
হৰিকথামৃথসাি 
বৃহত্তািতময় সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱে 
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু 
 
হৰি ৰসৰি ৰেৰিংচীি মুখ ৰি 
জিি আৱেশােতাগল 
স্মৰিসু গুণগণ সেকালৰি ভৰি পূেকৰি 
 
মীি কূম পৰাড িিহৰি 
মাণেক ভৃগুিাম িশিথ 
সূিু য়ািে বুদ্ধ কল্কী কৰপল ৱেকুংঠ 
শ্ৰীৰিোসি ুেয়াস ঋষভ হ 
য়ািি িািায়িী হং 
সাৰিৰুদ্ধ ৰিৰেৰম শ্ৰীিি হৃৰষৱকশ ২১-০১ 
 
হৰিয় ুিািায়ণিু কৃষ্ণা 
সুি কুলাংতক সূয় সমপ্ৰভ 
কৱিসুেিু ৰিিষু্ট সুখ পৰিপূণ তাৱিংি ু
সেৱিৱোত্তমিু সেগ 
পিম পুৰুষ পুিাতি জিা 
মিণ েৰজত োসুৱিোিয়ৰমত ৰূপাত্ম ২১-০২ 
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ঈ িৰলিভেজিৰি লকুমী 
জ্ঝ্নিয়াি বল ভিয়াৰি গুণ সং 
পূণৱলৰিপলু সেকালৰি হৰিকৃপাবলৰি 
হীিৱলৰিপলিংত গুণৰি পু 
িাণ পুৰুষৱগ প্ৰকৃৰতৰগন্নু স 
মািৱিৰিসুেৰিল্ল মুিামুি সুিৱিালৱগ ২১-০৩ 
 
গুণিয়গলমাৰি শ্ৰী কুং 
ৰভৰণ মহা িগুাংভ্ৰৰণ ৰু 
ৰিৰণয়ু সতয় শাংৰত কৃৰথ জয় মায় মহলকুৰম 
জিকজা কমলালয়া ি 
ইৱণয়ু পদ্মাৰিৱলাৱকশ্েৰি 
অণুমহৰত্তৱিাৰলদ্দু উপমািৰহতৱলৰিস্েলু..ঃ খাশ_২১-০৪ 
 
প াটকাসয়ি মডৰিৰগংতৰল 
হাটৱকািি পেিিীেৰু 
পকাৰতগুণৰিংিিমৱিৰিপৰু আে কালিৰল 
পখটপৰতৱশষামৱিংদ্ৰি 
পাটু মাডৱি শ্ৰীশি কৃপা 
পিাটৰিংিৰল সেৱিালু েয়াপাি মাডুেৰু ২১-০৫ 
 
পুৰুষ ব্ৰহ্ম ৰেৰিংৰচ মহা 
ন্মৰুত মুখয়প্ৰাণ ঢ্ৰৰুথস্মৃৰথ 
গুৰুেি মহািয়াত বল ৰেজ্ঝ্নিয়ািত ৰেখয়াত 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



গিলভুগ্ভেৱিাগ পভষজ 
স্েি েিণ পেিস্থ জীৱে 
শ্েি ৰেভীষণ ৰেশ্েৱচষ্টক েীতভয় ভীম ২১-০৬ 
 
অৰিল ৰস্থৰত ৱেিাগয়ৰিৰি পিা 
চি ৰেমুৰিগ িংি িশমৰত 
অৰিৰমৱষশাৰিদ্ৰ শুৰচ সত্ত্োত্মক শিীি 
অণুমহদ্ৰূপাত্মকামৃথ 
হিুমিািয়েতাি পদ্মা 
সি পিৰে সংপ্ৰাপ্ত পৰিসি আখণাশ্মসম ২১-০৭ 
 
মাতৰিশ্ে ব্ৰহ্মৰু জগ 
ন্নাৱতগিমািীিৱিৰিপৰু 
শ্ৰীতৰুৰণেল্লভিু ঈেৱিালােকালিৰল 
িীত ভৰি জ্ঝ্নিয়াি বল ৰূ 
পাৰতশয়ৰিংৰিদ্দু পচতিা 
পচতিগৱলাল ুেয়াপ্তৱিৰিসুে তত্তিাহ্েয়ৰি ২১-০৮ 
 
