
হৰিকথামৃথসাি 
কল্পসাধন সংৰধ 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰধম্ধাপৰনথু পপলুৱে 
পিম ভগেধ্ভক্থৰিধনাধিৰধ পকলুৱুধু 
 
একৰেংশৰি মি প্ৰেিক 
কাকুমায়্গল কুহকয়ৰুি ৰন 
িাকৰিৰস সৱোত্তমনু হৰিৱয়ংদ ুস্থাৰপৰসদ 
শ্ৰীকলত্ৰন সদন ৰৱেজপ ৰপ 
নাৰক সন্নুিমৰহম পিম কৃ 
পাকটাঅৰদ পনাডু মধ্োচায় গুৰুেয় ২৩-০১ 
 
পেধ পমাদলাৰগপ্পমল পমা 
আৰধকাৰিগলাদ জীেি 
সাধনগল পৱিাঅনংিি ৰলংগভংগেনু 
সাধুগলু ৰচত্তৰয়পুৱদন্নপ 
িাধগল পনাডদৱল চক্ৰ গ 
দাধিন ুপপৰলৰসদ পিিদংদদৰল পপলুৱেনু ২৩-০২ 
 
থৃণ ৰক্ৰৰম ৰৱেজ পশু নৱিাত্তম 
জনপ নিগংধে গণৰিে 
পিৰনপিম্শৰেহীন কমসুৱয়াৰগগলু এংদ ু
িনু প্ৰিীকৰদ ৰ ং ন উপা 
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সনে গগয়িু ইংৰিয়জ ক 
মনেিি হৰিগৰপসুি ৰনমমৰু এৰনসুেৰু  ২৩-০৩ 
 
এল ুৰেধ জীেগণ  হল সু 
িাৰল সংখ্য়াৱনমৱুল্লদ ু
িাৰল নিৱদহেন ুব্ৰাহ্মণকুলধলেিৰিৰস 
সূ্থলকমে পিাৱিদ ুগুৰুগলু 
পপৰলদথে ৰিৰলদ ুিত্ত 
ত্কালধম সমৰপসুেৰু কমৱয়াৰগগলু ২৩-০৪ 
 
হীন কমগৰলংদ  হুৰেধ 
পয়াৰনয়ৰল সংচৰিৰস প্ৰাংিৱক 
মানুষত্্তেননৰদ সৱোত্তমনু হৰিৱয়ংদ ু
জ্ঝ্ননয়ানভৰিগৰলংদ পেৱদা 
িানুসাি সহস্ৰ জনুম 
নূয়ন কমে মাৰড হৰিগৰপৰসদ নংিিৰদ ২৩-০৫ 
 
হত্ত ুজনুমগলৰল্ল হৰি স 
পোত্তম্ম সুিাসুিগণাৰচি 
ৰচত্ৰকম ৰেৱশাকনংিানংিৰূপাত্ম 
সিয়সংকল্প জগদ ু
ত্পৰত্ত ৰস্থৰি লয় কািণ জিা 
মৃথুয়েৰজিৱনংদপুাসৱননগদ িৰুোয় ২৩-০৬ 
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মূৰু জনুমগলৰল্ল পদহা 
গাি পশু ধনপৰিৰমত্ৰকু 
মাি মািাৰপিৃগলৰল্লহ পেহৰদংদৰধক 
মািমণনৰল ৰ ডৱদ মাডুে 
সূৰিগল ুঈ উিজনুমে 
মীৰি পিমাত্মন স্েৱদহৰদ পনাৰড 
সুৰখ্সুেৰু ২৩-০৭ 
 
পদেগায়কজান ৰচিৰপিৃ 
পদেৱিল্লৰু জ্ঝ্ননয়ানৱয়াৰগগ 
লােকালকু পুষ্কি শননশ্চি উষা স্োহা 
পদৰে  ুধ সনকাৰদগলু পম 
ঘােলী পপজনয় সাংশৰু 
ঈ উভয়গণৱদালৰগেৰু ৰেজ~নান পয়াৰগগলু ২৩-০৮ 
 
