হৰিকথামৃথসাি
বৃহত্তািতময় সংৰি
হৰিকথামৃথসাি
সকল দুৰিত ৰিৱািণ সংৰি
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হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱৱ
পিম ভগৱধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু
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শ্ৰীলকু ৰমৱল্লভৱগ সম কৰুণালুগল িা কাৱণৱিৰল্ল
কু ৱেলিৱৰিৱগ পমৰি পকাত্তিু সকল সম্পিৱ
পকৰলিাক্ষণ ৱস্থ্ৰগল পাম্োৰলৰগথ্থিু
ধিথয়িুিিৱ সীৰল সম্ম্থৰসিিু প্ৰঃলািি কৃ পাসাম্ৰ ২২-১
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পিৱ শমাঃৱয় কু তুম্বৱক জীৱৱিাপায়ৱিু
কাণৱক পিৱৱিৱ শিণয় িৰক্ষসু িৰক্ষৱসৱি পকৰল
থাৱিাৰলিু পাৰলৰসৱি পসৌখ্য় কৃ পাৱৱলাকিৰিম্ি
ঈথি পসৰৱসৱি পসৌখ্য়গল বয়সুৱিল্প মািৱৰু ২২-২
শ্ৰীৰিৱাসি পপাল্ৱ কৰুৰণগি ৰলিৰলিজাম্দৱিালু
কাৱণ প্ৰৱীণিািৱিিৰস পিাল্পুিু শ্ৰুৰথ পুিাণৱিালু
ধ্ৰূণৰভষ্মকৃ পাৰিগলু কু ৰুৱসৱিৱয়ালৰগিলৱগুণগ
পলিু পিাদৱি পাৰলৰসি পিমাথ্ম পিগৰথয় ২২-৩
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ৰেম্দৰৱক্ৰম েক্ৰসম্খ্ৱৱথাম্দমাি িৃপালৰগথ্থিু
ভাম্দকািক ভীমি মৃিাভিণগৰলৱগাৰলি
মৱম্দৱয়াৱদিাকাশিাজি পহম্দৰথয় িুৰদ পকৰল মগৰলৱগ
গম্দৱিৰিৰসি গহি মৰহম গিাব্জঢি পাৰণ ২২-৪
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পগৌথমি ৰিজপৰথ্িয়িু পুৰুহূ থম্িৰিৱি কায়্িু
ৱৃৰি ঘাৰথৰসি পাপৱিু িাল্কু ৰৱভাগ মাৰদিিু
শাথকু ম্ভাথ্মক ৰকিীতৱ ধকথৱৰি কৱধ্িায়্ি
ইম্ৰািাৰথ ভাৰগল কায়্ি ভক্থৱথ্ৱি স্থ্ৱীকৰিৰস ২২-৫
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িািিম্িৱ্ৰজি স্থ্ৰীয়ি জািকমৱক ওৰলি অজসুকু
মািৱিৰিৰসি িম্িৱগাপৱগ িৰলিভভৱজিক
ধৱিৱৰজথ ধিথয়িিু সম্হাি মাৰদি ৰৱপগমি
পপগৱলৰিিিু পগাপালকি ৱৃম্িাৱিৱিাৰলম্িু ২২-৬
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শ্ৰীকিাৰেত পািপল্লৱ পগাকু লি পগাল্লৰথয়
পিাৰলৰসি পাকশাসিপূজয় পগাৱগাৱথ্সাগল কায়্ি
ওকৰিৰস কু ৰুপৰথয় পভাজি স্থ্ৱীকৰিৰসিিু ৰৱিুিৱিৌথণ
ভাকু ৰলকিম্িিৰল পথাৰিি ভক্থৱথ্সলিু ২২-৭
পুৰৱিৰিৰসি পগাৰপৱিৰৱৱগ ভথৃৱৱৰিৰসি ৱজি
িাৰিয় ৰুৰক্থ লাৰলৰস পৱথৱ পিগৰহি কৃ পাসাম্ৰা
