
হৰিকথামৃথসাি 
ফলস্তুৰি সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱে 
পিম ভগেধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু 
 
হৰিকথামৃিসাি শ্ৰীম 
দ্গুৰুেি জগন্নাথদাসি 
কিিলামলকৱেৱি পপৰলদ সকলসংৰিগল 
পিমপংৰিিমাৰিগলু ম 
ত্সৰিসৱলৱদৰগচ্চাৰগ পিাৰুে 
দৰিৰসকৰিৰগদ ুপিাৰি পপলুৱুদল্ল িৱিৱ ালৱগ ৩৩-০১ 
 
ভাৰমৰি ষট্পৰদ  ৰূপদ 
লী মহাদু্ভি কােয়দাৰদৱ া 
লা মৱিাহি িিিমাত্মক িাংৰদপদয়গল 
 াম মৱক পৰিসুেি সু 
িামসখ ককৰপৰি ৱলাসুগ 
পেমৰদংদৰল পপল্দ গুৰুকাৰুণয়ৱকৱিংৱে ৩৩-০২ 
 
সািৱেংদৱি হৰিকথামৃি 
সািৱেংেুৱুৱদম্ম গুৰুেি 
সাৰিদল্লৱদ ৰিৰলৱ ংৱদিুি মৱহংদ্ৰিংদিি 
সািৰথ  েলৱগাংিু সাি 
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সািগল ৰিণণৰস পপল্দিু 
সাি িৱিে মহাত্মৰিৱগ সংসািৱেৰল্লহুৱদা ৩৩-০৩ 
 
দাসে ি মুখৰদ ৰিংদ ুি 
পমশিিু কীৰিসুে মিদৰভ 
লাৱষ ৰল েণাৰভমাগৱলাৰলদ ুপপৰলৰসদ 
ঈ সুলঅি কােয়ৱদাল  ৰি 
োসগৰলৱগ ে ত্নৰেল্লৱদ 
পলসুৱলৱসৱি শ্ৰােয়মাদৱুদ কুৰুহু কৰেগৰলৱগ ৩৩-০৪ 
 
োকৃৱিাৰিগৱলংদ ুেৰিৱদ ম 
হাকৃিঘ্নৰু জৰিেিল্লৱদ 
স্েীকৃিে মািদৱল ৰেিুেৱি সুজিিদেৰু 
শ্ৰী কৃিীপৰি মলগুণগলু 
ঈ কৃৰিৱ ালুংটাদ েৰলক 
োকৃিৱে সংসৃ্কিদ সিগৱেিু সুগুণৰিৱগ  ৩৩-০৫ 
 
শ্ৰূৰিৱগ পশাভিোগৱদাৱি জি 
মৰিৱগ মংগলেী ৱদাৱি শ্ৰুৰি 
স্মৃৰিৱগ সম্মিেল্লৰদৱদাৱি িম্ম গুৰুিা  
মৰথৰস মধ্োগমপৱ াৰি  
ইৰিৱগ পিাৰিদ ব্ৰহ্মৰেদয়া 
িিৰিগীৰিি হৰিকথামৃিসাি পসাগসুৱুৱদ ৩৩-০৬ 
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ভৰিোদৰদ পপল্দৱিংে ে 
সৰি সল্লদ ুকােয়ৱদালু পুি 
ৰুৰি শুষ্কসমাস পদেয়িয়াস পমাদলাদ 
 ৰুিশাস্ত্ৰ ৰেৰুদ্ধ শব্দ ৰে 
ভৰি ৰেষ গৰলিলু জীে 
ন্মুৰি প াগয়ৰেৱদংদ ুৰসৰি মদিংি পমচু্চেৱি ৩৩-০৭ 
 
আশুকৰেকুল কল্পিৰু ৰদ 
পেশেৰি ল ুিংগৱিালুৱম  
দাসকূটস্থৰিৱগিৰগ িা পেৰিৱকাংেুৱেিু 
ঈ সুলঅণ হৰিকথামৃি 
মীসলৰ ৱদ সাি দীঘ 
পৱেৰষগৰলৱগৱি দৱল সৰলসুৱুৱদন্ন ৰেন্নপে- ৩৩-০৮ 
 
