
হরিকথামৃথসাি 
আরিাহণ তািতময় সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুরে 
পিম ভগেধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুেুিু 
 
সংরি সূচরি: 
 
ভক্তরিরিসুে রিেয়পুরুষি 
উরক্ত লারলরস পপল্দ মুক্তা 
মুক্তজীেি তািতময়ে মুরিপ শাংরিলয় 
 
স্থােিি পিািরে তৃণ রিরম 
জীেরুত্তম রিরমগরলংিল 
জারে পগা গজ েয়াঘ্র রসংহগরলংি শূদ্রারি 
মূেরুত্তম কমকরু ভূ 
পিেরুত্তম করম পিািলু 
পকারেরিাত্তম করেগরলংিরল ইরতপরুত্তমরু ২৫-০১ 
 
িিরণপি পিািরে িি গং 
িেরুত্তম পিেগংি 
েি গরণাত্তমরিেরিরগংত শরতািশতরকারি 
পিমঋরষগলু অপ্সিস্ত্রী 
য়রু সমািরু ইেরিরগংতরল 
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রচিরপতৃগলুত্তমরু রচিিামক রপতৃগরলংি ২৫-০২ 
 
এিডিি ুএংভতু্ত ঋরষ তুং 
েুি শরতােরশয়প্সিস্ত্রী 
য়রু শতাজািজরু উত্তম রচিরপতৃউগরলংি 
েিরু ঊেরষরগংত বেশ্বা 
িিি সুতিীরিংিু সারেি 
হিরিয়রিালুত্তম করশরিপ্পত্তুিােু জি ২৫-০৩ 
 
সরিরয়রিপরু ব্ররজৌকস স্ত্রী 
য়রু সুিাসয়াত্মজরিরগ পু 
ষ্কিিু কমপ পুষ্কিরিরগ শডিশ্চরুত্তমিু 
তিরণজরিগুত্তমলুষাশ্বরি 
সুিিিরসগুত্তম জলপ েুি 
শিরিজাত্মজগুত্তম স্বাহারিরেরয়রিসুেলু ২৫-০৪ 
 
অিলভায়রলরগংতিাখ্য়া 
তরিরমষিিাখ্য়াতরিংিরল 
ঘিপ পজিয়ারিরুদ্ধি স্ত্রী উশারিরে 
িয়ুিরি সংজ্ঝ্নিয়া শয়ামলা পিা 
রহরণগলােরু সমিিাখ্য়া 
তরিরমরষাত্তমরিেরিরগংতরল িূরু কমজরু ২৫-০৫ 
 
পৃথু িহুষ শরশরেংি ুপ্রীয় 
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ব্রত পিীইত িৃপরু ভাগী 
িরথয় পিািেরিক েলয়ারিংদ্র সপ্তকরু 
রপতৃগরলরলংিরিকেপ্সি 
সরতয়িীডির িাংি ুমিুগলু 
রিরতজগুরু চােি উচথয়রু কমজরু সমি ২৫-০৬ 
 
িিপ রেষ্বরেি গণপা 
রশ্বরিগরলংভডত্তি ুপশষরি 
পগরণরয়রিসুেরু রমত্র তািা রিিঋরত প্রােরহ 
গুণগরলংডিিরিক এংভ 
পত্তরিপ পশষরিগুত্তমরু স 
ন্মুরি মিীরচ পুলস্ত্য় পুলহ িতু েরশষ্টমুখ্ ২৫-০৭ 
 
অরত্র অংরগিরিলু ব্রহ্মি 
পুত্ররিেরিরগ সমরু রেশ্বা 
রমত্র বেেস্বতরু ঈশারেশেলরিংি 
রমত্ররগংতুত্তমরু স্বাহা 
ভতৃ ভৃগুে ুপ্রসুরত রেশ্বা 
রমত্র পমািলািেরিরগংতরল মূেরুত্তমরু ২৫-০৮ 
 
িািরিাত্তমিরিরগংতরল 
োরিরিরি পারিাত্তমিু য়ম 
তািরকশ রিোকিরু শতরূপরুত্তমরু 
োরিজাপ্তরিরগংত প্রেহ 
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মারুরত্তাত্তম প্রেহ 
মািপুত্ররিরুদ্ধ গুরু মিু িঅ শরচ িরতয়ু ২৫-০৯ 
 
