
হরিকথামৃথসাি 
বৃহত্তািতময় সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি 
সকল দরুিত রিবািণ সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুবব 
পিম ভগবধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুবুিু 
 
শ্রীলকুরমবল্লভবগ সম করুণালুগল িা কাবণবিরল্ল 
কুবেলিবরিবগ পমরি পকাত্তিু সকল সম্পিব 
পকরলিাক্ষণ বস্থ্রগল পাম্োরলরগথ্থিু 
ধিথয়িুিিব সীরল সম্ম্থরসিিু প্রঃলািি কৃপাসাম্র ২২-১ 
 
পিব শমাঃবয় কুতুম্ববক জীববিাপায়বিু 
কাণবক পিববিব শিণয় িরক্ষসু িরক্ষবসবি পকরল 
থাবিারলিু পারলরসবি পসৌখ্য় কৃপাববলাকিরিম্ি 
ঈথি পসরবসবি পসৌখ্য়গল বয়সুবিল্প মািবরু ২২-২ 
 
শ্রীরিবাসি পপাল্ব করুরণগি রলিরলিজাম্দবিালু 
কাবণ প্রবীণিািবিিরস পিাল্পুিু শ্রুরথ পুিাণবিালু 
ধ্রূণরভষ্মকৃপারিগল ুকুরুবসবিবয়ালরগিলবগুণগ 
পলিু পিাদবি পারলরসি পিমাথ্ম পিগরথয় ২২-৩ 
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রেম্দরবক্রম েক্রসম্খ্ববথাম্দমাি িৃপালরগথ্থিু 
ভাম্দকািক ভীমি মৃিাভিণগরলবগারলি 
মবম্দবয়াবদিাকাশিাজি পহম্দরথয় িুরদ পকরল মগরলবগ 
গম্দবিরিরসি গহি মরহম গিাব্জঢি পারণ ২২-৪ 
 
পগৌথমি রিজপরথ্িয়িু পুরুহূথম্িরিবি কায়্ি ু
বৃরি ঘারথরসি পাপবিু িালু্ক রবভাগ মারদিিু 
শাথকুম্ভাথ্মক রকিীতব ধকথবরি কবধ্িায়্ি 
ইম্রািারথ ভারগল কায়্ি ভক্থবেি স্বীকরিরস ২২-৫ 
 
িািিম্িব্রজি স্থ্রীয়ি জািকমবক ওরলি অজসুকু 
মািবিরিরসি িম্িবগাপবগ িরলিভভবজিক 
ধবিবরজথ ধিথয়িিু সম্হাি মারদি রবপগমি 
পপগবলরিিিু পগাপালকি বৃম্িাবিবিারলম্িু ২২-৬ 
 
শ্রীকিারেত পািপল্লব পগাকুলি পগাল্লরথয় 
পিারলরসি পাকশাসিপূজয় পগাবগাবথ্সাগল কায়্ি 
ওকরিরস কুরুপরথয় পভাজি স্বীকরিরসিিু রবিুিবিৌথণ 
ভাকুরলকিম্িিরল পথারিি ভক্থবথ্সলিু ২২-৭ 
 
পুরবিরিরসি পগারপবিরববগ ভথৃববরিরসি বজি 
িারিয় রুরক্থ লারলরস পবথব পিগরহি কৃপাসাম্রা 
শথ্রুথাপিয়জ্ঝ্নিয় পুরুষি পুররয়ি থম্িাল্ি 
ররজগধ্ঢার মম্গলগার পিমপরবর সুিরমর ২২-৮ 
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রূপিামরবহীি গগাবিারপথ সুিামিরল কবিরসি 
বয়াপক পরিবেন্ন রূপরি পথাি পলাকরিবগ 
ধ্বাপিাম্থয়রি ধিথয়িু সম্থাপবগারলসুবববিম্িু 
পেথধ্বীপমরম্িিিবথরিরস সলুরহিিু থন্নবি ২২-৯ 
 
