হরিকথামৃথসাি
কল্পসাধন সংরধ
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a.
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একরেংশরি মি প্রেিক
কাকু মায়্গল কু হকয়ুরি রন
িাকরিরস সবোত্তমনু হরিবয়ংদু স্থারপরসদ
শ্রীকলত্রন সদন রিজপ রপ
নারক সন্নুিমরহম পিম কৃ
পাকটাঅরদ পনাডু মধ্বাচায় গুরুেয় ২৩-০১

om

হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরধম্ধাপরনথু পপলুবে
পিম ভগেধ্ভক্থরিধনাধিরধ পকলুেুধু
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পেধ পমাদলারগপ্পমল পমা
আরধকারিগলাদ জীেি
সাধনগল পবিাঅনংিি রলংগভংগেনু
সাধুগলু রচত্তরয়পুবদন্নপ
িাধগল পনাডদবল চক্র গ
দাধিনু পপরলরসদ পিিদংদদরল পপলুবেনু ২৩-০২
থৃণ রক্ররম রিজ পশু নবিাত্তম
জনপ নিগংধে গণরিে
পিরনপিম্শরেহীন কমসুবয়ারগগলু এংদু
িনু প্রিীকরদ রেংেন উপা
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এলু রেধ জীেগণ েহল সু
িারল সংখ্য়াবনমেুল্লদু
িারল নিবদহেনু ব্রাহ্মণকু লধলেিরিরস
স্থূলকমে পিাবিদু গুরুগলু
পপরলদথে রিরলদু িত্ত
ত্কালধম সমরপসুেরু কমবয়ারগগলু ২৩-০৪

om

সনে গগয়ুি ইংরিয়জ ক
মনেিি হরিগরপসুি রনমমরু এরনসুেরু ২৩-০৩
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হীন কমগরলংদ েহুরেধ
পয়ারনয়রল সংচরিরস প্রাংিবক
মানুষত্তবননরদ সবোত্তমনু হরিবয়ংদু
জ্ঝ্ননয়ানভরিগরলংদ পেবদা
িানুসাি সহস্র জনুম
নূয়ন কমে মারড হরিগরপরসদ নংিিরদ ২৩-০৫

w

হত্তু জনুমগলরল্ল হরি স
পোত্তম্ম সুিাসুিগণারচি
রচত্রকম রেবশাকনংিানংিরূপাত্ম
সিয়সংকল্প জগদু
ত্পরত্ত রস্থরি লয় কািণ জিা
মৃথুয়েরজিবনংদুপাসবননগদ িরুোয় ২৩-০৬
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om

মূরু জনুমগলরল্ল পদহা
গাি পশু ধনপরিরমত্রকু
মাি মািারপিৃ গলরল্লহ পেহরদংদরধক
মািমণনরল রেডবদ মাডু ে
সূরিগলু ঈ উিজনুমে
মীরি পিমাত্মন স্ববদহরদ পনারড
সুরখ্সুেরু ২৩-০৭
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পদেগায়কজান রচিরপিৃ
পদেবিল্লরু জ্ঝ্ননয়ানবয়ারগগ
লােকালকু পুষ্কি শননশ্চি উষা স্বাহা
পদরে েুধ সনকারদগলু পম
ঘােলী পপজনয় সাংশরু
ঈ উভয়গণবদালরগেরু রেজ~নান পয়ারগগলু ২৩-০৮
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ভিথখ্ম্দরধ নূরু জন্মে ঢরিরস রনষ্কামক
সুকমা চরিরসধানম্থিরধ ধশসাহস্র জন্মধরল
উরুথিজ্ঝ্ননয়ানেনু পবদনধ ধারুধশবধহধরল
ভরক্থয় রনিেরঢকনরল মারদ কাম্বরু রেম্বরূপেনু ২৩-৯
সাঢনাথ্পেধরল ইেরিগনারধকালপবিাক্ষরেল্ল
রনবষঢকমগরলল্ল নিকপ্রারথথ পমাধরলল্ল
পেধশাস্থ্রগলরল্ল ইপ্প রেবিাঢোকয়ে পরিহরিরস মঢু
সূধনবন সবোথ্থবমাথ্থমবনম্ধু সুরখ্সুেরু ২৩-১০
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om

