
হৰিকথামৃথসাি 
কম ৰিমমাচন সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰনথু পপলুমি 
পিম ভগিধ্ভক্থৰিিনািিৰি পকলুৱুিু 
 
মূল নািায়ণনু মায়া 
পলালাআনংতিতািনামক 
িয়ালৰূপ জয়ািমণনামিশমনৰনসুিনু 
লীমলগগিানংত পচতন 
জালম ালু প্ৰ য়ুম্ন ব্ৰহ্াং 
ডালয়  ওলমহািমগ পনমলৰসহ শাংৰত অৰনৰুদ্ধ ১৯-০১ 
 
ঐ  ুকািণ ৰূপ ইপ্প 
তত  ুকায়গমলৰনসুৱুৱু আ 
তি  ুৰূপৰ  িৰমসুৰতপ্পনু ঈ চিাচিৰ  
পভ িৰজত মূজগজ্জ 
ন্মাৰ কািণ মুৰি ায়ক 
প্িা িম াৰলমেল্লিন সংগতপ সিজ্ঝ্ননয় ১৯-০২ 
 
কায় কািণ কতৃগমলালু ্ি 
ভায়ৰিং ওডগূৰড কৰপলা 
চায় ক্ৰীৰডসুৰতপ্প তমনালু তামন প্িমেয়ৰল 
পপ্ৰয়নমল্ল িমাব্জভি ভি 
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িায় িইৰস ৰশইসুিনু ্ি 
িীয়ৰ ং ৰল ৰ িজ ানিতৰতয়ননুৰ নৰ  ১৯-০৩ 
 
ঈ সমস্ত জগৰিমনালগা 
কাশম ালৰগৰুৰতপ্প িয়াপ্তা 
পিশনিতািাংতিাত্মকনাৰগ পিমাত্ম 
নাশিৰহত জগৰিমনালগি 
কাশ নু তানাৰগ পয়াগী 
শাশ্ৰয়ৰিত তমনামলল্লিৰনেু সলহুিনু ১৯-০৪ 
 
 াৰু পাশাণগত পািক 
পেমিমেৰিপ্পংমত কািণ 
কায়গল ওলৰগদ্দু কািণকায়মনংম ৰনৰস 
পতাৰিমকাল্লম  এল্লমিালু িয়া 
পািমাডুি পয়াগয়মতগলনু 
সাি ফলগলনুৰণৰস সংগতসুি কৃপাসাংদ্ৰ ১৯-০৫ 
 
ঊৰমগলমিাৰলপ্প কমৰি 
কম জনয় ফলাফলংগল 
ৰনমলাত্মনু মাৰড মাৰডৰস উং ৰুণসুৰতপ্প 
ৰনমম ৰনিাময় ৰনিাশ্ৰয় 
িমৰিদ্ধমাত্ম িমগ 
 মুৰতয় জনমিাল্লনপ্ৰৰতমল্ল শ্ৰীনল্ল ১৯-০৬ 
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জল  িডোনলগলংেুৰি 
জলিনুংেুৱুিব্দ মমলগমি 
ৰ মলমগ শাংৰতয় নীৱু নলনু তামন ভুংৰজপু  ু
ৰতৰলৱু ীপৰিয়ৰল্ল লকুমী 
ৰনলয় গুণকৃত কমজ ফলা 
ফলংগলুংডুৰণসুিনু সিগ সিজীিৰিমগ ১৯-০৭ 
 
পুস্তকগলিমলাৰকসুত মং 
ত্ৰস্তুৰতগল্নমলনু িৰিয় ু 
য়াস্তমন পৰিয়ংত জপতপ মাৰড ফলমিনু 
হৃথ্ঠপিমাত্মমন সমস্তা 
িমিগমলাৰলমদ্দল্লমিালমগ ৰন 
িস্তকামন ুমাৰডমাৰডপমনং  ুৰতৰলয় ি ১৯-০৮ 
 
মিয়ভাংডি প িনৰ ময়াল 
গৰদ্দ পতামলয়লু ৰনতয় ৰল পৰি 
শুদ্ধিাহুম  এংৰ গা ৰু হৰিপ াব্জগল 
েুৰদ্ধপূিক ভৰজৰস িমগ ৰি 
ৰুদ্ধমিৰনসুৱুমিল্ল কম স 
মৃৰধ্িগল  ুুঃখিমন পকাডুৰতহিিমজীিৰিমগ ১৯-০৯ 
 
