হৰিকথামৃথসাি
ৰিঘ্নেশ্িিঘ্নতাত্ৰ সংৰি
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gm

a.
c

শ্ৰীশিংৰি সঘ্নিাজভৃ ংগ ম
পহশসংভি মন্মিঘ্ন ালু প্ৰ
কাৰশসিুৰ ি প্ৰাৰথসুঘ্নি পপ্ৰমাৰিশয়ৰ ং
িী সলহু সজ্জিি পি
িয়াস কৰুণাপাত্ৰ মহ া
কাশপৰি কৰুণালু ককৰপৰিঘ্ন ম্মিুদ্ধৰিসু ২৮-০১

om

হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুঘ্নি
পিম ভগিধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু

w

w

w
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এক ংি ইঘ্নভংদ্ৰমুখ চা
মীকিকৃ ি ভূ ষণাংগ কৃ
পা কটাঅৰ পিািু ৰিজ্ঝ্নিয়াৰপসুঘ্নিৰিৰিঘ্নিং ু
পিাকিীয়ি িুৰিসুৰিপ্প ৰি
পিৰকগল সহিাস সুখগল
িী কৰুৰণসুৱুঘ্ন মঘ্নগ সংিি পিমকৰুণালু ২৮-০২
ৰিেিাজঘ্নি ৰু িষয়ঘ্ন ালু
মগ্নিাৰগহ মিৱু মহঘ্ন া
ষেংৰি সঘ্নিাজয়ুগলৰ ভৰিপূিকৰ
লগ্নিাগৰল ৰিিয় িিক ভ
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য়াৰগ্নগৰলগািংঘ্নজ গুৰুিি
ভগ্নগগঘ্নসন্নিগুণগলিু প্ৰৰিৰ িস ৰি ২৮-০৩

a.
c

om

িিপ ৰিশ্িঘ্নেি কি য়া
ৰশ্িৰিগৰলঘ্নগ সৰিঘ্নয়ৰিপ ষণ্মুখ
িিুজ পশষশিস্থ প ঘ্নিাত্তম্ম ৰিয়দ্গংগা
ৰিিুি ৰিঘ্নশ্িাপাসকঘ্নি স
ন্মিৰ ৰিজ্ঝ্নিয়াৰপসুঘ্নি লকু মী
িৰিঘ্নিয়িসি ভৰিজ্ঝ্নিয়ািি পকাট্টু সলুহুৱু ু ২৮-০৪
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w
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চাৰুঘ্ন ষ্ণাহ্িয়ঘ্নিৰিৰস অি
িাি মাৰিঘ্ন ৰুৰিণীয়ৰল
পগৌৰিয়িসি িিৰ উদ্ধটিা িাঅসি
পশৌৰিয়াজ্ঝ্নিয়ৰ সংহৰিৰস ভূ
ভািৰিলুৰহ কৰুৰণ ত্িত্পা
ািৰিং ঘ্নক িৰমঘ্নপ কৰুৰণপুঘ্ন মঘ্নগ সন্মৰিয় ২৮-০৫

w

শূপকণদ্িয় ৰিিাৰজি কং
পশি উৰ িাকসৰন্নভ
সপিি কৰটসূত্ৰ কিকৃ িগাত্ৰ সুচৰিত্ৰ
স্িৰপিাংকু শ পাশকি খল
ভংজি কমসাইগ
িপকিু িীিাৰগ িৃ ৰিয় পৰিসু সজ্জিি ২৮-০৬
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a.
c

