হৰিকথামৃথসাি
গুণ তািতময় সংৰি
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শ্ৰীিিা দুগামৱিািম
পেিমুক সুমিসগণ সমা
িাৰিত পদাংৱভাজ জগদংতবৰহেয়াপ্ত
পগািি ফৰণেিাতপত্ৰ ৰি
পেিদূি ৰেৰিত্ৰ কম সু
পবাি সুখময় গাত্ৰ পিমপৰেত্ৰ সুিৰিত্ৰ ২০-০১
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হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱে
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু
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ৰিতয় ৰিমল ৰিগমৱেৱদয়া
ত্পৰি ৰিৰতলয় পদাষৰেেৰজত
স্তুতয় পূজয় প্ৰৰসদ্ধ মুক্তামুক্তগণৱসেয়
সতয়কাম েিণয় োশ্েত
ভ্ৰুথয়েথ্সল ভয়ৰিোিণ
অতয়ৰিক সংৰপ্ৰয়তম জগন্নাথ মাং পাৰহ ২০-০২
পিম পুৰুষি ৰূপগুণেিু
সৰিৰস কাংবলু প্ৰেহদংদৰদ
ৰিৰুপমলু ৰিদুুঃখসুখ সুখসংপূণৱলৰিসুেলু
হৰিৱগ িামত্ৰয়ৱেৰিৰস আ
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ভিণেসিায়ুিগলাৰগ
দ্দৰিগলিু সংহৰিসুেলু অঅিৱলৰিৰসৱকাংডু ২০-০৩
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ঈতৰগংতািংতগুণদৰল
শ্ৰীতৰুৰণ তা কৰডৱমৱয়ৰিপলু
ৰিতয় মুক্তলু ৰিৰেকািলু ৰত্ৰগুণেৰজতলু
পিৌত পাপ ৰেৰিংৰিপেিি
মাৱতৱয়ৰিপ মহালকু ৰম ৰে
খয়াতলাৰগহৱলল্ল কালৰদ শ্ৰুৰথপুিাণৱিালু ২০-০৪
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কমলসংভে পেিিীেৰু
সমৰু সমেৰতগলু ৰুদ্ৰা
দয়মিগণ সংৱসৰেতা পিব্ৰহ্ম িামকৰু
য়মলৰিৱগ মহালকু ৰম তািু
িমলু পকাৰি সজাৰত গুণৰদং
দৰমত সুৰেজাতয়িমৱিৰিপৰু ব্ৰহ্মোয়ুগলু ২০-০৫
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পৰতগৰলংদ সিস্েতী ভা
িৰতগলিমৰু িূৰুগুণ পৰি
ৰমত ৰেজাতয়েিৰু বলজ্ঝ্নিয়ািাৰদ গুণৰদংদ
অৰতেয়লু োৱেৰে শ্ৰী ভা
িৰতৱগ পদদ প্ৰয়ুক্ত ৰেৰি মা
ৰুতিৱোল ৰিংৰতপুদু সদ্ভৰক্তয়ৰল পকাৰেদৰু ২০-০৬
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খগপ ফৰণপৰত মৃদৰু সম ো
ৰণৱগ েথগুণািমৰু মূে
ৰমৰগৱলৰিসুেিু পেষ পদৰদংদৰল ৰত্ৰয়ংবকৱগ
িগিিি ষণ্মৰহৰষয়ৰু প
ন্নগৰেভূ ষণগগদু পমিৱক
মগলু োৰুৰণ পসৌপিৰণগৰলগৰিকৱেিডু গুণ ২০-০৭
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গৰুড পেষ মৱহেৰিৱগ পসৌ
পিৰণ োৰুৰণ পােৰতয়ু মূ
েৰু দোিমৰু োৰুৰণৱগ কৰডৱমৱয়ৰিসুেলু পগৌিী
হিি মডৰদৱগ হিু গুণদৰল
সুিপকামৰু কৰডৱম ইংদ্ৰৱগ
পকািৱতৱয়ৰিসুে মন্মথিু পদৰদংদলাোগ ২০-০৮
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ঈিৰয়দু গুণ কৰডৱময়া হং
কাৰিক প্ৰাণিু মৱিাজ ি
গাৰিগৰলগৰিৰুদ্ধ িৰত মিু দঅ গুৰু েৰিয়ু
আৰু জি সম প্ৰাণৰিংদৰল
পহৌিৱগ এৰিপৰু হিু গুণদৰল
মিজাদয়ৰিগগদু গুণৰদংদিম প্ৰেহাখয় ২০-০৯
গুণদ্েয়ৰদং কৰডৱম প্ৰেহৱগ
ইি েোংক য়ম স্েয়ংভু ে
মিুমডৰদ েতৰূপ িাল্েৰু পাদপাদাি
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হুতেহৱগ ৰদ্েগুণািমৰু ৰেৰি
সুত মিীিয়াৰদগলু ৱেে
স্েতিু ৰেশ্োৰমত্ৰৰিৱগ ৰকংৰিদ্গুণািমৰু
ৱ্ৰৰতেি জগৰন্মত্ৰেি ৰিি
ঋৰথ প্ৰােৰহ তািৰিৱগ ৰকং
ৰিত গুণািম িিপ ৰেষ্েৱেিৱিৰিসুেিু ২০-১১
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েিৰি িীি পদাি িািদ
মুৰিৱগ বৃগ্েৰি প্ৰসূৰতগ
পলৰিসুেৰু পাদাি গুণৰদংিৱমিহুৱদংদু ২০-১০

