হরিকথামৃথসাি
কঅ তািতময় সংরি
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a.
c

শ্রীিমণ সবেশ সেগ
সািবভাক্ত স্বতংত্র প াষ রে
ূি জ্ঝ্নিয়ািািং েল ঐশ্বয় গুণপূণ
মূরু গুণ েরিত সগুণ সা
কাি রেশ্বরিরত লবয়া য়
কািণ কৃ পাসাংদ্র িিহবি সলবহা সজ্জিি ৩২-০১

om

হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুবে
পিম ভগেধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুেুিু
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রিতয়মুক্তবল রিরেকািবল
রিতয় সুখসংপূবণ রিতয়া
রিতয় িগ া িাবি মুক্তামুক্ত গণরেিুবত
রিত্তরয়সু রেন্নপে শ্রীপুরু
পশাত্তমি েওরিোরসিী
ভৃ তয় েত্সবল কাবয় রত্রিগন্মাবত রেখয়াবত ৩২-০২
পিামকূ পগবলালু পৃথক্পৃথ
গা মহাপুরুষি স্বমূরতয়
তামিসিাংডগল তদ্গত রেশ্বরূপগল
শ্রীমরহবল রূপগল গুণগল
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a.
c

ওং ু িাংডব াবলাং ু রূপ প া
পলাং েয়েব াবলাং ু িখব াল
পগাং ু গুণগল পািগাণব কৃ উতপু াংিরলরয়ং
মং িাসি পুলকপুলকা
িং ভাষ্প পতা লু িুরডগরলং
র ংর িােল্লভি মরহবম গভীিতিবেং া ৩২-০৪

om

সীবমগাণব পয়ারিসুত মম
স্বারম মরহবময়ব ংতুব ং রডগরডবগ পেিগাব ৩২-০৩
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এিু িিয়বিা ব্রহ্মগুরু পে
মািিীেরু ঈ পরিয়রল ি
মারিোসি রেমল লােণয়ারতশয়গলিু
সািুিাগর পিারড সুরখপ ম
হািুভােি ভাগয়বেংবতা ভ
োরিিেরিগসািয়বেরিসলু িিি পাবডিু ৩২-০৫

w

আ রপতামহ িূরু কল্প ি
মাপরতয় গুণ িরপরস ওরলরস ম
হাপিাক্রম হিুম ভীমািং মুরিবয়রিরস
আ পিব্রহ্মি সুিারভ
কূ পসংভে িাম রল পমবি
ো পবয়ািাসি সমীিরিগরভিরমবপ রিতয় ৩২-০৬

2

om

োসুব েি মূরত হৃ য়া
কাশমংডল মিয় রল তা
পিশিং র কাণুতরত সংবতাষ রল তুরতপ
আ সিস্বরত ভািরতয়রিবগ
িা সতত েংর সুবে পিবমা
ল্লাস রল সু জ্ঝ্নিয়াি ভকু রতয় সরলসবলমবগং ু ৩২-০৭
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িগ ু িি সবোত্তমি রিি
পপগবলালাংতু কিাব্জব াল প
য়ুগ িরিরস িখপংরক্তবয়ালু িমাণীয়তিো
িগিিি প্ররতরেংে কাণুত
রমবগ হরুষর ং পপাগরল রহগ্গুে
খগকু লারিপ পকাডরল মংগল সকল সুিিরিবগ ৩২-০৮
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পয়ারগগল হৃ য়বক রিলুক রিগ
মাগমমক রেিুতি পিমািু
িাগর ং রিসহস্র রিবেগরলং েরণসুে
ভূ গগি পাতাল েয়াপ্তি
পয়াগ রিদ্রাস্প পিরিপ গুরু
িাগিািি প বক িরমসুবে মিব ালিেিত ৩২-০৯
িরম্িোহি িরলরিঢি পমৌবলম্িু পশখি রশেরিয়ম্বক
অম্ঢকাসুেমঠি গিশা ূল িমঢিা
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ফরণ ফণাংরিত মুকু িংরিত
ক্বরণত ডমরু রত্রশূল রশরখ র ি
মরণ রিশাকি পিত্র পিমপিরেত্র সুিরিত্র
প্রণতকাম প্রমথ সুিমুরি
গণসুপূরিত িিণয়ুগ িা
েণম রেভংিি সতত মাং পারহ মহব ো ৩২-১১
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মম্িিাসি থিয় রিিগধ্বম্িয় শুধ্ঢ স্বরতক
সরন্নভ েরম্িসুবে িিেিবথ পারলবসা পােরথিমণ ৩২-১০
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অয় জ্ঝ্নিয় রেভংিিবি রেরু
পাঅ বেিাগয়ারিপরত সং
িইবসম্মিু সেকালর সন্মু েরিত্তু
য়অপরতসখ য়িপরিবগ সুি
েৃঅ েৃক িুিারি পলাকা
িয়অ শুক েু াস বিগীষেয় সংতরয়সু ৩২-১২

