
হৰিকথামৃথসাি 
স্ৱাতংত্ৰ্য় ৰৱভাগ সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱৱ 
পিম ভগৱধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু 
 
শৰম্থ সূচৱি: স্ৱগথ স্ৱাথৰিয়গুণৱ হৰি পথৱগিু 
ব্ৰঃমিয়ৰিৱগ পকাত্তি ভৃগুমুৰিপৱপৰলিিু ইম্ৰিুয়ম্নৰিৰথপৰিৱগ 
 
পিমৰৱষু্ণ স্ৱথম্ৰ মায়া থৰুৰণ ৱিস্ঠল 
ৰিৱাৰসয়ু সিৰসৱ াধ্ভৱ প্ৰাণিীৱৰু সৰচৱৱিৰিসুৱৰু 
সৱকমগলৰি থৰৰপ্ৰয় ৰুিগভূষণাহম্কৃৰথৰয় 
কৱিসুৱামৱিম্ৰাকমুখৰিম্ৰয়পৱিৰিসুৱৰু ১৭-১ 
 
ঈ ৰিৱৱৌকসিৱম্থ কৰল পমািলাি ধিথয়ৰু সৱৱিহৰি 
পথািকৰু থাৱাৰগ ৱয়াপািগল মাদৱুৰু 
পৱঢিম্িৰি কৰলয়হম্কা িাৰঢপাঢম মঢুকুককতভ 
পৰাৰঢ শম্বিমুখৰু মিৰসৱগ স্ৱাৰমৱয়ৰিসুৱৰু ১৭-২ 
 
পিৱৱথগৱলাপৰি ৰিথয়ৱিাৱলৱমাৰি স্ৱিামৰিম্িৰল 
য়াৱৰিৰম্ৰয়গৱলালু ৱয়াপিগল মাদৱুৰু 
পসৱকি পসৱািুগুণ ফল ৱীৱ িৃপিম্িিৰল তন্ন 
স্ৱভাৱ স্ৱাথৰম্ৰয় ৰৱভাগৱ মাৰদইত্ত হৰি ১৭-৩ 
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আগৰণথ সআথৰম্ৰয় িাল্ভৱগ ৰৱভাগৱ মাৰদ ওম্িিু 
পথৱগি ুিশৰৱঢকগৰস পািৱি পম্চপ্ৰাণিৰল 
পমাগচথুষ্তয়ৱিালু সপাকিিু গুণৰৱিৰসি মৱৰথ 
িশৰৱঢ য়গুল গুণৱিু মাৰদ এিদ ুসিাৰশৱৱিাৰলত্ত ১৭-৪ 
 
পাকশাসি কামৱিালু সাকঢকৰৱত্ত িৱশৰম্িয়ি 
সুৰিৱৱৌকসািয়ৱিাৱলাম্িু য়াৱজ্জীৱৱিাৱলাম্িু 
িালু্কৱৱি কলয়াৰিকিথয়া িীকৰকৰথিু এিদ ুৰৰৰৱঢ 
ৰৱৱৱককগৰসৰম্িৱিৱগ ওৱম্িিদাৰম থৱন্নালৱগ ১৭-৫ 
 
ঈ ৰৱঢৰি স্ৱাথৰম্ৰয়ৰৱৱ পিৱমািৱিািৱৱিালু 
িমাৰৱৱিাৰি ৰৱভাগ মাৰদত্তৱি িৰমসুৱিু 
মূৱৱিালৰগধ্িৱি কমৱ থা ৱীকািৱ ধগসিৱল 
কল্পাৱসািৱক পকাদৱুিায়সৱিৱি গৰথয় ১৭-৬ 
 
আলয়গৱলালৰগপ্প িীপজ্ৱাৱলৱৰথগলিুসৰিস 
 িিাৰলগৰলৱগাপু্পৱ পথিৰি হৰি পথাপ সৱৰ 
কালকালৰি শ্ৰীঢিা দগুাললৱিয়ি পকাৰদ সুখময় 
লীৱলকগয়ল ুৰৰগুণকায়গলহৱু  ীৱৰিৱগ ১৭-৭ 
 