w

w

w

.y

ou
si

িিপ ৰেষ্েৱেি পগৌিী
তিয়ৰিৱগ উৱক্ততিৰু সম
পিৰিসুেৰু এংভগিদু জি পেষেতৱিংদু
ৰদিপিাৱিলৰিক িাল্ে
িৰিলৱিল্েসুৰুদ্ৰ িীগি
দৰিতু ৰেৱশ্েৱদে ঋভু েৰশ্েৰি িয়াোপৃৰিৰে ২০-১২
ইেৰিৰগংতৰল পকািৱতৱয়ৰিপৰু
িেি সিকাৰদগলু পােক
কৰে উৰিথয় জয়ংত কেয়প মিুগৱলকাদে
িৃে িহুষ েৰেৰবংদু ৱহহয়
দৱুষয়ংৰত েীৱিািিি ৰিজ
কু েি বৰল পমাদলাদ সৱপ্তংদ্ৰৰু ককু িগয় ২০-১৩
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পৃথু ভিত মাংিাত প্ৰীয়
ৱ্ৰুত মৰুত প্ৰহ্লাদ সুপৰি
ইত হৰিশ্চংদ্ৰাংবিীৱষািািপাদ মুখ
েত সুপুণয়ৱলাকৰু গদা
ভৃ থগৰিষ্ঠািৰু সুৰপ্ৰয়
ৱ্ৰতৱগ ৰদ্েগুণািমৰু কমজৱিংদু কৱিসুেৰু ২০-১৪
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িৰলৰি সম্জ্ঝ্নিয়া পিাৰহণী োমল ৰেিাত পজিয়িঢমৰু
এলিৰমথ্ৰি মদৰি ৰধ্েগুণাঢমলু ভাৱবাৱলৱগ
জলময়বুঢাঢমিু ৰধ্েগুণৰি পকলৱগৰিসুেৰুষা
েগিশ্চি ৰিৱলয় ঈৰু গুণাঢমলুষাৱিৰে পিৱেৰয়ম্ি ২০-১৫
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এিদু গুণকমাৰঢপৰথ পুষ্কি কৰদৱময়াজািা
ৰিৰেজৰু ৰিিৰপথৃগৰলম্িুথ্থমৰু ৰকম্কিৰু পুষ্কিৱগ
সুিপিালয় গায়ৱকাথ্থম পিিদৰয়িু গুণৰিম্ঢম
থুবুিৱগ সম সথৱকাৰত ঋৰষগলু িূৰু জিৰুৰলিু ২০-১৬
অেিেি পৰথ্িয়ৰু অপ্সি য়েৰথয়ৰু সম উথ্থমিিুৰল
িেিৱিৰিপৰু মিুজগম্ঢেৰু ৰধ্েষদ্গুণৰি
কু েলয়াৰঢপিীিৰয়িু গুণ অেৰিপস্থ্ৰীয়ৰু িৱোথ্থি
িেৰথগুণৰিম্িঢমৱিৰিপৰু মািুৱষাথ্থমৰু ২০-১৭
সথ্থ্েসথ্থ্েৰু সথ্েিাজস সথ্থ্েথামস মূেৰু
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িজস্সথ্পথ্েিৰঢকাৰিগলু ভগেধ্ভক্থৱিৰিসুেৰু
ৰিথয়বধ্ঢৰু িৱজািজৰুথ্পৰথ্থ বূস্েগৱিালু িিকৰি
পৃৰৱেৱয়ালু সম্িৰিসুৰথপ্পৰু িজিামসৰু ২০-১৮
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তমস্সাি্ৰেকৱিৰিৰসৱকাংবৰু
অৰমতিাখয়াতাসুিিগণৰেৱদ
তৱমািাজসৱিৰিৰসৱকাংবৰু ৱদতয় সমুদায়
তমস্তামস কৰল পুিংৰিয়ু
অৰমত দুগণপূণ সো
িমৱিালিমািম দুিাত্মিু কৰলৱয়ৰিৰসৱকাংব ২০-১৯
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ইেি পপালুে পাৰপ জীেৰু
ভু েি মূিৱিাৰলল্ল পিাডলু
িেৰেি পদ্েষগৰলগাকিৱিৰিৰসৱকালুৰতপ্প
বেিৱদালু বংগািৱদালু িি
য়ুেৰত দূয়তাৱপয় মৃষৱদালু
কৰেৰস পমাহৰদ পকৰডসুেিু এংদৰিদু তয়ৰজসুৱুদু ২০-২০
ৰত্ৰৰেিজীে প্ৰতৰতগল স
গ্গৱোৱলয়াণ্মালয়িু ৰিৰমৰস
য়ুেৰতয়ি ওডগূৰড ক্ৰীৰডসুেিু কৃ পাসাংদ্ৰ
ৰদেজ দািে তািতংয়দ
ৰেেি ৰতৰলে মহাত্মৰিৱগ বা
ন্নৰেিসখ তাৱিাৰলদু উদ্ধৰিসুেিু ভিৰদংদ ২০-২১

