
হৰিকথামৃথসাি 
কঅ তািতময় সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱে 
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু 
 
শ্ৰীিমণ সৱেশ সেগ 
সািৱভাক্ত স্েতংত্ৰ প াষ ৰে 
 ূি  জ্ঝ্নিয়ািািং  বল ঐশ্েয় গুণপূণ 
মূৰু গুণ েৰিত সগুণ সা 
কাি ৰেশ্েৰিৰত লৱয়া য় 
কািণ কৃপাসাংদ্ৰ িিহৱি সলৱহা সজ্জিি ৩২-০১ 
 
ৰিতয়মুক্তৱল ৰিৰেকািৱল 
ৰিতয় সুখসংপূৱণ ৰিতয়া 
ৰিতয় িগ া িাৱি মুক্তামুক্ত গণৰেিুৱত 
ৰিত্তৰয়সু ৰবন্নপে শ্ৰীপুৰু 
পশাত্তমি েওৰিোৰসিী 
ভৃতয় েত্সৱল কাৱয় ৰত্ৰিগন্মাৱত ৰেখয়াৱত ৩২-০২ 
 
পিামকূপগৱলালু পৃথক্পৃথ 
গা মহাপুৰুষি স্েমূৰতয় 
তামিসিাংডগল তদ্গত ৰেশ্েৰূপগল 
শ্ৰীমৰহৱল ৰূপগল গুণগল 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



সীৱমগাণৱ  পয়াৰিসুত মম 
স্োৰম মৰহৱময়ৱ ংতুৱ ং ৰডগৰডৱগ পবিগাৱ   ৩২-০৩ 
 
ওং  ুিাংডৱ াৱলাং  ুৰূপ প া 
পলাং েয়েৱ াৱলাং  ুিখৱ াল 
পগাং  ুগুণগল পািগাণৱ  কৃউতপু াংিৰলৰয়ং 
মং িাসি পুলকপুলকা 
িং ভাষ্প পতা লু িুৰডগৰলং 
ৰ ংৰ িােল্লভি মৰহৱম গভীিতিৱেং া ৩২-০৪ 
 
এিু িিয়ৱিা ব্ৰহ্মগুৰু পে 
মািিীেৰু ঈ পৰিয়ৰল ি 
মাৰিোসি ৰেমল লােণয়াৰতশয়গলিু 
সািুিাগৰ  পিাৰড সুৰখপ ম 
হািুভােি ভাগয়ৱেংৱতা ভ 
োৰিিেৰিগসািয়ৱেৰিসলু িিি পাৱডিু  ৩২-০৫ 
 
আ ৰপতামহ িূৰু কল্প ি 
মাপৰতয় গুণ িৰপৰস ওৰলৰস ম 
হাপিাক্ৰম হিুম ভীমািং  মুৰিৱয়ৰিৰস 
আ পিব্ৰহ্মি সুিাৰভ 
কূপসংভে িাম ৰল পমৱি 
ো পৱয়ািাসি সমীিৰিগৰভিৰমৱপ ৰিতয় ৩২-০৬ 
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োসুৱ েি মূৰত হৃ য়া 
কাশমংডল মিয় ৰল তা 
পিশিং ৰ  কাণুতৰত সংৱতাষ ৰল তুৰতপ 
আ সিস্েৰত ভািৰতয়ৰিৱগ 
িা সতত েংৰ সুৱে পিৱমা 
ল্লাস ৰল সু জ্ঝ্নিয়াি ভকুৰতয় সৰলসৱলমৱগং  ু৩২-০৭ 
 
 
িগ  ুিি সৱোত্তমি ৰিি 
পপগৱলালাংতু কিাব্জৱ াল প  
য়গু িৰিৰস িখপংৰক্তৱয়ালু িমাণীয়তিো  
িগিিি প্ৰৰতৰবংব কাণুত 
ৰমৱগ হৰুষৰ ং পপাগৰল ৰহগ্গুে 
খগকুলাৰিপ পকাডৰল মংগল সকল সুিিৰিৱগ  ৩২-০৮ 
 
