
হৰিকথামৃথসাি 
আৰিাহণ তািতময় সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৰে 
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু 
 
সংৰি সূচৰি: 
 
ভক্তৰিৰিসুে ৰিেয়পুৰুষি 
উৰক্ত লাৰলৰস পপল্দ মুক্তা 
মুক্তজীেি তািতময়ে মুৰিপ শাংৰিলয় 
 
স্থােিি পিািৰে তৃণ ৰিৰম 
জীেৰুত্তম ৰিৰমগৰলংিল 
জাৰে পগা গজ েয়াঘ্ৰ ৰসংহগৰলংি শূদ্ৰাৰি 
মূেৰুত্তম কমকৰু ভূ 
পিেৰুত্তম কৰম পিািলু 
পকাৰেৰিাত্তম কৰেগৰলংিৰল ইৰতপৰুত্তমৰু ২৫-০১ 
 
িিৰণপি পিািৰে িি গং 
িেৰুত্তম পিেগংি 
েি গৰণাত্তমৰিেৰিৰগংত শৰতািশতৰকাৰি 
পিমঋৰষগল ুঅপ্সিস্ত্ৰী 
য়ৰু সমািৰু ইেৰিৰগংতৰল 
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ৰচিৰপতৃগলুত্তমৰু ৰচিিামক ৰপতৃগৰলংি ২৫-০২ 
 
এিডিি ুএংভত্ত ুঋৰষ তুং 
বুি শৰতােৰশয়প্সিস্ত্ৰী 
য়ৰু শতাজািজৰু উত্তম ৰচিৰপতৃউগৰলংি 
েিৰু ঊেৰষৰগংত ৱেশ্ো 
িিি সুতিীৰিংিু সাৰেি 
হিৰিয়ৰিালুত্তম কৰশৰিপ্পত্তুিােু জি ২৫-০৩ 
 
সৰিৰয়ৰিপৰু ৱ্ৰৰজৌকস স্ত্ৰী 
য়ৰু সুিাসয়াত্মজৰিৰগ পু 
ষ্কিিু কমপ পুষ্কিৰিৰগ শডিশ্চৰুত্তমিু 
তিৰণজৰিগুত্তমলুষাশ্েৰি 
সুিিিৰসগুত্তম জলপ বুি 
শিৰিজাত্মজগুত্তম স্োহাৰিৰেৰয়ৰিসুেলু ২৫-০৪ 
 
অিলভায়ৰলৰগংতিাখ্য়া 
তৰিৰমষিিাখ্য়াতৰিংিৰল 
ঘিপ পজিয়াৰিৰুদ্ধি স্ত্ৰী উশাৰিৰে 
িয়ুিৰি সংজ্ঝ্নিয়া শয়ামলা পিা 
ৰহৰণগলােৰু সমিিাখ্য়া 
তৰিৰমৰষাত্তমৰিেৰিৰগংতৰল িূৰু কমজৰু ২৫-০৫ 
 
পৃথু িহুষ শৰশৰবংি ুপ্ৰীয় 
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ৱ্ৰত পিীইত িৃপৰু ভাগী 
িৰথয় পিািেৰিক বলয়াৰিংদ্ৰ সপ্তকৰু 
ৰপতৃগৰলৰলংিৰিকেপ্সি 
সৰতয়িীডিৰ িাংি ুমিুগলু 
ৰিৰতজগুৰু চােি উচথয়ৰু কমজৰু সমি ২৫-০৬ 
 
িিপ ৰেষ্েৰেি গণপা 
ৰশ্েৰিগৰলংভডত্তি ুপশষৰি 
পগৰণৰয়ৰিসুেৰু ৰমত্ৰ তািা ৰিিঋৰত প্ৰােৰহ 
গুণগৰলংডিিৰিক এংভ 
পত্তৰিপ পশষৰিগুত্তমৰু স 
ন্মুৰি মিীৰচ পুলস্ত্য় পুলহ িতু েৰশষ্টমুখ্ ২৫-০৭ 
 
অৰত্ৰ অংৰগিৰিলু ব্ৰহ্মি 
পুত্ৰৰিেৰিৰগ সমৰু ৰেশ্ো 
ৰমত্ৰ ৱেেস্েতৰু ঈশাৰেশবলৰিংি 
ৰমত্ৰৰগংতুত্তমৰু স্োহা 
ভতৃ ভৃগুৱু প্ৰসুৰত ৰেশ্ো 
ৰমত্ৰ পমািলািেৰিৰগংতৰল মূেৰুত্তমৰু ২৫-০৮ 
 
িািৰিাত্তমিৰিৰগংতৰল 
োৰিৰিৰি পাৰিাত্তমিু য়ম 
তািৰকশ ৰিোকিৰু শতৰূপৰুত্তমৰু 
োৰিজাপ্তৰিৰগংত প্ৰেহ 
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মাৰুৰত্তাত্তম প্ৰেহ 
মািপুত্ৰৰিৰুদ্ধ গুৰু মিু িঅ শৰচ িৰতয়ু ২৫-০৯ 
 
