হরিকথামৃথসাি
র িংব াপাসন সিংরি
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মুক্ত র িং নু তুরিয় জী
ন্মুক্তর িং নু র শ্ব ভ সিং
সক্ত র িং নু ততজসনু অসৃজয়রিবগ প্রাজ্ঝ্ননয়
শক্তনাদরু সরিবয় সব া
রিক্ত মরহমনু দুুঃখসুখগল
য়াক্তমাডু তরলপ্প কল্ািংতদরল প্পরিবগ ২৪-০১
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হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরনথু পপলুব
পিম ভগ ধ্ভক্থরিিনািিরি পকলু ুিু
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অন্ননামক প্রকৃ রতবয়ালগ
রিন্ননারগহ প্রাজ্ঝ্ননয় নামরদ
পসাবন্নাডল পমাদলাদ বিালন্নাদ ততজসনু
অন্নদািং ুদনাম র শ্বনু
রভন্ননাম রিয়গরলিংদরল
তবন্নালবগ তা িরমপ পূণানিংদ জ্ঝ্ননয়ানঘন ২৪-০২
ূরদবয়ালগডরগপ্পনলবনা
পারদ পেতন প্রকৃ রতবয়াল
গন্নাদনন্নাহ্বয়রদ কবিসু ব্রহ্ম রশ রূরপ
ওদনপ্রদ র ষ্ণু পিমা
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হ্লাদ ী ুত তৃ রিপরডসু
গাদমরহমন রেত্রকম না

রিসু ২৪-০৩
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নাদ পভাজন শব্দবদালু র িং
পদাদবনাদকবদালবগ পঘাষনু
াদবদালু শািংতাখয় জঠিারিবয়ালরগইরুরতপ্প
ত রদকসুশব্দবদালু পুত্র স
পহাদিানুজবিালরত
শািংতন পাদকমল ন িত রেিংরতসু ঈ পরিয়রলিংদ ২৪-০৪
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প দমারন িমানুপাসয় গু
পণাদরি গুণত্রয় র রজত
পবাদিরিত রনরখল ব্রহ্মািংডারিলঅণনু
সািুসম্মতব রনসুরতহ রনষু
সীদ গণপরতবয়িং শ্রুরত প্ররত
পারদসু ুদন িত ন গুণপ্রািংতগাণদবল ২৪-০৫
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কবিসু নু মায়ািমণ তা
পুরুষরূপরদ রত্রিলগবলালু
পিম সত্পরুষাথদ মহত্তত্ববদালরগদ্দু
সিরসজভ ািংড রিত স্ত্রী
পুরুষ তন্মাত্রগল এবকা
ত্তিদবশিংরিয়গল মহা ূতগল রনরমরসদ ২৪-০৬
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রির ি গুণময় পদহ জী বক
ক েদিংদরদ পতারডরস কম
প্র হবদালু সিংোিমারডসুরতপ্প জী িন
কর রস মায়ািমণ পমাহ
ভ বক কািণনাগু নু সিং
শ্র ণ মনন মাল্রিবগ পমােকবনরনসুরতপ্প ২৪-০৮
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ঈ শিীিবগ পুরুষ রত্রগুণরদ
শ্রীসরহত তারনদ্দু জী রি
গাশ পলাভাজ্ঝ্ননয়ান মদ মত্সি কু বমাহ উি
হাস হরুষ সুষরু ি বপ্নরপ
পাসজাগ্ররত জন্ম রিরত মৃরত
পদাষ পুণয় জয়াপজয় িিংিগল করল্রসদ ২৪-০৭
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সাশনাহ্বয় স্ত্রীপুরুষবিালু
াস ারগহবনিংদরিদু র
শ্বাসপূ ক ভরজরস পতারষসু বা বিাত্তমি
পেশনাশন অেলগবলালু প্র
কারশসুতরলহনশনরূবপা
পাসন মাল্রিবগ পতাপনু তন্ন রনজরূপ ২৪-০৯
প্রকািািংতি রেিংরতসু দী
প্রকৃ রতবয়ালু র শ্বারদরূপ
প্রকটমাবল্নু য়থামরতবয়ালু গুরুকৃ পা লরদ