সিস্েৰত পেিাৰত্মকা ভুৰজ 
িিহৰিগুৰুভৰি ব্ৰাহ্মী 
পিম সুখ বলপূৱণ শ্ৰদ্ধা প্ৰীৰত গায়ৰি 
গৰুডৱশষি জিৰি শ্ৰী সং 
কৰুষণি জয়া তিুৱজ োণী 
কিণিীয়ামৱক চতুিশভুেি সন্মাৱিয় ২১-০৯ 
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কাৰল পদ্ৰৌপৰি কাৰশজা পাং 
চাৰল ৰশেকৱিয়ংদ্ৰ পসিা 
কালমািী চংদ্ৰ িয়ুসভািাম ভািৰতৱগ 
 াৰল ব্ৰহ্মি য়েুৰতয়ৰু এ 
পলল ুঐেৱত্তাংি ুগুণৰিং 
কীল ুএৰিপৰু তম্ম পৰতগৰলংিলাোগ ২১-১০ 
 
হৰি সমীিাৱেশ িি সং 
কৰুষণাৱেশয়তু লমণ 
পিমপুৰুষি শুক্লৱকশাৱেশ বলিাম 
হি সিাৰশে তপ অহংকৃথু 
মৰুতয়িু শুৱকাধ্েপট ত 
ত্পুৰুষ জয়গীৱ্েৌে পদ্ৰৌণী েয়াি িূোস ২১-১১ 
 
গৰুড পশষ শশাংকিল পশ 
খিৰু তৱম্মালু সমৰু ভািতী 
সিৰসজাসি পৰিগিমৰু িূৰু গুণৰিংি 
হৰিমডৰি জাংবেৰতৱয়ালু শ্ৰী 
তৰুৰণয়াৱেশৰেহুৱিংৰিগু 
পকািৱত এৰিপৰু গৰুডৱশষৰিগগেগিি ুগুণ ২১-১২ 
 
িীল ভদ্ৰা ৰমিৰেংিা 
পমৱলৰিপ কাৰলংৰি লঅৱণ 
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বাৱলয়ৰিৰগংতিম োৰুৰণ পসৌপৰণ ৰগৰিজা 
শ্ৰীলকুৰময়তু পিেতী ৰসৰি 
মূলৰূপৰি পপয়ৱলৰিপলু 
ৱশলজািয়ৰু িশগুণািম তম্ম পৰতগৰলৱগ ২১-১৩ 
 
িিহৰি আৱেশ সংয়ুত 
িি পুিংিি গাৰি কুশ মং 
িিিয়ুম্ন ৰেকুইোৰল ইংদ্ৰিেতাি 
ভিত ব্ৰহ্মাৰেষ্ট সাংব সু 
িৰুশি প্ৰিয়ুম্ন সিকা 
িয়ৱিালৰগপ্প সিত্কুমািিু শণ্মুখ কাম ২১-১৪ 
 
ঈগিি ুগুণ কৰডৱম পােৰত 
োৰুণীয়ৰিৰগংদ্ৰ কাম শ 
িীিমাৰি প্ৰাণ িশগুণেেি শৰৰিৱগ 
মািজািৰত িক্ষ গুৰু েৃ 
থ্ৰাৰিজায়া শৰচ স্েয়ংভুে 
িাৰুজি সম প্ৰাণগেিৰু হত্ত ুগুণৰিংি ২১-১৫ 
 
কামপুিৰিৰুদ্ধ সীতা 
িামিািুজ শত্ৰুহি বল 
িামিািুজ পপৌিিৰিৰুদ্ধৱিালগৰিৰুদ্ধ 
কামভায়া ৰুিেৰত স 
ন্নাম লঅণৱলৰিসুেলু পপৌ 
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পলাৰম ৰচিাংগৱিয় ুতািাৱেিডু পপসৰুগল ু২১-১৬ 
 