পয়াৰগগল হৃ য়ৱক ৰিলুক ৰিগ 
মাগমমক ৰেিুতি পিমািু 
িাগৰ ং ৰৱেসহস্ৰ ৰিৱৱেগৰলং  েৰণসুে 
ভূ গগি পাতাল েয়াপ্তি 
পয়াগ ৰিদ্ৰাস্প  পিৰিপ গুৰু 
িাগিািি প ৱক িৰমসুৱে মিৱ ালিেিত  ৩২-০৯ 
 
িৰম্িোহি িৰলৰিঢি পমৌৱলম্িু পশখি ৰশেৰিয়ম্বক 
অম্ঢকাসুেমঠি গিশা ূল িমঢিা 
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মম্িিাসি থিয় ৰিিগধ্েম্িয় শুধ্ঢ স্েৰতক 
সৰন্নভ েৰম্িসুৱে িিেিৱথ পাৰলৱসা পােৰথিমণ ৩২-১০ 
 
ফৰণ ফণাংৰিত মুকু িংৰিত 
ক্েৰণত ডমৰু ৰত্ৰশূল ৰশৰখ ৰ ি 
মৰণ ৰিশাকি পিত্ৰ পিমপিৰেত্ৰ সুিৰিত্ৰ 
প্ৰণতকাম  প্ৰমথ সুিমুৰি 
গণসুপূৰিত িিণয়গু িা 
েণম  ৰেভংিি সতত মাং পাৰহ মহৱ ো ৩২-১১ 
 
 অয় জ্ঝ্নিয় ৰেভংিিৱি ৰেৰু 
পাঅ ৱেিাগয়াৰিপৰত সং 
িইৱসম্মিু সেকালৰ  সন্মু েৰিতু্ত 
য়অপৰতসখ য়িপৰিৱগ সুি 
েৃঅ েৃক িুিাৰি পলাকা 
িয়অ শুক  েুাস ৱিগীষেয় সংতৰয়সু ৩২-১২ 
 
হত্ত ুকল্পৰ  লেণ িলৰিৱয়া 
লুত্তম পলাকি ওৰলৰস ক ইত 
কৃতয়িাৰগ িগত্পৰতয় পিমৰ  কুশাস্ত্ৰগল 
ৰবত্তৰিৰস পমাৰহৰস  িুাত্মি 
ৰিতয়ৰিিয় ৰিোসৱিৰিৰস  
কৃৰত্তোসৱগ িৰমৱপ পশষপ ািহুৱ ং  ু৩২-১৩ 
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কংবুপাৰণয় পিমৱপ্ৰম ৰি 
তংৰবৰিয়ৱিংৱ ৰিপ লঅৱণ 
িাংবেৰত কাৰলংৰ  িীলা ভদ্ৰ সখৰেং  
পিংব ষণ্মৰহৰষয়ি ৰ েয় প 
 াংবুিগৰলৱগ িৰমৱপ মম হৃ  
য়াংবিৰ  পিৱলসৰল ৰবডৱ  তম্মিসৱিাডগূৰড ৩২-১৪ 
 
আ পিংতপৱিালুৱমৰয়ং  স 
 াপৱিাইগৱলৰিৰস ভগে 
দ্ৰূপগুণগল মাৰহৱম স্েপৰতগলািিৰ  ৰতৰলে 
পসৌপিৰণ োৰুৰণ িগাত্মি 
িাপৰিতু বৰিসুৱেৱিন্ন ম 
হাপিািগৱলৰণসৰ য়ৰল পিমমংগলে ৩২-১৫ 
 
ৰত্ৰৰ েতৰু মৰণ পিিুগৰলগা 
স্প ৱেৰিপ ৰত্ৰ শালয়াৰিৱগ 
ব িিং ৱলাপু্পৰতপ্প উৱপংদ্ৰ িংদ্ৰমি 
মৃ  ুমিুি সুস্তেৰ িৰ ং ৰল 
মিুসময় ৰপকিংৱত পাডুে 
মুৰ িোহিিংৰিয়গু্মংগৰলৱগ িৰমসুৱেিু ৩২-১৬ 
 