ভিথখ্ম্দৰধ নূৰু জন্মে ঢৰিৰস ৰনষ্কামক 
সুকমা চৰিৰসধানম্থিৰধ ধশসাহস্ৰ জন্মধৰল 
উৰুথিজ্ঝ্ননয়ানেনু পৱদনধ ধাৰুধশৱধহধৰল 
ভৰক্থয় ৰনিেৰঢকনৰল মাৰদ কাম্বৰু ৰ ম্বৰূপেনু ২৩-৯ 
 
সাঢনাথ্পেধৰল ইেৰিগনাৰধকালপৱিাক্ষৰেল্ল 
ৰনৱষঢকমগৰলল্ল নিকপ্ৰাৰথথ পমাধৰলল্ল 
পেধশাস্ৰগলৰল্ল ইপ্প ৰেৱিাঢোকয়ে পৰিহৰিৰস মঢু 
সূধনৱন সৱোথ্থৱমাথ্থমৱনম্ধু সুৰখ্সুেৰু ২৩-১০ 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



 
সিয়ৱলাকাৰধপন ৰেৰডদ ুশ 
িস্থ পদেগণাংিৱিল্লৰু 
ভৰিৱয়াৰগগৱলংদ ুকৱিসুেিাে কালদৰল 
ভৰিৱয়াগয়ি মধয়দৰল স 
দ্ভৰিৰেজ্ঝ্ননয়ানৰদ গুণৰদং 
দতু্তৱমাত্তম ব্ৰহ্ম োয়ু োৰণ োৱেৰে ২৩-১১ 
 
ঋজুগণৱক ভক্থয়াৰধগুণ সাহজৱেৰনসুৱুৱু ক্ৰমৰধ 
েৃধ্ঢয়াব্জজ পধৰেপয়ম্থ ৰ ৱম্বাপাসনৱু অৰঢক 
েৃৰজনেৰজথৰিেৱিালৱগ ৰৰগুণজ ৰেকািগৰলল্লৱেৰম্ধগু 
ৰধ্েজফৰণপমৃদশক্ৰৱমাধলাধেৱিাৰলৰুৰথহৱু ২৩-১২ 
 
সাধনাত্পূেদৰল ঈ ঋ 
জ্ঝ্োৰদ িাত্্তৰেকৱিৰনপ সুিগণ 
নাৰদ সামানয়াপৱিাইগৱলংদ ুকৱিসুেৰু 
সাধৱনাত্তি স্েস্থ ৰ ং  উ 
পাৰধিৰহিাৰদিয়নংদৰদ 
সাদিৰদ পনাডুেৰু অৰধকািানুসািদৰল ২৩-১৩ 
 
ৰচন্নভিৰু এৰনসুৰিহৰু সু 
পণ পশষাদয়মিৱিল্লা 
ৰিন্নভকুিৰু নাল্েৱিৰনপৰু ভািিী প্ৰাণ 
পসাৱন্নাডল োৱেৰেয়ৰু ফৱণ 
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গণ্ণ পমাদলাদেৱিালৱগ ি 
ত্তৰন্নয়ামকিাৰগ েয়াপািেৱন মাডুেৰু ২৩-১৪ 
 
হীন সত্কমগৱলিডু পে 
মানৱদেন ুমাল্পৰনদকনু 
মানৰেৱল্লংৱদনুি দৃঢভৰিয়ৰল ভৰজপৱগ 
প্ৰাণপৰি সংপ্ৰীিনাৰগ কু 
পয়াৰনগল পকাডৱনল্ল কমগ 
লাৱন মাডুৱেৱনং  মনুজি নিকনকৰদসুে ২৩-১৫ 
 
পদে ঋৰষ ৰপিৃ নৃপ নিৱি ৰন 
গপেৱিালু পনৰলৰসদ্দু অেি স্ে 
ভাে কমে মাৰড মাৰডপ ওংদ ুৰূপদৰল 
ভাৰেব্ৰহ্মনু কূমৰূপদ 
লী ৰেৰিংচাংডেনু প ন্নৰল 
িা েৰহৰস পলাকগল পপাৱিেনু ৰৱেিীয় ৰূপদৰল ২৩-১৬ 
 
