
হরিকথামৃথসাি 
গুণ তািতময় সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুবে 
পিম ভগেধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুেুিু 
 
শ্রীিিা দগুামবিািম 
পেিমুক সুমিসগণ সমা 
িারিত পদাংবভাজ জগদংতেরহেয়াপ্ত 
পগািি ফরণেিাতপত্র রি 
পেিদূি রেরিত্র কম সু 
পোি সুখময় গাত্র পিমপরেত্র সুিরিত্র ২০-০১ 
 
রিতয় রিমল রিগমবেবদয়া 
ত্পরি রিরতলয় পদাষরেেরজত 
স্তুতয় পূজয় প্ররসদ্ধ মুক্তামুক্তগণবসেয় 
সতয়কাম েিণয় োশ্বত 
ভ্রুথয়েথ্সল  ভয়রিোিণ 
অতয়রিক সংরপ্রয়তম জগন্নাথ মাং পারহ ২০-০২ 
 
পিম পুরুষি রূপগুণেিু 
সরিরস কাংেল ুপ্রেহদংদরদ 
রিরুপমলু রিদুুঃখসুখ সুখসংপূণবলরিসুেল ু
হরিবগ িামত্রয়বেরিরস আ 
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ভিণেসিায়িুগলারগ 
দ্দরিগলিু সংহরিসুেলু অঅিবলরিরসবকাংডু ২০-০৩ 
 
ঈতরগংতািংতগুণদরল 
শ্রীতরুরণ তা করডবমবয়রিপলু 
রিতয় মুক্তলু রিরেকািলু রত্রগুণেরজতলু 
পিৌত পাপ রেরিংরিপেিি 
মাবতবয়রিপ মহালকুরম রে 
খয়াতলারগহবলল্ল কালরদ শ্রুরথপুিাণবিালু ২০-০৪ 
 
কমলসংভে পেিিীেরু 
সমরু সমেরতগলু রুদ্রা 
দয়মিগণ সংবসরেতা পিব্রহ্ম িামকরু 
য়মলরিবগ মহালকুরম তািু 
িমল ুপকারি সজারত গুণরদং 
দরমত সুরেজাতয়িমবিরিপরু ব্রহ্মোয়ুগল ু২০-০৫ 
 
পরতগরলংদ সিস্বতী ভা 
িরতগলিমরু িূরুগুণ পরি 
রমত রেজাতয়েিরু েলজ্ঝ্নিয়ািারদ গুণরদংদ 
অরতেয়লু োবেরে শ্রী ভা 
িরতবগ পদদ প্রয়কু্ত রেরি মা 
রুতিবোল রিংরতপুদ ুসদ্ভরক্তয়রল পকারেদরু ২০-০৬ 
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খগপ ফরণপরত মৃদরু সম ো 
রণবগ েথগুণািমরু মূে 
রমরগবলরিসুেিু পেষ পদরদংদরল রত্রয়ংেকবগ 
িগিিি ষণ্মরহরষয়রু প 
ন্নগরেভূষণগগদ ুপমিবক 
মগলু োরুরণ পসৌপিরণগরলগরিকবেিডু গুণ ২০-০৭ 
 
গরুড পেষ মবহেরিবগ পসৌ 
পিরণ োরুরণ পােরতয় ুমূ 
েরু দোিমরু োরুরণবগ করডবমবয়রিসুেলু পগৌিী 
হিি মডরদবগ হি ুগুণদরল 
সুিপকামরু করডবম ইংদ্রবগ 
পকািবতবয়রিসুে মন্মথিু পদরদংদলাোগ ২০-০৮ 
 
ঈিরয়দ ুগুণ করডবময়া হং 
কারিক প্রাণিু মবিাজ ি 
গারিগরলগরিরুদ্ধ িরত মি ুদঅ গুরু েরিয় ু
আরু জি সম প্রাণরিংদরল 
পহৌিবগ এরিপরু হিু গুণদরল 
মিজাদয়রিগগদ ুগুণরদংদিম প্রেহাখয় ২০-০৯ 
 
গুণদ্বয়রদং করডবম প্রেহবগ 
ইি েোংক য়ম স্বয়ংভুে 
মিুমডরদ েতরূপ িাল্বরু পাদপাদাি 
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েিরি িীি পদাি িািদ 
মুরিবগ েৃগ্বরি প্রসূরতগ 
পলরিসুেরু পাদাি গুণরদংিবমিহুবদংদ ু২০-১০ 
 
