
হরিকথামৃথসাি 
কম রিমমাচন সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরনথু পপলুমি 
পিম ভগিধ্ভক্থরিিনািিরি পকলুিুিু 
 
মূল নািায়ণনু মায়া 
পলালাআনংতিতািনামক 
িয়ালরূপ জয়ািমণনামিশমনরনসুিনু 
লীমলগগিানংত পচতন 
জালম ালু প্র য়ুম্ন ব্রহ্াং 
ডালয়  ওলমহািমগ পনমলরসহ শাংরত অরনরুদ্ধ ১৯-০১ 
 
ঐ  ুকািণ রূপ ইপ্প 
তত  ুকায়গমলরনসুিুিু আ 
তি  ুরূপর  িরমসুরতপ্পনু ঈ চিাচির  
পভ িরজত মূজগজ্জ 
ন্মার কািণ মুরি ায়ক 
পবা িম ারলমেল্লিন সংগতপ সিজ্ঝ্ননয় ১৯-০২ 
 
কায় কািণ কতৃগমলালু ব 
ভায়রিং ওডগূরড করপলা 
চায় ক্রীরডসুরতপ্প তমনালু তামন পবমেয়রল 
পপ্রয়নমল্ল িমাব্জভি ভি 
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িায় িইরস রশইসুিনু ব 
িীয়র ং রল র িজ ানিতরতয়ননুর নর  ১৯-০৩ 
 
ঈ সমস্ত জগরিমনালগা 
কাশম ালরগরুরতপ্প িয়াপ্তা 
পিশনিতািাংতিাত্মকনারগ পিমাত্ম 
নাশিরহত জগরিমনালগি 
কাশ নু তানারগ পয়াগী 
শাশ্রয়রিত তমনামলল্লিরনেু সলহুিনু ১৯-০৪ 
 
 ারু পাশাণগত পািক 
পিমিমিরিপ্পংমত কািণ 
কায়গল ওলরগদ্দু কািণকায়মনংম রনরস 
পতারিমকাল্লম  এল্লমিাল ুিয়া 
পািমাডুি পয়াগয়মতগলনু 
সাি ফলগলনুরণরস সংগতসুি কৃপাসাংদ্র ১৯-০৫ 
 
ঊরমগলমিারলপ্প কমরি 
কম জনয় ফলাফলংগল 
রনমলাত্মনু মারড মারডরস উং রুণসুরতপ্প 
রনমম রনিাময় রনিাশ্রয় 
িমরিদ্ধমাত্ম িমগ 
 মুরতয় জনমিাল্লনপ্ররতমল্ল শ্রীনল্ল ১৯-০৬ 
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জল  িডিানলগলংিুরি 
জলিনুংিুিুিব্দ মমলগমি 
র মলমগ শাংরতয় নীিু নলনু তামন ভুংরজপু  ু
রতরলিু ীপরিয়রল্ল লকুমী 
রনলয় গুণকৃত কমজ ফলা 
ফলংগলুংডুরণসুিনু সিগ সিজীিরিমগ ১৯-০৭ 
 
পুস্তকগলিমলারকসুত মং 
ত্রস্তুরতগল্নমলনু িরিয় ু 
য়াস্তমন পরিয়ংত জপতপ মারড ফলমিনু 
হৃথ্ঠপিমাত্মমন সমস্তা 
িমিগমলারলমদ্দল্লমিালমগ রন 
িস্তকামনু মারডমারডপমনং  ুরতরলয় ি ১৯-০৮ 
 
মিয়ভাংডি প িনর ময়াল 
গরদ্দ পতামলয়লু রনতয় রল পরি 
শুদ্ধিাহুম  এংর গা রু হরিপ াব্জগল 
িুরদ্ধপূিক ভরজরস িমগ রি 
রুদ্ধমিরনসুিুমিল্ল কম স 
মৃরধ্িগল  ুুঃখিমন পকাডুরতহিিমজীিরিমগ ১৯-০৯ 
 
ভরিপূিকিারগ মুিা 
মুিরনয়ামকন সমিা 
রদ্রি মরহমমগলনিিত পকাংডাডু মমিয় মল 
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সিনাগম  পলাকিামত প্র 
সরিগল নীডারড শ্রুরতস্মৃ 
তুয়ি কমি মাডুরতরু হরিয়ামজ্ঝ্ননং রি  ু১৯-১০ 
 
পলাপিা রু সরিময় কমজ 
পাপ পুণয়মগমলিডু রনননু 
পলরপসিু রনষ্কামকনু নীনারগ মাডুরতমি 
পসৌপরণি িিিহন রনন ম 
হাপিািাগলরণস মল ব 
গাপিগম ারলেু সলহুি সতত সুখসাংদ্র ১৯-১১ 
 