োসগল পপাংৰদসৱদ শব্দ 
পেষগল পশাৰিসৱদ দীঘ 
হ্ৰস্েগল সৰল্লসৱদ ষট্পৰদগৰিৱগ ৰিৰল্লসৱদ 
দূষকৰু ৰদিৰদিৰদ মািুে 
দূষণৱে ভূষণৱু এংদপু 
পদশগময়ৱু হৰিকথামৃিসাি সাি ৰিৱগ ৩৩-০৯ 
 
অশ্ৰুিাগমভাে ইদি প 
ৰিশ্ৰমৱু েল্লেৰিগািং 
দাশ্ৰুগল মৱলগৱিৰস কম মৱিসুে চমত্কৃৰি  
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ৰমশ্ৰৰিৱগ মৱিমাৰি ৰদৰিজি 
শত্ৰদৰল কা  ৰদপ্পৰিদৱিালু 
পশ্ৰুৰিগলু িপু্পৱুৱে ৰিজভৰি িুৰিৱগ ৩৩-১০ 
 
ৰিচ্চ ৰিজজি পমচ্চ পগািি 
অচ্চ ভাগয়ৱু পপচ্চ পপৱম  ু
পকচ্চ পকল্েিু পমচ্চ মলমি মুৱচচলংৱদিুি 
উৰচচেগৰলৱগ পপাচ্চ পপাসৱদি 
লুচ্চৰিৰসদী সচ্চৰিৱত্ৰ  
িুচ্চৰিৱস ৰসৰিেত্সত্সলাংছি পমচ্চৱলিৰিদ ু৩৩-১১ 
 
সািুসৱভৱ ালু পমৱিৱ  িত্েসু 
পোিেৃৰি  গৱিৱ  কাম 
পৰাি েীজে হুৰিৱ  খলৱিৱদ ৰেৰিৱ  কিকৰি  
োৰদগল পল্মুৰিৱ  পিমৰে 
পিাৰদগল কম মৱি ৱলাসুগ 
হাৰদৱিাৰিদ ৰহৰি  েহু চািূৰি  পহাস পৰি  ৩৩-১২ 
 
েয়াসিীথি ওলৱো ৰেিৱলা 
পাসক েভুে  পুিংদি 
দাসিািা ি দ ৱো ৰিৰল দ ুওৰদ পকলদৱল 
পকশেি গুিমৰণগলিু ো 
পণশগৰপৰস োৰদিাজি 
পকাশৱকাপু্পে হৰিকথামৃিসাি পপৰলদৰু ৩৩-১৩ 
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হৰিকথামৃিসাি িেিস 
ভৰিি েহুগংভীি িত্না 
কি ৰুৰচি শৃংগাি সালংকাি ৰেস্তাি 
সিস িিকংিীিোচা 
 ি জৰিি সুকুমাি সাত্েী 
কৰিৱগ পিৱমাদািমাৰিদ মৱি দপুকাি ৩৩-১৪ 
 
অেৰিৱ াল ুপজয়াৰিষ্মৰি  কি 
লেিু পামিিুংিু জীৰণস 
লেৱি পংৰিৱত্নাকৰিপৰেৱেৰক প্পংৱি 
শ্ৰেণমংগল হৰিক্থামৃি 
সৰেদ ুৰিগুণসািমৰিস 
লে ৰিপুণণি প াগয়গল্লৱদ দিলৰি ৰদদ ু৩৩-১৫ 
 
অিিৱদালী কােয়ৱদালু ওং 
দিিে েৱিৱদাৰদে পদ 
েকৰলং দসু্তয়জয়ৱিৰিৰস িমাথকামগল 
পলৰিসৱদ পলাণককিাথি 
ভৰিভাগয়ে পৱিে জীে 
ন্মুিগল্লৱদ হৰিকথামৃিসাি পসাগসুেৱদ ৩৩-১৬ 
 