তািিামক পিৱতৱয়ালু সী 
তািমণিািাৰিৰসিিু স 
মীিয়ৱুিাদ্ধেিু কৃষ্ণৱগ প্ৰীয়ৱিৰিৰসিিু 
োৰিজাসিয়িু পদ্ৰাণিু 
মূৰু ইৱলৱয়ালু বৃহস্পৰতগে 
তািৱেংবৰু মহাভািত তাত্পয়ৱিালৱগ ২১-১৭ 
 
মি ুমুখয়ািয়ৰিৰগংত প্ৰেহিু 
গুণৰি পংচক িীচৱিৰিসুে 
ইি শশাংকৰু িমমািৰে এিডু গুণৰিংি 
কৰিয়ৱিৰিপৰু প্ৰেহৰগংতৰল 
ৰিিপ শৰশ য়মিমৰূপগ 
লিুৰিিৰি ৰচংৰতপুি ুসংতৰু সেকালিৰল ২১-১৮ 
 
মৰুতিাৱেশয়তু িমজ 
কিৰড ৰেিিুিু সতয়ৰজতু ঈ 
পিিডু িমি ৰূপ ব্ৰহ্মাৰেষ্ট সুগ্ৰীে 
হৰিয় ৰূপাৰেষ্ট কণিু 
তৰুৰণৱগিডেতাি চংদ্ৰম 
সুিপিাৱেশয়তুিংগিৱিৰিৰসৱকালুৰতপ্প ২১-১৯ 
 
তৰুৰণৰগংতৰল পাি পািৱি 
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েৰুণ িীচিু মহাৰভষক িি 
িিু সুৱষণিু শংতিুৱু িাল্েৰু েৰুণৰূপ 
সুিমুিীিািিিু ৰকংৰচত 
পকািৱত েৰুণৱগ অৰিভৃগুেজ 
পগািলপৰি প্ৰসূৰত মূেৰু িািিৰিগিম ২১-২০ 
 
িীল িৃষ্টিয়ুম্ন লে ঈ 
পলৰলহািি ৰূপগলু ভৃগু 
কাৰলৱলাদ্দিৰিংি হৰিয়িু েয়ািৱিৰিৰসিিু 
এল ুঋৰষগৰলগুত্তমৰু মুৰি 
পমৌৰল িািিগিম মূেৰু 
গাৰলয়তু প্ৰহ্লাি বাহ্লীকিায়ৱিৰিৰিৰসিিু ২১-২১ 
 
জিপ কমজৱিালৱগ িািি 
মুৰিয়িুগ্ৰহ বলৰি প্ৰহ্লা 
িিল ভৃগুমুৰি িঅ পৰিৱগ সমৱিৰিসুৱকাংব 
মি ুৰেেস্োি গাৰিৱজেৰু 
অিলৰগংতৰল ৰকংৰচতািম 
এৱণ এৰিসুেৰু সপ্তঋৰষগৰলৱগল্ল কালিৰল ২১-২২ 
 
কমলসংভেভেৱিৰিপ সং 
য়ৰম মিীৰচয় ুঅৰি য়ংৰগি 
সুমৰত পুলহ ৰতু েৰসষ্ঠ পুলস্ত্য়মুৰি স্োহ 
িমণগিমৰু ৰমিিামক 
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িয়ুমৰণ িাহূয়িু ভীষ্মক 
য়মলৰূপি ুতািিামকৱিৰিৰস পিৱতৱয়ালু ২১-২৩ 
 
ৰিিঋৰতৱগিডেতাি িমুুখ 
হৰিয়তু  ৱটাত্কজিু প্ৰােৰহ 
গুৰুমডৰি তািাসমৰু পজিয়গুত্তমৰু 
কৰিৱগািল সংয়িুভগি 
ত্তিসু কত্থি িিপ ৰূপগ 
পলিি ুৰেঘ্নপ চাৰুৱিষ্ণিু অৰশ্েৰিগলু সম ২১-২৪ 
 
পদ্ৰাণ ধ্ৰুে পিাষাকাৰি 
প্ৰাণ িয়ু ৰেভােসুগৱলংটু কৃ 
শািু পশ্ৰষ্ঠ িয়ুিামেসু ভীষ্মায় ব্ৰহ্ময়তু 
পদ্ৰাণিামক িংিৱগাপ প্ৰ 
িাি অৰিয়িুৰলৱিলু স 
মািৱিৰিপৰু তৱম্মালৱগ জ্ঝ্নিয়ািাৰি গুণৰিংি ২১-২৫ 
 