কৃৰতিমণ প্ৰ য়ুম্ন প েি 
অতুল বল লােণয় গুণ সং 
তত উপাসি পকতুমালাখংডৱ ালু িৰিপ 
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িৰত মৱিাহিিংৰি কমলৱক 
িুৰতসুৱেিু ভকুৰতয়ৰল মম   ু
মৰতয় কৱল  ুসন্মৰতয় িীয়লিস্ৰ এমৱগাৰল  ু  ৩২-১৭ 
 
িাৰুতি িেৰেি ভকুৰত গং 
ভীি োিাৰশৱয়াল ুপিৱমা 
 াি মৰহমি হৃ য় ফৰণপৰত পীঠ ৰল ভৰিপ 
ভূৰি কমাকিৱিৰিসুে শ 
িীিমাৰি প্ৰাণপৰত প  
োৰিৰুহকািৰমৱপ মদু্গৰুিায়িহুৱ ং  ু   
 
ৰেততমৰহমি ৰেশ্েৱতামুখ 
িতুল ভুিবল কল্পতৰুো 
শ্ৰীতৱিৰিৰস সকৱলষ্ট পৱড িুৰ িৰ  পমাৰ সুে 
িৰত স্েয়ংভুে  অ োি 
স্পৰত ৰবৱডৌিি মডৰ  শৰি ম 
ন্মথকুমািৰিৰুদ্ধৱিমগীয়ৰল সুমংগলে ৩২-১৯ 
 
ভেেিৰি িেৱপাত পুণয় 
শ্ৰেণ কীতি পা েিৰুহ 
ভেি িাৰেকিাৰগ ভিকি তাৰিসুে ৰবডৱ  
প্ৰেহমাৰুতৱ ে পিৱমা 
ত্সে ৰেৱশষ ৰিিংতি মহা 
প্ৰেহ ং ৰি পকাডৰল ভগেত্ভক্ত সংতৰতৱগ ৩২-২০ 
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িিিিুদ্ধৰিসুৱেৱিিুত ৰিি 
িিকিিুমত ৰল স্েয়ংভুে 
মিুৰেৰিং ৰল পডৱ  সুকুমািকিৱিালুৱময়ৰল 
িিৰি শতৰূপা ৰিতংৰবৰি 
মিোিি কায় ৰল ৰবড িু 
ৰ ি িৰমসুৱেিু এমৱগ পকাডু সংমংগলেৱিাৰল  ু৩২-২১ 
 
িিি িািায়ণি হৰি কৃ 
ষ্ণি পৱড  পুৰুষাথ পতি ৰল 
তিৰণ শৰশ শতৰূপৰিৱগ সমৱিৰিৰস পাৰপগল 
ৰিিয়ৱ ালু পিৱলৱগাৰলৰস সজ্জি 
পিিৰেয়িু পাৰলসুে ঔ ংু 
বি সলহু সলৱহম্ম ৰবডৱ ৱল পিমকৰুণ ৰল ৩২-২২ 
 
মিুৰেৱিাৰি মৱিাি ঈৱিা 
 ৰি মথি সময় লুৰ ৰস পিৱি 
কুিিিােল্লভি মস্তক মংৰ িৰ  পমৱিে 
ৰেিু তোংৰি পৱয়ািয়গুলৱক 
মিুপিং  ৱলিগৱলন্মি 
 ৰিপ েংৰ ৱপিিুৰ িংতস্তাপ পৰিহৰিসু ৩২-২৩ 
 
শ্ৰীেিৰুহাংবকি পিত্ৰগ 
পলৱে মৱিৱয়ৰিৰস সুিিৰিৱগ ক 
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িােলবিেীে পতিৰ  ময়ূখ ৰেস্তৰিপ 
আ ৰেেস্োি এংৱ ৰিসুে 
ৰে ভােসুেহৰিৱশগলৰল পকাড 
লী েসুংিৱিৱয়ালু ৰেপৰিতিৱিাডৱি সু জ্ঝ্নিয়াি ৩২-২৪ 
 