সিয়বলাকারধপন রেরডদু শ
িস্থ পদেগণাংিবিল্লরু
ভরিবয়ারগগবলংদু কবিসুেিাে কালদরল
ভরিবয়াগয়ি মধয়দরল স
দ্ভরিরেজ্ঝ্ননয়ানরদ গুণরদং
দুত্তবমাত্তম ব্রহ্ম োয়ু োরণ োবেরে ২৩-১১
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ঋজুগণবক ভক্থয়ারধগুণ সাহজবেরনসুেুেু ক্রমরধ
েৃধ্ঢয়াব্জজ পধরেপয়ম্থ রেবম্বাপাসনেু অরঢক
েৃরজনেরজথরিেবিালবগ ররগুণজ রেকািগরলল্লবেরম্ধগু
রধ্বজফরণপমৃদশক্রবমাধলাধেবিারলরুরথহেু ২৩-১২
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সাধনাত্পূেদরল ঈ ঋ
জ্বারদ িারত্তবকবিরনপ সুিগণ
নারদ সামানয়াপবিাইগবলংদু কবিসুেরু
সাধবনাত্তি স্বস্থ রেংে উ
পারধিরহিারদিয়নংদরদ
সাদিরদ পনাডু েরু অরধকািানুসািদরল ২৩-১৩
রচন্নভিরু এরনসুরিহরু সু
পণ পশষাদয়মিবিল্লা
রিন্নভকু িরু নাল্ববিরনপরু ভািিী প্রাণ
পসাবন্নাডল োবেরেয়রু ফবণ
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হীন সত্কমগবলিডু পে
মানবদেনু মাল্পরনদকনু
মানরেবল্লংবদনুি দৃঢভরিয়রল ভরজপবগ
প্রাণপরি সংপ্রীিনারগ কু
পয়ারনগল পকাডবনল্ল কমগ
লাবন মাডু বেবনংে মনুজি নিকনকরদসুে ২৩-১৫
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গণ্ণ পমাদলাদেবিালবগ ি
ত্তরন্নয়ামকিারগ েয়াপািেবন মাডু েরু ২৩-১৪
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পদে ঋরষ রপিৃ নৃপ নিবি রন
গপেবিালু পনরলরসদ্দু অেি স্ব
ভাে কমে মারড মারডপ ওংদু রূপদরল
ভারেব্রহ্মনু কূ মরূপদ
লী রেরিংচাংডেনু পেন্নরল
িা েরহরস পলাকগল পপাবিেনু রিিীয় রূপদরল ২৩-১৬

w

গুপ্তনারগদ্দরনলবদে রি
সপ্তবলাকদ জীেবিালবগ রত্র
সপ্তসারেিদারুনূরু শ্বাসজপগলনু
সুপ্তস্বপ্নরদ জাগ্রবিগল
লাপ্তনংদরদ মারডমারডরস
ক্লুপ্তবভাগগলীে প্রাংিবক িৃ রিয়রূপদরল ২৩-১৭
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গণবদালবগ িারনদ্দু ঋজুবেং
পদরনরসবকাংেনু কল্পশি সা
ধনেনগদানংিিরদ িা করিবয়রনসুেনু
রিনেশীরিয় প্রাংি ভাগরদ
অরনল হনুমদ্ভীম রূপরদ
দনুজবিল্লি সবদদু মধ্বাচায়বিরনরসদনু ২৩-১৯

om

শুদ্ধ সত্বাত্মক শিীিবদালূ
ইদ্দ কালকু রলংগবদহেু
েদ্ধোগদু দগ্ধপটবদাপারদ
ইরুরিহুদু রসদ্ধসাধন সেবিালগন
েদয়বনরনসুে গরুড পশষ ক
পরদবমাদলাদমিবিল্লরু দাসবিরনসুেরু ২৩-১৮
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রেশ্বেয়াপক হরিবগ িা সা
দৃশয়রুপে ধরিরস ব্রহ্ম স
িস্বরি ভািরিগরলংবদাডগূরড পেমান
শাশ্বি সুভরিয়রল সুজ্ঝ্ননয়ান
স্বরূপন রূপ গুণগল
নশ্বিেু এংবদনুি পপাগলুে শ্রুরিগবলালরগদ্দু ২৩-২০
পখ্ট কু ক্কুট জলটবেংে রত্র
পকারটরূপে ধরিরস সিি রন
শাটিন সংহরিরস সলহুে সকল সজ্জনি
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ঈ ঋজুগবলালবগাব্ব সাধন
নূরু কল্পরদ মারড কবিসুে
চারুিি মংগলসুনামরদ কল্পকল্পদরল
সূরিগলু সংিুরিরস েংরদবস
পঘািদুরিিগলরলদু পপাপুেু
মািমণ সংপ্রীিনাগুে সেকালদরল ২৩-২২