w

হত্তু কল্পর লেণ িলরিবয়া
লুত্তম পলাকি ওরলরস কইত
কৃ তয়িারগ িগত্পরতয় পিমর কু শাস্ত্রগল
রেত্তরিরস পমারহরস িু াত্মি
রিতয়রিিয় রিোসবিরিরস
কৃ রত্তোসবগ িরমবপ পশষপ ািহুব ং ু ৩২-১৩
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আ পিংতপবিালুবমরয়ং স
াপবিাইগবলরিরস ভগে
দ্রূপগুণগল মারহবম স্বপরতগলািির রতরলে
পসৌপিরণ োরুরণ িগাত্মি
িাপরিতু েরিসুবেবিন্ন ম
হাপিািগবলরণসর য়রল পিমমংগলে ৩২-১৫

om

কংেুপারণয় পিমবপ্রম রি
তংরেরিয়বিংব রিপ লঅবণ
িাংেেরত কারলংর িীলা ভদ্র সখরেং
পিংে ষণ্মরহরষয়ি র েয় প
াংেুিগরলবগ িরমবপ মম হৃ
য়াংেির পিবলসরল রেডব তম্মিসবিাডগূরড ৩২-১৪
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রত্রর েতরু মরণ পিিুগরলগা
স্প বেরিপ রত্র শালয়ারিবগ
ে িিং বলাপ্পুরতপ্প উবপংদ্র িংদ্রমি
মৃ ু মিুি সুস্তের ির ং রল
মিুসময় রপকিংবত পাডু ে
মুর িোহিিংরিয়ুগ্মংগরলবগ িরমসুবেিু ৩২-১৬
কৃ রতিমণ প্র য়ু ম্ন প েি
অতুল েল লােণয় গুণ সং
তত উপাসি পকতুমালাখংডব ালু িরিপ
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িারুতি িেরেি ভকু রত গং
ভীি োিারশবয়ালু পিবমা
াি মরহমি হৃ য় ফরণপরত পীঠ রল ভরিপ
ভূ রি কমাকিবিরিসুে শ
িীিমারি প্রাণপরত প
োরিরুহকািরমবপ মদ্গুরুিায়িহুব ং ু

om

িরত মবিাহিিংরি কমলবক
িুরতসুবেিু ভকু রতয়রল মম ু
মরতয় কবল ু সন্মরতয় িীয়লিস্র এমবগারল ু ৩২-১৭
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রেততমরহমি রেশ্ববতামুখ
িতুল ভু িেল কল্পতরুো
শ্রীতবিরিরস সকবলষ্ট পবড িুর ির পমার সুে
িরত স্বয়ংভু ে অ োি
স্পরত রেবডৌিি মডর শরি ম
ন্মথকু মািরিরুদ্ধবিমগীয়রল সুমংগলে ৩২-১৯

ভেেিরি িেবপাত পুণয়
শ্রেণ কীতি পা েিরুহ
ভেি িারেকিারগ ভিকি তারিসুে রেডব
প্রেহমারুতব ে পিবমা
ত্সে রেবশষ রিিংতি মহা
প্রেহ ং রি পকাডরল ভগেত্ভক্ত সংতরতবগ ৩২-২০
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om