শ্ৰীশিৰিৰিমল সুিাভী
প শিৰস্থি িি গংিা
ৰিঘ্নশাৰভিগাত্ৰ পলাকপৰিত্ৰ সুিৰমত্ৰ
মূষকসুিিিহি প্ৰাণা
পিশয়ুি প্ৰখয়াি প্ৰভু পূ
কিসু ভিৰু পবৰিৰ ষ্টাথগল প্ৰৰি ৰ িৰ ২৮-০৮

om

পখশ পিম সুভৰিপূিক
িয়াসকৃ ি গ্ৰংথগলিৰিিু প্ৰ
য়াসৰিিঘ্ন বঘ্নি ু ৰিতৰিৰসঘ্ন ঘ্নয়া পলাকঘ্ন ালু
পাশপাৰণঘ্নয় প্ৰাৰথসুঘ্নিিুপ
প ৰশঘ্নসিগ িথগল কৰু
ণাসমুদ্ৰ কৃ পাকটাঅৰ পিািু ি প্ৰৰিৰ িৰ ২৮-০৭

w

w

w
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শংকিাত্মজ ক িয়ৰিগৰি ভ
য়ংকিগৰিগলীয় পলাসুগ
সংকট চিুৰথগঘ্নিৰিৰস অৰহিাথগল পকাট্টু
মংকু গল পমাৰহসুঘ্নি চক্ৰ
িাংৰকিি ৰ িৰ িৰ ত্িত্প
পংকজগৰলঘ্নগ ৰবগন্নসুঘ্নিিু পাৰলপু ু এম্ম ২৮-০৯
ৰসদ্ধ ৰি য়ািিগণ সমা
িািয় চিণসঘ্নিাজ সিসু
ৰসৰদ্ধ ায়ক শীিৰ ং পাৰলপু ু ৰবন্নপি
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gm

a.
c

িিিাসদ্িয় ৰিভূ ষণ
উৰি লাৰলসু পিমভগি
দ্ভিিি ভিয়াত্ম ভাগিিাৰ শাস্ত্ৰ ৰল
সিিাগৰল মিৱু ৰিষয়
ৰিিৰি পাৰলসু ৰিধ্িিািয় ৰি
মুিঘ্নিংঘ্ন ৰিঘ্নসন্ন ভিভয়ৰ ং লিু িু ৰ ২৮-১১

om

বুৰদ্ধ ৰি য় জ্ঝ্নিয়াি বল পৰি
শুদ্ধ ভৰি ৰিিৰি ৰিৰুিি
ি য়ি স্মৃৰিলীঘ্নলগল সুতিি ি ি ৰল ২৮-১০

w

w

w
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শুক্ৰ ৰশষয়ি সংহৰিপু ঘ্নক
শক্ৰ ৰিন্নিু পূৰজৰস িু উ
ৰুক্ৰমশ্ৰীিামচংদ্ৰিু পসিুমুখ ৰি
চক্ৰিৰিপ িমিাজিু
চক্ৰপাৰণয় িুৰিঘ্নগ ভৰজৰস
িক্ৰিুংিঘ্নি ৰিঘ্নন্নাঘ্নলংিুঘ্নটা ঈশিুগ্ৰহৱু ২৮-১২
পকৌিঘ্নিংদ্ৰিু ৰিন্ন ভৰজস
কািণৰ ৰিজকু ল সৰহি সং
হাি ঐৰ গুৰুিি িৃঘ্নকা িি গঘ্ন ৰয়ং
িািকাংিকিিুজ এন্ন
শিীিঘ্ন ালু িীৰিংিু িম
পপ্ৰিকিু িীিাৰগ সংগিঘ্নসন্ন কৰুণ ৰল ২৮-১৩
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om