ভীমগিেথৱোজগজকপািামহি বহুৰূপকিু 
ভে োম উগ্ৰ েৃষাকৰপয়ৰহবুৰনিৱয়িুৰথপ্প 
ঈ মহাথ্মি মঢ্য়ৱিালৱগ উমামৱিাহিিুথ্থমিু 
িশিামকৰু সমৱিৰিৰসৱকাম্বৰু থৱম্মাৱলৱম্িম্িু ২১-২৬ 
 
ভূৰিয়গজকপিা েৰহবুৰনিিৰয়িু ৰুধ্ৰগণপসমুয়থ 
ভূৰিশ্ৰেৱিৱম্িৰিপ শলৰেৰুপাক্ষিামকিু 
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সূৰিকৃপ ৰেষ্কম্ব সহৱি োৰুণাগ্ৰৰণ পসামিথ্থিু 
থা িৰচৰসি ৰধ্েৰূপ ঢ্ৱিৱয়ালু পথ্ৰপাপকিু ২১-২৭ 
 
পিেশৰিুৰুৰমা ৰমথ্ৰােৰুণপজিয় 
ভগপূষাৰেেস্োি সৰেথৃঢ্াথ আয়য়মথ্ে্তা 
পিেকীসুথিৰল্ল সৰেথৃৰেভােসূসুথ ভািু 
এৰিসুে জয়ােিপয়ুথ েীিৱসিিু থ্ে্তৃিামকিু ২১-২৮ 
 
এিডৰিক িশ সূয়ৱিালু মূ 
পিিডু জিৰুত্তম ৰেেস্োি 
েৰুণ শৰিুৰুৰমিু পজিয় ৰমিাখয় 
মৰুতিাৱেশয়তু পাংডূ 
েি পিােহৱিংৱিৰিপ পক 
সৰি মৃগপ সংপাৱত্শ্েত িয়ৰু মৰুিংশ ২১-২৯ 
 
প্ৰৰথভোথিু পচৰকথিু ৰেপৃঠুৱেৰিসুেিু পসৌংয় 
মাৰুথ ৰেথথশৱোথ্থুম্গ গজিামকৰু প্ৰাণাম্শ 
ৰধ্েৰথয়পাি গোক্ষ গেয় থৃৰথয়েয়াি উিাি 
েৃষপেথুল শেথ্ৰাথ গম্ঢ্সুমািিৰু সমাি ২১-৩০ 
 
ঐেৱিালগী কুংৰতৱভাজিু 
আৰেিামক িাগকৃকলিু 
পিেিত্তিিংজয়ৰু অেতািেৰজতৰু 
আেৱহাদ্েহ ৰেেহ সংেহ 
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প্ৰােহীপৰত মৰুত প্ৰেহৰি 
গােকালকু ৰকংৰচিিমৰু মৰুদ্গণগৱলল্ল ২১-৩১ 
 
প্ৰাৱণাপাি েয়াৱিািাি স 
মাি ৱিেিিুৰলি ুমৰুতৰু 
ঊিৱিৰিপৰু হত্তু ৰেৱশ্েৱিেৰিেৰিংি 
সূিুগলু এৰিসুেৰু ঐেৰু 
মাৰিিী পদ্ৰৌপৰতৱগ পকলেৰু 
ওৰণৱয়ালু ৱকৱকয়ৱিৰিপৰু এল্ল কালিৰল ২১-৩২ 
 
প্ৰৰতৰেংিয় শ্ৰুতৱসাম শ্ৰুতকী 
ৰুৰত শতাৰিক শ্ৰুতকম পদ্ৰৌ 
পৰত কুেিৰিেৱিালৱগ অৰভতাম্ৰ প্ৰমুখ ৰচি 
িথিু পগাপৰকৱশাি বলৱিং 
বতুলগি গংিেৰিংিৰল 
য়তুৰু িম েৃৱকািিাৰিজৱিংি ুকৱিসুেৰু ২১-৩৩ 
 