ভৰিপূিকিাৰগ মুিা 
মুিৰনয়ামকন সমিা 
ৰদ্ৰি মৰহমমগলনিিত পকাংডাডু মমিয় মল 
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সিনাগম  পলাকিামত প্ৰ 
সৰিগল নীডাৰড শ্ৰুৰতস্মৃ 
তুয়ি কমি মাডুৰতৰু হৰিয়ামজ্ঝ্ননং ৰি  ু১৯-১০ 
 
পলাপিা ৰু সৰিময় কমজ 
পাপ পুণয়মগমলিডু ৰনননু 
পলৰপসৱু ৰনষ্কামকনু নীনাৰগ মাডুৰতমি 
পসৌপৰণি িিিহন ৰনন ম 
হাপিািাগলৰণস মল ্ি 
গাপিগম াৰলেু সলহুি সতত সুখসাংদ্ৰ ১৯-১১ 
 
্িিত সুখময় সুলভ ৰিশ্িং 
ভি ৰিমশাক সুিাসুিাৰচত 
চিণয়গু চািাংগ শা ঘ্ন্য়য়গ আশিণয় ৰজতমনুয় 
পিমসুং িতি পিাত্পি 
শিণজন সুিমিনু শাশ্িত 
কৰুৰণ কংজ লাঅ কাময়মন কংমগাৰলপ শীঘ্ৰ (ৰসদ্ধ)  ১৯-১২ 
 
ৰনমলনু নীনাৰগ কমৰি 
কমগলনু ৰনিংতি ৰল সু 
িমনামকগৰপসুত ৰনষ্কলুষ নীনাগু 
ভমগভন জনক  য় ৰল 
 মুৰতগলনু পকাডম  তনয় 
হময়ম ালৰগমেল্ল কালৰ  কাি কৃমপৰয়ংি ১৯-১৩ 
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কল্পকল্পৰ  শিণজন িি 
কল্পিৃক্ষন ুতন ৰনজসং 
কল্প নুসাি ৰল পকাডুৰতপ্পনু ফলাফলি 
অল্প সুখ ামপএৰয়ং ৰহ 
তল্পনািাৰিস ৰ মিংৰ গু 
ৰশৰল্পগন তকৰসক্ক ৰশমলয়ং  ৰল সংগতপ ১৯-১৪ 
 
প শমভ াকাশ ং ৰ  
িাসুম িন ুসিভূত ৰন 
িাসমনৰনৰস চিাচিাত্মকমনং  ুকমিসুিনু 
পৱিষ পেমহা াসীনগৰল 
ৰল্ল শিীিগমলালমগ অিমিা 
পাসমনগলং  ৰল ফলিীিনু পিব্ৰহ্ ১৯-১৫ 
 
সৰম্চথাগাৰমগল কম ৰিিৰম্চজনকন ভৰজস 
পক ৱুুৱু ৰমৰম্চনম্িৰি পপামলি পুৰুমষাথ্থম্ম 
হৃিাম্বিৰি িৰম্চসুি জনমিাল্ল শ্ৰীিথ্সাৰম্চথ 
সম্ধ্িক্ষ থা ৰনৰষ্কম্চনৰপ্ৰয় সুিমুৰনমগয় শুভকায় ১৯-১৬ 
 
কালদ্ৰিয় সুকম শুৰদ্ধয় 
পপলুিৰু অল্পৰিমগ ইৱু ৰন 
মূলগগসুৱু এল্ল পাপগমলল্ল কাল ৰল 
ততলিামিয়ংতিন প  
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ওলৰয়ৰস তুৰতস মল ৰনতয়ৰ  
োৰলশৰু কমাৰ গমল তািকমিনুতৰলহৰু ১৯-১৭ 
 
কমলসংভি শি শক্ৰা 
 য়মিমিল্লৰু ইিন  িুৰত 
ক্ৰম মৰহমমগল মনিচনৰ ং প্ৰাংতগাণ মল 
শ্ৰৰমতিাৰগ প াব্জ কল্প 
দ্ৰুম  পনললাশ্ৰৰয়ৰস লক্মী 
িমণ সংগতমসং  ুপ্ৰাৰথপিৰতভকুৰতৰয়ং  ১৯-১৮ 
 