বিত সুখময় সুলভ রিশ্বং 
ভি রিমশাক সুিাসুিারচত 
চিণয়গু চািাংগ শা ঘ্ন্য়য়গ আশিণয় রজতমনুয় 
পিমসুং িতি পিাত্পি 
শিণজন সুিমিনু শাশ্বত 
করুরণ কংজ লাঅ কাময়মন কংমগারলপ শীঘ্র (রসদ্ধ)  ১৯-১২ 
 
রনমলনু নীনারগ কমরি 
কমগলনু রনিংতি রল সু 
িমনামকগরপসুত রনষ্কলুষ নীনাগু 
ভমগভন জনক  য় রল 
 মুরতগলনু পকাডম  তনয় 
হময়ম ালরগমেল্ল কালর  কাি কৃমপরয়ংি ১৯-১৩ 
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কল্পকল্পর  শিণজন িি 
কল্পিৃক্ষন ুতন রনজসং 
কল্প নুসাি রল পকাডুরতপ্পনু ফলাফলি 
অল্প সুখ ামপএরয়ং রহ 
তল্পনািারিস র মিংর গু 
রশরল্পগন তকরসক্ক রশমলয়ং  রল সংগতপ ১৯-১৪ 
 
প শমভ াকাশ ং র  
িাসুম িন ুসিভূত রন 
িাসমনরনরস চিাচিাত্মকমনং  ুকমিসুিনু 
পেষ পেমহা াসীনগরল 
রল্ল শিীিগমলালমগ অিমিা 
পাসমনগলং  রল ফলিীিনু পিব্রহ্ ১৯-১৫ 
 
সরম্চথাগারমগল কম রিিরম্চজনকন ভরজস 
পক িুুিু রমরম্চনম্িরি পপামলি পুরুমষাথ্থম্ম 
হৃিাম্বিরি িরম্চসুি জনমিাল্ল শ্রীিথ্সারম্চথ 
সম্বক্ষ থা রনরষ্কম্চনরপ্রয় সুিমুরনমগয় শুভকায় ১৯-১৬ 
 
কালদ্রিয় সুকম শুরদ্ধয় 
পপলুিরু অল্পরিমগ ইিু রন 
মূলগগসুিু এল্ল পাপগমলল্ল কাল রল 
ততলিামিয়ংতিন প  
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ওলরয়রস তুরতস মল রনতয়র  
িারলশরু কমার গমল তািকমিনুতরলহরু ১৯-১৭ 
 
কমলসংভি শি শক্রা 
 য়মিমিল্লরু ইিন  িুরত 
ক্রম মরহমমগল মনিচনর ং প্রাংতগাণ মল 
শ্ররমতিারগ প াব্জ কল্প 
দ্রুম  পনললাশ্ররয়রস লক্মী 
িমণ সংগতমসং  ুপ্রারথপিরতভকুরতরয়ং  ১৯-১৮ 
 
িারিচিমিরনসুিুিু   ুিু 
তািকগমলং রি  ুপভকি 
পনরি জলরিয়  াটুমিনু এংিিুন পতিনংমত 
তািত্ময়জ্ঝ্ননয়ানশূনয়রু 
সূরিগময়ন রতরলয়লরিয়ম  
পসৌিগশিমতানুগিননুসরিরস পকডুরতহরু ১৯-১৯ 
উমিয়মগাসুগ পপারগ কানন 
ি রি ফলগলমপএরয়ং রল 
পপাম ময়ালমগ রসগরিদ্দু িামদ মিিন পতিনংমত 
রিরিরপতন পূরজসম  রননয় 
উ ি পগাসুগ সািুরলংগ 
প্র রুশক িািারিসুত িললর রু ভিম ালমগ ১৯-২০ 
 
কম রিমমাচন সংরি 
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ওরণপরতসুতমনরনরস তক  ু
গ্গারণমগাডু্ডি পতির  সুমনস 
পিনু মমনময়ালরগিল ুপগাময় িয়সুিং  রল 
পিণুগানরপ্রয়ন অরহক সু 
খানুভি পিড মল লকুমী 
প্রাণনাথন পা ভকুরতয় পিডু পকাংডাডু ১৯-২১ 
 
নংর িাহন িারত্রসািরন 
িং  ো রশ  শরম তপতৃক 
সংরিরসহ সময় রল শ্রিণি তয়রজসুিংমত স া 
রনং য়রিং রল িং  দ্রিয়ি 
কংম মি  ুপনাড মল শ্রী ম া 
নং তীথাংতগতন সিত্র ভরজসুরতরু ১৯-২২ 
 
উ য়িয়ারপরন  ₹হ পপৌরণম 
অরিকয়ামিু শ্রিণিরভরজতু 
স নগির মি মাল্প পতি ং  রল হরিমসমি 
রিরিরনমষিগমলনু পনাডম  
রিরিসুরতরু রনতয় রল তনয় 
স নম ালরগং রিেু সলহুি ভিিত্সলনু ১৯-২৩ 
 