গুপ্তনাৰগদ্দৰনলৱদে ৰৱে 
সপ্তৱলাকদ জীেৱিালৱগ ৰত্ৰ 
সপ্তসাৰেিদাৰুনূৰু শ্োসজপগলনু 
সুপ্তস্েপ্নৰদ জাগ্ৰৱিগল 
লাপ্তনংদৰদ মাৰডমাৰডৰস 
কু্লপ্তৱভাগগলীে প্ৰাংিৱক িৃৰিয়ৰূপদৰল ২৩-১৭ 
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শুদ্ধ সত্োত্মক শিীিৱদালূ 
ইদ্দ কালকু ৰলংগৱদহৱু 
 দ্ধোগদ ুদগ্ধপটৱদাপাৰদ 
ইৰুৰিহুদ ুৰসদ্ধসাধন সেৱিালগন 
েদয়ৱনৰনসুে গৰুড পশষ ক 
পৰদৱমাদলাদমিৱিল্লৰু দাসৱিৰনসুেৰু ২৩-১৮ 
 
গণৱদালৱগ িাৰনদ্দু ঋজুৱেং 
পদৰনৰসৱকাং নু কল্পশি সা 
ধনেনগদানংিিৰদ িা কৰিৱয়ৰনসুেনু 
ৰৱেনেশীৰিয় প্ৰাংি ভাগৰদ 
অৰনল হনুমদ্ভীম ৰূপৰদ 
দনুজৱিল্লি সৱদদ ুমধ্োচায়ৱিৰনৰসদনু ২৩-১৯ 
 
ৰেশ্েেয়াপক হৰিৱগ িা সা 
দৃশয়ৰুপে ধৰিৰস ব্ৰহ্ম স 
িস্েৰি ভািৰিগৰলংৱদাডগূৰড পেমান 
শাশ্েি সুভৰিয়ৰল সুজ্ঝ্ননয়ান 
স্েৰূপন ৰূপ গুণগল 
নশ্েিৱু এংৱদনুি পপাগলুে শ্ৰুৰিগৱলালৰগদ্দু ২৩-২০ 
 
পখ্ট কুকু্কট জলটৱেং  ৰত্ৰ 
পকাৰটৰূপে ধৰিৰস সিি ৰন 
শাটিন সংহৰিৰস সলহুে সকল সজ্জনি 
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গকটভাৰিয় পুিদ প্ৰথমক 
োটৱেৰনসুে গৰুদ পশষ ল 
লাটৱলাচন মুখ্য়সুিৰিৱগ আে কালদৰল ২৩-২১ 
 
ঈ ঋজুগৱলালৱগাব্ব সাধন 
নূৰু কল্পৰদ মাৰড কৱিসুে 
চাৰুিি মংগলসুনামৰদ কল্পকল্পদৰল 
সূৰিগল ুসংিুৰিৰস েংৰদৱস 
পঘািদৰুিিগলৰলদ ুপপাপুৱু 
মািমণ সংপ্ৰীিনাগুে সেকালদৰল ২৩-২২ 
 
পাৰহ কৰি সুৱিজদাসৱন 
পাৰহ ধমাধমখ্ংডৱন 
পাৰহ েচস্েী খ্ষণ নৱমা সাধু মৰহপৰিৱয় 
পাৰহ সদ্ধমজ্ঝ্ননয় ধমজ 
পাৰহ সংপূণ শুৰচ গেকৃি 
পাৰহ অংজন সষপৱন খ্পট শ্ৰধাহ্ে ২৩-২৩ 
 
