
হরিকথামৃথসাি 
সব স্বাতংত্র্য় সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুবব 
পিম ভগবধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুবুিু 
 
শ্রীরিবাসি চরিবতগল পি 
মািুিাগরি পবসবগাললু মুরি 
প ৌিকািয়রিগরুরপিিু সূতায় িয়রিংি 
 
পচি ভঅণ গমি পভাজি 
বচি মমথুি  য়ি বীঅণ 
অচলি চলি প্রয়ত্নব ুসািয়বব জিবক 
 ুরচসিি িয়রিংি জীবি 
রিচয়বিালু তা রিংতু মাডুব 
উরচতবিারচত কমগলবিংিরিি ুপকাংডাডু ১৮-০১ 
 
রবষ্টিশ্রব পিহবিালবগ প্র 
রবষ্টিারগ রিিংতিরি বহু 
পচবষ্টগল মাডুরতবি কংডু সজীরব এিুরতহরু 
হৃষ্টিাগুবিবি পিারড ক 
রিষ্টবিল্লরু পসববমাল্পরু 
রবট্ট অণিরল কুপণববংিরিিিিুবপইপরু ১৮-০২ 
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ক্রীবডবগাসুগ অবিবি গরত 
িীিবলাসুগ পিহগল পকা 
ট্টাডুবি ুপস্ববেয়রল ব্রবে ািয়বিালু পপাকু্ক 
মাডুবি ুবয়াপাি বহুরবি 
মূঢদিতয়বিারলদু্দ প্ররতরিি 
পকডুলাভগরলল্লরবিিরি আবকালিরল ১৮-০৩ 
 
অঅবিঢয়িু ব্রে বায়ু 
ত্য়্রঅসুিপসুিাবিাল 
িয়অিারগবদ্দল্লবিালু বয়াপাি মাডুরতহ 
অঅয়িু সতয়াত্মক পিা 
পপএরয়ল্লবি সববিালবগ রব 
লঅণু তািারগ পলাকব িইসুতরলপ্প ১৮-০৪ 
 
শ্রী সিস্বরত ভািতী রগরি 
জা  চী িরত পিারহরণ সং 
জ্ঝ্নিয়  তরূবিাপািয়রিলস্ত্রীয়বিালু স্ত্রীরূপ 
বাসবারগবদ্দল্লরিবগ রব 
শ্বাস তন্নরল পকাটু্ট অবিরভ 
লাবেগল পূদিসুরতপ্পিু পয়াগয়বতগলরিতু ১৮-০৫ 
 
পকাল ুকুিবুিয় মারড আডুব 
বালকি পতিিংবত লকুমী 
পলাল স্বাতংত্র্য়গুণব ব্রোিয়বিালরগটু্ট 
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লীবলদগবিু তন্নবরিগিু 
কূলিারগবদ্দল্ল কালরি 
িুল্লরিবগ প্ররতকূলিারগহ প্রকটিাগিবল ১৮-০৬ 
 
পসৌপিরণবিবহি িািা 
রূপিামরি কবিসুতবি স 
মীপিরল্লদ্দরিল বয়াপািগল মাডুবিু 
পাপ পুণয়গবলিডু অবি স্ব 
রূপগলিিুসরিরস উরণপ প 
পিাপকারি পবি  পূণািংি জ্ঝ্নিয়ািঘি  ১৮-০৭ 
 
অহিরিদ্রাদমথুিগলহ 
িহি বয়রস বললুবব লমী 
মরহতি মহামরহবমগলবিংতরিব রিতয়িরল 
অরহক পসৌিয়ব মবিি ুমিিরল 
গ্ররহরস  াস্ত্রাথগল পিবমা 
ত্য়্সহরি পকাংডাডুতরল মমমবিিবরিগল্লিবল ১৮-০৮ 
 
বংি পমাঅপ্রিি জ্ঝ্নিয়ািবু 
মংিমরতগরলবগংি ুপিাবিবুি ু
রবংি ুমাত্র্ সুিািুভব পবতবক সমিুুঃি 
এংি ুরতরলয়িলিয়দিবগ 
রলংি সুিববপইসুবরু মু 
কুংিিািািবিয় রবট্টবগুংবট মুরিসুি ১৮-০৯ 
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িাজ তন্নামাতয় করুণরি 
মিজ জিরিবগ পকাটু্ট কায় রি 
পয়ারজসুত মািাপমািব মাল্প পতিিংবত 
শ্রীজিািি সকলবিালগপ 
িারজতিু তািারগ সব প্র 
পয়াজিব মারডসুত মাডুব ফলবক গুরিমারড ১৮-১০ 
 