6

.y

ou
si

gm

a.
c

তািতময় জ্ঝ্নিয়াি মুৰক্ত
দ্োিৱেৰিপুদু ভক্তজিৰিৱগ
পতাৰি পপৰল সুখাৰিৱয়ালু পলালাডু ৱুদু বুিৰু
ক্ৰূ ি মািেৰিৰগদু কণক
পিািৱেৰিপুদু ৰিতয়দৰল অৰি
কাৰিগৰলৰগদিৰুপুৱুদু দুস্তৰকগল ৰবট্টু ২০-২৩
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পদেগদতয়ি তািতংয়ৱু
পােমাৰি মতািুগৰিৰগদু
পকেলােেয়কৱু ৰতৰলৱুদু সেকালদৰল
দােৰেৰখ পাপািৰেৱক িে
িাৱেৱয়ৰিপুদু ভেসমুদ্ৰৱক
পােৰিৱগ ৱেকু ংি পলাকৰকৱদংদু কৱিসুৱুদু ২০-২২
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গৰুড ফৰণপৰত েণ্মৰহৰষয়ৰু
ৰগৰিজ িাৱকে স্মি প্ৰাণাৰিৰুদ্ধ েৰি
গুৰু িতী মিু দঅ প্ৰেহা
মৰুত মািৰে য়ম েৰে ৰদো
কি েৰুণ িািদ সুিাসয় প্ৰসূৰত ভৃ গমুৰিপ ২০-২৪
ৱ্ৰথৰথজাসি পুথ্ৰৱিৰিসুে ৱ্ৰৰথেিমিীিয়ৰথ্ৰ
ৱেেস্েথিু থািাৰমথ্ৰৰিঋঋৰথ প্ৰেহমাৰুথি

7

সৰথ ঢৱিোশ্েৰিগৰলগণ পৰথয়ু ৰেশ্েৱেি পেষসু
েথৰু মিুগলুিিয়িয়ােিমুৰিগৰলৱগ িৰমৱপ ২০-২৫
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েতসুপুণয় পলাকৱিৰিসুে
ইৰতপৰিৱগ িৰমসুৱেিু ভাগী
িৰথ ৰেিাি পজিয় পিাৰহৰণ োমলা সংজ্ঝ্নিয়া
হুতেহি মৰহলা বুৱিাষা
ইৰত েগিশ্চি পুষ্কিৰিগা
িৰতৰস ৰবগন্নৰেসুৱেিু ভৰক্ত জ্ঝ্নিয়াি পকাডৱলংদু ২০-২৬
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িূিৰিকোৰগপ্প মত্থৰদ
িাৰু সাৰেি িংদৱগাপকু
মািিিাংৰগয়িগস্তয়াৰিক মুিীশ্েিৰু
ঊেৰেৱয় পমাদলাদ অপ্সি
িাৰিয়ৰু েত তুংবুিৰু কং
সাৰিগুণগল কীতৱিয় মাৰডসৰল এৰন্নংদ ২০-২৭
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পােিৰু েুৰি েুদ্ধ িামক
পিেৱতগলাজাি ৰিিৰপতৃ
পদে িিগংিেিেৰিপ মািুৱষািমৰু
ঈ েসুমৰতৱয়ালুল্ল ৱেষ্ণে
িােৰলৱয়াৰলহৱিংদু ৰিতয়ৰদ
পসৰেপুদু সংৱতাষৰদং সেপ্ৰকািদৰল ২০-২৮
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মািুৱষািমিিু ৰপৰডদু িতু
িািিাংত েৱতািমত্ে ক্ৰ
পমণ ৰিংৰতপ ভক্তৰিৱগ িতুিৰেিপুৰুষাথ
শ্ৰীৰিৰি জগন্নাথৰেট্িল
তাৱি ওৰলদীেিু ৰিিংতি
সািুিাগাৰদ পৰিসুৱুদু প্ৰাজ্ঝ্নিয়ৰিদ মৱিয়দৱল ২০-২৯
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