om

গকটভারিয় পুিদ প্রথমক
োটবেরনসুে গরুদ পশষ ল
লাটবলাচন মুখ্য়সুিরিবগ আে কালদরল ২৩-২১
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পারহ করি সুবিজদাসবন
পারহ ধমাধমখ্ংডবন
পারহ েচস্বী খ্ষণ নবমা সাধু মরহপরিবয়
পারহ সদ্ধমজ্ঝ্ননয় ধমজ
পারহ সংপূণ শুরচ গেকৃ ি
পারহ অংজন সষপবন খ্পট শ্রধাহ্ব ২৩-২৩
পারহ সংধয়াি রেজ্ঝ্ননয়ানবন
পারহ মহরেজ্ঝ্ননয়ান কীিন
পারহ সম্কীণাখ্য় কস্থ্থবন মহা েুদ্ধ জয়া
পারহ সুমহত্তি সুঈয়বন
পারহ মাং পমধারে রেজয় জয় ২৩-২৪
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পারহ মাং সেবজি রমত্রবন
পারহ পাপরেনাশকবন মাং
পারহ ধমরেবনি শািদ ওজ সুিপস্বী
পারহ মাং পিজরস্ব নবমা মাং
পারহ দানশীলবন সুশীলবন
পারহ য়জ্ঝ্ননয়সুকি য়বজ্ব য়াগেিকবন ২৩-২৬
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পারহ পমাদ প্রবমাদ সংিস
পারহ আনংদ সংিুষ্টবন
পারহ মাম চাোংগ চারু সুোহু চারুপদ
পারহ পারহ সুবলাচনবন মাং
পারহ সািস্বি সুমীিবন
পারহ প্রাজ্ঝ্ননয়বন কপীয়লংপট পারহ সেজ~ন ২৩-২৫
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পারহ প্রাণ ত্রাণ অমরষ
পারহ মাং উপবদষ্ট মািক
পারহ কালক্রীডন সুকিা সুকালজ্ঝ্ননয়
পারহ কালসুসূচকবন মাং
পারহ করলহি করল মাং
পারহ কাল শয়য়মবিি সদািি সুেলবন ২৩-২৭
পারহ পারহ সবহা সদাকরপ
পারহ গময়জ্ঝ্ননয়ানদশকু ল
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পারহ পসেয় সুভেয় নবমা মাং
পারহ স্বগেয় নবমা ভােয়বন
পারহ মাং জ্ঝ্ননয়ািেয় নবমা েিেয় গেয় নবমা
পারহ মাং লাত্বয় োয়ুবে
পারহ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণরপ্রয়
পারহ পারহ সিস্বিীপবি জগদ্গুরুেয় ২৩-২৯

om

পারহ মাং পশ্রািেয় নবমা সংকীিেয় নবমা
পারহ মাং মংিেয় কেয়বন
পারহ মাং ধ্রষ্টেয় সখ্য়বন
পারহ মাং গংিেয় ক্রেয়বন পারহ স্মিেয় ২৩-২৮
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োমনপুিাণদরল পপরলদ
ঈ মহাত্মি পিমমংগল
নামগল সংপ্রীরিপূেক রনিয় স্মরিসুেরু
শ্রীমবনািমনেরু পেরডদ
কারমিাথগরলত্তু িন্ন রত্র
ধামবদালগনুরদনদরলট্টানংদপরডসুেনু ২৩-৩০
ঈ সমীিবগ নূরু জনুম ম
হাসুখ্ প্রািব্ধবভাগ প্র
য়াসরেল্লদনলরদদনু পলাকারধপদয়েনু
ভূ সুিন ওরপ্পরডয়েরলবগ রে
পশষ পসৌখ্য়েরনত্ত দািন
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রিশিকল্পগলরল্ল রেডদী
পপসরিরনংদরল কবিরসদনু ি
পন্নাশদমিবিালরগট্টু মাডু েনেি সাধনে
অসদুপাসবননগে কলয়া
দয়সুি পি সংহরিরস িা পপাং
েরসিপদনেদুেনু গুরুপেমান সরিবয়াডবন ২৩-৩২

