভবি ভযািদিত	ভবংেতা
মহাংেতাzনুগৃ ংত,	 েণ া	রাজা	ধা মেকাz ,	 দেশাযং
িনর প েবাz ,	সেব	সাধজনা সুিখেনা	িবলসংত,	সম স ংগলািন
সংত,	উ েরা রািভবি র ,	সকলকল াণ	সমৃি র 	||

হিরঃ	ওং	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sri-srinivasa-gadyam-bengali.html
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