পাৰহ সংধয়াি ৰেজ্ঝ্ননয়ানৱন 
পাৰহ মহৰেজ্ঝ্ননয়ান কীিন 
পাৰহ সম্কীণাখ্য় কস্থৱন মহা  ুদ্ধ জয়া 
পাৰহ সুমহত্তি সুঈয়ৱন 
পাৰহ মাং পমধাৰে ৰেজয় জয় ২৩-২৪ 
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পাৰহ পমাদ প্ৰৱমাদ সংিস 
পাৰহ আনংদ সংিুষ্টৱন 
পাৰহ মাম চাোংগ চাৰু সু াহু চাৰুপদ 
পাৰহ পাৰহ সুৱলাচনৱন মাং 
পাৰহ সািস্েি সুমীিৱন 
পাৰহ প্ৰাজ্ঝ্ননয়ৱন কপীয়লংপট পাৰহ সেজ~ন ২৩-২৫ 
 
পাৰহ মাং সেৱজি ৰমত্ৰৱন 
পাৰহ পাপৰেনাশকৱন মাং 
পাৰহ ধমৰেৱনি শািদ ওজ সুিপস্েী 
পাৰহ মাং পিজৰস্ে নৱমা মাং 
পাৰহ দানশীলৱন সুশীলৱন 
পাৰহ য়জ্ঝ্ননয়সুকি য়ৱজ্ঝ্ে য়াগেিকৱন ২৩-২৬ 
 
পাৰহ প্ৰাণ ত্ৰাণ অমৰষ 
পাৰহ মাং উপৱদষ্ট মািক 
পাৰহ কালক্ৰীডন সুকিা সুকালজ্ঝ্ননয় 
পাৰহ কালসুসূচকৱন মাং 
পাৰহ কৰলহি কৰল মাং 
পাৰহ কাল শয়য়মৱিি সদািি সু লৱন ২৩-২৭ 
 
পাৰহ পাৰহ সৱহা সদাকৰপ 
পাৰহ গময়জ্ঝ্ননয়ানদশকুল 
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পাৰহ মাং পশ্ৰািেয় নৱমা সংকীিেয় নৱমা 
পাৰহ মাং মংিেয় কেয়ৱন 
পাৰহ মাং ধ্ৰষ্টেয় সখ্য়ৱন 
পাৰহ মাং গংিেয় ক্ৰেয়ৱন পাৰহ স্মিেয় ২৩-২৮ 
 
পাৰহ পসেয় সুভেয় নৱমা মাং 
পাৰহ স্েগেয় নৱমা ভােয়ৱন 
পাৰহ মাং জ্ঝ্ননয়ািেয় নৱমা েিেয় গেয় নৱমা 
পাৰহ মাং লাত্েয় োয়ৱুে 
পাৰহ ব্ৰহ্ম ব্ৰাহ্মণৰপ্ৰয় 
পাৰহ পাৰহ সিস্েিীপৱি জগদ্গুৰুেয় ২৩-২৯ 
 
োমনপুিাণদৰল পপৰলদ 
ঈ মহাত্মি পিমমংগল 
নামগল সংপ্ৰীৰিপূেক ৰনিয় স্মৰিসুেৰু 
শ্ৰীমৱনািমনেৰু প ৰডদ 
কাৰমিাথগৰলত্তু িন্ন ৰত্ৰ 
ধামৱদালগনুৰদনদৰলট্টানংদপৰডসুেনু ২৩-৩০ 
 
ঈ সমীিৱগ নূৰু জনুম ম 
হাসুখ্ প্ৰািব্ধৱভাগ প্ৰ 
য়াসৰেল্লদনলৰদদনু পলাকাৰধপদয়েনু 
ভূসুিন ওৰপ্পৰডয়েৰলৱগ ৰে 
পশষ পসৌখ্য়েৰনত্ত দািন 
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দাসেয়নু পলাকপৰিৱয়ৰনসুৱুদ ুঅচ্চৰিৱে ২৩-৩১ 
 
ৰৱেশিকল্পগলৰল্ল ৰ ডদী 
পপসৰিৰনংদৰল কৱিৰসদনু ি 
পন্নাশদমিৱিালৰগটু্ট মাডুেনেি সাধনে 
অসদপুাসৱননগে কলয়া 
দয়সুি পি সংহৰিৰস িা পপাং 
 ৰসিপদনেদেুনু গুৰুপেমান সৰিৱয়াডৱন ২৩-৩২ 
 
