হৰিকথামৃথসাি দৈত্য়ত্ািত্ময় সংৰি
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱে
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু
সংৰি সূচৱি শ্ৰীশমুক্তামুক্ত সুিেি োসুৱৈেৱগ ভৰক্তয়ৰল কম লাসিিু পপৰলৈিু
দৈত্য়স্েভােগুণগলিু
এিৱগ ৰিন্নৰল ভকু ৰত্ জ্ঝ্নিয়ািগ পলৰিৰত্হৱু প্ৰাণিৰল ৰত্ৰলয়ৱৈ
হিুমৈাৈয়েত্ািগল পভৈগল পপলুেে ৈিুজ প ািাংিংত্মৰসৱগয়া গয়িু ি সংশয়
ৰিন্ন দৈেি পকাৱিয় িাৰলৱগ ৰপৰিৈু পেৰৈৱপৱিংৈিব্জ ভে ৩০-০১
জ্ঝ্নিয়াি ৈল সুখ পূণেয়াপ্তৱগ হীিগুণৱিংৈুেিু ঈশ্েি িাৱিৱয়ংৈুে
সৰিৈািংৈাত্মগুত্পৰি শ্ৰীৰিত্ংৰৈৰিগীশৱগ ৰেৱয়া গািুৰচংত্ৱি পেৈ পভৈৰে
হীিৱৈহৱগ শস্ত্ৰগলভয় পপলুেে দৈত্য় ৩০-০২
পলশভয়ৱশাকাৰৈশুিয়ৱগ পেশগল পপলুেে িাম েয়াসৰূপংগৰলৱগ ঋৰি
ৰেপ্ৰত্ে পপলুেে ৈাশিৰথ কৃ ষ্ণাৰৈৰূপৱক পকশখংিি পপল্ে মক্কৰল পগাসুগ
ৰশোচৱিয় মাৰিৈৱিংৈুেেৱি দৈত্য় ৩০-০৩
পাপপৰিহািাথ িামিু মাপৰত্য় ৰিৰমৰসৈ ভগে- দ্ৰূপৰূপৱক পভৈৰচংত্ৱি মাল্প
মািেিু আপগলু সিীথ গুৰু মা ত্াৰপত্ৃ প্ৰভু প্ৰৰত্ৱম ভূ ত্ ৈ য়াপিি কংিেৱি
পৈেৰু এংৈুেৱি দৈত্য় ৩০-০৪
সুংৈি স্েয়ংেয়ক্তৱু ৰচৈা িংৈ ৰূপগৱলংৈুেিু িি ৰিংৈ ৰিৰমত্ ঈশ্েিৱগ
অৰভিৰমসুৰত্হ িিিু কংৈুৱগািল ৰৈোকিিু হৰি ওংৱৈ সূয় সুৱিািমিুজগ
দ্েংৈয়ৱিংৈুে ৰেষ্ণুৈূিৱণ মািু েে দৈত্য় ৩০-০৫ ১
পিমৰৈংৈশ্েত্থ ত্ুলসী পসামিিিৰল ৰেমল শাৰল গ্ৰামগলৰিট্টৰভিৰমপ িি
মুৰক্তৱয়াগয় সৈা ভূ ৰমৱয়ালু িমাথমুৰক্ত সু কামাৱপএগৰলংৈ শাৰল গ্ৰামগল
েয়ৰত্ৰিক্ত েংৰৈৱস ৈুুঃখ দেৈুেিু ৩০-০৬
ৰেত্ত্মৰহমি ৰৈট্টু সুিৰিৱগ পৃথগ্েংৈৱি মাল্প মািে ৰৈৰত্জৱি সৰি হৰিয়ু ত্া

সংৰিত্ৱিৰিসিৰি চত্ুিমুখৱমাৈলাৈৰখল পৈ েৱত্গৱলালৰগহৱিংৈু লমী
পৰত্ৱগ েংৰৈৱস ওংৈৱিঅণ ৰৈট্টগলিেি ৩০-০৭
দশে শূদ্ৰকিাৰচত্ মহা পৈে োয়ু হৰি প্ৰৰত্ৱম েৃং ৈােিৰৈ মাসদ্েয়ৱৈাৰলহ
