
হরিকথামৃথসাি 
নৈবেদ্য় সমপণ সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরৈথু পপলুবে 
পিম ভগেধ্ভক্থরিিৈািিরি পকলুেুিু 
 
পলরিসবদ্ লকুরময়ৈু পোম্মৈ 
পপািুরলংদ্রল পবেদ্ পপাস পপাং 
েরিবদ্িৈু পবেদ্েয়েগরলংদ্ রদ্রেজিৈ ু
মিলংদ্রদ্ পপাবিে সেদ্ 
িিসাংতক িণবদ্ালবগ রৈ 
দ্ুুঃখসুখময় কায়্দ্ পাথৈ সূতবৈংবদ্রৈরস ৩১-০১ 
 
পদ্াষ গংি রেদ্ূি ৈাৈা 
পেষিারি রেরিত্রকম ম 
ৈীরষ মায়ািমণ মধ্াংতুঃকিণরূঢ 
পেষোরয় েণয় পকৌস্তুভ 
ভূষণসুকংিি সদ্া সং 
পতাষ েল পসৌংদ্য়সািৈ মরহবমবগবৈংবে ৩১-০২ 
 
সােৈাৈেবৈ অভী এং 
েী শ্রুরতপ্ররতপাদ্য়বৈরৈসুে 
পকেেৈ রূপদ্বয়ে রিবেহবদ্ালবহািবগ 
পেসিবদ্ সদ্ভরিরয়ংদ্ উ 
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পাসবৈয় নগয়তু্ত েুিরু হু 
তােৈৈবোরলপ্পবৈংদ্ৈেিত তুরতসুরতরু ৩১-০৩ 
 
সকল সদ্গুণ পূণ জন্মা 
দ্য় রখল পদ্াষ রেদ্ূি প্রকটা 
প্রকট সদ্বয়াপারি গত সংসারি কংসারি 
ৈকুল ৈাৈারূপ ৈীয়া 
মক রৈয়ময় রৈিাময় িরে 
প্রকিসরিভ প্রভু সদ্া মাংপারহ পিমাপ্ত ৩১-০৪ 
 
পিতৈাবিতৈ জগরত্তবৈা 
লাততৈু তাৈারগ লকুমী 
ৈাথ সেবিারলপ্প তত্তদ্রুপগল িরিরস 
জারতকািৈ পতিরদ্ এল্লি 
মারতবৈালরগেরখলকমে 
তা রতরলরসবকাল্লদ্বল মারেমারেরস পৈারে ৈগুরতপ্প ৩১-০৫ 
 
েীতভয় রেজ্ঝ্নৈয়াৈদ্ায়ক 
ভূতভেয়ভেত্প্প্রভু খলা 
িারত খগেিেহৈ কমলাকাংত রৈরচংত 
মাতরিশ্বরপ্রয় পুিাতৈ 
পূতৈাপ্রাণাপহারি রে 
িাতৃজৈক রেপরজজতি রপ্রয় সলহুসলবহম্ম ৩১-০৬ 
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দ্ষু্টজৈসংহারি সবোত 
কৃষ্টমরহম সমীিৈুত সক 
পলষ্টদ্ায়ক স্বিত সুখময় মম কুলস্বারম 
হৃষ্ট পুষ্ট করৈষ্ঠ সৃষ্টয়া 
দ্য়জটকতৃ কিীংদ্রেিদ্ য় 
পথষ্টদ্ৈ ুউিত সুকমা ৈমীবপৈৈেিত ৩১-০৭ 
 
পাকোসৈ পূজয়িিণ রপ 
ৈারকসিুতমরহম সীতা 
পোকৈােৈ সুলভ সুমুখ সুেণেণরৈভ 
মাকলত্র মৈীরষ মিুরিপু 
একবমোরদ্বরতয়রূপ প্র 
তীক পদ্েগণাংতিাত্মক পারলসুেুবদ্ম্ম ৩১-০৮ 
 
