হৰিকথামৃথসাি
ৰ িংব াপাসন সিংৰি
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মুক্ত ৰ িং নু তুৰিয় জীে
ন্মুক্তৰ িং নু ৰেশ্ে ভে সিং
সক্ত ৰ িং নু ততজসনু অসৃজয়ৰিবগ প্ৰাজ্ঝ্ননয়
শক্তনাদৰু সৰিবয় সবো
ৰিক্ত মৰহমনু দুুঃখসুখগল
েয়াক্তমাডু তৰলপ্প কল্ািংতদৰল প্পৰিবগ ২৪-০১
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হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰনথু পপলুবে
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিনািিৰি পকলুৱুিু
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অন্ননামক প্ৰকৃ ৰতবয়ালগ
ৰিন্ননাৰগহ প্ৰাজ্ঝ্ননয় নামৰদ
পসাবন্নাডল পমাদলাদেবিালন্নাদ ততজসনু
অন্নদািং ুদনাম ৰেশ্েনু
ৰভন্ননাম ৰিয়গৰলিংদৰল
তবন্নালবগ তা িৰমপ পূণানিংদ জ্ঝ্ননয়ানঘন ২৪-০২
ূৰদবয়ালগডৰগপ্পনলবনা
পাৰদ পেতন প্ৰকৃ ৰতবয়াল
গন্নাদনন্নাহ্েয়ৰদ কবিসুে ব্ৰহ্ম ৰশেৰূৰপ
ওদনপ্ৰদ ৰেষ্ণু পিমা
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হ্লাদেীৱুত তৃ ৰিপৰডসুে
গাদমৰহমন ৰেত্ৰকমেনাে ৰিসুে ২৪-০৩
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নাদ পভাজন শব্দবদালু ৰ িং
পদাদবনাদকবদালবগ পঘাষনু
োদবদালু শািংতাখয় জঠিাৰিবয়ালৰগইৰুৰতপ্প
তেৰদকসুশব্দবদালু পুত্ৰ স
পহাদিানুজবিালৰত
শািংতন পাদকমলেনেিত ৰেিংৰতসু ঈ পৰিয়ৰলিংদ ২৪-০৪
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পেদমাৰন িমানুপাসয় গু
পণাদৰি গুণত্ৰয় ৰেেৰজত
প্োদিৰিত ৰনৰখল ব্ৰহ্মািংডাৰৱেলঅণনু
সািুসম্মতবেৰনসুৰতহ ৰনষু
সীদ গণপৰতবয়িং শ্ৰুৰত প্ৰৰত
পাৰদসুৱুদনেিতেন গুণপ্ৰািংতগাণদবল ২৪-০৫

w

কবিসুেনু মায়ািমণ তা
পুৰুষৰূপৰদ ৰত্ৰিলগবলালু
পিম সত্পৰুষাথদ মহত্তত্েবদালৰগদ্দু
সিৰসজভোিংড ৰিত স্ত্ৰী
পুৰুষ তন্মাত্ৰগল এবকা
ত্তিদবশিংৰিয়গল মহা ূতগল ৰনৰমৰসদ ২৪-০৬
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ৰিৰেি গুণময় পদহ জীেবক
কেেদিংদৰদ পতাৰডৰস কম
প্ৰেহবদালু সিংোিমাৰডসুৰতপ্প জীেিন
কৰেৰস মায়ািমণ পমাহে
ভেবক কািণনাগুেনু সিং
শ্ৰেণ মননে মাল্ৰিবগ পমােকবনৰনসুৰতপ্প ২৪-০৮
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ঈ শিীিবগ পুৰুষ ৰত্ৰগুণৰদ
শ্ৰীসৰহত তাৰনদ্দু জীেৰি
গাশ পলাভাজ্ঝ্ননয়ান মদ মত্সি কু বমাহ উি
হাস হৰুষ সুষৰু ি ্েপ্নৰপ
পাসজাগ্ৰৰত জন্ম ৰিৰত মৃৰত
পদাষ পুণয় জয়াপজয় ৱেিংৱেগল কৰল্ৰসদ ২৪-০৭
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সাশনাহ্েয় স্ত্ৰীপুৰুষবিালু
োসোৰগহবনিংদৰিদু ৰে
শ্োসপূেক ভৰজৰস পতাৰষসু ্োেবিাত্তমি
পেশনাশন অেলগবলালু প্ৰ
কাৰশসুতৰলহনশনৰূবপা
পাসনে মাল্ৰিবগ পতাপনু তন্ন ৰনজৰূপ ২৪-০৯
প্ৰকািািংতি ৰেিংৰতসুেদী
প্ৰকৃ ৰতবয়ালু ৰেশ্োৰদৰূপে
প্ৰকটমাবল্নু য়থামৰতবয়ালু গুৰুকৃ পা লৰদ