একৰিংশৰি পমা ক ৰপ্ৰয়
মূকিিু িাৰিগল মাঘ্নে কৃ
পাকঘ্নিশ কৃ িজ্ঝ্নিয় কাম কাঘ্নয়া ককৰপৰি ু
পলখকাগ্ৰৰণ মন্মি ু
িয়াকু লি পৰিহৰিসু য়ৰ ৰপ
িাৰক ভায়া িিুজ মৃদ্ভি প্ৰাৰথসুঘ্নি ৰিন্ন ২৮-১৪
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ৰিিয় মংগল চৰিি জগ ু
ত্পৰত্তৰস্থৰি লয় ৰিয়মি জ্ঝ্নিয়া
িত্ৰয়প বংিঘ্নমাচক সুমিসাসুি
ৰচত্তিৃৰত্তগলংঘ্নি িঘ্নিি প্ৰ
মত্তিি সুহৃজ্জিািি
ৰিিয় ৰল পিঘ্নিঘ্নিঘ্নি ু সুৰখসুি ভাগয় কৰুৰণপু ু ২৮-১৫

w
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w

পংচঘ্নভ জ্ঝ্নিয়ািিৰুপু ৰি
ৰিংৰচজিকি পিাৰু মি ৰল
িাংৰিিপ্ৰ ওলুঘ্নমৰয়ং ৰল াসঘ্নিং ৰি ু
পংচিক্ত্ৰি িিয় ভিঘ্ন ালু
িংৰচসঘ্ন সংগিসু ৰিষয়ৰ
সংচৰি ং ৰল মািু মিাৰ কিণগল ২৮-১৬
এিু পবিু ৱুৰ ি ৰিন্ন কু
পয়াৰিগলু বিলংঘ্নজ লকু মী
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প্ৰাণপৰি িঘ্নত্িশৰিংঘ্ন ািগূৰি গুণকায়
িাঘ্নি মািু িঘ্নিংব ঈ সু
জ্ঝ্নিয়ািিঘ্নি কৰুৰণসুৱুঘ্ন মঘ্নগ ম
হািুভাি মুহুমুহুুঃ প্ৰাৰথসুঘ্নিৰিৰিঘ্নিং ু ২৮-১৭
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িঘ্নমা িঘ্নমা গুৰুিয় ৰিবুঘ্নিা
ত্তম ৰিিৰজিৰিদ্ৰ কে
দ্ৰুমঘ্নিৰিঘ্নপ ভজকৰিঘ্নগ বহুগুণভৰিি শুভচৰিি
উঘ্নময় িং ি পৰিহৰিস
হংমমঘ্নি বুদ্ধয়াৰ ং ৰদ্ৰয়গলা
ক্ৰৰমৰস ৰণসুিৰলহৱু ভিঘ্ন ালগাি কাল ৰল ২৮-১৮
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w
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জয়জয়িু ৰিঘ্নেশ িাপ
ত্ৰয়ৰিিাশি ৰিশ্িমংগল
জয়জয়িু ৰি য়াপ্ৰ ায়ক িীিভয়ঘ্নশাক
জয়জয়িু চািাংগ কৰুণা
িয়িৰ ং ৰল পিাৰি জিুমা
ময় মৃৰিগলিু পৰিহৰিসু ভিৰিঘ্নগ ভিঘ্ন ালঘ্নগ ২৮-১৯
কিু কৰুৰণ িীঘ্নিং ৰি ু পহ
পিািল িৰমসুঘ্নি ৰিন্নৰিঘ্নগ পবং
ৰবিঘ্ন পাৰলসু পিম কৰুণাৰসংিু এংঘ্ন ং ু
িিু িিু ঘ্নি বৰুৰিপ্প ৰিেি
িঘ্নি ু ভগিন্নাম কীিঘ্নি

6

িুৰি ু িুৰিঘ্নসংৰিং প্ৰৰি ৰ িস ৰল মঘ্নিয় ঘ্নল ২৮-২০
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w
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একৰিংশৰি প গঘ্নলৰিসুি
পকাকি িিমাৰলঘ্নকয় কম
িাৰকিিয়াংিগি শ্ৰীপ্ৰাণপৰিঘ্নয়ৰিপ
শ্ৰীকিজগন্নাথৰিট্ঠল
স্িীকৰিৰস স্িগাপিগৰ
িা পকািু ি পসৌখয়গল ভিৰিগাি কাল ৰল ২৮-২১
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