বাসুবিব স্বতংত্র্ব সবিা 
জাসিািয়মিাসুিারিগীয় 
পলাসুগিব পতবগিিবিালগিব চতুভাগ 
মগরস ওংিি ু তরবি রিপং 
চা তাব্জ জগষ্টচত্বা 
রিং িরিলরিরগতু্ত বারণ ভািরতগি ১৮-১১ 
 
রিরথয় পািব পথবগিু পকাম্দি  থ রবভাগব 
মারি থা রবম্ রথ উবম বিারলত্তু ইম্রবিাদলিরঢক 
হথ্থ ুিরথপবিালরগরিরথত্তরিল পিববথগবলালগীিয়্িু 
জীব প্ররথবয়াল ুি  ঐিরঢক িাল্বথ্থু মিথয়বিালু ১৮-১২ 
 
কারুরণক স্বাতংরত্র্য়ত্বব 
মূরু রবি মগবসিডু তবন্নালু 
িারিবগাংিি ুপকাট্ট স্বাতংরত্র্য়ব সবরিবগ 
িারুরণপ তন্নিুগরিবগ বয়া 
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পাি পকাটু্ট গুণাগুণগল রব 
চাি মাডুব পতিরি রত্র্গুণব বয়রিয়বি মাল্প ১৮-১৩ 
 
পুণয়কমবক সহায়বাগুব 
িিয়রিবগ কলয়ারি মিতয়ি 
পুণয় ফলগলিীব রিরবজি পাপকমফল 
অিয়কমব মাল্পরিবগ অিু 
গুণয় জিরিবগ পকাডুব বহু কা 
রুণয়সাগি িী পতিরি ভিিি সংদতপ ১৮-১৪ 
 
রিরুপমবগ সরিয়ুংটু এংি ু
চ্চরিসুবব তদ্ভিবিালু ম 
ত্য়্সরিসুবব গুরণগুণগরলবগ পভিগল পপলুববু 
িি সুিঅ ি উধ্বপংুড্রব 
িরিরসিববিাল ুপিরেসুব হরি 
চরিবতগল পকলিবল পলাগািববত পকলুববু ১৮-১৫ 
 
এবমারি পিেবুল্ল কু 
জীববিল্লরু মিতয়বিংবরু 
পকারবিি রবজ্ঝ্নিািকমব পিারড রিংরিপরু 
পিব পিবি রবটু্ট য়াব 
জ্জীবপরিয়ংতিরি তুেি 
পসববরয়ংিপুজীরবসুবিনজ্ঝ্য়নািবকালগারগ ১৮-১৬ 
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কাম পলাভ পক্রাি মি রহং 
সাময়ািৃথ িংভ কপট রত্র্ 
িামিবতািগল পভি অপূণসুিবদ্ধ 
অরমে রিববরিতব পভাজয়রত 
তামাসান্নবিুংব তামস 
শ্রীমিাংিি সংগরিংিরল তমবব বরিপুি ু১৮-১৭ 
 
জ্ঝ্নিয়াি ভরক্থ রবিরক্থ রবিয় পুিাণ  াস্থ্রশ্রবি রচম্থি 
িাি  ম িম য়জ্ঝ্নিয় সথয়ারহম্স বূথিয়া 
ঢয়াি ভগবন্নামকীথি পমৌিজপতপব্রথসুথীঠ- 
স্নাি মম্রবথার বম্িবি সজ্জিি গুণব ু১৮-১৮ 
 
পলে স্বাত্র্ংরত্র্য় গুণবিু প্র 
পব দগরসি কািণরি গুণ 
পিােগলু পতারুববু সত্বাসত্ব জীববিালু 
শ্বাস পভাজি পাি  য়ি 
রবলাস মমথুি গমি হে 
পেে স্বপ্ন সুেুরি জাগ্ররতরয়হবু পচতিবক ১৮-১৯ 
 