শথ্ৰুথাপিয়জ্ঝ্নিয় পুৰুষি পুৰৰয়ি থম্িাল্ি
ৰৰজগধ্ঢাৰ মম্গলগাৰ পিমপৰৱৰ সুিৰমৰ ২২-৮
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ৰিৰৱৰিম্োিয়মিিুথ িািাৱথািৱ মাৰদ সলৰহি
পিৱৱথগলিু ঋৰষগলিু ৰক্ষৰথপিিু মািৱি
পসৱৱগল ধকৱকাম্দু ফলগল িীৱ ৰিথয়ািম্িময়
সুগ্ৰীৱঢ্ৰৱ
ু ৱমািলাি ভক্থৰগথ্থ পুৰুশাঠ ২২-১০
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ৰূপিামৰৱহীি গগাৱিাৰপথ সুিামিৰল কৱিৰসি
ৱয়াপক পৰিৱেন্ন ৰূপৰি পথাি পলাকৰিৱগ
ধ্ৱাপিাম্থয়ৰি ধিথয়িু সম্থাপৱগাৰলসুৱৱৱিম্িু
পৱৱথধ্ৱীপমৰম্িিিৱথৰিৰস সলুৰহিিু থন্নৱি ২২-৯
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িুষ্তিািৱহিণ সৱৱাথ্কৃ শ্তসধ্গুণভৰিথ
ভক্থাভীশ্তিায়ক ভয়ৰৱিাশক ৰৱগথভয়ৱশাক
িশ্তথুৰষ্তগৰলল্ল সৃষ্তয়ািয়ষ্তকথৰিগাৱ কালৰি
হৃষ্তিাগুৱ স্মিৱণমাৰৰি হ্ৰধ্ু গুহাৱাৰস ২২-১১
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ৰহৱম্ি প্ৰলৱয়ািকৰি থাৱৱিকাম্িিৰম্জৰস কায়্ি
থৱলৱয়ালু ভাৱম্িাৱিয় ৰপথ্থৱৱগাৰলি পৰিয়ম্কপিৰৱথ্থ
ৱৰম্িৰসি ৱৃম্িািকি সধ্ৱৃম্িকু ৰণৰসি সুৱঢয়
কৰুিা ৰসম্িু কমলাকাম্থ বহুৰিৰিম্থ জয়ৱম্থ ২২-১২
সথয়সম্কল্পািুসাি প্ৰৱৰথসুৱ প্ৰভু থিৱগ
থাৱি ভ্ৰুথয়ৱিৰিসুৱ পভাক্থৃৱভাগয়পিাঠ
পিালৰগধ্িু থথ্ৱিাঃৱয়িাৰগ থপক থৃৰথথপৰদসুৱ
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থথ্ৱপৰথগল মথ্থিািসুিিৱগ অসমীেীিফলৱীৱ ২২-১৩
ৰবৱত্তগল পিৱৰিম্িলাগৰল পহাৰত্তৱগাসুগৱািদাগৰল
পকত্তৱিাগপ্ৰয়ুক্থৱাগৰল অণকৰিৱম্িাৱে
ৰিত্তুৰসৰিৰিম বাৱয়্িৱিিু হৰি ৰৱট্টলা সলৱহৱম্িিলু
ধকৱগাত্তু কাৱ কৃ পালু সম্থথ থন্ন ভকু থিিু ২২-১৪
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ঈ ৱসুম্ঢৱিৱয়ালৱগ শ্ৰীভূ ৱিৰৱয়িসি সুগুণ
কমগলাৱ বৱগৰয়ম্িািদািগৰল কীৰথিসুৱ িিি
কাৱ কমলিলায়থাক্ষ কৃ পাৱৱলাকিৰিম্ি
কৰপসুগ্ৰীৱৱগাৰলদম্িৰল ওৰলিৰভলাৱষ পূম্িপ ২২-১৫
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পেথিাম্থয়াৰম লৰিিাঠ কমগলিুসৰিৰস
জৰিৱথাঠ ৰৱৱণা অম্ব শ্ৰুৰথপ্ৰৰথপািয়িৱোদৱি
জাথিাগুৱ জন্মিৰহথা কূ ৰথিম্িি ভক্থৰিম্িা
হূ থিাৰগ মৱিািঠৱ পবৰদৰসৱকালিীৱ ২২-১৬