পলাকমাৱতয় পৱড  ুিী িগ 
প ক পাত্ৰৰিৰগত্ত কািণ 
শ্ৰীকুমাৰি সৱমত পিৱলৰস  ৰিন্ন মংৰ িৰ  
আ কমলভেমুখৰু ৰবডৱ  প 
িাৱকিুত ৰিংৰ হৱিা গুণি 
ত্নাকিৱি বৰিসললৱে পকাডু এমৱগ সন্মিে ৩২-২৫ 
 
ফৱণৱয়ালুপু্পে ৰতলক তুলসী 
মৰণগণাংৰিত কংঠ কি ৰল 
ক্েৰণত েীণাসুস্েিৰ  বহু তালগৰতগলৰল 
প্ৰণেপ্ৰৰতপা য়ি গুণংগল 
কুৰণকুৰণ  ুঅৰতসংভ্ৰমৰ  গা 
য়িে মাডুে প েঋৰষ িাি ৰিগৰভিৰমৱপ ৩২-২৬ 
 
আ সিস্েতী তীি ৰল ৰব 
ৱন্নসলা মুৰিগল িুৰডৱগ িল 
িাসি মৱহশািুয়তি পলাকংগৰলৱগ পপাৰগ 
তা সকল গুণগল ৰেিাৰিৰস 
পকশেৱি পিম েৱেং পু 
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প ৰশৰস  ভ ইগুমুৰিপ পকাডৱলমগৰখল পুৰুষাথ ৩২-২৭ 
 
ৰবসৰুহাংবকিা পজ্ঝ্নিয়য়ৰল সুম 
িসমুখিু তাৱিৰিৰস িািা 
িসগলুল্ল হৰেস্সুগলিেিেৰিৱগাৰয় ীে 
েসুকুলাৰিপ য় জ্ঝ্নিয় পুৰুষি 
অসমবল ৰূপংগৰলৱগ েং 
ৰ সুৱে  জ্ঝ্নিয়াি য়শস্সু ৰেৱ য় সুবুৰদ্ধ পকাডৱলমৱগ ৩২-২৮ 
 
তাতিপ্পৱণৰয়ং  িী প্ৰ 
খয়াৰতয়লু্লিেতু্ত মক্কল 
প্ৰীৰতৰয়ং ৰল পৱড েিেৰিৰগতু্ত মৰন্নসুে 
েীৰতৱহাত্ৰি সমৱলৰিসুে প্ৰ 
সূৰত িিৰি ত্ে ংৰি কমলৱক 
িা তুৰতৰস তৱলবাগুৱে এম্ম কু ুংব সলহুৱু  ু৩২-২৯ 
 
শতিৃৰতয় সুতিীেৰুৰল  
প্ৰৰতম সুতৱপাৰিৰিগলুপিা 
ৰিতি সুসমাৰিৱয়াৱলাৰলৰস মূৱলাকৱ াৱলা পমৱিে 
ৱ্ৰৰতেি মিীিয়ৰত্ৰ পুলহা 
ক্ৰতু েৰসষ্ঠ পুলস্তয় 
ৱেেস্েতি ুৰেশ্োৰমত্ৰ িংৰগিিংৰিৱগিগুৱেিু ৩২-৩০ 
 
ৱো শাৰ তয়ৱিালু পমা ৰলগ 

9

www.yo
us

igm
a.c

om



িা  ৰমত্ৰ প্ৰেহ মাৰিৰি 
য়া  প্ৰােৰহ ৰিিঋৰত ৰিিি গুৰুমৰহৱল তাি 
ঈ ৰ ৱেৌকসিিু ৰ িাৰি 
েয়াৰিয়পু লেৰল  ুৰেবুিৰি 
গা িৰ  পকাডলৰখল মংগলো কাল ৰল ৩২-৩১ 
 