ৰেৰেি ৱমংিৰু িকুল সহৱি 
ে ৰেভু ৰিৰশখাশ্েৰিগৰলৰল্ল 
ৰিৰেপিাৱেশৰেহুৱিংৰিগু িয়াো পৃৰথ্ে ঋভু 
পেিসুত ৰে্েৱেিিুমা কুেি 
ৰেঘ্নপ িিপ পমািলা 
িেৰু ৰমিৱগ ৰকংৰচতািমৱিৰিৰসৱকালুৰতহৰু ২১-৩৪ 
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পােকাৰি কুমািৱিৰিসুে 
চােিেৰুচথয়মুৰি চাউষ 
ৱিেত স্োৱিাৰচৱষাত্তম ব্ৰহ্ম ৰুৱদ্ৰংদ্ৰ 
পিে িমি ুিঅিামক 
সােিৰণ শৰশৰবংি ুপৃথু ৰপ্ৰ 
য়ৱ্ৰতি ুমাংিাত গয়ি ুককুস্থ পিৌষয়ংৰত ২১-৩৫ 
 
ভিথঋষভজহৰিৰণজৰধ্েজ ভিথৱমািলািৰখল 
িায়ৱিা ৰলৰুৰথহুিু শ্ৰীৰে্িুপ্ৰাণৱেশ প্ৰৰথৰিিৰি 
েিৰিৰেস্পৰথ শমু্ভ অধ্ভুথ কৱিসুেিু বৰল ৰেঢৃ্ 
ঢ্ৰথুশুৰচ সৰিৱয়ৰিি ুঋথঢ্াম পমািলািশ্তগম্ঢ্ে ২১-৩৬ 
 
অিৱসৰিপ কমজৰু ৱেশ্ো 
িিগিম শতগুণৰি ৰেৱঘ্ন 
শ্েিৱগ ৰকংৰচদু্গণ কৰডৱম বৰল মুখয় পােকৰু 
শিভ পজিয়াখয় পম প 
তিৰণ ভায়া সংৱজ্ঝ্নি শােৰি 
কিি পৰিয়ু পিাৰহণী শয়ামৱলয় ুপিেৰকয়ু ২১-৩৭ 
 
অিৰসৱয়ৰিপলু িমিাজৱগ 
েৰুণ ভাৱয়াষাৰি ষট্কৰু 
পকািৱত এৰিপৰু পােকািয়ৰিৱগিডু গুণৰিংি 
এিডু মূজিৰিংিম স্োহ 
কৱিসুেলুষাৱিৰে ৱেশ্ো 
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িিি মডৰিৱগ িশগুণােিলৰশ্েিী ভায়া ২১-৩৮ 
 
সুিৰুশি শৰাৰি সুিয়তু 
বুিিু তািৰভমিুয়ৱেৰিসুে 
বুিৰিৰগংিাৰশ্েিীভায় শলয় মাগিি 
উিিৱজাষাৱিৰেৰগংতৰল 
অিমৱিৰিপ শগিশ্চিিু শৰি 
গিম পুষ্কি কমপি ুএৰিসুেিু বুিৰিংি ২১-৩৯ 
 
উদ্েহা মৰুতাৰৱেত ৰেিা 
ি ৰদ্েৰতয় সংজয়িু তুংবুি 
ৰেধ্েিতু্তম জিৱময় ত্েষৃ্টিয়তু ৰচিিথ 
সৰদ্েিুত িমৱ াষক কবং 
ি দ্েয়ৰু গংিে িিু মিু 
পদ্ম সংভেয়তুাৰুি ৰকৱশািৱিৰিসুেিু ২১-৪০ 
 
োয়য়ুথু ঢ্ৰথুিাশ্ি ৰিৰেজি গায়কিু ঢ্ৰথুিাশ্ি 
িৰিু িায় ধ্ৰুপিিেহৰেৰশ্তাহূহু গম্ঢ্ে 
িায়ক ৰেিাৰদ্েেহয়ুথ হহৱজ্ঝ্নিয়য় ৰেিয়াঢ্িৱি 
অজগি থাৱয়ৰিসুেিু উগ্ৰৱসিৱি উগ্ৰৱসিাখয় ২১-৪১ 
 