িাৰিচিমিৰনসুৱুৱু   ুিু 
তািকগমলং ৰি  ুপভকি 
পনৰি জলৰিয়  াটুমিনু এংেিুন পতিনংমত 
তািত্ময়জ্ঝ্ননয়ানশূনয়ৰু 
সূৰিগময়ন ৰতৰলয়লৰিয়ম  
পসৌিগশিমতানুগিননুসৰিৰস পকডুৰতহৰু ১৯-১৯ 
উমিয়মগাসুগ পপাৰগ কানন 
ে ৰি ফলগলমপএৰয়ং ৰল 
পপাম ময়ালমগ ৰসগৰেদ্দু োমদ মিিন পতিনংমত 
ৰিৰিৰপতন পূৰজসম  ৰননয় 
উ ি পগাসুগ সািুৰলংগ 
প্ৰ ৰুশক িািাৰিসুত েললৰ ৰু ভিম ালমগ ১৯-২০ 
 
কম ৰিমমাচন সংৰি 
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ওৰণপৰতসুতমনৰনৰস তক  ু
গ্গাৰণমগাডু্ডি পতিৰ  সুমনস 
পিনু মমনময়ালৰগিলু পগাময় েয়সুিং  ৰল 
পিণুগানৰপ্ৰয়ন অৰহক সু 
খানুভি পেড মল লকুমী 
প্ৰাণনাথন পা ভকুৰতয় পেডু পকাংডাডু ১৯-২১ 
 
নংৰ িাহন িাৰত্ৰসািৰন 
েং  ৱিা ৰশ  শৰম তপতৃক 
সংৰিৰসহ সময় ৰল শ্ৰিণি তয়ৰজসুিংমত স া 
ৰনং য়ৰিং ৰল েং  দ্ৰিয়ি 
কংম মি  ুপনাড মল শ্ৰী ম া 
নং তীথাংতগতন সিত্ৰ ভৰজসুৰতৰু ১৯-২২ 
 
উ য়িয়াৰপৰন  ₹হ পপৌৰণম 
অৰিকয়ামৱু শ্ৰিণিৰভৰজতু 
স নগিৰ মি মাল্প পতি ং  ৰল হৰিমসমি 
ৰিৰিৰনমষিগমলনু পনাডম  
ৰিৰিসুৰতৰু ৰনতয় ৰল তনয় 
স নম ালৰগং ৰেেু সলহুি ভিিত্সলনু ১৯-২৩ 
 
জ্ঝ্ননয়ানমজ্ঝ্ননয়য়াথ্ৰুমিম্ভ িানৰিম েুধ্িয়াৰিগলৰি 
ষ্তানিৰল পনমলৰসধ্ি ুকমিসুি থথ্থিাুঃিয়ৰি 
ভানুমম্দলগভপ্ৰি₹হক থামনৰনৰস িশনাগুিনু 
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শুক পশৌৰনঅকাৰিমুনীম্ৰা হৃিয়াকাশগথচম্ৰ ১৯-২৪ 
 
শ্ৰীমমনািম মৰুমতশ ৰত্ৰককু 
দ্ধাম সত্কলয়াণগুণ ৰন 
্সীম পািননামা ৰ ৰিমজাদ্ধাম িঘুিাম 
পপ্ৰমপূিক ৰনতয় তন ম 
হামৰহমমগল তুৰতসুিিৰিমগ সু 
িামমগাৰল ং   ৰল অৰখলাথগল পকাডুৰতপ্প ১৯-২৫ 
 
তংম তাদগল কুৰুহনৰিয়  
কং  প শাংতিম ালমগ ত 
নং  ৰল ইপ্পিি জননীজনকিনু কংডু 
ৰহংম  এননু পমড িৰু ঈি 
িং  ৰল ইপ্পমিা নাৰনি 
পিং  ুকাণুমিমননুত হুডুকুি পতিৰ  পকাৰি ৰু ১৯-২৬ 
 