ওৰি েহ ৰেঘ্নগল িৱদদপ 
মৃিুয়ৰেৱগ মৱি মাৰি কালি 
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ভৃিয়ৰিৱগ ভীকিে পুৰিৰস সকলৰসৰদ্ধগল 
ওৰিৱগাৰলৰস েিৰুৱহঅণ 
িৃিয়মািুেিেি মৱিৱ ালু 
ৰিিয় মংগল হৰিকথামৃিসাি পৰিসুেি ৩৩-১৭ 
 
আ িুাৱিাণগয়ষ্ে   শ 
কি  েল ৰেজ্ঝ্নিয়াি সমসহা  পশৌৱ া উ 
দা  গুণগাংভী  পমাদলাদ 
আ িগিলুংিাগৱলাংদ 
িয়া  পৰিৰসদ মাত্ৰৰদং শ্ৰে 
ণী েল্লৱে হৰিকথামৃিসাি সুজিৰিৱগ ৩৩-১৮ 
 
কুৰুি কংগল পৱিে েৰিিৰি 
পগিিু ৰকৰে পকল্বহৱু পেৱল দ 
মুৰুি মদিাকৃৰি  িাল্েিু পকল্দমাত্ৰদৰল 
েিিূ কহিাগুৱুদ ুপকল্দৱি 
পকািিু পৰল্লৰেসুেদ ুেৰিৰদি 
হুৰুৰিলাদৰু হৰিকথামৃিসািেিু পৰিৱস  ৩৩-১৯ 
 
ৰিজিিিংৰগৰণৱ ালিুৰদি 
মজ্জিাৰদ সমস্তকমৰে 
েৰজিাশাপাশৰদংদৰল মাৰিদৰিকফল 
পহৱজ্জ পহৱজ্জৱগ পদাৱি ৰদপ্পৱে 
সজ্জিৰু ৰশিিূগুেংদৰদ 
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ঘৰজসুিলী হৰিকথামৃিসাি পৰিসুেি ৩৩-২০ 
 
সৰি ৰিৱগ পৰিভকুৰি পৰত্ন 
ৱ্ৰি পুৰুষৰিৱগ হৰুষ পিৱলৱগাং 
িৰিমৱিাহিোৰগ গুৰুৰহৰি ৰিৱগ জগৱদালৱগ 
সিি মংগলেীে েহু সু 
কৃৰিগৱলৰিসুি সুলভৰদং স 
দ্গৰি  পৱিেৰু হৰিকথামৃিসািেিু পৰিৱস ৩৩-২১ 
 
এংিু েৰণসৱলন্নলৱে ভগ 
েংিিমল গুণািুোদগ 
পলংিু পৰি ৰল পূণৱোিি মিে পপাংৰদদি 
ৰচংিৱিৱগ েপ্পংৱি েহু দৃ 
িাংিপূেকোৰগ পপল্দ ম 
হংিৰিৱগ িিৱিংিু েৱগেৱি ৰিি ভাৰগগলু ৩৩-২২ 
 
মৰণখৰচি হৰিোণদৰল ো 
িণসুৱভাজয়পদাথ কৃষ্ণা 
পণৱেিুিৰপৰসদেৰিৱগাসুগ িীিুেংদদৰল 
েণিৰিৱগ পপাংগিি েিো 
ঘ্ন্য় ম্ৰণগৰলংদ ৰেিৰচৰসদ শ্ৰুৰিৱ া 
লুৰণৰস পিািুে হৰিকথামৃিসািেিুদাি ৩৩-২৩ 
 
দিুৱিন্নৱদ দৰুেষ ৰদং 
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পুিৱিন্নৱদ পূিকম 
ভ্ৰিৱিন্নৱদ শ্ৰীদৰেঠ্িল পেণুৱগাপাল 
কৃশ্ণ ককৰপৰি েুিু সিয়ৰে 
ৰশিদাসত্েেিু পাৰলৰস 
ৰিৱেৰ ংদৰল হৰিকথামৃিসাি পৰিসুেি  ৩৩-২৪ 
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