ৰবসজসম্ভেয়কু্থ ৰেশ্োেসুয়ঢু্ামিুয়থ্থ 
পমৌজস ৰবসজৰমথ্ৰয়ময়থু পিােসুৰেৰিসুৰথপ্প 
অসমৰমথ্ৰাৰৱেথ সথয়ৰজথু েসুৱঢ্ৱয়ালু ৰচথ্ৰৱসি 
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মৃথম্ঢ্সৰু গায়কৱিম্িু কৱিসুেিাে কালিৰল ২১-৪২ 
 
উৰলি গম্ঢ্েৰুগৱলল্লৰু বৰল পমািলু 
পগাপালৱিৰিপৰু ইৱলৱয়ালৱগ ৱসিৰম্ঢ্ৰৰপম্গৱলপ্সিস্থ্ৰীয়ু 
ৰথল উথ্থৰম পূেিৰল িকুলি ললৱি পােৰথৱয়ৰিসুেলু 
কুলি পগাৰপয়ৱিল্ল শবিীমুখয়িপ্সিৰু ২১-৪৩ 
 
কৃষ্ণেথ্মি সুথৱিালৱগ শথধ্েয়শ্তসাৰেি 
স্থ্ৰীয়িৰল্ল প্ৰৰে্তলাৰগ িমাম্ব থথ্থন্মামৰূপিৰল 
কৃ্ি মৰহৰষয়ৱিালৱগ ইপ্পলু থ্ে্ত্ৰুস পুৰথ্ৰ কৱশৰু 
ইেৱিালু পশ্ৰশ্টৱলৰিপলু উৰলি ঋৰষগণৱগাৰপকাসমৰু ২১-৪৪ 
 
সূিুগলু এৰিসুেৰু পিে কৃশািুৰেৱগ ৰথুৰসম্ঢু্ 
সুৰচপে মািৱকৌৰশকগিিু থুমু্বৰু ঊেয়শীশথৰু 
পমিকাঋৰষিায়ৰুগলা জািসুিৰিৱগ সমৱিৰিপৰু 
সুিাণকিিাখয়াথ ৰিৰেজৰু জিকৱিৰিসুেৰু ২১-৪৫ 
 
পােকৰিৰগংতিমৱিৰিসুে 
পিেকুলজািাখয় সুিগণ 
পকাৰেিি িািা সুৰেিয়ৰি পসাত্তমি ৰিতয় 
পসৰেপৰু সদ্ভৰিপূেক 
স্োেিৰিগুপৱিৰশসুেৰু ৰি 
িােলংবি ৰেমল গুণগল প্ৰৰতৰিেসিৰল্ল ২১-৪৬ 
 

13

www.yo
us

igm
a.c

om



সুিৱিালৱগ েণাশ্ৰমগৱলৱম্বিি ুঢ্মগৰলল্ল 
থৱম্মালু ৰিৰুপমৰু এৱম্িৰিৰসৱকাম্বৰু থািথময়িৰল 
গুৰুৰশষয়থ্েেী ঋৰশগৱলাল ৰগৰুৰথহুিু অজািসুিৰিৱগ 
ৰচিৰপথ্ৰুশথাঢ্মমৱিৰিসুেৰু এল ুজিৰুৰলিু ২১-৪৭ 
 
ৰচিৰপথৃগৰলম্িঢ্ম গম্ঢ্েৰুগৱলৰিপৰু 
পিেিামক পকািৱথৱয়ৰিসুে চৰেৰথগৰলম্ি গম্ঢ্ে 
িিৱিালুথ্থমৱিৰিসুেৰু হৱন্নিি ুএম্বৱথ্থমু্ত গুণিৰল 
ৰহৰিয়ৱিৰিপৰু ৰমৰি পিোৱেশবলৰিম্ি ২১-৪৮ 
 
পিেৱতগৰলং পপ্ৰষয়ৱিৰিপৰু 
পিেগংিেৰুগৰলেৰিং 
িােকালকু ৰশইতৰু িিিাম গংিে 
পকেলৰতসদ্ভৰিপূেক 
য়ােৰিংৰদ্ৰয়গল ৰিয়ামক 
শ্ৰীেিৱি এংিৰিতু ভৰজপৰু মািুৱষাত্তমৰু ২১-৪৯ 
 