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পরিবিদত্রয় প্রকৃ রতবয়াল
রগরুরতহনু র শ্বারদরূপ
িরিরস আত্মারদরত্ররূপ ঈ ষণত্রয়রদ
সুরুরে জ্ঝ্ননয়ানাত্ম বরূপরদ
তুরিয়নামক াসুবদ ন
স্মরিসু মুরক্তসুখপ্রদায়কনীতনহুবদিংদু ২৪-১১
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মুকুিরনরমত সদবদালু পপাবগ
বকীয় রূপ কািং পতিদরল
অকু রটলাত্ম েিােিরদ স ত্র পতারু নু ২৪-১০
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কমলসিংভ জনক জড জিং
গমবিালবগ পনবলরসদ্দু িম ুয়
ত্িমরদ কম মারড মারডসুরতপ্প প সিবদ
অম আম অমীহনাহ্বয়
সুমনসসুিবিালবগ অহিং
মমন মম এিংদী য়ুপাসবনগগ প্রািংতদরল ২৪-১২
ঈ সমস্ত জগত্তু ঈশা
াসয়ব রনপুদু কায়রূপ ু
নাশ াদরু রনতয়ব সরি কািণ প্রকৃ রত
শ্রীশবগ জডপ্ররতবমবয়রনপুদু
মাসবদাবম্মগু সরন্নিান ু
াস ারগহ রনতয় শারলগ্রামবদাপারদ ২৪-১৩
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পলাক িংিুবলাকনাথ র
পশাক ভক্তি পশাকনাশন
শ্রীকিারেত পসাকদিংদদরলপ্প স বিালু
সাকু নু সজ্জনি পিম কৃ
পাকবিশ রপনারকসন্নুত
বীকরিসু ানতরু পকাট্ট সমস্ত কমগল ২৪-১৫
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একবম ারিতীয় রূপা
পনক জী বিারলদ্দু তা প্র
পতয়ক কম মারড পমারহসুরতপ্প রতরলসদবল
মূক রিিািংিারদ নামক
ঈ কবল িবদালবগ কবিসু
মাকলত্রন পলৌরকক মহামরহবমবগবনিংব ২৪-১৪
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অরহত প্ররতবমগবলরনসু ু ু
পদহ পগহাপতয় সরত িন
পলাহ কাষ্ট রশলা মৃদাত্মক াদ ি য়গলু
পেহদরল পিমাত্ম এনরগ
ত্তীহবনিংদরিদনুরদনরদ স
পম্মাহবকালগাগদবল পূরজসু স নামক ২৪-১৬
শ্রীতরুরণ ল্লভবগ জী রু
পেতনপ্ররতবমগলু ওত
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ভু ত পসারকদ মান নু হু
মাতনাডু পতিরদ মহদ
দ্ভূ ত র ষ্ণবাব শরদিংদরল রতপুদু জগ ু
তকতব ারক্তগলল্ল পশষ ফ
ণাতপত্রবগ জী পিংেক
ব্রাতব িংরদগু রভন্নপাদাহ্বয়রদ কবিসু ুদু ২৪-১৮
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পপ্রাতনারগবদ্দল্লবিালু য়াপাি মাডু রতহ
পহাত সব িংরিয়গবলালু সিং
প্রীরতরয়িংদুিংডু রণরস র ষয় রন
াত পদশগ দীপদিংদদরলপ্প রনভয়রদ ২৪-১৭
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রদর বয়ারলপ্পু ু মূরু পাদগ
ল রনবয়ালরগহুবদািংদু ঈ র ি
কর রভিীরডত কবিসু েতুষ্পাতু তাবনিংদু
ই ন পাদেতুষ্টয়গলনু
ভ বক তিংদু রনিিংতিরদ উ
দ্ধ ন সখ স ািংতিাত্মকবনিংদু স্মরিসুরতরু ২৪-১৯
িংশ াগলু প বলয় কিংডু ন
িািংশদরল পশারভপুদু াগদ
িংশ পাশরদ করট্ট এরু পডািং মস্তকবক
কিংসমদন দাসরিবগ রন
স্সিংশয়রদ িংরদসবদ না র
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িািংসবনিংদহিংকরিবস ভ গুণরদ িংরিসু ২৪-২০
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জী িারশবয়ালমৃত শাশ্বত