অৰনৰমষি নামদৰল কৱিসুে 
অৰনলৱদেনু ওংদ ুকল্পৰদ 
েনজসংভেৱনৰনৰস এংভৱত্তলুেৱি েৰুষ 
গুণত্ৰয়ৰেেৰজিন মংগল 
গুণৰক্ৰয় সুৰূপগলুপা 
সনৱু অেয়িাৰদ পৃথ্েয়ংিিৰদ ইৰুৰিহুদ ু২৩-৩৩ 
 
মৰহি ঋজুগুণৱকাংৱদ পিৱমা 
ত্সহ ৰেেৰজিৱেং  পদাষৱু 
ৰেৰহিৱে সৰি ইদনু পপলৱদ মুিব্ৰহ্মৰিৱগ 
 হুদ ুসাময় জ্ঝ্ননয়ান ভকুৰিয় ু
দ্ৰুৰহণপদ পৰিয়ংি েৃৰদ্ধয়ু 
 ৰহৰুপাসৱনয়ংুটনংিি ৰ ং  দ₹হনৱু ২৩-৩৪ 
 
জ্ঝ্ননয়ানিৰহি ভয়ত্ে পপল্ে পু 
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িাণ গদিয়ি পমাহকৱু চিু 
িাননৱগ পকাডুৱুৱদ পমাহাজ্ঝ্ননয়ান ভয় পশাক 
ভানুমংডল চৰলসুদংদৰদ 
কাণুৱুদ ুদৃৱোষ ৰদংদৰল 
শ্ৰীৰনোসন প্ৰীৰিৱগাসুগ পিাদনল্লদৱল ২৩-৩৫ 
 
কমলসংভে সেৱিালগু 
ত্তমৱনৰনসুেনু এল্ল কালৰদ 
ৰেমল ভকুৰি জ্ঝ্ননয়ান গেিাগয়াৰদ গুণগৰদংদ 
সমভয়ৰধকৰেেৰজিন গুণ 
িৱময় মুখ্ৰদংদৰিিু ৰনিয়ৰদ 
দয়ুমৰণ পকাৰটগলংৱি কাং ন ুৰ ং ৰূপেনু ২৩-৩৬ 
 
জ্ঝ্ননয়ানভিয়াদয়ৰখ্লগুণ চিু 
িানৱনালৰগপ্পংৱি মুখ্য় 
প্ৰাণনৰল ৰচংৰিপুদ ুয়ৰত্কংৰচিু পকািৱিয়াৰগ 
নূয়ন ঋজুগণ জীেিৰল ক্ৰ 
পমণ েৃৰদ্ধ জ্ঝ্ননয়ান ভকুৰি স 
মান ভািৰি োৰণগলৰল পদপ্ৰয়িুৰধক ২৩-৩৭ 
 
পসৌৰি সূয়ন পিিৰদ ব্ৰহ্ম স 
মীি গায়ৰত্ৰ ৰগৰিগৱলালু 
পিাৰুৱুদ ুঅস্পষ্টৰূপৰদ মুৰিপৰিয়ংি 
োৰিজাসন োয়েুাৰণ 
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ভািৰিগৰলৱগ মহাপ্ৰলয়ৰদ 
 ািদজ্ঝ্ননয়ানাৰদৱদাষৱু হৰিকৃপা লৰদ ২৩-৩৮ 
 
নূৰু েৰুষা নংিিদৰল স 
পিাৰুহাসন ুিন্ন কল্পদ 
লাৰু মুৰিয়ননদেুৱিা অেিেি কৱিৱদায়্দ ু
পশৌৰিপুিৱদালৰগপ্প নৰদয়ৰল 
কাৰুৰণক সুোন ৰনজপৰি 
োি সৰহিৰদ মাৰড হৰিয়দুি প্ৰৱেৰশসুে ২৩-৩৯ 
 