ইৰম্ৰয়গৰলম মাল্প কমধ্ৱম্গল থিগৰপসলু 
পগাৰৱম্ি পুণয়ৱ পকাম্দু পাপৱ ভস্মৱৱি মাল্প 
ইৰম্িৱিশিু ভক্থ িিি ৰিৰম্িসুৱৱিালৰগপ্প পুণয়ৱ 
থম্িু থন্নৰিগীৱ পাপগলৱৰিগুৰণসুৱিু ১৭-৮ 
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পহাৰথুৱহাৰৰথৱগ পাপকমপ্ৰ ৱথক ৰিৰম্িসৱি 
থিৰগম্িুৰথমি গুণকমগল পকাম্দাদিৱল ইপ্প 
মথয়ৰিৱগ পগাব্ৰাঃমণস্ৰী হথয় পমািলািৰখলৱিাষগ 
ৰলৰথপিু সৱম্িহপদসিৰখলশাস্ৰমথ ১৭-৯ 
 
থন্ন স্ৱাথৰম্ৰয়গুণগল ৰহিণয়গভািয়ৰিৱগ 
কৰলমুক িািৱি সম্থৰথগৱিৰঢকািৱিুসৰিৰস 
পুণয়পাপগলীৱ ভহুকা ৰুণয়সাগিিল্পশৰক্থগ 
লুণ্ণলৰিয়ৱি এিলু উণগৰলৰসিিু সৱৰিৱগ ১৭-১০ 
 
সতয়ৰৱৰম পুণয় পাপৱ স 
মস্তৰিৱগ পকাডৱলাসুগৰদ িা 
ল্ৱত্ত ুভাগৱ মাৰড পলশাংশৱিু  িকীৱ 
অতয়ল্প পিমাণুৰৱৱগ সা 
মথয়ৱি ুতা পকাটু্ট সূ্থল প 
দাথগল উংডুৰণপ সৱদ সৱ ীৱৰিৱগ ১৭-১১ 
 
ৰতৰমি তিৰণগৱলক পদশৰদ 
সমৰিৰসপ্পৱৱ এংৰদগাদৰু 
ভ্ৰমণ চৰল ৰিৰসলংৰ ৱকগলুংৱেৱিা পৱতৱক 
অৰমত ীৱৱিাৰলদ্দু লকুমী 
িমণ ৱয়াপািগল মাডুৱ 
কমলপত্ৰ্ সৱিাৱিগৱলালৰগপ্প পতিিংৱত ১৭-১২ 
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অংিুৱ াদ্ভৱ মুখয়সুি কৰল 
শংিিাৰদ সমস্ত ধদতয়ক 
দংিকিুৰদি পুণয়পাপৰৱভাগৱৱি মাৰড 
অংিুৰিয়  লৱিু মহাঘে 
ৰিংিৰিতু তুংিুৱ পতিৰদ প্ৰৰত 
ৰিংিৱিালু তাৰিদ্দু পয়াগয়ৱতয়ংৱত ফলৱীৱ ১৭-১৩ 
 
ইৰিথু ৰৱষ্িুিহসয়ৱিালু ভৃগুমুৰণম্ৰিুয়ংি 
গৰুৰপি ুিিু পকলুৱুিু ৰিথয়ৰি মৰসিৱ ৰিত্ত ু
অিুৰচৱথাৰক্থগৰলধ্িৱিয় ুসৰিগণৱি মাদৰিৱিম্িু 
ৰৱধ্ৱজ্জিগ ৰৱজ্নিয়াপৱিয় মাদৱুৱ ৰৱিয়পূৱকৰি ১৭-১৪ 
 
ৱীতভয় ৰৱৱৱৱত ৰৱৰিৰপত 
মাতুলাংতক মধ্ৱৱিভ 
ভূতভাৱিিংত ভাস্কিৱত  মহািা  
পগৌতমি মডৰদয়িু কায়্দা 
িাথিঅক গুৰুতম  গ 
ন্নাথৰৱঠ্ঠল তন্ন িংৰিদ ভকুতিিু পপাৱিৱ ১৭-১৫ 

4

www.yo
us

igm
a.c

om