w

.y

ou
si

gm
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অরনরমষি নামদরল কবিসুে
অরনলবদেনু ওংদু কল্পরদ
েনজসংভেবনরনরস এংভবত্তলুেবি েরুষ
গুণত্রয়রেেরজিন মংগল
গুণরক্রয় সুরূপগলুপা
সনেু অেয়িারদ পৃথ্ব্য়ংিিরদ ইরুরিহুদু ২৩-৩৩

om

দাসেয়নু পলাকপরিবয়রনসুেুদু অচ্চরিবে ২৩-৩১

w

w

মরহি ঋজুগুণবকাংবদ পিবমা
ত্সহ রেেরজিবেংে পদাষেু
রেরহিবে সরি ইদনু পপলবদ মুিব্রহ্মরিবগ
েহুদু সাময় জ্ঝ্ননয়ান ভকু রিয়ু
দ্রুরহণপদ পরিয়ংি েৃরদ্ধয়ু
েরহরুপাসবনয়ুংটনংিি রেংে দ₹হনেু ২৩-৩৪
জ্ঝ্ননয়ানিরহি ভয়ত্ব পপল্ব পু
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িাণ গদিয়ি পমাহকেু চিু
িাননবগ পকাডু েুবদ পমাহাজ্ঝ্ননয়ান ভয় পশাক
ভানুমংডল চরলসুদংদরদ
কাণুেুদু দৃবোষ রদংদরল
শ্রীরনোসন প্রীরিবগাসুগ পিাদনল্লদবল ২৩-৩৫
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a.
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om

কমলসংভে সেবিালগু
ত্তমবনরনসুেনু এল্ল কালরদ
রেমল ভকু রি জ্ঝ্ননয়ান গেিাগয়ারদ গুণগরদংদ
সমভয়রধকরেেরজিন গুণ
িবময় মুখ্রদংদরিিু রনিয়রদ
দুয়মরণ পকারটগলংবি কাংেনু রেংেরূপেনু ২৩-৩৬

w

w

w
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জ্ঝ্ননয়ানভিয়াদয়রখ্লগুণ চিু
িানবনালরগপ্পংবি মুখ্য়
প্রাণনরল রচংরিপুদু য়রত্কংরচিু পকািবিয়ারগ
নূয়ন ঋজুগণ জীেিরল ক্র
পমণ েৃরদ্ধ জ্ঝ্ননয়ান ভকু রি স
মান ভািরি োরণগলরল পদপ্রয়ুিরধক ২৩-৩৭
পসৌরি সূয়ন পিিরদ ব্রহ্ম স
মীি গায়রত্র রগরিগবলালু
পিারুেুদু অস্পষ্টরূপরদ মুরিপরিয়ংি
োরিজাসন োয়ুোরণ
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a.
c

নূরু েরুষা নংিিদরল স
পিারুহাসনু িন্ন কল্পদ
লারু মুরিয়ননদুেবিা অেিেি কবিবদায়্দু
পশৌরিপুিবদালরগপ্প নরদয়রল
কারুরণক সুোন রনজপরি
োি সরহিরদ মারড হরিয়ুদি প্রবেরশসুে ২৩-৩৯

om

ভািরিগরলবগ মহাপ্রলয়রদ
োিদজ্ঝ্ননয়ানারদবদাষেু হরিকৃ পােলরদ ২৩-৩৮
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োসুবদেন উদিদরল প্র
পেশনগদানংিিরদ রন
পদাষ মুিরু উদিরদং পপািবমাট্টু হরুষ্দরল
ঈশনীংদাজ্ঝ্ননয়ে পবডদনং
িাসন পশ্বিিীপ পমাঅরদং
োসোরগ রেমুিদুুঃখ্রু সংচরিসুরিহরু ২৩-৪০

w

সত্বসত্ব মহাসুসূমেু
সত্বসত্বাত্মক কবলেি
সিয় পলাকারধপবনরনপগিয়ল্পবেিডু গুণ
মুরি পয়াগয়রেদল্লজাংবডা
ত্পরত্ত কািণেল্ল হরিপ্রী
িয়থোরগ জগিয়াপািগল মাডু েনু ২৩-৪১
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পাদনূয়ন শিাব্ধ পরিয়ং
পিারদ উগ্রিপাহ্বয়রদ লে
পণাদরধবয়ালবগ কল্পদশ িপরেদ্দনংিিরদ
সারধরসদ মহবদে পদো
গিদুনে কল্পােসানবক
ঐদুেনু িা পশষপদে পােিীসরহিনারগ ২৩-৪২
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a.
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om