োসুৱদেন উদিদৰল প্ৰ 
পেশনগদানংিিৰদ ৰন 
পদাষ মুিৰু উদিৰদং পপািৱমাটু্ট হৰুষ্দৰল 
ঈশনীংদাজ্ঝ্ননয়ে পৱডদনং 
িাসন পশ্েিৱেীপ পমাঅৰদং 
োসোৰগ ৰেমুিদুুঃখ্ৰু সংচৰিসুৰিহৰু  ২৩-৪০ 
 
সত্েসত্ে মহাসুসূমৱু 
সত্েসত্োত্মক কৱলেি 
সিয় পলাকাৰধপৱনৰনপগিয়ল্পৱেিডু গুণ 
মুৰি পয়াগয়ৰেদল্লজাংৱডা 
ত্পৰত্ত কািণেল্ল হৰিপ্ৰী 
িয়থোৰগ জগৱেয়াপািগল মাডুেনু ২৩-৪১ 
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পাদনূয়ন শিাব্ধ পৰিয়ং 
পিাৰদ উগ্ৰিপাহ্েয়ৰদ লে 
পণাদৰধৱয়ালৱগ কল্পদশ িপৰেদ্দনংিিৰদ 
সাৰধৰসদ মহৱদে পদো 
গিদনুে কল্পােসানৱক 
ঐদেুনু িা পশষপদে পােিীসৰহিনাৰগ ২৩-৪২ 
 
ইংিমনু দশকল্পগলৰল সু 
নংদনামৰদ শ্ৰেণনগদ ুমু 
কুংদনপৱিাআথ নািু সুকল্প িপৰেদ্দু 
পনাংদ ুপপাৱগৱয়ালু পকাৰট েৰুষ পু 
িংদিন ুঅদনুংডনংিি 
পপাংৰদদনু ৰনজৱলাক সুিপৰি কামৰনদিংৱি ২৩-৪৩ 
 
কৱিসুেৰু পূেদৰল চংিা 
ক িৰিশাংি সুৰূপনামৰদ 
এিৱডিডু মনুকল্প শ্ৰেণে গগদ ুমনুকল্প 
েিিৱপা লৰদংদলোক 
ৰশিগলাগী গিদসুাৰেি 
েৰুষ দুুঃখ্ে নীৰগ কাং ৰু ৰ ং ৰূপেনু ২৩-৪৪ 
 
সাধনগলপৱিাআনংিি 
ঐদেুৰু পমাঅেন ুৰশে শ 
ক্ৰাৰদ ৰদৰেজৰু উিক্ৰমৰদং কল্পসংৱখ্য়য়ৰল 
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ঐদৱলয়নগেতু্ত উৱপংি স 
পহাদিৰনৰগপ্পত্তু ৱেীনে ত্ে 
গাৰধপৰি প্ৰাণৰনৱগ গুৰুমনুগৰলৱগ পষাডশৱু ২৩-৪৫ 
 
প্ৰেহমৰুিৱগ হৱন্নিডু গসং 
ধে ৰদোকি ধমৰিৱগ দশ 
নেসুকল্পৱু ৰমত্ৰৰিৱগ পশষশিজনৰিৱগংটু 
কৰে সনক সুসনংদন সন 
ত্কুেি মুৰনগৰলৱগলু েৰুণন 
য়েুৰি পজনয়াৰদ পুষ্কিগাৰু কল্পদৰল ২৩-৪৬ 
 
ঐদ ুকমজ সুিৰিগাজা 
নাৰদগৰলগীৱিিডু কল্পা 
ধাৰধকত্ৰয় পগাৰপকাস্ত্ৰীয়ৰিৱগ ৰপিৃ ত্ৰয়ৱু 
ঈ ৰদৱেৌকস মনুজ গায়ক 
গিদেুৰু এিৱডাংদ ুকল্প ন 
িাৰধপৰিগৱিকল্পৱদালগপৱিাঅৰেৰুৰিহুদ ু২৩-৪৭ 
 