ত্ুলৰস অপ্ৰসে পগা ৰেোহৰেেৰজত্াশ্ে ত্থা ৰেটৰপগল ভৰক্তপূেক পসৰেসুে
িি দৈত্য় শাশ্েত্ ৈুুঃখ ঐৈুেিু ৩০-০৮
কমলসংভে মুখয় মিুৱজা িমি পৰিয়ংত্িৰৈ মুক্তৰু সম শত্ায়ুিয়ু িেিু কৰল
ব্ৰহ্মৱিাপাৰৈ ক্ৰমৰৈ িীচৰু দৈত্য়ৰু িিা িমি ৰপৰিৈু কু লৰম কৰলয়িু
পমৱিৰিসুেেিসুিৱিালু পদ্েিাৰৈগুণৰৈংৈ ৩০-০৯
েিজসংভেিব্দ শত্ ও ব্বৱি মহাকৰল শব্দোচয়িু ৰৈিৰৈিগলৰল
ৈীল্েিংিংত্মৰৈ কৰলমাগ ৈিুজৱিি প্ৰত্ীইসুত্ ব্ৰ হ্মি শত্াব্দাংত্ৈৰল
ৰলংগৱু অৰিলি গৈাপ্ৰহিৰৈংৈৰল ভংগৱেৈুৱুৈু ৩০-১০
মাৰুত্ি গৱৈৰয়ংৈ ৰলংগশ িীি পপাৈািংত্ি ত্ৱমা দ্োিৱেৰৈ স্েৰূপ
ৈুুঃখগলিুভৰেসুৰত্হৰু দেি হৰিভক্তিৰল হৰিয়ৰল ত্ািত্ময়ৈৰলৰুৰত্হুৈু সং
সািৈৰল ত্মৰস্সিৰল অত্য়ৰিক কৰলয়ৰি ৩০-১১
জ্ঝ্নিয়ািৱেংৈুৈু ৰমথয়েসমী ৰচি ৈুুঃখত্িংগৱে সমী ২
চীিৈুৰি ৰিিংত্িৰৈ কৰলৰগহুৈু দৈত্য়ৱিালু হীিৱলৰিপলু শত্গুণৰৈ কৰল
মাৰিৰিৱগ শত্ ৰেপ্ৰৰচৰিৱগ ঊিশত্গুণ কালৱিৰমৱয় কংসৱিৰিৰসৈিু ৩০-১২
কালৱিৰমৱগ পংচগুৰ্ৈং কীলু মিুৱকটভৰু জন্মে ত্াৰল ইৱলৱয়ালু
হংসৰিৰভকাহ্েয়ৰৈ কৱিৰসৈৰু ঐলিামক ৰেপ্ৰৰচৰি স মালুৱেৰিপ
ৰহিণয়কশয়পু শূলপাৰণয় ভক্ত িিকৱগ শত্গুণািমিু ৩০-১৩
গুণগল ত্ৰয় িীচৱিৰিসুে কিককৰশপুৱগ হাটকাংৈক এৱণৱয়ৰিপ
মৰণমংত্ৰগংত্ৰল ৰকংৰচৈূি ৈক ৈিুজেি ত্ািকিু ৰেংশৰত্ গুণৰৈ িীচিু
পলাককংটক পিৰিপ শংৈি ত্ািকাসুিগিম িড্গুণৰৈ ৩০-১৪
সৰিৱয়ৰিসুেিু সাল্েৰিৱগ সং কিিু অিমিু ৈশগুণৰৈ শং ৈিৱগ িড্গুণ

িীচৱিৰিপ ৰহৰিংৈকা ৈাণা সুিিু দ্োপি কীচকিু িা ল্েৰু সমৰু দ্োপিৱি
শকু ৰি কৱিৰসৈিু পকৌিেৱগ পসাৈিমােিহুৱৈংৈু ৩০-১৫
িমুৰচ ইল্েল পাকিামক সমৰু ৈাণাৈয়ৰিৱগ ৈশগুণ িমুৰচ িীচিু িূৰু
গুণৰৈংৈিম োত্াৰপ কু মৰত্ পিিুক িূৰু গুণৰৈং িমিৰিপু োত্াৰপগিমিু েমি
পিিুৱকৰিংৈলিগুণািমিু পকৰশ ৩০-১৬
