
হৰিকথামৃথসাি 
নৈৱেদ্য় সমপণ সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰৈথু পপলুৱে 
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিৈািিৰি পকলুৱুিু 
 
পলৰিসৱদ্ লকুৰময়ৈু প াম্মৈ 
পপািুৰলংদ্ৰল পৱেদ্ পপাস পপাং 
 ৰিৱদ্িৈ ুপৱেদ্েয়েগৰলংদ্ ৰদ্ৰেজিৈু 
মিলংদ্ৰদ্ পপাৱিে সেদ্ 
িিসাংতক িণৱদ্ালৱগ ৰৈ 
দ্ুুঃখসুখময় কায়্দ্ পাথৈ সূতৱৈংৱদ্ৰৈৰস ৩১-০১ 
 
পদ্াষ গংি ৰেদ্ূি ৈাৈা 
পেষিাৰি ৰেৰিত্ৰকম ম 
ৈীৰষ মায়ািমণ মধ্োংতুঃকিণৰূঢ 
পেষোৰয় েণয় পকৌস্তুভ 
ভূষণসুকংিি সদ্া সং 
পতাষ  ল পসৌংদ্য়সািৈ মৰহৱমৱগৱৈংৱ  ৩১-০২ 
 
সােৈাৈেৱৈ অভী এং 
 ী শ্ৰুৰতপ্ৰৰতপাদ্য়ৱৈৰৈসুে 
পকেেৈ ৰূপদ্েয়ে ৰিৱেহৱদ্ালৱহািৱগ 
প সিৱদ্ সদ্ভৰিৰয়ংদ্ উ 
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পাসৱৈয় নগয়তু্ত  ুিৰু হু 
তােৈৈৱোৰলপ্পৱৈংদ্ৈেিত তুৰতসুৰতৰু ৩১-০৩ 
 
সকল সদ্গুণ পূণ জন্মা 
দ্য় ৰখল পদ্াষ ৰেদ্ূি প্ৰকটা 
প্ৰকট সদ্েয়াপাৰি গত সংসাৰি কংসাৰি 
ৈকুল ৈাৈাৰূপ ৈীয়া 
মক ৰৈয়ময় ৰৈিাময় িৰে 
প্ৰকিসৰিভ প্ৰভু সদ্া মাংপাৰহ পিমাপ্ত ৩১-০৪ 
 
পিতৈাৱিতৈ জগৰত্তৱৈা 
লাততৈু তাৈাৰগ লকুমী 
ৈাথ সেৱিাৰলপ্প তত্তদ্ৰুপগল িৰিৰস 
জাৰতকািৈ পতিৰদ্ এল্লি 
মাৰতৱৈালৰগেৰখলকমে 
তা ৰতৰলৰসৱকাল্লদ্ৱল মাৰেমাৰেৰস পৈাৰে ৈগুৰতপ্প ৩১-০৫ 
 
েীতভয় ৰেজ্ঝ্নৈয়াৈদ্ায়ক 
ভূতভেয়ভেত্প্প্ৰভু খলা 
িাৰত খগেিেহৈ কমলাকাংত ৰৈৰচংত 
মাতৰিশ্েৰপ্ৰয় পুিাতৈ 
পূতৈাপ্ৰাণাপহাৰি ৰে 
িাতৃজৈক ৰেপৰশ্জতি ৰপ্ৰয় সলহুসলৱহম্ম ৩১-০৬ 
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দ্ষু্টজৈসংহাৰি সৱোত 
কৃষ্টমৰহম সমীিৈুত সক 
পলষ্টদ্ায়ক স্েিত সুখময় মম কুলস্োৰম 
হৃষ্ট পুষ্ট কৰৈষ্ঠ সৃষ্টয়া 
দ্য়শ্টকতৃ কিীংদ্ৰেিদ্ য় 
পথষ্টদ্ৈ ুউিত সুকমা ৈমীৱপৈৈেিত ৩১-০৭ 
 
পাকোসৈ পূজয়িিণ ৰপ 
ৈাৰকসিুতমৰহম সীতা 
পোকৈােৈ সুলভ সুমুখ সুেণেণৰৈভ 
মাকলত্ৰ মৈীৰষ মিুৰিপু 
একৱমোৰদ্েৰতয়ৰূপ প্ৰ 
তীক পদ্েগণাংতিাত্মক পাৰলসুৱুৱদ্ম্ম ৩১-০৮ 
 