ইংিমনু দশকল্পগলরল সু
নংদনামরদ শ্রেণনগদু মু
কু ংদনপবিাআথ নািু সুকল্প িপরেদ্দু
পনাংদু পপাবগবয়ালু পকারট েরুষ পু
িংদিনু অদনুংডনংিি
পপাংরদদনু রনজবলাক সুিপরি কামরনদিংবি ২৩-৪৩
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কবিসুেরু পূেদরল চংিা
ক িরিশাংি সুরূপনামরদ
এিবডিডু মনুকল্প শ্রেণে গগদু মনুকল্প
েিিবপােলরদংদলোক
রশিগলাগী গিদুসারেি
েরুষ দুুঃখ্ে নীরগ কাংেরু রেংেরূপেনু ২৩-৪৪
সাধনগলপবিাআনংিি
ঐদুেরু পমাঅেনু রশে শ
ক্রারদ রদরেজরু উিক্রমরদং কল্পসংবখ্য়য়রল
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gm

a.
c

প্রেহমরুিবগ হবন্নিডু গসং
ধে রদোকি ধমরিবগ দশ
নেসুকল্পেু রমত্ররিবগ পশষশিজনরিবগংটু
করে সনক সুসনংদন সন
ত্কু েি মুরনগরলবগলু েরুণন
য়ুেরি পজনয়ারদ পুষ্কিগারু কল্পদরল ২৩-৪৬

om

ঐদবলয়নগেত্তু উবপংি স
পহাদিরনরগপ্পত্তু িীনে ত্ব
গারধপরি প্রাণরনবগ গুরুমনুগরলবগ পষাডশেু ২৩-৪৫

w

w
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ঐদু কমজ সুিরিগাজা
নারদগরলগীবিিডু কল্পা
ধারধকত্রয় পগারপকাস্ত্রীয়রিবগ রপিৃ ত্রয়েু
ঈ রদবেৌকস মনুজ গায়ক
গিদুেরু এিবডাংদু কল্প ন
িারধপরিগবিকল্পবদালগপবিাঅরেরুরিহুদু ২৩-৪৭
রদপগলননুসরিরস দীরপ্তয়ু
েয়ারপরস মহারিরমি কবলদু প
পিাপকািে মাল্প পিিদংদদরল পিমাত্মা
আ পবয়াজাসনবিারলদ্দু স্ব
রূপ শরিয় েয়িনগসুি
িা পপাবলেনেিংবি পচবষ্টয় মারড মারডসুি ২৩-৪৮

14

om

পস্বাদিরস্থি প্রাণ ঋবিং
িারদ সুিরিবগ পদহগল পকা
ট্টাদিদলেিেি পসবেয় পকাংেননেিি
পমাদ পোধ দয়ারব্ধ িন্নে
িারধবিাগে কবলদু মহদপ
িাধগল পনাডবদবল সলুহুে সিি স্মরিসুেি ২৩-৪৯
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প্ররি প্রিী কল্পদরল সৃরষ্ট
রস্থরি লয়ে মাডু িবল পমারদপ
চিুিমুখ্ পেমানিন্নে মারড ভু ংরজসুে
ঘৃিবে মৃিুয়ংজয়বনরনপ পদ
েবিগবল উপবসচনরু শ্রী
পরিবগ মূজগবেল্লবোদনরিরথবয়রনরসবকাংে ২৩-৫০

w

w

w

গভণী স্ত্রী উংড পভাজন
গভগি রশশু উংে পিিদরল
রনভয়নু িানুংডু রণসুেনু সেজীেরিবগ
রনেলরিপিমাণু জীেবগ
অব্বুেবদ স্থূলান্নবভাজন
অভকরু পপলুেরু পকারেদরিদবনাংডংেডরু ২৩-৫১
অপচয়গরলল্লুংডু দদরিং
দুপচয়গরলল্লমিগণবদাল
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gm
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c