িিিিুদ্ধরিসুবেবিিুত রিি
িিকিিুমত রল স্বয়ংভু ে
মিুরেরিং রল পডব সুকুমািকিবিালুবময়রল
িিরি শতরূপা রিতংরেরি
মিোিি কায় রল রেড িু
র ি িরমসুবেিু এমবগ পকাডু সংমংগলেবিারল ু ৩২-২১
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িিি িািায়ণি হরি কৃ
ষ্ণি পবড পুরুষাথ পতি রল
তিরণ শরশ শতরূপরিবগ সমবিরিরস পারপগল
রিিয়ব ালু পিবলবগারলরস সজ্জি
পিিরেয়িু পারলসুে ঔ ংু
েি সলহু সলবহম্ম রেডব বল পিমকরুণ রল ৩২-২২
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মিুরেবিারি মবিাি ঈবিা
রি মথি সময় লুর রস পিবি
কু িিিােল্লভি মস্তক মংর ির পমবিে
রেিু তোংরি পবয়ািয়ুগলবক
মিুপিং বলিগবলন্মি
রিপ েংর বপিিুর িংতস্তাপ পরিহরিসু ৩২-২৩
শ্রীেিরুহাংেকি পিত্রগ
পলবে মবিবয়রিরস সুিিরিবগ ক
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িােলেিেীে পতির ময়ূখ রেস্তরিপ
আ রেেস্বাি এংব রিসুে
রে ভােসুেহরিবশগলরল পকাড
লী েসুংিবিবয়ালু রেপরিতিবিাডবি সু জ্ঝ্নিয়াি ৩২-২৪
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পলাকমাবতয় পবড ু িী িগ
প ক পাত্ররিরগত্ত কািণ
শ্রীকু মারি সবমত পিবলরস রিন্ন মংর ির
আ কমলভেমুখরু রেডব প
িাবকিুত রিংর হবিা গুণি
ত্নাকিবি েরিসললবে পকাডু এমবগ সন্মিে ৩২-২৫
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ফবণবয়ালুপ্পুে রতলক তুলসী
মরণগণাংরিত কংঠ কি রল
ক্বরণত েীণাসুস্বির েহু তালগরতগলরল
প্রণেপ্ররতপা য়ি গুণংগল
কু রণকু রণ ু অরতসংভ্রমর গা
য়িে মাডু ে প েঋরষ িাি রিগরভিরমবপ ৩২-২৬
আ সিস্বতী তীি রল রে
বন্নসলা মুরিগল িুরডবগ িল
িাসি মবহশািু য়তি পলাকংগরলবগ পপারগ
তা সকল গুণগল রেিারিরস
ু
পকশেবি পিম েবেং প
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প রশরস ভইগুমুরিপ পকাডবলমগরখল পুরুষাথ ৩২-২৭
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রেসরুহাংেকিা পজ্ঝ্নিয়য়রল সুম
িসমুখিু তাবিরিরস িািা
িসগলুল্ল হরেস্সুগলিেিেরিবগারয় ীে
েসুকুলারিপ য় জ্ঝ্নিয় পুরুষি
অসমেল রূপংগরলবগ েং
র সুবে জ্ঝ্নিয়াি য়শস্সু রেব য় সুেুরদ্ধ পকাডবলমবগ ৩২-২৮
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তাতিপ্পবণরয়ং িী প্র
খয়ারতয়ুল্লিেত্তু মক্কল
প্রীরতরয়ং রল পবড েিেরিরগত্তু মরন্নসুে
েীরতবহাত্রি সমবলরিসুে প্র
সূরত িিরি ত্ব ংরি কমলবক
িা তুরতরস তবলোগুবে এম্ম কু ু ংে সলহুেু ু ৩২-২৯

w

w

শতিৃরতয় সুতিীেরুরল
প্ররতম সুতবপারিরিগলুপিা
রিতি সুসমারিবয়াবলারলরস মূবলাকব াবলা পমবিে
ব্ররতেি মিীিয়রত্র পুলহা
ক্রতু েরসষ্ঠ পুলস্তয়
বেেস্বতিু রেশ্বারমত্র িংরগিিংরিবগিগুবেিু ৩২-৩০
িা শার তয়বিালু পমা রলগ
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মািরিরিগবলরিসুে রেষ্ব
পেি িিপ গিািিরিবগ স
মািবিংভমত্ত ু পশষ শতি প েগণ
কািরমসুবেিু রেডব রমথয়া
জ্ঝ্নিয়াি কবল ু সুবোিরেত্তু স
ািুিাগ বলমবগ পরিপারলসরল সংপ ে ৩২-৩২
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িা রমত্র প্রেহ মারিরি
য়া প্রােরহ রিিঋরত রিিি গুরুমরহবল তাি
ঈ র বেৌকসিিু র িারি
েয়ারিয়ুপ লেরল ু রেেুিরি
গা ির পকাডলরখল মংগলো কাল রল ৩২-৩১

w

w

w

.y

ভূ ত মারুতোংতিরভমা
িী তপরস্ব মিীরি মুরি পুরু
হূ তিং ি পা মারি িয়ংতবিমবগারল ু
কাতিে পুরিসব রেষয়র
েীতভয়ি প াব্জ রল রে
পিীত েুরদ্ধয়িীয়ব স া পারলসরল এম্ম. ৩২-৩৩
কু লঋরষগবলংভত্তু বহহয়
রিবলয় কংপিমগ পৃথু মং
গল পিীইত িহুষ িারভ য়য়ারত শরশরেং ু
েরল পমা লু সবপ্তংদ্ররিেরিবগ
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করলত কমি র রেিবিংেরু
উরল একা শ মিুগলু উিথয় িয়েি মুখ ৩২-৩৪

