
হরিকথামৃথসাি 
স্বাতংত্র্য় রিভাগ সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুবি 
পিম ভগিধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুিুিু 
 
শরম্থ সূচবি: স্বগথ স্বাথরিয়গুণি হরি পথবগিু 
ব্রঃমিয়রিবগ পকাত্তি ভৃগুমুরিপবপরলিিু ইম্রিুয়ম্নরিরথপরিবগ 
 
পিমরিষু্ণ স্বথম্র মায়া থরুরণ িিস্ঠল 
রিিারসয়ু সিরসব াধ্ভি প্রাণিীিরু সরচিবিরিসুিরু 
সিকমগলরি থররপ্রয় রুিগভূষণাহম্কৃরথরয় 
কবিসুিামবিম্রাকমুখরিম্রয়পবিরিসুিরু ১৭-১ 
 
ঈ রিবিৌকসিবম্থ করল পমািলাি ধিথয়রু সিবিহরি 
পথািকরু থািারগ িয়াপািগল মাদিুরু 
পিঢিম্িরি করলয়হম্কা িারঢপাঢম মঢুকুককতভ 
পরারঢ শম্বিমুখরু মিরসবগ স্বারমবয়রিসুিরু ১৭-২ 
 
পিিবথগবলাপরি রিথয়বিাবলিমারি স্বিামরিম্িরল 
য়ািরিরম্রয়গবলালু িয়াপিগল মাদিুরু 
পসিকি পসিািুগুণ ফল িীি িৃপিম্িিরল তন্ন 
স্বভাি স্বাথরম্রয় রিভাগি মারদইত্ত হরি ১৭-৩ 
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আগরণথ সআথরম্রয় িাল্ভবগ রিভাগি মারদ ওম্িিু 
পথবগি ুিশরিঢকগরস পািবি পম্চপ্রাণিরল 
পমাগচথুষ্তয়বিালু সপাকিিু গুণরিিরসি মবরথ 
িশরিঢ য়ুগল গুণিিু মারদ এিদ ুসিারশিবিারলত্ত ১৭-৪ 
 
পাকশাসি কামবিালু সাকঢকরিত্ত িবশরম্িয়ি 
সুরিবিৌকসািয়বিাবলাম্িু য়ািজ্জীিবিাবলাম্িু 
িালু্কিবি কলয়ারিকিথয়া িীকরকরথিু এিদ ুরররিঢ 
রিবিককগরসরম্িবিবগ ওবম্িিদারম থবন্নালবগ ১৭-৫ 
 
ঈ রিঢরি স্বাথরম্রয়থ্বি পিিমািিিািিবিালু 
িমারিবিারি রিভাগ মারদত্তবি িরমসুিি ু
মূিবিালরগধ্িিি কমি থা িীকািি ধগসিবল 
কল্পািসািবক পকাদিুিায়সিিিি গরথয় ১৭-৬ 
 
আলয়গবলালরগপ্প িীপজ্বাবলিরথগলিুসরিস 
 িিারলগরলবগাপ্পুি পথিরি হরি পথাপ সির 
কালকালরি শ্রীঢিা দগুাললবিয়ি পকারদ সুখময় 
লীবলকগয়ল ুররগুণকায়গলহিু  ীিরিবগ ১৭-৭ 
 
ইরম্রয়গরলম মাল্প কমধ্বম্গল থিগরপসলু 
পগারিম্ি পুণয়ি পকাম্দু পাপি ভস্মিবি মাল্প 
ইরম্িবিশিু ভক্থ িিি রিরম্িসুিবিালরগপ্প পুণয়ি 
থম্িু থন্নরিগীি পাপগলিরিগুরণসুিিু ১৭-৮ 
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পহারথুবহাররথবগ পাপকমপ্র িথক রিরম্িসবি 
থিরগম্িুরথমি গুণকমগল পকাম্দাদিবল ইপ্প 
মথয়রিবগ পগাব্রাঃমণস্রী হথয় পমািলািরখলবিাষগ 
রলরথপিু সবম্িহপদসিরখলশাস্রমথ ১৭-৯ 
 
থন্ন স্বাথরম্রয়গুণগল রহিণয়গভািয়রিবগ 
করলমুক িািিি সম্থরথগিিরঢকািিিুসরিরস 
পুণয়পাপগলীি ভহুকা রুণয়সাগিিল্পশরক্থগ 
লুণ্ণলরিয়বি এিলু উণগরলরসিিু সিরিবগ ১৭-১০ 
 
সতয়রিরম পুণয় পাপি স 
মস্তরিবগ পকাডবলাসুগরদ িা 
ল্বতু্ত ভাগি মারড পলশাংশিিু  িকীি 
অতয়ল্প পিমাণুরিবগ সা 
মথয়িি ুতা পকাটু্ট সূ্থল প 
দাথগল উংডুরণপ সিদ সি ীিরিবগ ১৭-১১ 
 
রতরমি তিরণগবলক পদশরদ 
সমরিরসপ্পবি এংরদগাদরু 
ভ্রমণ চরল রিরসলংর বকগলুংবেবিা পিতবক 
অরমত ীিবিারলদ্দ ুলকুমী 
িমণ িয়াপািগল মাডুি 
কমলপত্র্ সবিািিগবলালরগপ্প পতিিংবত ১৭-১২ 
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অংিুব াদ্ভি মুখয়সুি করল 
শংিিারদ সমস্ত ধদতয়ক 
দংিকিুরদি পুণয়পাপরিভাগিবি মারড 
অংিুরিয়  লিিু মহাঘে 
রিংিরিতু তুংিুি পতিরদ প্ররত 
রিংিবিালু তারিদ্দু পয়াগয়বতয়ংবত ফলিীি ১৭-১৩ 
 
ইরিথু রিষ্িুিহসয়বিালু ভৃগুমুরণম্রিুয়ংি 
গরুরপি ুিিু পকলুিুিু রিথয়রি মরসিি রিত্ত ু
অিুরচবথারক্থগরলধ্িবিয়ু সরিগণবি মাদরিবিম্িু 
রিধ্বজ্জিগ রিজ্ঝ্নিয়াপবিয় মাদবুি রিিয়পূিকরি ১৭-১৪ 
 
িীতভয় রিবেত রিরিরপত 
মাতুলাংতক মধ্বিিভ 
ভূতভািিিংত ভাস্কিবত  মহািা  
পগৌতমি মডরদয়িু কায়্দা 
িাথিঅক গুরুতম  গ 
ন্নাথরিঠ্ঠল তন্ন িংরিদ ভকুতিিু পপাবিি ১৭-১৫ 
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