আৰু জিগৰলংিলাহং 
কাৰিকপ্ৰাৰণাত্তমৰখ্লশ 
িীিমাৰি প্ৰাণৰগংতৰল কাম ইংদ্ৰৰিৰগ 
পগৌৰি োৰুৰণ খ্গপ িাৰণৰগ 
পশৌৰিমৰহৰষয়ৰিালৰগ জাংবে 
তী িমায়তুলাি কািণ অৰিকৰলৰিসুেলু ২৫-১০ 
 
হি ফৰণপ ৰেহৰগংদ্ৰ মূেৰু 
হৰিমিৰিয়ৰিগুত্তমৰু পসৌ 
পিৰণপৰতগুত্তমৰু ভািৰত োৰণ ঈেৰিৰগ 
মৰুতব্ৰহ্মৰু উত্তমৰু ইং 
ৰিৰিয় ুপিৰমাত্তমলু লৰমৰগ 
সৰিৰয়ৰিসুেেৰিল্লৰেংৰিগু পিশ কালৰিালু ২৫-১১ 
 
শ্ৰীমুকুম্িি মৰহৰল লকুৰমম হামৰহৰমৰগৰিৰে 
ব্ৰঃৰমশামৰিম্ৰ সৃৰষ্তৰস্িৰথলয় ৱগৰস অেিেি 
ঢামগল কৰিৰসৰকািেুলজ িামিণলৰগধ্িু 
সে স্োৰম মমগুৰুৰেম্িুপাসৰি মািলচুয়থি ২৫-১২ 
 
ঈসু মৰহৰমগলুল্ল লকুৰম প 
পিশিািংতািংতাংশগুণৰিালু 
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পলশ পলশৰক সৰিৰয়ৰিসলাোে কালিৰল 
পিশকালাতীত লকুৰমৰগ 
পকশেি েঅস্থলৰে অে 
কাশ োৰয়তু ইেি মৰহৰম েয়াৰপ্তৰগৰণয়ুংৰি ২৫-১৩ 
 
ওংি ুৰূপৰিাৰলাংিেয়েৰিা 
পলাংি ুপিামৰিাৰলাংি ুপিশৰি 
পপাংৰিৰকাংৰিহিজভোৰি সমস্ত্ জীৰেগণ 
ৰসংিুসপ্তদ্েীপ পমৰু সু 
মংিিাদ্ৰয়াৰিগলু ব্ৰহ্ম পু 
িংিিাৰি সমস্ত্ৰলাক পিালয়গৰলল্ল ২৫-১৪ 
 
সেৰিৰোত্তমিু সেগ 
সেগুণসংপূণ সেি 
সেতংত্ৰ স্েতংত্ৰ সোিাি সোত্ম 
সেৰতামুখ্ সেিামক 
সেজিসংপূজয় শাশ্েত 
সেকামি সেসাইগ সেৰজত্সে ২৫-১৫ 
 
তািতংয়াৰিাহণে বৰি 
িাৰু পৰিসুেিেি লমী 
িািৰসংহ সমস্ত্ পিেগণাংতিাত্মকিু 
পূিৰয়সুে মৰিািথংগল 
কাৰুৰণক ৱকেলয়িায়ক 
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িূিডগে সমস্ত্িৰুিতে ৰেগতভয়ৰশাক ২৫-১৬ 
 
প্ৰণত কামিিংৰঘ্ৰসংিৰু 
শিিৰপএগলুল্লেৰগ ৰি 
চ্চৰণৰকৰয়ৰিপুি ুজিৰমািলু ব্ৰহ্মাংত তিতমৱু 
মিেচিৰিং স্মৰিসুেি ভে 
েিৰি পশাৰষৰস পপাগুৱুি ুকা 
িণৰেৰিসুৱুি ুজ্ঝ্নিয়াি ভৰক্ত ৰেিৰক্ত সংপিৰক ২৫-১৭ 
 
িিৰে পমািলািিি সূো 
সৰিয় ুপ্ৰত্প্ৰৰতয়ক পতাপুি ুএল্ল কালিৰল 
িিুজ মািে ৰিৰেজিেিে 
িিুৰচৰতাৰচত কম েৃৰজিা 
িিিু েয়ক্তে মাি ৰত্ৰগুণাতীত ৰেখ্য়াত ২৫-১৮ 
 
ভক্তেত্সল ভাগয়পুৰুষ ৰে 
ৰেক্ত ৰেশ্োিাি সৰো 
ৰদ্ৰক্ত পিাষৰেিূি িগুম িৰুেভােয় স্েৰহ 
শক্ত শাশ্েত সকল পেডি 
পকাক্ত মািি মিয় মািে 
সুক্ত সুমসূ্থল ৰত্ৰজগন্নাথ ৰেট্িলিু ২৫-১৯ 
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