a.
c

om

ওর সুে গুরুগলবি িরি ু স
পহা িরিগুপব রশরস ম
হ ার কািণ সেগুণ সংপূণ হরিবয়ং ু
োর সুে ত্বত্পরতয় পতাবিং
া িুি পেসবগাললু িং
ভর শ্রী িাঅণ পতারিরস প্রহ্লা সলবহম্ম ৩২-৩৫

w

w

.y
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gm

শতসংবকতুল্ল রপ্রয়
ব্রত ভিত মাংিাত পুণয়া
রশ্রতরু িয় রেিয়ার গলু গংিেবিং ু িি
হুতেহি পােক সিাতি
রপতৃ গবলল্বরু রিত্রগুপ্তরু
প্ররতর ির পারলসরল তম্মেবিং ু এমবগারল ু ৩২-৩৬

w

োসোলয় রশরল্প রেমল ি
লাশয়গবলালু িরমপ ঊেরশ
পভশ িরেগল রিপুগবলরিসুে িাহুবকতুগলু
শ্রীশপ পংথাি িূমা
িীশ র রেিরু কমিরিবগ স
া সমাি র বেৌকসরু পকাডবলমবগ মংগলে ৩২-৩৭
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য়ু ির শামল সং জ্ঝ্নিয় পিারহরণ
ঘিপ পিিয়ারিরুদ্ধি
েরিবত ব্রহ্মাংডারভমারি রেিা ব রেয়ি
পিবিবে িা িলরেংব প ো
িি মরহবল স্বাহাখয়িাবলা
িবি পকাডরল রিরেঘ্নর ং ভগেদ্গুণংগলরল ৩২-৩৮

ou
si

gm

a.
c

om

রেরিরপতি পা াংেুিগরলবগ
মিুপিং র রেিারিপামল
উ কগরলবগ স ারভমারিয়ু এংব রিরসবকাংে
েুিবগ িা েংর সুবে সবন্মা
র রিিংতি ওরল ু এমবগ
অভু য় য় পারলসবলং ু পিবমাত্সহ লিুর ির ৩২-৩৯

w

w

w

.y

শ্রী রেরিংিা য়ি মিবক রিলু
কােকালকু িিিিরহতি
তাবোরলরস মগবিং ু মুরিরস লীবলগল পিাল্প
প েরকবগ েংর বপ য়বশা া
প রেগািরমসুবেিু রেডব কৃ
পােবলাকির ং সলুহুেুব ম্ম সংতরতয় ৩২-৪০
পামিিিু পরেত্রমগসুে
শ্রী মুকুং ি রেমল মংগল
িামগরলগরভমারিয়া উষাখয় প রেয়রু
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gm

a.
c

েিরিেসবি েিারদ্র রিিয়
স্তি রেিারিবত পিতিাবি
তি রেিািবক গংি িস রূপার গুণ েপুবষ
মুরিকু বলাত্তম কশয়পি রিি
তিুবি রিিগািরমবপ এন্নে
গুণগবলরণসব পারলপু ু পিমাত্মিিাংরগ ৩২-৪২

om

ভূ রমবয়ালগুল্লরখল সজ্জি
িাময়ার গলরল ু সলহরল
আ মরুতি মবিয় বে য়িিমরণপ্ররতর ির ৩২-৪১

w

w

w

.y

ou
si

পুরু বলািি রিন্ন কবিা
রদ িলু প্রারথবস প েবতগলু
ত্তিে লারলরস তং েিাহরূপ তািারগ
িিরণ িিরি ত্বত্প াব্জবক
এিরগ রেমন্নসুবেিু পা
স্পরুষ পমা লা রখল প াষগবলরণসর রু এং ু ৩২-৪৩

হরিগুরুগলরিস পাপা
ত্মিি রশইসবলাসুগ শমি
ু লগলীে রিিংতিেু রেডব
শিবিরিরস ষ্ফ
তিরণিং ি রিন্ন পা াং
েুরুহগরলগািরমবপ েহু ু
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স্তিভোণে মরিিাব ন্নিুদ্ধরিসবেকু ৩২-৪৪

w

.y
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si

gm

a.
c

রিরিোসি পিম কারু
ণয়ারিোসিািবিরিপ কৃ
শািুিরু সহস্রবষাডশশতরু শ্রীকৃ ষ্ণ
মারিরিয়বিপ্পত্তু য়ুক্তরু
ািেরু মূেত্তু িািণ
িািিামিপ্সিরু গংিেরিবগ িরমবপ ৩২-৪৬

