
হরিকথামৃথসাি 
ফলস্তুরি সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুবে 
পিম ভগেধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুেুিু 
 
হরিকথামৃিসাি শ্রীম 
দ্গুরুেি জগন্নাথদাসি 
কিিলামলকবেবি পপরলদ সকলসংরিগল 
পিমপংরিিমারিগলু ম 
ত্সরিসবলবদরগচ্চারগ পিারুে 
দরিরসকরিরগদ ুপিারি পপলুেুদল্ল িবিব ালবগ ৩৩-০১ 
 
ভারমরি ষট্পরদ  রূপদ 
লী মহাদু্ভি কােয়দারদব া 
লা মবিাহি িিিমাত্মক িাংরদপদয়গল 
 াম মবক পরিসুেি সু 
িামসখ ককরপরি বলাসুগ 
পেমরদংদরল পপল্দ গুরুকারুণয়বকবিংবে ৩৩-০২ 
 
সািবেংদবি হরিকথামৃি 
সািবেংেুেুবদম্ম গুরুেি 
সারিদল্লবদ রিরলব ংবদিুি মবহংদ্রিংদিি 
সািরথ  েলবগাংিু সাি 
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সািগল রিণণরস পপল্দিু 
সাি িবিে মহাত্মরিবগ সংসািবেরল্লহুবদা ৩৩-০৩ 
 
দাসে ি মুখরদ রিংদ ুি 
পমশিিু কীরিসুে মিদরভ 
লাবষ রল েণারভমাগবলারলদ ুপপরলরসদ 
ঈ সুলঅি কােয়বদাল  রি 
োসগরলবগ ে ত্নরেল্লবদ 
পলসুবলবসবি শ্রােয়মাদবুদ কুরুহু করেগরলবগ ৩৩-০৪ 
 
োকৃবিারিগবলংদ ুেরিবদ ম 
হাকৃিঘ্নরু জরিেিল্লবদ 
স্বীকৃিে মািদবল রেিুেবি সুজিিদেরু 
শ্রী কৃিীপরি মলগুণগলু 
ঈ কৃরিব ালুংটাদ েরলক 
োকৃিবে সংসৃ্কিদ সিগবেিু সুগুণরিবগ  ৩৩-০৫ 
 
শ্রূরিবগ পশাভিোগবদাবি জি 
মরিবগ মংগলেী বদাবি শ্রুরি 
স্মৃরিবগ সম্মিেল্লরদবদাবি িম্ম গুরুিা  
মরথরস মধ্বাগমপব ারি  
ইরিবগ পিারিদ ব্রহ্মরেদয়া 
িিরিগীরিি হরিকথামৃিসাি পসাগসুেুবদ ৩৩-০৬ 
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ভরিোদরদ পপল্দবিংে ে 
সরি সল্লদ ুকােয়বদাল ুপুি 
রুরি শুষ্কসমাস পদেয়িয়াস পমাদলাদ 
 রুিশাস্ত্র রেরুদ্ধ শব্দ রে 
ভরি রেষ গরলিলু জীে 
ন্মুরি প াগয়রেবদংদ ুরসরি মদিংি পমচু্চেবি ৩৩-০৭ 
 
আশুকরেকুল কল্পিরু রদ 
পেশেরি ল ুিংগবিালুবম  
দাসকূটস্থরিবগিরগ িা পেরিবকাংেুবেিু 
ঈ সুলঅণ হরিকথামৃি 
মীসলর বদ সাি দীঘ 
পেরষগরলবগবি দবল সরলসুেুবদন্ন রেন্নপে- ৩৩-০৮ 
 
োসগল পপাংরদসবদ শব্দ 
পেষগল পশারিসবদ দীঘ 
হ্রস্বগল সরল্লসবদ ষট্পরদগরিবগ রিরল্লসবদ 
দূষকরু রদিরদিরদ মািুে 
দূষণবে ভূষণেু এংদপু 
পদশগময়েু হরিকথামৃিসাি সাি রিবগ ৩৩-০৯ 
 
অশ্রুিাগমভাে ইদি প 
রিশ্রমেু েল্লেরিগািং 
দাশ্রুগল মবলগবিরস কম মবিসুে চমত্কৃরি  
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রমশ্ররিবগ মবিমারি রদরিজি 
শত্রদরল কা  রদপ্পরিদবিালু 
পশ্রুরিগলু িপু্পেুবে রিজভরি িুরিবগ ৩৩-১০ 
 
রিচ্চ রিজজি পমচ্চ পগািি 
অচ্চ ভাগয়েু পপচ্চ পপবম  ু
পকচ্চ পকল্বি ুপমচ্চ মলমি মুবচচলংবদিুি 
উরচ্চিগরলবগ পপাচ্চ পপাসবদি 
লুচ্চরিরসদী সচ্চরিবত্র  
িুচ্চরিবস রসরিেত্সত্সলাংছি পমচ্চবলিরিদ ু৩৩-১১ 
 
সািুসবভব ালু পমবিব  িত্বসু 
পোিেৃরি  গবিব  কাম 
পরাি েীজে হুরিব  খলবিবদ রেরিব  কিকরি  
োরদগল পল্মুরিব  পিমরে 
পিারদগল কম মবি বলাসুগ 
হারদবিারিদ রহরি  েহু চািূরি  পহাস পরি  ৩৩-১২ 
 