অপ্ৰৱমৱয়ািত স্েৰূপ স 
দ্া প্ৰসিমুখাব্জ মুৰিসু 
খ প্ৰদ্ায়ক সুমৈসািাৰিত পদ্াংৱভাজ 
স্েপ্ৰকাে স্েতংত্ৰ সেগ 
ইপ্ৰফলদ্ায়ক ইতীে য় 
দ্ ুপ্ৰেীি ৰেতকয় ৰেশ্ে সুততজস প্ৰাজ্ঝ্নৈয় ৩১-০৯ 
 
গাৰল ৈৱেেংদ্দ্ৰল ৈীলঘ 
ৈাৰল েৰতসুেংৱত ব্ৰহ্ম ৰত্ৰ 
েূলিি েক্ৰাক পমাদ্লাদ্ৰখল পদ্েগণ 
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কাল কম গুণাৰভমাৰৈ ম 
হালকুৰময়ৈুসৰিৰস ৈৱেেলু 
মূলকািণ মুৰিদ্ায়ক হৰিৱয়ৰৈৰসৱকাং  ৩১-১০ 
 
পমাে নক ীসৰণৱগৰয়ংদ্ৰল 
ওৰেসুৱেৱৈং ৈ প্ৰয়ত্নৱু 
কূেুৱুৱদ্ কল্াংতকাদ্ৰু লকুৰমেল্লভৈু 
পজােুকমে জীেৱিালু তা 
মাৰে মাৰেৰস ফলগলুৰণসুে 
পপ্ৰৌঢিাদ্েৰিেৈ ভৰজৰস ভোৰি দ্াটুেৰু ৩১-১১ 
 
পেে পমাহাজ্ঝ্নৈয়াৈ পদ্াষ ৰে 
ৈােক ৰেৰিংিাংেৱদ্ালগা 
কােৱদ্াপাৰদ্য়ৰল তুংৰ হৱৈল্ল কালদ্ৰল্ল 
ঘাৰসৱগাৰলসৱদ্ তিেিৈা 
য়াস ৰেল্লৱদ্ সলহুেৈু কৰু 
ণাসমুদ্ৰ প্ৰসিেদ্ৈাংৱভাজ নেিাজ ৩১-১২ 
 
কিৰেয় নকৰপৰেদ্ ুপৈাল্ৈ 
কণ্ণুগলু কংেৰল্ল এিগৱদ্ 
তিৱোল প্ৰৰতৰ ং  কাং ুৱু দ্পণে ৰ টু্ট 
িৈয়ৰিৱলৱয়ালৱগল্ল কৱেয়ৰল 
ৰৈি ৰূপে পৈাৰে সুৰখসুত 
সিুৰতসুতাৈংদ্োৰিৰিৱয়ালৱগ মুলুৰগহৰু ৩১-১৩ 
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অিমাৰৈ েোংকৱৈালু কা 
ৰুণয়সাগি পকেেৈু পি 
মািৱদ্ালু ভািৰতয় ুৈািায়ণৈু ভয়ৱদ্ালু 
পসািগৰদ্িৈু মািেৈু ে ইৰত 
সিুত শ্ৰীলমী গৃতৱদ্ালু 
মাৈয় পগাৰেংদ্াৰভিৈু ইৰুৰতপ্পৱৈংৱদ্ংদ্ ু৩১-১৪ 
 
ঈিমাৰৈ সিস্েৰত জগ 
ত্প্সাি ৰেষু্ণে ৰিংৰতসুৱুদ্ ুস 
পিাহুহাসৈ মংৰেৱগৱয়াৰলৰুৰতপ্প মিুতেৰি 
মাৰুতৈ ুৈেৈীতৱদ্ালু সং 
পপ্ৰিক ৰত্ৰৰেক্ৰমৈু দ্ৰিৱয়ালু 
োৰিৰৈৰি িংদ্ৰমৱিালৱগ ইৰুৰতপ্প োমৈৈু ৩১-১৫ 
 
গৰুে সূপৱক মাৰৈ শ্ৰী শ্ৰী 
িিৈু পদ্েৱত পত্ৰোকৱক 
েিৱৈৰৈপ ৰমত্ৰাখয় সূয় হৃষীকপৈ মূৰত 
উিগিাজৈ ুফল সুোখৱক 
েিৱৈৰৈসুেৈু পদ্মৈাভৈ 
স্মৰিৰস ভুংৰজসুৰতহৰু  ল্লেৱিল্ল কালদ্ৰল ৩১-১৬ 
 
পগৌৰি সোংলস্থৱলৰৈপলু 
পেৌৰি দ্াৱমাদ্িৈ ৰতৰলৱুদ্ ু
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পগৌৰি পাৈাংলস্থ সংকৰুষণৈ ৰিংৰতপুদ্ ু
সািেকি গুেৱদ্ালৱগ েৃ 
ত্ৰাৰি ইৰুৰতহ োসুৱদ্েৈ 
সূৰিগল ুপিৰৈপৰু পিমাদ্িৰদ্ সেত্ৰ ৩১-১৭ 
 