মািৰিৰিগৱলৰিসুে ৰেষ্ে 
পেি িিপ গিািিৰিৱগ স 
মািৱিংভমত্ত  ুপশষ শতি প েগণ 
কািৰমসুৱেিু ৰবডৱ  ৰমথয়া 
 জ্ঝ্নিয়াি কৱল  ুসুৱবািৰেত্তু স 
 ািুিাগ ৱলমৱগ পৰিপাৰলসৰল সংপ ে ৩২-৩২ 
 
ভূত মাৰুতোংতিৰভমা 
িী তপৰস্ে মিীৰি মুৰি পুৰু 
হূতিং ি পা মাৰি িয়ংতৱিমৱগাৰল  ু
কাতিে পুৰিসৱ  ৰেষয়ৰ  
েীতভয়ি প াব্জ ৰল ৰে 
পিীত বুৰদ্ধয়িীয়ৱ  স া পাৰলসৰল এম্ম. ৩২-৩৩ 
 
কুলঋৰষগৱলংভতু্ত ৱহহয় 
ৰিৱলয় কংপিমগ  পৃথু মং 
গল পিীইত িহুষ িাৰভ য়য়াৰত শৰশৰবং  ু
বৰল পমা লু সৱপ্তংদ্ৰৰিেৰিৱগ 
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কৰলত কমি ৰ ৰেিৱিংবৰু 
উৰল  একা শ মিুগলু উিথয় িয়েি মুখ ৩২-৩৪ 
 
ওৰ সুে গুৰুগলৱি িৰি  ুস 
পহা িৰিগুপৱ ৰশৰস  ম 
হ াৰ কািণ সেগুণ সংপূণ হৰিৱয়ং  ু
োৰ সুে ত্েত্পৰতয় পতাৱিং 
 া িুি পবসৱগাললু িং 
ভৰ  শ্ৰী িাঅণ পতাৰিৰস  প্ৰহ্লা  সলৱহম্ম   ৩২-৩৫ 
 
শতসংৱকতুল্ল ৰপ্ৰয় 
ৱ্ৰত ভিত মাংিাত পুণয়া 
ৰশ্ৰতৰু িয় ৰেিয়াৰ গলু গংিেৱিং ু িি 
হুতেহি পােক সিাতি 
ৰপতৃগৱলল্েৰু ৰিত্ৰগুপ্তৰু 
প্ৰৰতৰ িৰ  পাৰলসৰল তম্মেৱিং  ুএমৱগাৰল  ু৩২-৩৬ 
 
োসোলয় ৰশৰল্প ৰেমল ি 
লাশয়গৱলালু িৰমপ ঊেৰশ 
পভশ িৰেগল ৰিপুগৱলৰিসুে িাহুৱকতুগলু 
শ্ৰীশপ  পংথাি িূমা 
িীশ ৰ ৰেিৰু কমিৰিৱগ স 
 া সমাি ৰ ৱেৌকসৰু পকাডৱলমৱগ মংগলে ৩২-৩৭ 
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 য়ুিৰ  শামল সং জ্ঝ্নিয় পিাৰহৰণ 
ঘিপ পিিয়াৰিৰুদ্ধি 
েৰিৱত ব্ৰহ্মাংডাৰভমাৰি ৰেিা ৱ ৰেয়ি 
পিৱিৱে িা িলৰেংৱ  প ো 
িি মৰহৱল স্োহাখয়িাৱলা 
িৱি পকাডৰল ৰিৰেঘ্নৰ ং ভগেদ্গুণংগলৰল ৩২-৩৮ 
 
ৰেৰিৰপতি পা াংবুিগৰলৱগ 
মিুপিং ৰ  ৰেিাৰিপামল 
উ কগৰলৱগ স াৰভমাৰিয়ু এংৱ ৰিৰসৱকাংব 
বুিৱগ িা েংৰ সুৱে সৱন্মা 
 ৰ  ৰিিংতি ওৰল  ুএমৱগ 
অভুয় য় পাৰলসৱলং  ুপিৱমাত্সহ লিুৰ িৰ  ৩২-৩৯ 
 