w

িৃষথু এৰিসুৱ মিুজৱিালু সুি ঋষভৰিৰম্ৰয়গৱলালু
থথ্থৰধ্ৱষয়গল বুৰম্জসুৱ পহাথাঃৱয়িু থািাৰগ
মৃষিৰহথ পৱিৱিালু ঋথসথু পপসৰিৰিম্িৰল কৱিসুথ
জগস্প্ৰসৰৱথ ৰিিম্থিৰি সম্ম্থসুৱিু ভকু থিিিু ২২-১৭
অব্জভৱৰপথ জলঢিাৰৰৱয়ালব্জ পগাজাৰৰজৱিৰিৰস
জলিুব্বৱলয়ু পীয়ূষিৱৱি শ্ৰীশশাম্কৱিালু
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কব্বুকিৰললথাথৃণদ্ৰুমধ্হব্বুৱগয় মাদুৰথহ
পগাজিু ইব্বৱগ প্ৰথীক মৰণমৃগ সৃৰজপিৰৰজিু ২২-১৮
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শ্ৰুৰথৰৱিুথ সৱৰিৰল ভািৰথিমণৱিালৰগধ্িু
থা শুৰেষথুৱৱৰিৰস জদৱেথিিিু পৰৱৰমাৰদৰথহ
অথুলমৰহমািম্থৰূপা েু য়থৱিৰিৰস ৰেৱধ্িহৱিালু
প্ৰাকৃ থপুৰুষিম্িিৰল িািাৱেৱষ্তগল মাল্প ২২-১৯
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অৰথৰঠৱয়ৰিসুৱিন্নময় ভািৰথিমণৱিালু প্ৰাণময়
প্ৰাকৃ থ ৰৱষয় ৰেম্থৱিয় মাৰদসুৱিু মৱিাময়িু
য়থি ৰৱজ্ঝ্নিয়ািময় বিলি জথিমাৰদৰস আথ্মজায়া
সুথি সম্গৰি সুখ্ৱিীৱািম্িময়ৱিৰিৰস ২২-২০
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ইৰিথু ৰূপাথ্মৰিৱগ পিাষগ পলৰিথু বপ্পুৱু পপৰলম্ি
ব্াঃমণকু ৱলাথ্থমিািৱৰু ৰিষ্কপতবুৰধ্ঢয়ৰল
গুণৰিয়ামক থথ্থিাঃৱয় পিৰিৰস কায়ৱ মাল্প
পিৱিৱিৱিি মাৰৰি পিাষিাৰশগৱলল্ল পকদুৰথহৱু ২২-২১
কু স্থ্ঠৱিৰিসুৱ ভূ ৰমৱয়ালু আৱস্থ্ঠৱিৰিসুৱ ৰিগ্ৱলয়ৱিালু
খ্স্থ্ঠৱিৰিপাকাশৱিালু ওৱব্বব্বৱিালৰগধ্িু
ৱয়স্থৱিৰিসুৱ সৱৱিালৱগ সমস্থৱিৰিসুৱ বৰলয়ৰলধ্িু
উপস্থ্ঠৱিৰিপ ৰৱৱশাঢি ৰৱশুধ্ঢাথ্ম পলাকৱিালু ২২-২২
জ্ঝ্নিয়ািিিু এৱম্িৰিপ শাস্থ্ৰৰি মািিিু এৱম্িৰিপ

5

ৱসিৰি িািশীলসু বুৰধ্ঢৱয়ালগৱিািয়ৱিৰিসুৱিু
ধৱিৱথয়ৱৰূপ থথ্থথ স্থ্ঠািিৰল থথ্থ্থ্স্থ্ৱ
ভাৱগলািুসাি েৰিৱৰগল মাদুথৱল পিৱলৰসপ্প ২২-২৩
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গ্ৰামপৱিালাগ্ৰৰণৱয়ৰিসুৱিু গ্ৰামণী এৰিসুৱিু
জিৱিালু গ্ৰামুপগ্ৰামগৱলালৱগ শ্ৰীমািয়ৱিৰিসুৰথপ্প
শ্ৰীমৱিািম থাৱি পয়াগৱক্ষমিামকিাৰগ সলুহুৱ
ঈ মৰহৱম ৰমক্কাি পিৱৰিগুৱে পলাকৱিালু ২২-২৪
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ৰৱজয় সািৰঠৱয়ম্িু গৰুদ ধ্ৱজি মূৰথয় ভৰক্থপূৱক
ভৰজসুৰথপ্প মহাথ্মৰিৱগ সৱৰিৰল ওৰলিু
ৰৱজয়িিু থািাৰগ সলহুৱ ভু জগভূ ষি পূজয়
েিণাম্বুজ ৰৱভূ ৰথি ভু ৱিৱমাহিৰূপ ৰিৱলপ ২২-২৫
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অিৰভমথ কমপ্ৰৱহৱিাল গৰিৰমষাৰি সমস্থেীথি
গণৰৱহুিু থথ্ফলগলুণ্ণৱি সৃৰষ্তসি মুন্ন
ৱৰিৱথৰয়ৱম্িাদগূৰদ কৰুণা ৱিৰঢ ৰিৰমৰস থেথেয়
অিুৰেৱথাৰেথ কমফলগলিুণুথ েৰিসুৱৰু ২২-২৬
ঝল্লৰদয় পিললৱম্থ ভৱসুখ্ থল্লণৱৱগাৰলসুৱুিু
ৰিিয় ৱল্ল সালৱ মাৰদ সক্কৱি পমধ্ি পথিিৱম্থ
ক্ষু ল্লকি কূ দাদিৱল শ্ৰীৱল্লভি সধ্গুণম্গল
বল্লৱি কূ দাৰদ সম্পাৰিসু পিম্পিৱা ২২-২৭
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ঝল্লৰদয় পিললৱম্থ পথাপুিু এল্ল কালৰি ভৱি
পসৌখ্য়ৱু এৰল্ল পপক্কৰু ৰবদৱি পবম্বৰথ্থহুিু জীৱৰিৱগ
এৱল্লৱিম্িৱি ৰবদিু হৰিৰিমালয়ম্িৱৱিয়ৱৱি ভু ৰম্জৰস
বল্লৱি কূ দাৰদ ভৱিু:খ্গলিীদাদু ২২-২৮
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কু ৰত্তৱকায়্িিিত্তু ইত্তুি সুত্তুৱকাত্তুি মুত্তলঘ
ৰহৰত্তত্তু মাল্পুিু ৰৱট্টলুেুৰেষ্ত সজ্জিি
ৰবত্তু থন্নয় পহাৱত্তৱগাসুগ ঠত্তিুণুৰথহ পকত্ত মিুজি
কৰত্ত ওৰয়ৱিমফত্তণৱিাৱলাথ্থৰত্তৰলদুৰথহৰু ২২-২৯