om

রিিরতশয় সু জ্ঝ্নিয়াি পূেক
রেিরিসুে রিষ্কাম কমগ
লরিতু তত্তত্কল রল তজ্জিয়ফলিসে
হরিয় পিম লুরণরস েহুিী
েরিবগ কমপবিরিপ গুরু পুষ
কিিু সরত্ক্রয়ংগলরল রিরেঘ্নবতয়বকাডরল ৩২-৪৫

w

w

আ য়মুবিবয়ালু সা ির
কাতয়য়িী ব্রত িরিরস পকলরু
িায়ুিবি পরতবয়রিরস পকলেরু িািতি রল্ল
োয়ুরপতবিারলরস রু ঈেবগ
পতায়সিসি পা কমলবক
িা পয়িগুবে মবিািথংগল সরলসলিুর িেু ৩২-৪৭
রকন্নিরু গুহয়করু িাঅস
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পন্নগরু রপতৃ গলু রসদ্ধরু
সন্নুতািািিরু সমরিেিমি পয়ারিিরু
ইরন্নেি গণবেংতু েরিস
পলন্নলবে করুণ রল পিমা
পন্নিরিবগ পকাডরল সন্মু সুপ্রতাপেিু ৩২-৪৮

ou
si

gm

a.
c

om

িূরু মুরিগলুরল ু পমলণ
িূরু পকার তবপািিি পা
ািরেং বক মুরগবে কিগলিুদ্ধরিসবলং ু
মূরু সপ্ত শতােয়ি পতাবি
ী ঋরষগরলগািংতি রলহ
ভূ রি রপতৃ গলু পকাডরল এমবগ স া সুমংগলে৩২-৪৯

w

w

w

.y

পােিবক পােিবিরিসুে ি
মারেবিা ি গুণগণংগল
সােিাি বলক মািসিারগ সুস্বির
আ রেেুিপরত সবভবয়ালবগ িা
িারেলাসর পারড সুরখসুে
প েগংিেরু পকাডরল এমগরখল পুরুষাথ ৩২-৫০
ভু েি পােিবিরিপ লকু মী
িেি মংগল র েয়িাম
স্তেিমগে মিুষয়গংিেরিবগ েংর সুে
প্রেি ভূ ভু িরুরল ু মিয়ম
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কু েলয়পবিংব রিরসবকাংেি
র েসর েসংগলরল পিবিবেিু কিণ শুরদ্ধয়রল ৩২-৫১

a.
c

om

শ্রী মুকুং ি মূরতগল পসৌ
ারমরিবোল হৃ য়োরিি
পেয়াম মংডল মিয় রল কাণুতরল পমার সুে
আ মািুবষয়াত্তমি প য়ুগ
তামিসগরলবগিগুবে স া
কারমতাথগরলত্তু সলহরল প্রণতিিতরতয় ৩২-৫২

w

w

.y

ou
si

gm

ঈ মহীমংডলব ারলহ গুরু
শ্রীম ািায়ি মতািুগ
িা মহা বেষ্ণেি রেষ্ণু পা াব্দ মিুকিি
পস্তামকািরমসুবেিেিেি
িামগল পপলললবে েহুরেি
য়াম য়ামংগলরল পোরিসবলিবগ সন্মরতয় ৩২-৫৩

w

মািিয়য়ি করুণপািা
োি মুখয় সুপাত্রবিরিপ স
পিারুহাসি োরণ ঋবদ্রংদ্রার সুিরিকি
তািতময়ত্মক সুপ য়গ
লারু পরঠসুেিা িিরিবগ ি
মািমণ পূমিসলীরপ্সত সেকাল রল ৩২-৫৪
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w

w

w

.y
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gm

a.
c

িয় িয়তু রত্রিগরিলঅণ
িয়িয়তু িগব ক কািণ
িয়িয়তু িািকীিমণ রিগতিিামিণ
িয়িয়তু িান্হরে িিক িয়
িয়তু ব তয়কু লাংতক ভো
ময়হি িগন্নাথরেট্ঠল পারহমাং সতত ৩২-৫৬

om

মূরু কালংগলরল তুরতবস শ
িীি োক্মি শুরদ্ধ মাল্পু ু
ূিমগসুেু রখল পাপসমূহ প্ররতর িেু
পিািভয় িািভয় িক্র ি
মূি শস্ত্র িলারি ভূ ত ম
পহািগ জ্বি িিকভয় সংভরেসব ংব ং ু ৩২-৫৫
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