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পৰিবিদত্ৰয় প্ৰকৃ ৰতবয়াল
ৰগৰুৰতহনু ৰেশ্োৰদৰূপে
িৰিৰস আত্মাৰদৰত্ৰৰূপে ঈ ষণত্ৰয়ৰদ
সুৰুৰে জ্ঝ্ননয়ানাত্ম ্েৰূপৰদ
তুৰিয়নামক োসুবদেন
স্মৰিসু মুৰক্তসুখপ্ৰদায়কনীতনহুবদিংদু ২৪-১১
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মুকুিৰনৰমত সদবদালু পপাবগ
্েকীয় ৰূপে কািং পতিদৰল
অকু ৰটলাত্ম েিােিৰদ সেত্ৰ পতাৰুেনু ২৪-১০
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কমলসিংভেজনক জড জিং
গমবিালবগ পনবলৰসদ্দু িম ৱুয়
ত্িমৰদ কমে মাৰড মাৰডসুৰতপ্প প সিবদ
অম আম অমীহনাহ্েয়
সুমনসসুিবিালবগ অহিং
মমন মম এিংদী য়ুপাসবনগগে প্ৰািংতদৰল ২৪-১২
ঈ সমস্ত জগত্তু ঈশা
োসয়বেৰনপুদু কায়ৰূপৱু
নাশোদৰু ৰনতয়বে সৰি কািণ প্ৰকৃ ৰত
শ্ৰীশবগ জডপ্ৰৰতবমবয়ৰনপুদু
মাসবদাবম্মগু সৰন্নিানৱু
োসোৰগহ ৰনতয় শাৰলগ্ৰামবদাপাৰদ ২৪-১৩
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পলাক িংিুবলাকনাথ ৰে
পশাক ভক্তি পশাকনাশন
শ্ৰীকিাৰেত পসাকদিংদদৰলপ্প সেবিালু
সাকু েনু সজ্জনি পিম কৃ
পাকবিশ ৰপনাৰকসন্নুত
্েীকৰিসু োনতৰু পকাট্ট সমস্ত কমগল ২৪-১৫
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একবমোৰৱেতীয় ৰূপা
পনক জীেবিাৰলদ্দু তা প্ৰ
পতয়ক কমে মাৰড পমাৰহসুৰতপ্প ৰতৰলসদবল
মূক ৰিিািংিাৰদ নামক
ঈ কবলেিবদালবগ কবিসুে
মাকলত্ৰন পলৌৰকক মহামৰহবমবগবনিংব ২৪-১৪
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অৰহত প্ৰৰতবমগবলৰনসুৱুৱু
পদহ পগহাপতয় সৰত িন
পলাহ কাষ্ট ৰশলা মৃদাত্মকোদ িেয়গলু
পেহদৰল পিমাত্ম এনৰগ
ত্তীহবনিংদৰিদনুৰদনৰদ স
পম্মাহবকালগাগদবল পূৰজসু সেনামক ২৪-১৬
শ্ৰীতৰুৰণেল্লভবগ জীেৰু
পেতনপ্ৰৰতবমগলু ওত
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ভু ত পসাৰকদ মানেনু হু
মাতনাডু ে পতিৰদ মহদ
দ্ভূ ত ৰেষ্ণ্োবেশৰদিংদৰল েৰতপুদু জগৱু
তকতবোৰক্তগলল্ল পশষ ফ
ণাতপত্ৰবগ জীেপিংেক
ৱ্ৰাতবেিংৰদগু ৰভন্নপাদাহ্েয়ৰদ কবিসুৱুদু ২৪-১৮

om

পপ্ৰাতনাৰগবদ্দল্লবিালু েয়াপাি মাডু ৰতহ
পহাত সবেিংৰিয়গবলালু সিং
প্ৰীৰতৰয়িংদুিংডু ৰণৰস ৰেষয় ৰন
োত পদশগ দীপদিংদদৰলপ্প ৰনভয়ৰদ ২৪-১৭
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ৰদৰেবয়াৰলপ্পুৱু মূৰু পাদগ
লেৰনবয়ালৰগহুবদািংদু ঈ ৰেি
কৰেৰভিীৰডত কবিসুে েতুষ্পাতু তাবনিংদু
ইেন পাদেতুষ্টয়গলনু
ভেবক তিংদু ৰনিিংতিৰদ উ
দ্ধেন সখ সোিংতিাত্মকবনিংদু স্মৰিসুৰতৰু ২৪-১৯
েিংশ াগলু প বলয় কিংডু ন
িািংশদৰল পশাৰভপুদু াগদ
েিংশ পাশৰদ কৰট্ট এৰুে পডািং মস্তকবক
কিংসমদন দাসৰিবগ ৰন
্সিংশয়ৰদ েিংৰদসবদ না ৰে
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ৱোিংসবনিংদহিংকৰিবস ভেগুণৰদ িংৰিসুে ২৪-২০
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জীেিাৰশবয়ালমৃত শাশ্েত