.y

ou
si

gm

জাগু মাদৱি পভাগিাৱসয় িীৰগ পিমিুিাগিৰল
ৱিৱভাৰগশয়িি আগিি পহব্বাৰগলৰল ৰিম্িু
কূ গুথৰল ৰশিভাৰগ কৰুণাসাগিৱি ভৱৱিাগৱভষজ
ধকৱগাৱম্দৱম্িৱি পবগ ওিগুৱ ভাগৱথথিিস ২২-৩০

w

w

w

এিু কৰুণৱৱা থন্নৱিৰল িয়াৰিৰঢৱগ সধ্ভক্থজিিৰথ
হীিকমৱ মাৰদিৰু সৰি স্থ্ৱীকৰিৰস পপাৱিৱ
প্ৰাণৰহম্সক লুঢকৱগ সুজ্ঝ্নিয়াি পাৰলৰস থন্ন মৰহৱম
পুিাণৰূপৰি পপৰলৰসি িঘুসূিু সুেৰিৰ ২২-৩১
মূদমািৱৱিল্ল কালৰি পবৰদৱকাৰম্বৰিৱথম্িু ধিিয়ৰি
পবদিম্িৰি মাদু পুৰুষাঠগল স্থ্ৱপ্নিৰল
িীদুৱৱি ৰিন্ন মলগুণ পকাম্দাৰদ ৰহগ্গুৱ ভাগৱথৱিাদ
িাৰদৱসন্নিু জন্মজিুমগলৰল্ল মৱিয়িৱল ২২-৩২
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েথুি ৰৱঢ পুৰুষাঠৰূপিু েথুিমূথয়থ্ম
কৰিিলু মৰথ্থথি পুৰুষাঠগল বয়সুৱৱিিু বল্লৱৰু
মৰথৰৱহীিৰু অৰহক সুখ্ কাৱৱথৰৱৱিম্িৰিিিুৰিিৰি
গুণপৰথৱয় পমািলািিয়ৱথৱৱথগলৱি ভৰজসুৱৰু ২২-৩৩
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ধ্ৰুৰহণ পমািলািমিগণ সন্মৰহথ সৱপ্ৰাৰণগল
হৃধ্গুহৰিৱাৰস গভীি হৰি সৱাঠপ্ৰিায়কিু
অৰহকপািৰিৰল ৰৱৰহথাৰৱৰহথ কমগলৰিথু
ফলসৰন্নৰহথিাৰগ এল্লৰিৱগ পকাদুৰথপ্প সৱজ্ঝ্নিয় . ২২-৩৪
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ওৱেগািৰু জীৱৱিালু ধৱষময়ৱধ্ৱষাসূৱয়
পেহ মহামৰহমৰগল্ল ৰিৰুপাৰঢক পূৱিৱলাকগলা
ব্ঃমকল্পাম্থিৰল পৱিা গময় শ্ৰীজগন্নঠ
ৰৱটল সুেিীৱিু ৰৰৰৱঢৰিৱগ অৱিৱি ৰিজগৰথয় ২২-৩৫
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