আরু জিগরলংিলাহং 
কারিকপ্রারণাত্তমরখ্লশ 
িীিমারি প্রাণরগংতরল কাম ইংদ্ররিরগ 
পগৌরি োরুরণ খ্গপ িারণরগ 
পশৌরিমরহরষয়রিালরগ জাংেে 
তী িমায়তুলাি কািণ অরিকরলরিসুেলু ২৫-১০ 
 
হি ফরণপ রেহরগংদ্র মূেরু 
হরিমিরিয়রিগুত্তমরু পসৌ 
পিরণপরতগুত্তমরু ভািরত োরণ ঈেরিরগ 
মরুতব্রহ্মরু উত্তমরু ইং 
রিরিয় ুপিরমাত্তমলু লরমরগ 
সরিরয়রিসুেেরিল্লরেংরিগু পিশ কালরিালু ২৫-১১ 
 
শ্রীমুকুম্িি মরহরল লকুরমম হামরহরমরগরিরে 
ব্রঃরমশামরিম্র সৃরততরঠিরথলয় বগরস অেিেি 
ঢামগল করিরসরকািেুলজ িামিণলরগধ্িু 
সে স্বারম মমগুরুরেম্িুপাসরি মািলচুয়থি ২৫-১২ 
 
ঈসু মরহরমগলুল্ল লকুরম প 
পিশিািংতািংতাংশগুণরিালু 
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পলশ পলশরক সরিরয়রিসলাোে কালিরল 
পিশকালাতীত লকুরমরগ 
পকশেি েঅস্থলরে অে 
কাশ োরয়তু ইেি মরহরম েয়ারপ্তরগরণয়ংুরি ২৫-১৩ 
 
ওংি ুরূপরিারলাংিেয়েরিা 
পলাংি ুপিামরিারলাংি ুপিশরি 
পপাংরিরকাংরিহিজভোরি সমস্ত্ জীরেগণ 
রসংিুসপ্তদ্বীপ পমরু সু 
মংিিাদ্রয়ারিগলু ব্রহ্ম পু 
িংিিারি সমস্ত্রলাক পিালয়গরলল্ল ২৫-১৪ 
 
সেরিরোত্তমি ুসেগ 
সেগুণসংপূণ সেি 
সেতংত্র স্বতংত্র সোিাি সোত্ম 
সেরতামুখ্ সেিামক 
সেজিসংপূজয় শাশ্বত 
সেকামি সেসাইগ সেরজত্সে ২৫-১৫ 
 
তািতংয়ারিাহণে েরি 
িারু পরিসুেিেি লমী 
িািরসংহ সমস্ত্ পিেগণাংতিাত্মকিু 
পূিরয়সুে মরিািথংগল 
কারুরণক বকেলয়িায়ক 
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িূিডগে সমস্ত্িরুিতে রেগতভয়রশাক ২৫-১৬ 
 
প্রণত কামিিংরঘ্রসংিরু 
শিিরপএগলুল্লেরগ রি 
চ্চরণরকরয়রিপুি ুজিরমািলু ব্রহ্মাংত তিতমে ু
মিেচিরিং স্মরিসুেি ভে 
েিরি পশারষরস পপাগুেুি ুকা 
িণরেরিসুেুি ুজ্ঝ্নিয়াি ভরক্ত রেিরক্ত সংপিরক ২৫-১৭ 
 
িিরে পমািলািিি সূো 
সরিয় ুপ্রত্প্ররতয়ক পতাপুি ুএল্ল কালিরল 
িিুজ মািে রিরেজিেিে 
িিুরচরতারচত কম েৃরজিা 
িিিু েয়ক্তে মাি রত্রগুণাতীত রেখ্য়াত ২৫-১৮ 
 
ভক্তেত্সল ভাগয়পুরুষ রে 
রেক্ত রেশ্বািাি সরো 
রদ্রক্ত পিাষরেিূি িগুম িরুেভােয় স্বরহ 
শক্ত শাশ্বত সকল পেডি 
পকাক্ত মািি মিয় মািে 
সুক্ত সুমসূ্থল রত্রজগন্নাথ রেট্িলিু ২৫-১৯ 
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