আঢ থবন্নালরগরিরস উরলবিাম্িঢব রবভাগবদগরস 
বৃরজিািিি ুপূবিরল স্বাথরম্রয়ব পকাত্তবম্থ 
স্বধ্ঢুিীরপথ পকািবুবি সুিবৃরধ্ঢবগাসুগ ব্রুঃমবায় ু
কপরি পমািলািববিারলধ্িবি পয়াগয়বথয়িরিথু ১৮-২০ 
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হলঢিািুজ মাল্প কৃথয়ব রথরলয়িাহম্কািরিবম্দি 
িুরলিু রবরঢয় ুরিবেঢপাররু ইল্লববমু্বববগ 
ফলগলধ্বয় পকািবু মিথয়ি কলুে কমব রবত্তু 
পুণয়ব পসবলিু থবন্নালরগতু্ত ক্রমরিম পকািবু ভক্থরিবগ ১৮-২১ 
 
পথায়জাপ্পি রকিণ বৃক্ষেয় বরথসুববম্থ 
কমলি লায়থাক্ষিু সববিালু বয়ারপরসি কািণরি 
পহয় সধ্গুণকম পথাপবু িয়ায় পকারবিরিবগ রিিম্থি 
শ্রীয়িস সববাথ্থববাথ্থমবিম্িু পপলুবরু ১৮-২২ 
 
মূলকািণ প্রকৃরথবয়রিপ মহালকুরমবয়ল্লবিালরগধ্িু 
সুলীবলদগয়থু পুণয়পাপগলরপলু পরথবগ 
পালগিবলালু রবধ্ি জল কীলালববরিপুবি জীবকৃথ 
কমারল থধ্বথু  ুভববরিপবু এল্ল কালিরল ১৮-২৩ 
 
জ্ঝ্নিয়ািসুিবলপূণ রবষ্িুরব পগি মাল্পব ুররগুণকায় 
কৃ ািুরবি কইরম করবিু ভরক্ষিুবে পলাকবিালু 
ঈ িরলিজাম্দবিু ব্রুঃবম িমুিয়সুিাসুিি 
কালািলববাল িুম্গুববগী পাপগল ভয়বব ১৮-২৪ 
 
পমাির ি িরক্ষণসুপক্ষ প্রবমািবুথ্থি পক্ষববম্িু 
ঋগারিশ্রুরথগলু পপলুবুবু আিম্িময় হরিবগ 
পমািদবরেক সুি রবর ষ্ত প্রবমাি পািররক সুিপ্রি 
িাি কািণরিম্ি পমািপ্রবমািবিরিসুবিু ১৮-২৫ 
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ওরম্িগািরু বৃরষ্তরয়ম্ি বসুম্ঢবিবয়ারলপ্পরিল 
জলরিরম্সম্ঢু বৃরধ্ঢয়দিিুবুবি ভািরিবি বরিিহুবি 
কুম্িু পকািবথবগগরলল্লরিহ স্বািম্ি সম্পূণ 
স্বভাববগ বম্ি ুমািবুুবিিু কমাকমাজিয়ফল ১৮-২৬ 
 
পিহবৃক্ষবিাবলিি ুপরক্ষগলীহববরম্িগু রবিবি 
পমমবস্নহরিম্িরল কমজ ফলগলুম্ব জীবিগ 
শ্রীহরিয় ুথা সাি পভাক্থিু পদ্রারহসুব কলয়ারি 
মিথয় সমূহকীব রবর ষ্ত পাপব পে (লী ) পবল্লরিবগ ১৮-২৭ 
 
িয়ুমরণ রকিণব কংড মাত্র্রি 
রতরমিববাডুব পতিরি লমী 
িমণ পিারডি মাত্র্রিংিঘিা  ঐিবুুি ু
কমলসংভব মুিয়বিল্লা 
সুমিসবিারলহ পাপিার য় 
অমিমুিিংিিরল ভস্মব মাল্প হরি তািু ১৮-২৮ 
 
চতুি তভাগরি ি াং  পিা 
রলতি জীবরিগীব পল ব 
রিরতজ পিবকগরলবগ পকাডুব রবর ষ্ট িুুঃিসুি 
মরতহীি প্রারণগরলগা 
হুরতয় সুিমৃরথ িুুঃিবি 
পয়াগয়বতয়িরিতু রপপীল ম কারিগলীগীব হরি ১৮-২৯ 
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রিতয়রিিয়াংিািয় কূপরি 
ভৃথয়রিংবিািগূরড পুিিা 
বরতবরজত পলাকাদবিবু করলয় ুপিেিরল 
সতয়বলাকারিপ চতুমুি 
তত্ব পিবকল সারহত রিজ 
মুরিদয়িবু হরিপিাব্জব ভরজরস ভকুরতয়রল......ঃুঃিা _১৮-৩০ 
 