মৱি পকশীিামক ত্ইণা
েত্ সম লেণাসুিিু ওং
িিু িীচাৰিষ্টিামক পংচগুণৰৈংৈ
দৈত্য় সিম হংস ৰিৰভক প্ৰ
মিৱেিিু পপৌংড্ৰকিু এং
ভিু গুণৰৈংৈিম মূেৰু লেণিামকৱগ ৩০-১৭
ঈশৱি িাৱিংৈ খলিা ৈু
শয়াসিা েইিৱসি দৈত্য়া
পগ্ৰসি জিাসংি সম পাৰপগৱলালত্য়ৰিক
কংস কূ পৰেকণ সৰি ৰু
গ্মী শত্ািম ৰুৰগ্মৰগংত্ ম
হাসুিিু শত্িন্ে ৰকমীিৰু শত্ািমৰু ৩০-১৮ ৩
মৰৈিপািী দৈত্য়গণৱৈাল
গিমৱিৰিপৰু কালৱকয়ৰু
অৰিকৰিৱগ সমিহৰু পৈোৱেশ ৈলৰৈংৈ
েৈি পাৰণ পাৈ পৰাৰত্ৰয়
গুৈ উপি ঘ্ৰাণ ত্েগ্ৰসি
কৰিপ দৈত্য়ৰু িীচৱিৰিপৰু কালৱকয়ৰিৱগ ৩০-১৯
জ্ঝ্নিয়াি কৱমংৰদ্ৰয়গৰলগৰভ

মাৰি কলয়াৈয়ৰখল ৰৈৰত্জৰু
হীিকমে মাৰি মাৰিসুৰত্হৰু সেৱিালু
োৰণ ভািৰত্ কমলভে পে
মািৰিেৰিন্ন ভক্তৰু
প্ৰাণ অসুিাৱেশ িৰহত্ৰু আখণাশ্মসম ৩০-২০
হুত্েহাআৈয়মৱিিৰু
য়ুত্ৰুকলয়াৱেশ ৰেৰি মা
ৰুত্ সিস্েৰত্ ভািৰত্য়িেত্ািৱৈালৰগি
কৃ ত্পুটাংজৰলৰয়ংৈ ত্ন্নয়
ৰপত্ি সম্মুখৈৰি ৰিংৈা
িৰত্ৰস ৰৈৱন্নৰসৈ ত্ৱন্নালু কৃ ৱপয় মাৱিংৈু ৩০-২১
পদ্েৰি দৈত্য়ি ত্ািত্ময়ৱু
ৈূিৱণয়ু ভূ িণগৱলন্নৱৈ
পৈািৱেংৈুে পদ্েৰি ৰিশ্চয় ইেি পিািৱে
পেশগলৱিৈুেিু ৈহুৰেি
সংশয়ৱু পিসি পেৈ
েয়াস গৰুিপুিাণৈৰল পপৰলৈিু ঋৰিগৰলৱগ ৩০-২২
জাৰল পিৰিলু উদ্ৰৰশৱল ৈৰি
গাল পুৰুিি ৈাৰিপুৱু চ
পম্মাৱলৱগয় পমৰট্টৈেগুংৱত্ কাংটকগল ভয়
পচলু সপে পকাংৈ োৱত্য়
পকৰল পমাৰৈপৰগিে য়ম
িালুগল ভয়ৰেি দৈত্য়ি ৰিংৰৈসুে িিৱগ ৩০-২৩
পুণয়কমে পুষ্কিাৰৈ ৰহ

িণয়গভাংত্গত্ ব্ৰ
মণয়ৱৈেৰিগৰপসুত্ৰলৰু পুণয় পাপকমগল
জিয়ৈুুঃখে কৰলমুখাৈয়ৰি
গুণ্ণলীেিু সকলৱলাক শ
িণয় শাশ্েত্ ৰমৰজিৰিৱগ ৰমৰফলেীে ৩০-২৪
ৰত্ৰৰেি গুণগল মাৰি শ্ৰী ভা
গেেীিমণ গুৰণগুণগৱলালগে
িেি পয়াগয়ৱত্কমগলিিুসৰিৰস কমফল
৪
স্েেশিাৈমিাসুিি গণ
কেৰিৰয়িৱৈ পকািু ে পৈে
প্ৰেিেি জগন্নাথৰেট্ঠল ৰেশ্েেয়াপকিু ৩০-২৫ ৫