বািিায়ণ ভাগেত পমাি 
লাি শাস্ত্ৰগলৰল্ল বহুৰেি 
দ্োিশ িশ সুপংচৰেংশৰতশত সহস্ৰয়তু 
পভিগল পপৰলিি ুপস্োত্তম 
আৰিৱতয়াৱেশবলৰি ৰে 
পিাি ৰচংৰতসবািৰিি ুসািুজি সম্মতৱু ২১-৫০ 
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ইেৰু মুকুৰতৱগ পয়াগয়ৱিংবৰু 
শ্ৰেণ মিিাৰিগল পিৱমা 
ত্সেৰি মাডুত পকৰল িৰলয়তু িমকামথ 
ৰিৰেি ফলগলৱপইসৱি শ্ৰী 
পেিমুখ পিোংতিাত্মক 
প্ৰেিতম ৰশৱষ্টষ্টিায়কৱিংি ুস্মৰিসুেৰু ২১-৫১ 
 
ৰণথয়সম্সাৰিগলু গুণৱিাষাথ্মকৰু ব্ৰ মাৰিজীেৰু 
ভ্ৰুথয়ৱিম্বৰু িাজৱিাপাৰিয়ৰল হৰিৱয়ম্ব 
কৃৰথ্থোসি ুব্ৰ ম শ্ৰীৰেষু্ণথ্ৰয়ৰু সমিু:খ 
সুখ ৱুথ্পৰথ্থমৃৰথভয় পপলুেৰু অেথািগৰলৱগ সিা ২১-৫২ 
 
থািথময়জ্ঝ্নিয়ািৰেল্লৱি সূৰিগলু ৰিৰম্িসুথ ৰিথয়ৰি 
পথাৰুৰথপ্পৰু সুজিৱিাপাৰিয়ৰল িিৱিালৱগ 
ৰূিকমাসক্থিাৰগ শিীিৱপাষৱণৱগাসুগৰি 
সম্চাি মাল্পৰু আিয়ৱিেৱথ িীচিালয়ৰি ২১-৫৩ 
 
িশপ্ৰমৰথয় মাথাৰিৱয়ালু সুম িসৱিৰিপ িথ্ি 
গলিেৱলা ৰকৰস পথৱগিু প্ৰাকৃথশুভাষাথম্থুগল 
িৰচৰস অসুপৰথ শ্ৰীিমণৰিৱগ সমৰপৰসৱি সজ্জিৰিিিু 
সৱম্থাৰষসৰল পিাষগৱলৰণসিৱল কাৰুণয়িৰল ৰিথয় ২১-৫৪ 
 
ৰিৰুপমি শ্ৰীৰেষু্ণ লক্শ্মী সিৰসৱজাধ্ভেোয়েুাণী 
গৰুিষণ্মৰহৰষয়ৰু পােৰথশৰস্মিপ্ৰাণ 
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গুৰুস্োয়মু্ভ প্ৰেহসুঊয়িু েৰুণিািি েৰি 
সপ্থাৰম্গিৰু ৰমথ্ৰ গৱণশ পৃঠুগম্গাস্োহবুঢ্িু ২১-৫৫ 
 
তিৰণতিয় শগিশ্চিিু পু 
ষ্কিিজািজ ৰচিৰপতৰু গং 
িেিীেৰু পিে মািুষ চৰেৰতগলু 
িিৱিালুত্তম মিয়মািাম 
কৱিসুেৰু মৱিয়াত্তমৰু ঈ 
পিিডু জি ৱকেলয়মাগস্থৱিংিািৰমৱপ ২১-৫৬ 
 
সািভৰি জ্ঝ্নিয়ািৰিং বৃহ 
ত্তািতময়েিৰিতু পৰঠসুে 
সূৰিগৰলগিুৰিিৰি পুৰুষাথগল পূগিসী 
কাৰুৰণক মৰুতাংতিাত্মক 
মািমণ জগন্নাথৰেট্ঠল 
পতাৰিৱকাংবিু হৃত্কমলৱিালু পয়াগয়ৱতগলৰিতু ২১-৫৭ 
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