হুতেহবগ রদ্বগুণািমরু রেরি 
সুত মিীিয়ারদগলু বেে 
স্বতি ুরেশ্বারমত্ররিবগ রকংরিদ্গুণািমরু 
ব্ররতেি জগরন্মত্রেি রিি 
ঋরথ প্রােরহ তািরিবগ রকং 
রিত গুণািম িিপ রেষ্ববেিবিরিসুেিু ২০-১১ 
 
িিপ রেষ্ববেি পগৌিী 
তিয়রিবগ উবক্ততিরু সম 
পিরিসুেরু এংভগিদ ুজি পেষেতবিংদ ু
রদিপিাবিলরিক িাল্ব 
িরিলবিল্বসুরুদ্র িীগি 
দরিতু রেবশ্ববদে ঋভুেরশ্বরি িয়াোপৃরিরে ২০-১২ 
 
ইেরিরগংতরল পকািবতবয়রিপরু 
িেি সিকারদগলু পােক 
করে উরিথয় জয়ংত কেয়প মিুগবলকাদে 
িৃে িহুষ েরেরেংদ ুবহহয় 
দেুষয়ংরত েীবিািিি রিজ 
কুেি েরল পমাদলাদ সবপ্তংদ্ররু ককুিগয় ২০-১৩ 
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পৃথু ভিত মাংিাত প্রীয় 
ব্রুত মরুত প্রহ্লাদ সুপরি 
ইত হরিশ্চংদ্রাংেিীবষািািপাদ মুখ 
েত সুপুণয়বলাকরু গদা 
ভৃথগরিষ্ঠািরু সুরপ্রয় 
ব্রতবগ রদ্বগুণািমরু কমজবিংদ ুকবিসুেরু ২০-১৪ 
 
িরলরি সম্জ্ঝ্নিয়া পিারহণী োমল রেিাত পজিয়িঢমরু 
এলিরমথ্রি মদরি রিগুণাঢমলু ভাববাবলবগ 
জলময়েুঢাঢমিু রিগুণরি পকলবগরিসুেরুষা 
েগিশ্চি রিবলয় ঈরু গুণাঢমলুষাবিরে পিবেরয়ম্ি ২০-১৫ 
 
এিদ ুগুণকমারঢপরথ পুষ্কি করদবময়াজািা 
রিরেজরু রিিরপথৃগরলম্িুথ্থমরু রকম্কিরু পুষ্কিবগ 
সুিপিালয় গায়বকাথ্থম পিিদরয়িু গুণরিম্ঢম 
থুবুিবগ সম সথবকারত ঋরষগলু িূরু জিরুরলিু ২০-১৬ 
 
অেিেি পরথ্িয়রু অপ্সি য়েরথয়রু সম উথ্থমিিুরল 
িেিবিরিপরু মিুজগম্ঢেরু রিষদ্গুণরি 
কুেলয়ারঢপিীিরয়িু গুণ অেরিপস্থ্থ্রীয়রু িবোথ্থি 
িেরথগুণরিম্িঢমবিরিপরু মািুবষাথ্থমরু ২০-১৭ 
 
সথ্বসথ্বরু সবিাজস সথ্বথামস মূেরু 
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িজস্থ্সথ্পবিরঢকারিগলু ভগেধ্ভক্থবিরিসুেরু 
রিথয়েধ্ঢরু িবজািজরুথ্পরথ্থ েূস্বগবিালু িিকরি 
পৃরিিবয়ালু সম্িরিসুরথপ্পরু িজিামসরু ২০-১৮ 
 
তমস্থ্সারিিকবিরিরসবকাংেরু 
অরমতিাখয়াতাসুিিগণরেবদ 
তবমািাজসবিরিরসবকাংেরু বদতয় সমুদায় 
তমস্তামস করল পুিংরিয়ু 
অরমত দগুণপূণ সো 
িমবিালিমািম দিুাত্মিু করলবয়রিরসবকাংে ২০-১৯ 
 