জ্ঝ্ননয়ানমজ্ঝ্ননয়য়াথ্রুমিম্ভ িানরিম িুধ্িয়ারিগলরি 
ষ্তানিরল পনমলরসধ্ি ুকমিসুি থথ্থিাুঃিয়রি 
ভানুমম্দলগভপ্রি₹হক থামনরনরস িশনাগুিনু 
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শুক পশৌরনঅকারিমুনীম্রা হৃিয়াকাশগথচম্র ১৯-২৪ 
 
শ্রীমমনািম মরুমতশ রত্রককু 
দ্ধাম সত্কলয়াণগুণ রন 
স্সীম পািননামা র রিমজাদ্ধাম িঘুিাম 
পপ্রমপূিক রনতয় তন ম 
হামরহমমগল তুরতসুিিরিমগ সু 
িামমগারল ং   রল অরখলাথগল পকাডুরতপ্প ১৯-২৫ 
 
তংম তাদগল কুরুহনরিয়  
কং  প শাংতিম ালমগ ত 
নং  রল ইপ্পিি জননীজনকিনু কংডু 
রহংম  এননু পমড িরু ঈি 
িং  রল ইপ্পমিা নারনি 
পিং  ুকাণুমিমননুত হুডুকুি পতির  পকারি রু ১৯-২৬ 
 
শৃরথপুিাণ সমূহম ালু ভা 
িত প্ররত প্ররত প গমলালু রন 
পজতন গুণরূপগল হুডুকুত পিমহরুষ রল 
মরতমতরু প্ররতর িস সাি 
বত সমুদ্রর  শফরিয়ং র  
সতত সংচরিসুিরু কাণুি লিলরিমকরয়ং  ১৯-২৭ 
 
মত্সয় পকতন জনক হরিশ্রী 

8

www.yo
us

igm
a.c

om



িত্সলাংচন রনজশিণজন 
িত্সল িিামিাহ তিকুংঠালয়রনিারস 
রচত্সুখপ্র  সলমহনলু পগা 
িত্সবরনমগা গুি পতির  পি 
পমাত্সহর  িংম া গুিনু রনমত্সিি িরলমগ ১৯-২৮ 
 
সূরিগরলমগ সমীপগ  িুা 
চািগরলমগম ং  ু ূিা 
দ্দূিতি  লুভমনরনসুিনু ত তয়সংতরতমগ 
সারিসারিমগ পনমনিিি সং 
সািমিংঅ মমহািগমক স 
পারিময়রনরস স া সুমসৌখয়িনীি সুজনরিমগ ১৯-২৯ 
 
চক্রশংখ গ াব্জিি  িু 
রতক্রম  িুািাস রিরি রশি 
শক্র সূয়া য়মি পূজয় প াব্জ রনলজ্জ 
শুক্র রশষয়ন অশ্বমমি 
প্ররক্রয়ি পকরডসয়ব্জজাংড 
রতক্ররমরস জায়হরিয় পমড  রত্ররিক্রমাব্হয়নু ১৯-৩০ 
 
শিমিরনসুিরিল্ল হরি িয়রত 
রিি সুিগণম ালমগ সমিা 
রদ্রিমনরনসুি সিরিং রল সিকাল রল 
ভরি পূিকিারগ অনয় প্র 
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সরিগলনীনারড পিমা 
সিনারগরু হরিকথামৃথপান রিষয় রল ১৯-৩১ 
 
প্রণতকাম  ভি রচংতা 
মরণ মরণময়াভিণ ভুরষত 
গুরণ গুণত্রয় ূি িরজত গহন সন্মরহম 
এরণস ভিি প াষগল কুং 
রভরণমজয়াণ্ম শিণয় িামা 
পণমিনল ুতকমগাংড শিরিয় ফলি পিমাত্ম ১৯-৩২ 
 
িমল্লমনংিুিরিল্ল িীতন 
ওমল্লমনংিুিরিল্ল পলাকম া 
রলল্লর হ িলরিল্লগি অজ্ঝ্ননয়াতজনরিল্ল 
পিল্ল রিন পিাংমিয়ং র  
এল্লমিালরগরুরতপ্প শ্রী ভূ 
নল্ল ইিমগমণরয়ল্ল অপ্ররতমল্ল জগমকল্ল ১৯-৩৩ 
 
হব্দমগাচি শািিীকি 
নব্দিাহনননুজ য় িুং 
শারি চংদ্রম রনরুপম সুরনস্সীম সরমতসম 
লিনাগুি তনিমগ প্রা 
িিকমগলুরণরস তীব্রর  
উি পািকনংমত রিডর প্পনু  য়াসাংদ্র ১৯-৩৪ 
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শ্রী রিরিংচা য়মি িংর ত 
ঈ িসুংিমিময়ালমগ প িরক 
প রি জঠিম ালিতরিরস নু অজনু নিিংমত 
পিিতীিমণানুজনু বপ 
 ািলংরিগলনু সলরহ ত  
তয়ািরলয় সংহরিরস  জগনাথরিট্ঠলনু ১৯-৩৫ 
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