শৃৰথপুিাণ সমূহম ালু ভা 
িত প্ৰৰত প্ৰৰত প গমলালু ৰন 
পজতন গুণৰূপগল হুডুকুত পিমহৰুষ ৰল 
মৰতমতৰু প্ৰৰতৰ িস সাি 
্িত সমুদ্ৰৰ  শফৰিয়ং ৰ  
সতত সংচৰিসুিৰু কাণুি লিলৰিমকৰয়ং  ১৯-২৭ 
 
মত্সয় পকতন জনক হৰিশ্ৰী 
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িত্সলাংচন ৰনজশিণজন 
িত্সল িিামিাহ তিকুংঠালয়ৰনিাৰস 
ৰচত্সুখপ্ৰ  সলমহনলু পগা 
িত্সধ্িৰনমগা গুি পতিৰ  পি 
পমাত্সহৰ  েংম া গুিনু ৰনমত্সিি েৰলমগ ১৯-২৮ 
 
সূৰিগৰলমগ সমীপগ  িুা 
চািগৰলমগম ং  ু ূিা 
দ্দূিতি  লুভমনৰনসুিনু ত তয়সংতৰতমগ 
সাৰিসাৰিমগ পনমনিিি সং 
সািমিংঅ মমহািগমক স 
পাৰিময়ৰনৰস স া সুমসৌখয়িনীি সুজনৰিমগ ১৯-২৯ 
 
চক্ৰশংখ গ াব্জিি  িু 
ৰতক্ৰম  িুািাস ৰিৰি ৰশি 
শক্ৰ সূয়া য়মি পূজয় প াব্জ ৰনলজ্জ 
শুক্ৰ ৰশষয়ন অশ্িমমি 
প্ৰৰক্ৰয়ি পকৰডসয়ব্জজাংড 
ৰতক্ৰৰমৰস জায়হৰিয় পমড  ৰত্ৰৰিক্ৰমাৱ্হয়নু ১৯-৩০ 
 
শিমিৰনসুিৰিল্ল হৰি িয়ৰত 
ৰিি সুিগণম ালমগ সমিা 
ৰদ্ৰিমনৰনসুি সিৰিং ৰল সিকাল ৰল 
ভৰি পূিকিাৰগ অনয় প্ৰ 
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সৰিগলনীনাৰড পিমা 
সিনাৰগৰু হৰিকথামৃথপান ৰিষয় ৰল ১৯-৩১ 
 
প্ৰণতকাম  ভি ৰচংতা 
মৰণ মৰণময়াভিণ ভুৰষত 
গুৰণ গুণত্ৰয় ূি িৰজত গহন সন্মৰহম 
এৰণস ভিি প াষগল কুং 
ৰভৰণমজয়াণ্ম শিণয় িামা 
পণমিনল ুতকমগাংড শেৰিয় ফলি পিমাত্ম ১৯-৩২ 
 
েমল্লমনংেুিৰিল্ল িীতন 
ওমল্লমনংেুিৰিল্ল পলাকম া 
ৰলল্লৰ হ িলৰিল্লগি অজ্ঝ্ননয়াতজনৰিল্ল 
পেল্ল ৰিন পোংমেয়ং ৰ  
এল্লমিালৰগৰুৰতপ্প শ্ৰী ভূ 
নল্ল ইিমগমণৰয়ল্ল অপ্ৰৰতমল্ল জগমকল্ল ১৯-৩৩ 
 
হব্দমগাচি শািিীকি 
নব্দিাহনননুজ য় িুং 
শাৰি চংদ্ৰম ৰনৰুপম সুৰন্সীম সৰমতসম 
লিনাগুি তনিমগ প্ৰা 
িিকমগলুৰণৰস তীৱ্ৰৰ  
উি পািকনংমত ৰেডৰ প্পনু  য়াসাংদ্ৰ ১৯-৩৪ 
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শ্ৰী ৰিৰিংচা য়মি িংৰ ত 
ঈ িসুংিমিময়ালমগ প িৰক 
প ৰি জঠিম ালিতৰিৰস নু অজনু নিিংমত 
পিিতীিমণানুজনু ্িপ 
 ািলংৰেগলনু সলৰহ ত  
তয়ািৰলয় সংহৰিৰস  জগনাথৰিট্ঠলনু ১৯-৩৫ 
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