ইেি পপালুে পারপ জীেরু 
ভুেি মূিবিারলল্ল পিাডলু 
িেরেি পদ্বষগরলগাকিবিরিরসবকালুরতপ্প 
েেিবদাল ুেংগািবদালু িি 
য়েুরত দূয়তাবপয় মৃষবদালু 
করেরস পমাহরদ পকরডসুেিু এংদরিদ ুতয়রজসুেুদ ু২০-২০ 
 
রত্ররেিজীে প্রতরতগল স 
গ্গবোবলয়াণ্মালয়িু রিরমরস 
য়েুরতয়ি ওডগূরড ক্রীরডসুেিু কৃপাসাংদ্র 
রদেজ দািে তািতংয়দ 
রেেি রতরলে মহাত্মরিবগ ো 
ন্নরেিসখ তাবিারলদ ুউদ্ধরিসুেিু ভিরদংদ ২০-২১ 
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পদেগদতয়ি তািতংয়েু 
পােমারি মতািুগরিরগদ ু
পকেলােেয়কেু রতরলেুদ ুসেকালদরল 
দােরেরখ পাপািরেবক িে 
িাবেবয়রিপুদ ুভেসমুদ্রবক 
পােরিবগ বেকুংি পলাকরকবদংদ ুকবিসুেুদ ু২০-২২ 
 
তািতময় জ্ঝ্নিয়াি মুরক্ত 
দ্বািবেরিপুদ ুভক্তজিরিবগ 
পতারি পপরল সুখারিবয়ালু পলালাডুেুদ ুেুিরু 
কূ্রি মািেরিরগদ ুকণক 
পিািবেরিপুদ ুরিতয়দরল অরি 
কারিগরলরগদিরুপুেুদ ুদসু্তরকগল রেটু্ট ২০-২৩ 
 
হরি রসরি রেরিংিীিভািরত 
গরুড ফরণপরত েণ্মরহরষয়রু 
রগরিজ িাবকে স্মি প্রাণারিরুদ্ধ েরি 
গুরু িতী মি ুদঅ প্রেহা 
মরুত মািরে য়ম েরে রদো 
কি েরুণ িািদ সুিাসয় প্রসূরত ভৃগমুরিপ ২০-২৪ 
 
ব্রথরথজাসি পুথ্রবিরিসুে ব্ররথেিমিীিয়রথ্র 
বেেস্বথিু থািারমথ্ররিঋঋরথ প্রেহমারুথি 
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সরথ ঢবিোশ্বরিগরলগণ পরথয়ু রেশ্ববেি পেষসু 
েথরু মিুগলুিিয়িয়ােিমুরিগরলবগ িরমবপ ২০-২৫ 
 
েতসুপুণয় পলাকবিরিসুে 
ইরতপরিবগ িরমসুবেিু ভাগী 
িরথ রেিাি পজিয় পিারহরণ োমলা সংজ্ঝ্নিয়া 
হুতেহি মরহলা েুবিাষা 
ইরত েগিশ্চি পুষ্কিরিগা 
িরতরস রেগন্নরেসুবেিু ভরক্ত জ্ঝ্নিয়াি পকাডবলংদ ু২০-২৬ 
 
িূিরিকোরগপ্প মত্থরদ 
িারু সারেি িংদবগাপকু 
মািিিাংরগয়িগস্তয়ারিক মুিীশ্বিরু 
ঊেরেবয় পমাদলাদ অপ্সি 
িারিয়রু েত তুংেুিরু কং 
সারিগুণগল কীতবিয় মারডসরল এরন্নংদ ২০-২৭ 
 
পােিরু েুরি েুদ্ধ িামক 
পিেবতগলাজাি রিিরপতৃ 
পদে িিগংিেিেরিপ মািুবষািমরু 
ঈ েসুমরতবয়ালুল্ল বেষ্ণে 
িােরলবয়ারলহবিংদ ুরিতয়রদ 
পসরেপুদ ুসংবতাষরদং সেপ্রকািদরল ২০-২৮ 
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মািুবষািমিিু রপরডদ ুিতু 
িািিাংত েবতািমত্ব ক্র 
পমণ রিংরতপ ভক্তরিবগ িতুিরেিপুরুষাথ 
শ্রীরিরি জগন্নাথরেট্িল 
তাবি ওরলদীেিু রিিংতি 
সািুিাগারদ পরিসুেুদ ুপ্রাজ্ঝ্নিয়রিদ মবিয়দবল ২০-২৯ 
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