িা িগবলালু স্ঠাণুনামক
না কালদরলপ্পনরজতািংতবনিংবদরনরস
পগার দািংপরত গায়নরপ্রয়
সা য় সাহস্রনাম প
িা বিশ পর ত্রকম র পরিতনু সাম ২৪-২২
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পজয়ারতরূপবগ প্ররতবমগলু সািং
পকরতকাবিারপত সুবপৌরুষ
িাতু সিক তিয় পশৌবয়াদায় োতুয়
মাতু মান মহত্ব সহন সু
নীরত রনমলবদশ ব্রাহ্মণ
ভূ তপিংেক ুরদ্ধ পমাদলারদিংরিয় িান ২৪-২১
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মাি ন পূজাথ ারগ রন
পষিকম মারড িন সিং
পারদসলু সত্পুণয় কমগবলরনরসবকালুরতহ ু
পবাদিিংভণাথ রনতয়রদ
সািুকম মারডদরু সরি
ঐদু নু পদহািংতি সিংবদহর রনরতল্ল ২৪-২৩
অপগতাশ্রয় এল্লবিালরগ
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দ্দুপমবনরনপানুপম রূপনু
শফিবকতন জনক পমারহপ পমাহকন পতিরদ
তপনবকারট সমপ্রভারসত
পুব রনপ কৃ ষ্ণারদ রূপক
র পগলিংতুিংডু রণপ স ত্রদরল পনলরসদ্দু ২৪-২৪
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অডর বয়ালু র ত্তদবল প বলরদহ
রগডদ মূরলবক সকল জী ি
ওডবলারলপ্পাময় পরিহিগগসু িংদদরল
জডজসিংভ জনক রত্রজগ
িবডয় সিংগতবসনলু অ রি
পদ্দবডবগ িংবদাদগু নু ভক্তি রভবডয় মীিদবল ২৪-২৫
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শ্রীরনবকতন তন্ন ি পদ
হানু িংরিলিংবত অ য়
িানদরল পনরলরসপ্প স দ সকল কামদনু
এনু পকাট্টদু ভু িংরজসুত ম
দ্দাবনয়িংদরদ সিংেরিসু ম
পত্তনু প ডবদ ভরজসুরতরু অ নিংরিকমলগল ২৪-২৬
প ডদবল পকাডু রতপ্প সুিরিবগ
প রদদবি পকাডু রতহনু নিরিবগ
প রদ ললু তদতয়রিবগ
পকাডবনাবম্ম পুরুষাথ
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তিরণ স ত্রদরল রকিণ
হিরহ তত্তিস্তুগলননু
সরিরস অদিদিিংবত োয় কিংবগারলপ পতিরদ
অরিিিাজাবনজ জগবদাল
রগরু ছায়াতপবনরনরস সিং
করুষণাহ্বয় অ ি ি পয়াগয়বতগলিংরতপ্প ২৪-২৮
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মূঢিনুরদন িমকম
মারডদরু সরি অরহকফলগল
নীরড উন্মত্তিনু মারড মহারনিয় ী ২৪-২৭
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ঈ র িরদ স ত্র লকু মী
ভূ রনবতয়ি কূ রড তন্ন ক
লার বশষগবলল্ল কবডয়রল তুিংর পস য়তম
পস কনু তাবনরনরস মায়া
পদর িমণ প্রর ষ্টরূপক
পসব মাল্ শিণয় শাশ্বতকরুরণ কমলাঅ ২৪-২৯
প্রণ কািণ কায় প্ররতপা
দয়নু পিাত্পি পেতনাবে
তন র লঅণনিংতসত্কলয়াণ গুণপূণ
অনুপমনুপারসত গুবণাদরি
অনঘ অরজতানিংত রনরকিং
জনরপ্রয় রনর কাি রনিাশ্রয়া য়ক্ত ২৪-৩০
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পগাপ ভীয় ভ ািংিকািবক
দীপব াদবগ সকল সুখসদ
পনাপরিগ্রহব রনসুরতপ্পুদু হরিকথামৃত ু
পগাপরত জগন্নাথর ট্ঠল স
মীপদরল পনবলরসদ্দু ভক্তি
নাপ গি মাডু নু মহদুুঃখভ রদিংদ ২৪-৩১
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