শ্ৰী ৰেৰিংিা য়ি মিৱক ৰিলু 
কােকালকু িিিিৰহতি 
তাৱোৰলৰস মগৱিং  ুমুৰিৰস লীৱলগল পিাল্প 
প েৰকৱগ েংৰ ৱপ য়ৱশা া 
প ৰেগািৰমসুৱেিু ৰবডৱ  কৃ 
পােৱলাকিৰ ং  সলুহুৱুৱ ম্ম সংতৰতয় ৩২-৪০ 
 
পামিিিু পৰেত্ৰমগসুে 
শ্ৰী মুকুং ি ৰেমল মংগল 
িামগৰলগৰভমাৰিয়া  উষাখয় প ৰেয়ৰু 
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ভূৰমৱয়ালগুল্লৰখল সজ্জি 
িাময়াৰ গলৰল  ুসলহৰল 
আ মৰুতি মৱিয় ৱে য়িিমৰণপ্ৰৰতৰ িৰ  ৩২-৪১ 
 
েিৰিেসৱি েিাৰদ্ৰ ৰিিয় 
স্তি ৰেিাৰিৱত পিতিাৱি 
তি ৰেিািৱক গংি িস ৰূপাৰ  গুণ েপুৱষ 
মুৰিকুৱলাত্তম কশয়পি ৰিি 
তিুৱি ৰিিগািৰমৱপ এন্নে 
গুণগৱলৰণসৱ  পাৰলপু  ুপিমাত্মিিাংৰগ ৩২-৪২ 
 
পুৰু ৱলািি ৰিন্ন কৱিা 
ৰদ িলু প্ৰাৰথৱস প েৱতগলু 
ত্তিে লাৰলৰস তং  েিাহৰূপ তািাৰগ 
িিৰণ িিৰি ত্েত্প াব্জৱক 
এিৰগ ৰবমন্নসুৱেিু পা  
স্পৰুষ পমা লা ৰখল প াষগৱলৰণসৰ ৰু এং  ু  ৩২-৪৩ 
 
 
হৰিগুৰুগলৰিস  পাপা 
ত্মিি ৰশইসৱলাসুগ শমি 
শিৱিৰিৰস  ষু্ফলগলীে ৰিিংতিৱু ৰবডৱ  
তিৰণিং ি ৰিন্ন পা াং 
বুৰুহগৰলগািৰমৱপ বহু   ু
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স্তিভোণে মৰিিাৱ ন্নিুদ্ধৰিসৱবকু ৩২-৪৪ 
 
ৰিিৰতশয় সু জ্ঝ্নিয়াি পূেক 
ৰেিৰিসুে ৰিষ্কাম কমগ 
লৰিতু তত্তত্কল ৰল তজ্জিয়ফলিসে 
হৰিয় পিম  লুৰণৰস বহুিী 
েৰিৱগ কমপৱিৰিপ গুৰু পুষ 
কিি ুসৰত্ক্ৰয়ংগলৰল ৰিৰেঘ্নৱতয়ৱকাডৰল  ৩২-৪৫ 
 
ৰিৰিোসি পিম কাৰু 
ণয়াৰিোসিািৱিৰিপ কৃ 
শািুিৰু সহস্ৰৱষাডশশতৰু শ্ৰীকৃষ্ণ 
মাৰিৰিয়ৱিপ্পত্ত ুয়কু্তৰু 
 ািেৰু মূেতু্ত িািণ 
িািিামিপ্সিৰু গংিেৰিৱগ িৰমৱপ ৩২-৪৬ 
 
আ য়মুৱিৱয়ালু সা িৰ  
কাতয়য়িী ৱ্ৰত িৰিৰস পকলৰু   
িায়িুৱি পৰতৱয়ৰিৰস পকলেৰু িািতি ৰল্ল 
োয়ৰুপতৱিাৰলৰস ৰু ঈবৱগ 
পতায়সিসি পা কমলৱক 
িা পয়িগুৱে মৱিািথংগল সৰলসলিুৰ িৱু ৩২-৪৭ 
 