ৰদপগলননুসৰিৰস দীৰপ্তয়ু 
েয়াৰপৰস মহাৰিৰমি কৱলদ ুপ 
পিাপকািে মাল্প পিিদংদদৰল পিমাত্মা 
আ পৱয়াজাসনৱিাৰলদ্দু স্ে 
ৰূপ শৰিয় েয়িনগসুি 
িা পপাৱলেনেিংৱি পচৱষ্টয় মাৰড মাৰডসুি ২৩-৪৮ 
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পস্োদিৰস্থি প্ৰাণ ঋৱিং 
িাৰদ সুিৰিৱগ পদহগল পকা 
ট্টাদিদলেিেি পসৱেয় পকাং ননেিি 
পমাদ প াধ দয়াৰব্ধ িন্নে 
িাৰধৱিাগে কৱলদ ুমহদপ 
িাধগল পনাডৱদৱল সলুহুে সিি স্মৰিসুেি ২৩-৪৯ 
 
প্ৰৰি প্ৰিী কল্পদৰল সৃৰষ্ট 
ৰস্থৰি লয়ে মাডুিৱল পমাৰদপ 
চিুিমুখ্ পেমানিন্নে মাৰড ভুংৰজসুে 
ঘৃিৱে মৃিুয়ংজয়ৱনৰনপ পদ 
েৱিগৱল উপৱসচনৰু শ্ৰী 
পৰিৱগ মূজগৱেল্লৱোদনৰিৰথৱয়ৰনৰসৱকাং  ২৩-৫০ 
 
গভণী স্ত্ৰী উংড পভাজন 
গভগি ৰশশু উং  পিিদৰল 
ৰনভয়নু িানুংডুৰণসুেনু সেজীেৰিৱগ 
ৰন লৰিপিমাণু জীেৱগ 
অব্বুেৱদ সূ্থলান্নৱভাজন 
অভকৰু পপলুেৰু পকাৰেদৰিদৱনাংডং ডৰু ২৩-৫১ 
 
অপচয়গৰলল্লুংডুদদৰিং 
দপুচয়গৰলল্লমিগণৱদাল 
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গুপমৱিৰনসুেৰিল্ল জনুমাৰদগলু পমাদৰলল্ল 
অপৰিৰমিসন্মৰহম নিহৰি 
অপুনিােিিন মাডুে 
কৃপণেত্সল স্েপদৱসৌখ্য়েৰনত্তু শিণৰিৱগ ২৩-৫২ 
 
ৰ ৰত্ত  ীজে ভূৰমৱয়ালু নী 
পিৰত্ত প ৱলৰসদ প লসু প্ৰাংিৱক 
ৰকৰত্ত পমলুেংদদৰল লকুমীিমণ পলাকগল 
মৱত্ত জীেি কম কাৱলা 
ত্পৰত্ত ৰস্থৰি লয় মাডুিৰল সম 
েৰিৱয়ৰনসুে পখ্দ পমাদগৰলল্লদনেিি ২৩-৫৩ 
 
শ্েসনৰুৱিংি প্ৰমুখ্ সুম 
নসৱিাৰলদ্দৰু উৰত্পপাৱসগ 
পলাশৱদাৰলপু্পৱু সকল পভাগৱক সাধনগলাৰগ 
অসুি পপ্ৰি ৰপশাৰচগল  া 
ৰধসুিৰলপু্পৱু ৰদনৰদ মা 
ৰনসৱিালৱগ মৃগপই জীেৱিাৰলদ্দু পপাগুৱুৱু  ২৩-৫৪ 
 
োসুৱদেৱগ স্েপ্ন সুষৰুপ্ত ৰপ 
পাৱস উৱধ ভয় পশাক পমাহা 
য়াস ৰেস্মৃৰি মাত্সয় মদ পুণয় পাপাৰদ 
পদাষেৰজিৱনংদ ুব্ৰহ্ম স 
দাৰশোৰদ সমস্ত ৰদৰেজৰু 
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পাসৱনয় গগৱদল্ল কালৰদ মুিিাৰগহৰু  ২৩-৫৫ 
 