স্মৰিসু োিস্পৰতয় পসাপ 
স্কিৱদ্ালৱগ প্ৰদ্য়ুংৈৰৈপ্পৈু 
ৰৈিয়পৰত য়মিম কটুদ্ৰেয়ৱদ্ালগৰৈৰুদ্ধ 
সিষপ শ্ৰীিামৱেলৰদ্ 
স্মিৈ শ্ৰীপুৰুৱষাত্তমৈ ক 
পূিৰদ্ ৰিংৰতৰস পূৰজসুতৰলৰু পিমভকুৰতয়ৰল ৩১-১৮ 
 
ৈাৰলৰগংদ্ৰল স্েীকৰিপ িস 
পালু পমাদ্লাদ্দ্ৱিালৱগ ঘৃত 
নতলপক্েপদ্াথৱদ্ালৰগহ িংদ্ৰৈংদ্ৈৈ 
পাৰলসুেৱিাঅজৈ ৰিংৰতসু 
সূ্থলকূষ্াংে ৰতল মাষজ 
ঈ লৰলতভঅৱদ্াল ুদ্অৈু লমীৈিৰসংহ ৩১-১৯ 
 
মৈৱু মাষসুভয়ৱদ্ালু ৰিং 
তৱৈয় মােিুয়তৈ ৰৈিঋৰত 
মৱৈৱয়ৰৈপ লেৈৱদ্ালু মৱিয়ৱদ্ শ্ৰীজৈাদ্ৈৈ 
পৈৱৈৱুৰতৰু ফলিসগৱলালু প্ৰাণৈ 
উৱপংদ্ৰৈ েীলয়ৱদ্ৱলৱয়ালু 
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দ্য়ুৈৰদ্ হৰিৰূপেৱৈ পকাংোদ্তুৰল সুৰখসুৰতৰু ৩১-২০ 
 
পেদ্ৰেৈুতৱগ  ুিৈু সুস্ো 
পদ্াদ্কাৰিপৱৈৰৈৰসৱকাং ৈু 
শ্ৰীদ্কৃষ্ণৈ ৰতৰলদ্ ুপূৰজসুৰতৰু ৰৈিংতিৰদ্ 
সািুকমে পুষ্কিৈু সুৰৈ 
পেৰদ্ত পদ্াথগল েুৰদ্ধয় 
নগদ্তগসুত হংসৈামকগৰপসুতৰলপ্প ৩১-২১ 
 
িৰত সকল সুস্োদ্িুসগল 
পৰতৱয়ৰৈসুেলু অৰল্ল ৰেশ্েৈু 
হুতেহৈ িূৰলগৱলালৱগ ভাগেৈ ৰিংৰতপুদ্ ু
ইৰতজ পগাময়জাৰদ্ৱয়ালু সং 
ৰস্থত েসংতৈ ঋষভৱদ্েৈ 
তুৰতসুৰতৰু সংতত সদ্া সদ্ভৰিপূেকৰদ্ ৩১-২২ 
 
পাক কতৃগৱলালৱগ িতুদ্ে 
পলাকমাৱত মহালকুৰম গত 
পোক ৰেশ্েংভিৈ ৰতৰলৱুৱদ্ল্ল কালদ্ৰল 
পিৌকেুদ্ধসুমংেলৰদ্ ভূ 
সূকিাহ্েয় উপৰিতিলপ 
একদ্ংত সৈথ্কুমািৈ পিৰৈপুদ্ ু ুিৰু ৩১-২৩ 
 
শ্ৰীৰৈোসৈ পভাগয়েস্তুে 
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কাণৱগােদ্ংদ্ৰল ৰেষ্ে 
পেৈ পৰিখাৰূপৈাৰগহৈৰল্ল পুৰুষাখয় 
তাৱৈ পূজক পুজয়ৱৈৰৈৰস ৰৈ 
জাৈুগি সংতৰয়প গুৰুপে 
মাৈেংৰদ্ত সেকালগলৰল্ল সেত্ৰ ৩১-২৪ 
 
ৈূতৈ সমীিীৈ সুিৱসা 
পপত হৃদ্য়পদ্াথৱদ্ালু ৰেৰি 
মাৱত তত্তদ্ৰসৱদ্ালু িসৰূপ তাৈাৰগ 
প্ৰীৰতপৰেসুত ৰৈতয়ৰদ্ জগ 
িাথ ৰেেলৈ কূৰে তা ৰৈ 
ৰভতলাৰগহৱলংদ্ৰিতু ৈী ভৰজৰস সুৰখসুৰতৰু ৩১-২৫ 
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