
হৰিকথামৃথসাি 
অণুতািতময় সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱে 
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু 
 
ৰেষু্ণসৱোত্তমিু প্ৰকৃৰত ক 
ৰিষ্টৱলৰিপলািংত গুণ পি 
পমৰষ্ট পেিৰু কৰিৱম োণী ভািৰতগলিম 
ৰেষু্ণোহ ফণীংদ্ৰ মৃিৰিৱগ 
কৃষ্ণমৰহৰিয়িি মৰিেৱিালু 
পেষ্টৱলৰিপল ুজাংবেৰতয়াৱেিবলৰদংদ ২৯-০১ 
 
প্লেগ পন্নগপাৰহভূিণ 
য়েুৰতয়ৰু সম তৱমালৱগ জাং 
বেৰতৰগংতৰল কৰিৱম ইেৰিংৰদংদ্ৰকামৰিৱগ 
অেি প্ৰাণি ুকৰিৱম কামি 
কুেি শৰি িৰত দঅ গুৰু মিু 
প্ৰেহমাৰুত পকািৱতৱয়ৰিসুেিাৰু জিৰিংদ ২৯-০২ 
 
য়ম ৰদোকি িংদ্ৰ মািৰে 
সমৰু পকাণপ প্ৰেহগিমৰু 
দয়ুমৰণৰগংতৰল েৰুণ িীিিুিািদািমিু 
সুমিসাসয় প্ৰসূৰত ভৃগুমুৰি 
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সমৰু িািদগিমিৰি 
প্ৰমুখ ৰেশ্োৰমি ৱেেস্েতিিলগিম ২৯-০৩ 
 
ৰমি তাি ৰিিঋৰত প্ৰেহ 
পৰি প্ৰােৰহ সমৰু ৰেশ্ো 
ৰমিৰগংতৰল পকািৱত ৰেশ্েৱেি গণিাথা 
ৰেত্তপৰত অৰশ্েৰিগলিমৰু 
ৰমি পমাদলাদেৰিৰগংতৰল 
ৰবত্তৰিৱপিু শতস্থ ৰদৰেজি ৱ্য়য়হিামগল ২৯-০৪ 
 
মৰুতৱিাংভত্তৰিক িাল্ে 
পত্তিিু অৰশ্েৰি ৰেৱশ্েৱদেৰু 
এিডিদ ুহৱন্নাংদ ুঋদ্ৰৰু দ্োদশাৰদতয় 
গুৰু ৰপতৃউিয়েষ্টেসুগলু 
ভিত ভািৰত পৃৰৱে ঋভুৱেং 
দৰিৱুৰদেিিু পসামিসপািাহিহুৱদংদ ু২৯-০৫ 
 
ঈ ৰদৱেৌকসৱিালৱগ উক্তৰু 
ঐদৰিকদশ উৰলদ এংভ 
ৱত্তদ ুপশিৰিৱগৱণৱয়ৰিসুেৰু িিপ ৰেিায়কৰু 
সািু ৱেেস্েত স্োয়ংভুে 
শ্ৰীদ তাপসৰুৰলদ ুমিু এ 
কাদশৰু ৰেৱেশৰগংতৰল িীিৱিৰিসুেৰু ২৯-০৬ 
 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



িয়েিিংদি কৰে বৃহস্পৰত 
অেি জিু িথয়মুৰি পােক 
ধ্ৰুে িহুি শৰশৰবংদ ুৰপ্ৰয়ৱ্ৰতিু প্ৰহ্লাদ 
কুেলয়পৰুৱক্ততৰিংদৰল 
অেি পিাৰহৰণ শামলা জা 
ন্হৰে ৰেিাট্পজিয় সংজ্ঝ্নিয়াৱদৰেয়ৰু অিম ২৯-০৭ 
 
দয়ুিৰদৰগংতৰল িীিৱিৰিপৰু 
অিৰভমাৰি ৰদৱেৌকসৰু পক 
িিমুৰিগৰলৱগ কৰিৱম স্োহাৱদৰেগিম বুি 
এৰিসুেলুিাৱদৰে িীিলু 
শৰি কৰিৱম কমাৰিপৰত স 
ৰদ্েিুত পুষ্কি িীিৱিৰিসুে সূয়িংদিৱগ ২৯-০৮ 
 