েয়াসিীথি ওলবো রেিবলা 
পাসক েভুে  পুিংদি 
দাসিািা ি দ বো রিরল দ ুওরদ পকলদবল 
পকশেি গুিমরণগলিু ো 
পণশগরপরস োরদিাজি 
পকাশবকাপু্পে হরিকথামৃিসাি পপরলদরু ৩৩-১৩ 
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হরিকথামৃিসাি িেিস 
ভরিি েহুগংভীি িত্না 
কি রুরচি শৃংগাি সালংকাি রেস্তাি 
সিস িিকংিীিোচা 
 ি জরিি সুকুমাি সাত্বী 
করিবগ পিবমাদািমারিদ মবি দপুকাি ৩৩-১৪ 
 
অেরিব ালু পজয়ারিষ্মরি  কি 
লেিু পামিিুংিু জীরণস 
লেবি পংরিবত্নাকরিপরেবেরক প্পংবি 
শ্রেণমংগল হরিক্থামৃি 
সরেদ ুরিগুণসািমরিস 
লে রিপুণণি প াগয়গল্লবদ দিলরি রদদ ু৩৩-১৫ 
 
অিিবদালী কােয়বদাল ুওং 
দিিে েবিবদারদে পদ 
েকরলং দসু্তয়জয়বিরিরস িমাথকামগল 
পলরিসবদ পলাণককিাথি 
ভরিভাগয়ে পবিে জীে 
ন্মুিগল্লবদ হরিকথামৃিসাি পসাগসুেবদ ৩৩-১৬ 
 
ওরি েহ রেঘ্নগল িবদদপ 
মৃিুয়রেবগ মবি মারি কালি 
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ভৃিয়রিবগ ভীকিে পুরিরস সকলরসরদ্ধগল 
ওরিবগারলরস েিরুবহঅণ 
িৃিয়মািুেিেি মবিব ালু 
রিিয় মংগল হরিকথামৃিসাি পরিসুেি ৩৩-১৭ 
 
আ িুাবিাণগয়ষ্ব   শ 
কি  েল রেজ্ঝ্নিয়াি সমসহা  পশৌব া উ 
দা  গুণগাংভী  পমাদলাদ 
আ িগিলুংিাগবলাংদ 
িয়া  পরিরসদ মাত্ররদং শ্রে 
ণী েল্লবে হরিকথামৃিসাি সুজিরিবগ ৩৩-১৮ 
 
কুরুি কংগল পবিে েরিিরি 
পগিিু রকরে পকল্বহেু পেবল দ 
মুরুি মদিাকৃরি  িাল্বিু পকল্দমাত্রদরল 
েিিূ কহিাগুেুদ ুপকল্দবি 
পকািিু পরল্লরেসুেদ ুেরিরদি 
হুরুরিলাদরু হরিকথামৃিসািেিু পরিবস  ৩৩-১৯ 
 
রিজিিিংরগরণব ালিুরদি 
মজ্জিারদ সমস্তকমরে 
েরজিাশাপাশরদংদরল মারিদরিকফল 
পহবজ্জ পহবজ্জবগ পদাবি রদপ্পবে 
সজ্জিরু রশিিূগুেংদরদ 
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ঘরজসুিলী হরিকথামৃিসাি পরিসুেি ৩৩-২০ 
 
সরি রিবগ পরিভকুরি পরত্ন 
ব্রি পুরুষরিবগ হরুষ পিবলবগাং 
িরিমবিাহিোরগ গুরুরহরি রিবগ জগবদালবগ 
সিি মংগলেীে েহু সু 
কৃরিগবলরিসুি সুলভরদং স 
দ্গরি  পবিেরু হরিকথামৃিসািেিু পরিবস ৩৩-২১ 
 
এংিু েরণসবলন্নলবে ভগ 
েংিিমল গুণািুোদগ 
পলংিু পরি রল পূণবোিি মিে পপাংরদদি 
রচংিবিবগ েপ্পংবি েহু দৃ 
িাংিপূেকোরগ পপল্দ ম 
হংিরিবগ িিবিংিু েবগেবি রিি ভারগগলু ৩৩-২২ 
 
মরণখরচি হরিোণদরল ো 
িণসুবভাজয়পদাথ কৃষ্ণা 
পণবেিুিরপরসদেরিবগাসুগ িীিুেংদদরল 
েণিরিবগ পপাংগিি েিো 
ঘ্ন্য় ম্রণগরলংদ রেিরচরসদ শ্রুরিব া 
লুরণরস পিািুে হরিকথামৃিসািেিুদাি ৩৩-২৩ 
 
দিুবিন্নবদ দরুেষ রদং 
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পুিবিন্নবদ পূিকম 
ভ্রিবিন্নবদ শ্রীদরেঠ্িল পেণুবগাপাল 
কৃশ্ণ ককরপরি েুিু সিয়রে 
রশিদাসত্বেিু পারলরস 
রিবের ংদরল হরিকথামৃিসাি পরিসুেি  ৩৩-২৪ 
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