ৰকন্নিৰু গুহয়কৰু িাঅস 
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পন্নগৰু ৰপতৃগলু ৰসদ্ধৰু 
সন্নুতািািিৰু সমৰিেিমি পয়াৰিিৰু 
ইৰন্নেি গণৱেংতু বৰিস 
পলন্নলৱে কৰুণ ৰল পিমা 
পন্নিৰিৱগ পকাডৰল সন্মু  সুপ্ৰতাপেিু ৩২-৪৮ 
 
িূৰু মুৰিগলুৰল  ুপমলণ 
িূৰু পকাৰ  তৱপািিি পা 
 ািৰেং ৱক মুৰগৱে কিগলিুদ্ধৰিসৱলং  ু
মূৰু সপ্ত শতাৱেয়ি পতাৱি 
 ী ঋৰষগৰলগািংতি ৰলহ 
ভূৰি ৰপতৃগলু পকাডৰল এমৱগ স া সুমংগলে৩২-৪৯ 
 
পােিৱক পােিৱিৰিসুে ি 
মাৰেৱিা ি গুণগণংগল 
সােিাি ৱলক মািসিাৰগ সুস্েিৰ  
আ ৰেবুিপৰত সৱভৱয়ালৱগ িা 
িাৰেলাসৰ  পাৰড সুৰখসুে 
প েগংিেৰু পকাডৰল এমগৰখল পুৰুষাথ ৩২-৫০ 
 
ভুেি পােিৱিৰিপ লকুমী 
িেি মংগল ৰ েয়িাম 
স্তেিমগে মিুষয়গংিেৰিৱগ েংৰ সুে 
প্ৰেি ভূভুিৰুৰল  ুমিয়ম 
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কুেলয়পৱিংৱ ৰিৰসৱকাংবি 
ৰ েসৰ েসংগলৰল পিৱিৱেিু কিণ শুৰদ্ধয়ৰল ৩২-৫১ 
 
শ্ৰী মুকুং ি মূৰতগল পসৌ 
 াৰমৰিৱোল হৃ য়োৰিি 
পেয়াম মংডল মিয় ৰল কাণুতৰল পমাৰ সুে 
আ মািুৱষয়াত্তমি প য়গু 
তামিসগৰলৱগিগুৱে স া 
কাৰমতাথগৰলত্তু সলহৰল প্ৰণতিিতৰতয় ৩২-৫২ 
 
ঈ মহীমংডলৱ াৰলহ গুৰু 
শ্ৰীম ািায়ি মতািুগ 
িা মহা ৱেষ্ণেি ৰেষু্ণ পা াব্দ মিুকিি 
পস্তামকািৰমসুৱেিেিেি 
িামগল পপলললৱে বহুৰেি 
য়াম য়ামংগলৰল পবাৰিসৱলিৱগ সন্মৰতয় ৩২-৫৩ 
 
মািিয়য়ি কৰুণপািা 
োি মুখয় সুপাত্ৰৱিৰিপ স 
পিাৰুহাসি োৰণ ঋৱদ্ৰংদ্ৰাৰ  সুিৰিকি 
তািতময়ত্মক সুপ য়গ 
লাৰু পৰঠসুেিা িিৰিৱগ ি 
মািমণ পূমিসলীৰপ্সত সেকাল ৰল ৩২-৫৪ 
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মূৰু কালংগলৰল তুৰতৱস শ 
িীি োক্মি শুৰদ্ধ মালু্প  ু
 ূিমগসুৱু ৰখল পাপসমূহ প্ৰৰতৰ িৱু 
পিািভয় িািভয় িক্ৰ ি 
মূি শস্ত্ৰ িলাৰি ভূত ম 
পহািগ জ্ঝ্েি িিকভয় সংভৰেসৱ ংৱ ং  ু৩২-৫৫ 
 
িয় িয়তু ৰত্ৰিগৰৱেলঅণ 
িয়িয়তু িগৱ ক কািণ 
িয়িয়তু িািকীিমণ ৰিগতিিামিণ 
িয়িয়তু িান্হৰে িিক িয় 
িয়তু ৱ তয়কুলাংতক ভো 
ময়হি িগন্নাথৰেট্ঠল পাৰহমাং সতত ৩২-৫৬ 
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