িােিগবলালু ্ঠাণুনামক
নােকালদৰলপ্পনৰজতািংতবনিংবদৰনৰস
পগাৰেদািংপৰত গায়নৰপ্ৰয়
সােয়ে সাহস্ৰনাম প
িােবিশ পৰেত্ৰকম ৰেপৰিতনু সাম ২৪-২২
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পজয়াৰতৰূপবগ প্ৰৰতবমগলু সািং
পকৰতকাবিাৰপত সুবপৌৰুষ
িাতু সিক তিয় পশৌবয়াদায় োতুয়
মাতু মান মহত্ে সহন সু
নীৰত ৰনমলবদশ ব্ৰাহ্মণ
ভূ তপিংেক ুৰদ্ধ পমাদলাৰদিংৰিয় িান ২৪-২১
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মািেন পূজাথোৰগ ৰন
পষিকমে মাৰড িন সিং
পাৰদসলু সত্পুণয় কমগবলৰনৰসবকালুৰতহৱু
প্োদিিংভণাথ ৰনতয়ৰদ
সািুকম মাৰডদৰু সৰি
ঐদুেনু পদহািংতিে সিংবদহৰেৰনৰতল্ল ২৪-২৩
অপগতাশ্ৰয় এল্লবিালৰগ
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দ্দুপমবনৰনপানুপম ৰূপনু
শফিবকতন জনক পমাৰহপ পমাহকন পতিৰদ
তপনবকাৰট সমপ্ৰভাৰসত
েপুবেৰনপ কৃ ষ্ণাৰদ ৰূপক
ৰেপগলিংতুিংডু ৰণপ সেত্ৰদৰল পনলৰসদ্দু ২৪-২৪
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অডৰেবয়ালু ৰ ত্তদবল প বলৰদহ
ৰগডদ মূৰলবক সকল জীেি
ওডবলাৰলপ্পাময়ে পৰিহিগগসুেিংদদৰল
জডজসিংভেজনক ৰত্ৰজগ
ৱেবডয় সিংগতবসনলু অেৰি
পদ্দবডবগ িংবদাদগুেনু ভক্তি ৰভবডয় মীিদবল ২৪-২৫
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শ্ৰীৰনবকতন তন্নেি পদ
হানু িংৰিলিংবত অেয়ে
িানদৰল পনৰলৰসপ্প সেদ সকল কামদনু
এনু পকাট্টদু ভু িংৰজসুত ম
দ্দাবনয়িংদৰদ সিংেৰিসু ম
পত্তনু প ডবদ ভৰজসুৰতৰু অেনিংৰিকমলগল ২৪-২৬
প ডদবল পকাডু ৰতপ্প সুিৰিবগ
প ৰদদবি পকাডু ৰতহনু নিৰিবগ
প ৰদ ললুে তদতয়ৰিবগ
পকাডবনাবম্ম পুৰুষাথ
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তিৰণ সেত্ৰদৰল ৰকিণে
হিৰহ তত্তৱেস্তুগলননু
সৰিৰস অদিদিিংবত োয়ে কিংবগাৰলপ পতিৰদ
অৰিিিাজাবনজ জগবদাল
ৰগৰুে ছায়াতপবনৰনৰস সিং
কৰুষণাহ্েয় অেিেি পয়াগয়বতগলিংৰতপ্প ২৪-২৮
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মূঢিনুৰদন িমকমে
মাৰডদৰু সৰি অৰহকফলগল
নীৰড উন্মত্তিনু মাৰড মহাৰনিয়েীে ২৪-২৭
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ঈ ৰেিৰদ সেত্ৰ লকু মী
ভূ েৰনবতয়ি কূ ৰড তন্ন ক
লাৰেবশষগবলল্ল কবডয়ৰল তুিংৰ পসেয়তম
পসেকনু তাবনৰনৰস মায়া
পদৰেিমণ প্ৰৰেষ্টৰূপক
পসবে মাল্ শিণয় শাশ্েতকৰুৰণ কমলাঅ ২৪-২৯
প্ৰণেকািণ কায় প্ৰৰতপা
দয়নু পিাত্পি পেতনাবে
তন ৰেলঅণনিংতসত্কলয়াণ গুণপূণ
অনুপমনুপাৰসত গুবণাদৰি
অনঘ অৰজতানিংত ৰনৰকিং
জনৰপ্ৰয় ৰনৰেকাি ৰনিাশ্ৰয়ােয়ক্ত ২৪-৩০
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পগাপ ভীয় ভোিংিকািবক
দীপবোদবগ সকল সুখসদ
পনাপৰিগ্ৰহবেৰনসুৰতপ্পুদু হৰিকথামৃতৱু
পগাপৰত জগন্নাথৰেট্ঠল স
মীপদৰল পনবলৰসদ্দু ভক্তি
নাপেগি মাডু েনু মহদুুঃখভেৰদিংদ ২৪-৩১
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