অপ্রবমবয়ািত স্বরূপ স 
দ্া প্রসিমুখাব্জ মুরিসু 
খ প্রদ্ায়ক সুমৈসািারিত পদ্াংবভাজ 
স্বপ্রকাে স্বতংত্র সেগ 
ইপ্রফলদ্ায়ক ইতীে য় 
দ্ ুপ্রেীি রেতকয় রেশ্ব সুততজস প্রাজ্ঝ্নৈয় ৩১-০৯ 
 
গারল ৈবেেংদ্দ্রল ৈীলঘ 
ৈারল েরতসুেংবত ব্রহ্ম রত্র 
েূলিি েক্রাক পমাদ্লাদ্রখল পদ্েগণ 
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কাল কম গুণারভমারৈ ম 
হালকুরময়ৈুসরিরস ৈবেেলু 
মূলকািণ মুরিদ্ায়ক হরিবয়রৈরসবকাংে ৩১-১০ 
 
পমাে নকেীসরণবগরয়ংদ্রল 
ওরেসুবেবৈংেৈ প্রয়ত্নেু 
কূেুেুবদ্ কল্াংতকাদ্রু লকুরমেল্লভৈু 
পজােুকমে জীেবিালু তা 
মারে মারেরস ফলগলুরণসুে 
পপ্রৌঢিাদ্েরিেৈ ভরজরস ভোরি দ্াটুেরু ৩১-১১ 
 
পেে পমাহাজ্ঝ্নৈয়াৈ পদ্াষ রে 
ৈােক রেরিংিাংেবদ্ালগা 
কােবদ্াপারদ্য়রল তুংরেহবৈল্ল কালদ্রল্ল 
ঘারসবগারলসবদ্ তিেিৈা 
য়াস রেল্লবদ্ সলহুেৈু করু 
ণাসমুদ্র প্রসিেদ্ৈাংবভাজ নেিাজ ৩১-১২ 
 
কিরেয় নকরপরেদ্ ুপৈাল্ৈ 
কণ্ণুগলু কংেরল্ল এিগবদ্ 
তিবোল প্ররতরেংে কাংেুেু দ্পণে রেটু্ট 
িৈয়রিবলবয়ালবগল্ল কবেয়রল 
রৈি রূপে পৈারে সুরখসুত 
সিুরতসুতাৈংদ্োরিরিবয়ালবগ মুলুরগহরু ৩১-১৩ 
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অিমারৈ েোংকবৈালু কা 
রুণয়সাগি পকেেৈ ুপি 
মািবদ্ালু ভািরতয় ুৈািায়ণৈু ভয়বদ্ালু 
পসািগরদ্িৈু মািেৈু ে ইরত 
সিুত শ্রীলমী গৃতবদ্ালু 
মাৈয় পগারেংদ্ারভিৈু ইরুরতপ্পবৈংবদ্ংদ্ ু৩১-১৪ 
 
ঈিমারৈ সিস্বরত জগ 
ত্প্সাি রেষু্ণে রিংরতসুেুদ্ ুস 
পিাহুহাসৈ মংরেবগবয়ারলরুরতপ্প মিুতেরি 
মারুতৈ ুৈেৈীতবদ্ালু সং 
পপ্রিক রত্ররেক্রমৈু দ্রিবয়ালু 
োরিরৈরি িংদ্রমবিালবগ ইরুরতপ্প োমৈৈু ৩১-১৫ 
 
গরুে সূপবক মারৈ শ্রী শ্রী 
িিৈু পদ্েবত পত্রোকবক 
েিবৈরৈপ রমত্রাখয় সূয় হৃষীকপৈ মূরত 
উিগিাজৈু ফল সুোখবক 
েিবৈরৈসুেৈু পদ্মৈাভৈ 
স্মরিরস ভুংরজসুরতহরু েল্লেবিল্ল কালদ্রল ৩১-১৬ 
 
পগৌরি সোংলস্থবলরৈপলু 
পেৌরি দ্াবমাদ্িৈ রতরলেুদ্ ু
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পগৌরি পাৈাংলস্থ সংকরুষণৈ রিংরতপুদ্ ু
সািেকি গুেবদ্ালবগ েৃ 
ত্রারি ইরুরতহ োসুবদ্েৈ 
সূরিগলু পিরৈপরু পিমাদ্িরদ্ সেত্র ৩১-১৭ 
 