রবরি রিবেিগবলিডু মবিয়বি 
মিুরববিারিয় পািকরপস 
লরিরত মক্করলগীব পুণয়ব পাপ মিতয়রিবগ 
সুিরু িিিগীয়রিবি বং 
পিািরগ ওয়বরু পুণয় মিতয়রু 
অরিপরিল্লি বৃক্ষগল ফলিংবত রিতয়িরল ১৮-৩১ 
 
রতলজ কশ্মল তয়রজরস িীপব ু
রতরলয় মতলব গ্ররহরস মংরিি 
পিালবগ বয়ারপরসপ্প কত্তবল ভংরগসুব পতিরি 
করল পমািলুবগাংডরিল িািব 
কুলজিিুরিি মাল্প পুণয়জ 
ফলব ব্রোিয়রিবগ পকাট্টল্লবল্ল িরমসুবি ু১৮-৩২ 
 
ইদ্দবলয় ুরিতয়িরল পমিয়া 
পমিয় বস্তুগলুংডু পলাকরি 
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 ুদ্ধ  ুরচ এংবিরিরসবকাংবিু পবি স্মৃরথগবলালু 
বুরদ্ধপূবকবারগ রবভুিরু 
শ্রবদ্ধরয়ংিরপরসি কম রি 
রেদ্ধবািরূ সরিবয় মকবকাংডুদ্ধরিসুরতপ্প ১৮-৩৩ 
 
ওবডয়রিদ্দ বিথ ফলগল 
বরডি ুরতংবুবরুংবট কংডবি 
পহাবডি ুরবসুটুববিংব ভয়রিং পিাডলংজুবরু 
রবডবি মাডুব কমগলু মবি 
মডরি মক্কল ুবংিুগল কা 
পিাডিালুগলু এংি মাত্র্রি ওডুবুি ুিরুিত ১৮-৩৪ 
 
জ্ঝ্নিয়াি কবমংরদ্রয়গরলংবি 
পিিু মাডুব কমগল ল 
মীরিবাসরিগরপসুতরলরু কালকালিরল 
প্রাণপরত মকবকাংডু িািা 
পয়ারিদয়রিসবিাবে পকাডরিবি 
িািবরু পসবলবিায়ববিল্লা পুণয়িার গল ১৮-৩৫ 
 
ষ্রুরথস্মৃথয়থব রথরলিহেথরবর শ্তিু কমমািলু 
প্ররথগ্ররহসিু পাপগল পকািরুথপ্প রিথয় হরি চথুিি  
ভুবিারিপরথ ক্রথুকৃথজ্ঝ্নিয়রিয়ামকিু 
এবিমরথয়ভ্রম্ প্রমািসম্কতবিােববরগল্ল ১৮-৩৬ 
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বারিজাসি মুিয় িাজ্ঝ্নিয়া 
িািকরু সবস্বতংত্র্ ি 
মািমণবিংিরিি ুইষ্তারিষ্টকমফল 
সািবভািরিগরপসলু স্বী 
কাি মাডুব পাপফলব কু 
পবিিামক মিতয়রিবগ পকাট্টবি পিারয়সুব.....ঃুঃিা _১৮-৩৭ 
 
কূ্রিদিতয়বিারলদু্দ তাবি 
পপ্ররিসুব কািণরি হরিবগ কু 
পবিাবিংবরু এল্লবিালু রিগতগরতবগ রিরুত 
সূরিগংয়বগ সূয়বিংবরু 
িূিব াকবগ  ুে রলংগ  
িীিরবল্লি কািণিরল আকায়বিরিসুবিু ১৮-৩৮ 
 
পপলবলা বল্লি মহাপা 
পারলগল ওংবি অণরি রি 
মূলদগসরলববকু এংবুববগাংবি হরিিাম 
িারলবগবয়ালুল্লববগ পিমকৃপ 
আল ুকৃইষ্ণিু মকরপরডি ুত 
ন্নালয়বিারলট্টিুরিিিলািংিপরডসুবিু ১৮-৩৯ 
 
পিারগবয়ৌেি পথয়রিংি রি 
পিারগ পয়রিসুব পতবিরি শ্রীমি 
ভাগবত সুশ্রবণদগি ুভবািয়বিাগবিু 
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িীরগ সবািয়রিল রবেয় রি 
পয়ারগসু িব ংরদ্রয়বরিলবিালু 
শ্রীগুরুজগন্নাথরবট্ঠল প্রীতিাগুবিু ১৮-৪০ 
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