পকািৱতয়ৰিপিশীৰত ঋৰি পু 
ষ্কিৱগ ঊেৰশ মুখয় শত অ 
প্সিৰু তুংবুিমুখৰু অজািজৱিৰিসুৰতহৰু 
কৱিসুেদ ুঅিলগণ িাল্ে 
ত্তৱি িতুদশ দ্েয়ষ্ট সাৰেি 
হৰিমিৰদয়ৰু সমৱিৰিসুেৰু ৰপংৱত পপৰিৰিৱগ ২৯-০৯ 
 
তদেিি িাকয়াত অপ্সি 
সুিৰতয়ৰু কৃষ্ণাংগসংৰগগ 
গলদি তৰুোয়দৰল ৰিিৰপতৰুগলু ইেৰিংদ 
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ৰিদশ গংিেগণ ইেৰিং 
দিম িিগংিেৰিেৰিং 
দদুৰিৱম খলপৰতগলিমৰু িূৰু গুণৰদংদ ২৯-১০ 
 
পৃৰৱেপৰতগৰলৰগংত শত মি ু
পজাত্তমৰু কৰিৱমৰিপৰিেৰিং 
দতু্তৱিাত্তি িূৰু গুণৰদংদৰিকিাদেি 
ৰিতয়দৰল ৰিংৰতসুত িৰমসুত 
ভৃতয় িািহুৱদংব ভক্তি 
ৰিত্তদৰল পিৱলৱগাংিু কৰুৰণপিৰখলৱসৌখয়গল ২৯-১১ 
 
দ্ৰুম লতা তৃণ গুল্ম জীেৰু 
ক্ৰমৰদ িীিৰু ইেৰিৰগংতা 
িমৱিৰিসুেৰু ৰিতয়বদ্ধৰিৰগংতলজ্ঝ্নিয়াৰি 
তমৰসৱগয়াগয়ি ভৃতয়িিমৰু 
অমৰুিাদয়ৰভমাৰি ৱদতয়ৰু 
িমুৰি পমাদলাদেৰিৰগংতৰল ৰেপ্ৰৰিৰতৰত িীি ২৯-১২ 
 
অলকুৰময় ুতা িীিৱলৰিপলু 
কৰল পিমিীিতমিেৰিং 
দৰুলদ পাৰপগৰলল্ল পিািলু ঈজগত্তৰয়ৰদ 
মলৰেসজিকালদৰল ক 
ত্তৱলৱয়ালৱগ কশ্মল কুমাগ 
স্থলগলৰল ৰিংতৱিয় মালু্পদ ুবল্লেৰু ৰিতয় ২৯-১৩ 
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সত্েজীেি মাৰি ব্ৰহ্মিু 
ৰিতয়বদ্ধৱিালৱগ পুিংজি 
ৱদতয় সমুদায়াৰিপৰত কৰলৱয়ৰিপ পেমাি 
ৰিতয়দৰল অেৱিালৱগ কমপ্ৰ 
েতকি ুতািাৰগ শ্ৰীপুৰু 
পিাত্তমি সংপ্ৰীৰত পগাসুগ মাৰি মাৰিসুে ২৯-১৪ 
 
প্ৰাণৱদেি ুৰিৰেিৱিালৱগ প্ৰ 
েীণ তাৱিংৱদৰিৰস অৰিকা 
িািুসািৰদ কমগল তা মাৰি মাৰিসুে 
জ্ঝ্নিয়াি-ভৰক্ত সুিৱগ ৰমে 
জ্ঝ্নিয়াি মিয়ম জীেৰিৱগ অ 
জ্ঝ্নিয়াি পমাহ পদ্েিগল ৱদতয়ৰিৱগ পকািুৰতপ্প ২৯-১৫ 
 
পদেডদতয়ি তািতময়ে 
িী ৰেিৰদ ৰতৰলৱদল্লৱিালু ল 
মীেিৱি সৱোত্তমিু এংদৰিদ ুৰিতয়দৰল 
পসৰেসুে ভক্তৰিৱগাৰলদ ুসুখ 
েীে সেিদৰল সুখময় 
শ্ৰী ৰেৰিংিাদয়মিিুত জগন্নাথ ৰেট্ঠলিু ২৯-১৬ 
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