পিমসূম অণনেদ ুিৃৰট 
কৱিসুেদ ুঐেত্ত ুত্ৰুৰট লে 
এিডু লেৱু ৰনৱমষ ৰনৱমষগৱলংটু মাত্ৰ য়গু 
গুৰু দশ প্ৰাণাৱু পলৱু হ 
পন্নিডু  াণৱু ঘৰলৱগ ৰত্ৰংশৰি 
ইৰুলু হগলিেত্তু ঘৰটগলৱহািাৰত্ৰগলু ২৩-৫৬ 
 
এ ৰধো িাৰথগৱলৱিদ ুহৰধননধু পক্ষগৱলিদ ুমাসগ 
লাধপুৱু মাসধ্েয়ৱে ঋথু ঋথুৰয়গলয়ন 
ঐধুৱুধ ুঅয়নধ্েয়াব্ধ কৃথাৰধয়গুগলু 
পধেমানৰধ ধ্োধশসহস্ৰেৰুষগলহেধনু পপলুৱেনু ২৩-৫৭ 
 
চথুস্সাৰেিৱধমু্তনূৰিৱু কৃথয়গুৱক ৰৰসহস্ৰ 
সৱল ষি শথৱু পৰৱথৱগ ধ্োিৱগ ৰধ্েসহস্ৰনানূৰু 
ৰধৰথজপৰথ কৰলয়গুৱক সাৰেি শথগলধ্েয় কূৰদ 
ঈ পধেৱথগৰলৱগ হৱন্নিদ ুসাৰেিেহৱু েৰুষগলু ২৩-৫৮ 
 
প্ৰথম য়গুৱকলৰধকেৱি ৰেং 
শৰি সুলআৱষ্টািিশি ৰেং 
শৰিসহস্ৰ মনুষয় মানব্দগলু ষণ্ণেৰি 
ৰমি সহস্ৰদ লঅৱোদশ 
ৰৱেৰিয় িৃৰিয়ৱক এংটুলঅদ 
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চিুুঃষৰষ্ট সহস্ৰ কৰলৰগদিধ ৰচংৰিপুদ ু২৩-৫৯ 
 
মূিৰধকনাল্েতু্তলঅদ 
লাৰু মূৱিিডৰধক সাৰেি 
ঈৱিিডু য়ুগ েৰুষ সংৱখ্য়য় গগয়ৱলৰনিহুদ ু
সূৰিৱপৰচ্চৱস সাৰেিদ না 
ন্নূৰু মূেৱত্তিডুৱকাৰট স 
পিাৰুহাসনৰগদ ুৰদেসৱেং ৰু ৰেপৰশ্চিৰু ২৩-৬০ 
 
শিধৃৰিৱগ ঈ ৰদেসগলু ৰত্ৰং 
শৰিয় ুমাসৱোদশাব্দৱু 
শিৱেিডৱিাল ুসেজীৱোত্পৰত্তৰস্থৰিলয়ৱু 
শ্ৰুৰিস্মৃৰিগল ুপপলুৰিহে 
চুয়িৱগ ৰনৰমষৰেৱদংদ ুসুখ্শা 
শ্েিৱগ পাসৰটৱয়ং ৱি ব্ৰহ্মাৰদ ৰদৰেজিনু ২৩-৬১ 
 
আৰধমঢয়ম্থগল ুইল্লধ মাঢেৰগধুপচাি 
পেম্ধ ুঋগাৰধৱেধপুিাণগলু পপলুৱুৱু ৰনথয়ধৰল 
পমাধময়নানুগ্ৰহে সম্পাৰধৰস িমাব্ৰুঃমৰুৱধ্ৰম 
ধ্ৰাৰধগলু থম্থম্ম পধৰেয়ননৰধ সুৰখ্সুেৰু ২৩-৬২ 
 
ঈ কথামৃিপানসুখ্ সুৰে 
পেৰকগৰলগল্লদৱল গেৰষক 
েয়াকুল কুৰচত্তৰিৱগ পদাৱিৱুৱদ আে কালদৰল 
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পলাকোৱিয় ৰ টু্ট ইদনে 
পলাৰকসুি পমাৰদপৰিৱগাৰলদ ুকৃ 
পাকি জগন্নাথৰেঠল কায়্ে কৰুণদৰল ২৩-৬৩ 
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