স্মরিসু োিস্পরতয় পসাপ 
স্কিবদ্ালবগ প্রদ্য়ুংৈরৈপ্পৈু 
রৈিয়পরত য়মিম কটুদ্রেয়বদ্ালগরৈরুদ্ধ 
সিষপ শ্রীিামবেলরদ্ 
স্মিৈ শ্রীপুরুবষাত্তমৈ ক 
পূিরদ্ রিংরতরস পূরজসুতরলরু পিমভকুরতয়রল ৩১-১৮ 
 
ৈারলরগংদ্রল স্বীকরিপ িস 
পালু পমাদ্লাদ্দ্বিালবগ ঘৃত 
নতলপক্বপদ্াথবদ্ালরগহ িংদ্রৈংদ্ৈৈ 
পারলসুেবিাঅজৈ রিংরতসু 
সূ্থলকূষ্াংে রতল মাষজ 
ঈ লরলতভঅবদ্াল ুদ্অৈু লমীৈিরসংহ ৩১-১৯ 
 
মৈে ুমাষসুভয়বদ্ালু রিং 
তবৈয় মােিুয়তৈ রৈিঋরত 
মবৈবয়রৈপ লেৈবদ্ালু মবিয়বদ্ শ্রীজৈাদ্ৈৈ 
পৈবৈেুরতরু ফলিসগবলালু প্রাণৈ 
উবপংদ্রৈ েীলয়বদ্বলবয়ালু 
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দ্য়ুৈরদ্ হরিরূপেবৈ পকাংোদ্তুরল সুরখসুরতরু ৩১-২০ 
 
পেদ্রেৈুতবগ েুিৈু সুস্বা 
পদ্াদ্কারিপবৈরৈরসবকাংেৈু 
শ্রীদ্কৃষ্ণৈ রতরলদ্ ুপূরজসুরতরু রৈিংতিরদ্ 
সািুকমে পুষ্কিৈু সুরৈ 
পেরদ্ত পদ্াথগল েুরদ্ধয় 
নগদ্তগসুত হংসৈামকগরপসুতরলপ্প ৩১-২১ 
 
িরত সকল সুস্বাদ্িুসগল 
পরতবয়রৈসুেলু অরল্ল রেশ্বৈু 
হুতেহৈ িূরলগবলালবগ ভাগেৈ রিংরতপুদ্ ু
ইরতজ পগাময়জারদ্বয়ালু সং 
রস্থত েসংতৈ ঋষভবদ্েৈ 
তুরতসুরতরু সংতত সদ্া সদ্ভরিপূেকরদ্ ৩১-২২ 
 
পাক কতৃগবলালবগ িতুদ্ে 
পলাকমাবত মহালকুরম গত 
পোক রেশ্বংভিৈ রতরলেুবদ্ল্ল কালদ্রল 
পিৌকেুদ্ধসুমংেলরদ্ ভূ 
সূকিাহ্বয় উপরিতিলপ 
একদ্ংত সৈথ্কুমািৈ পিরৈপুদ্ ুেুিরু ৩১-২৩ 
 
শ্রীরৈোসৈ পভাগয়েস্তুে 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



কাণবগােদ্ংদ্রল রেষ্ব 
পেৈ পরিখারূপৈারগহৈরল্ল পুরুষাখয় 
তাবৈ পূজক পুজয়বৈরৈরস রৈ 
জাৈুগি সংতরয়প গুরুপে 
মাৈেংরদ্ত সেকালগলরল্ল সেত্র ৩১-২৪ 
 
ৈূতৈ সমীিীৈ সুিবসা 
পপত হৃদ্য়পদ্াথবদ্ালু রেরি 
মাবত তত্তদ্রসবদ্ালু িসরূপ তাৈারগ 
প্রীরতপরেসুত রৈতয়রদ্ জগ 
িাথ রেেলৈ কূরে তা রৈ 
রভতলারগহবলংদ্রিতু ৈী ভরজরস সুরখসুরতরু ৩১-২৫ 
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