রেরত্ত েীজে ভূ রমবয়ালু নী
পিরত্ত পেবলরসদ পেলসু প্রাংিবক
রকরত্ত পমলুেংদদরল লকু মীিমণ পলাকগল
মবত্ত জীেি কম কাবলা
ত্পরত্ত রস্থরি লয় মাডু িরল সম
েরিবয়রনসুে পখ্দ পমাদগরলল্লদনেিি ২৩-৫৩

om

গুপমবিরনসুেরিল্ল জনুমারদগলু পমাদরলল্ল
অপরিরমিসন্মরহম নিহরি
অপুনিােিিন মাডু ে
কৃ পণেত্সল স্বপদবসৌখ্য়েরনত্তু শিণরিবগ ২৩-৫২
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শ্বসনরুবিংি প্রমুখ্ সুম
নসবিারলদ্দরু উরত্পপাবসগ
পলাশবদারলপ্পুেু সকল পভাগবক সাধনগলারগ
অসুি পপ্রি রপশারচগল ো
রধসুিরলপ্পুেু রদনরদ মা
রনসবিালবগ মৃগপই জীেবিারলদ্দু পপাগুেুেু ২৩-৫৪
োসুবদেবগ স্বপ্ন সুষরু প্ত রপ
পাবস উবধ ভয় পশাক পমাহা
য়াস রেস্মৃরি মাত্সয় মদ পুণয় পাপারদ
পদাষেরজিবনংদু ব্রহ্ম স
দারশোরদ সমস্ত রদরেজরু
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পিমসূম অণনেদু িৃরট
কবিসুেদু ঐেত্তু ত্রুরট লে
এিডু লেেু রনবমষ রনবমষগবলংটু মাত্র য়ুগ
গুরু দশ প্রাণােু পলেু হ
পন্নিডু োণেু ঘরলবগ রত্রংশরি
ইরুলু হগলিেত্তু ঘরটগলবহািারত্রগলু ২৩-৫৬

om

পাসবনয় গগবদল্ল কালরদ মুিিারগহরু ২৩-৫৫
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এ রধো িারথগবলবিদু হরধননধু পক্ষগবলিদু মাসগ
লাধপুেু মাসধ্বয়বে ঋথু ঋথুরয়গলয়ন
ঐধুেুধু অয়নধ্বয়াব্ধ কৃ থারধয়ুগগলু
পধেমানরধ ধ্বাধশসহস্রেরুষগলহেধনু পপলুবেনু ২৩-৫৭
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চথুস্থ্সারেিবধম্তু নূরিেু কৃ থয়ুগবক ররসহস্র
সবল ষি শথেু পরবথবগ ধ্বািবগ রধ্বসহস্রনানূরু
রধরথজপরথ করলয়ুগবক সারেি শথগলধ্বয় কূ রদ
ঈ পধেবথগরলবগ হবন্নিদু সারেিেহেু েরুষগলু ২৩-৫৮
প্রথম য়ুগবকলরধকেবি রেং
শরি সুলআবষ্টািিশি রেং
শরিসহস্র মনুষয় মানব্দগলু ষণ্ণেরি
রমি সহস্রদ লঅিাদশ
রিরিয় িৃ রিয়বক এংটু লঅদ
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মূিরধকনাল্বত্তুলঅদ
লারু মূবিিডরধক সারেি
ঈবিিডু য়ুগ েরুষ সংবখ্য়য় গগয়বলরনিহুদু
সূরিবপরচ্চবস সারেিদ না
ন্নূরু মূেবত্তিডু বকারট স
পিারুহাসনরগদু রদেসবেংেরু রেপরশ্চিরু ২৩-৬০
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শিধৃরিবগ ঈ রদেসগলু রত্রং
শরিয়ু মাসিাদশাব্দেু
শিবেিডবিালু সেজীবোত্পরত্তরস্থরিলয়েু
শ্রুরিস্মৃরিগলু পপলুরিহে
চু য়িবগ রনরমষরেবদংদু সুখ্শা
শ্বিবগ পাসরটবয়ংেবি ব্রহ্মারদ রদরেজিনু ২৩-৬১

om

চিুুঃষরষ্ট সহস্র করলরগদিধ রচংরিপুদু ২৩-৫৯

w

w

আরধমঢয়ম্থগলু ইল্লধ মাঢেরগধুপচাি
পেম্ধু ঋগারধবেধপুিাণগলু পপলুেুেু রনথয়ধরল
পমাধময়নানুগ্রহে সম্পারধরস িমাব্রুঃমরুবধ্রম
ধ্রারধগলু থম্থম্ম পধরেয়ননরধ সুরখ্সুেরু ২৩-৬২
ঈ কথামৃিপানসুখ্ সুরে
পেরকগরলগল্লদবল গেরষক
েয়াকু ল কু রচত্তরিবগ পদাবিেুবদ আে কালদরল
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পলাকোবিয় রেট্টু ইদনে
পলারকসুি পমারদপরিবগারলদু কৃ
পাকি জগন্নাথরেঠল কায়ব করুণদরল ২৩-৬৩
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