রিরবরিম্োিয়মিিুথ িািাবথািব মারদ সলরহি 
পিববথগলিু ঋরষগলিু রক্ষরথপিিু মািবি 
পসববগল ধকবকাম্দু ফলগল িীব রিথয়ািম্িময় 
সুগ্রীবঢ্রবুবমািলাি ভক্থরগথ্থ পুরুশাঠ ২২-১০ 
 
িুষ্তিািবহিণ সববাথ্কৃশ্তসধ্গুণভরিথ 
ভক্থাভীশ্তিায়ক ভয়রবিাশক রবগথভয়বশাক 
িশ্তথুরষ্তগরলল্ল সৃষ্তয়ািয়ষ্তকথরিগাব কালরি 
হৃষ্তিাগুব স্মিবণমাররি হ্রধু্গুহাবারস ২২-১১ 
 
রহবম্ি প্রলবয়ািকরি থাববিকাম্িিরম্জরস কায়্ি 
থবলবয়ালু ভাবম্িাবিয় রপথ্থববগারলি পরিয়ম্কপিরবথ্থ 
বরম্িরসি বৃম্িািকি সধ্বৃম্িকুরণরসি সুবঢয় 
করুিা রসম্ি ুকমলাকাম্থ বহুরিরিম্থ জয়বম্থ ২২-১২ 
 
সথয়সম্কল্পািুসাি প্রবরথসুব প্রভু থিবগ 
থাবি ভ্রুথয়বিরিসুব পভাক্থৃবভাগয়পিাঠ 
পিালরগধ্ি ুথেিাঃবয়িারগ থপক থৃরথথপরদসুব 
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থেপরথগল মথ্থিািসুিিবগ অসমীেীিফলবীব ২২-১৩ 
 
রববত্তগল পিবরিম্িলাগরল পহারত্তবগাসুগবািদাগরল 
পকত্তবিাগপ্রয়কু্থবাগরল অণকরিবম্িাবে 
রিত্তুরসরিরিম বাবয়্িবিিু হরি রবট্টলা সলবহবম্িিলু 
ধকবগাতু্ত কাব কৃপালু সম্থথ থন্ন ভকুথিিু ২২-১৪ 
 
ঈ বসুম্ঢবিবয়ালবগ শ্রীভূবিরবয়িসি সুগুণ 
কমগলাব ববগরয়ম্িািদািগরল কীরথিসুব িিি 
কাব কমলিলায়থাক্ষ কৃপাববলাকিরিম্ি 
করপসুগ্রীববগারলদম্িরল ওরলিরভলাবষ পূম্িপ ২২-১৫ 
 
পেথিাম্থয়ারম লরিিাঠ কমগলিুসরিরস 
জরিবথাঠ রববণা অম্ব শ্রুরথপ্ররথপািয়িবোদবি 
জাথিাগুব জন্মিরহথা কূরথিম্িি ভক্থরিম্িা 
হূথিারগ মবিািঠব পবরদরসবকালিীব ২২-১৬ 
 
িৃষথু এরিসুব মিুজবিালু সুি ঋষভরিরম্রয়গবলালু 
থথ্থরধ্বষয়গল বুরম্জসুব পহাথাঃবয়িু থািারগ 
মৃষিরহথ পবিবিালু ঋথসথু পপসরিরিম্িরল কবিসুথ 
জগস্প্রসরবথ রিিম্থিরি সম্ম্থসুবিু ভকুথিিিু ২২-১৭ 
 
অব্জভবরপথ জলঢিাররবয়ালব্জ পগাজাররজবিরিরস 
জলিুব্ববলয় ুপীয়ূষিববি শ্রীশশাম্কবিালু 
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কব্বুকিরললথাথৃণদ্রুমধ্হবু্ববগয় মাদরুথহ 
পগাজি ুইব্ববগ প্রথীক মরণমৃগ সৃরজপিররজিু ২২-১৮ 
 
শ্রুরথরবিুথ সবরিরল ভািরথিমণবিালরগধ্িু 
থা শুরেষথুববরিরস জদবেথিিিু পরবরমারদরথহ 
অথুলমরহমািম্থরূপা েুয়থবিরিরস রেবধ্িহবিালু 
প্রাকৃথপুরুষিম্িিরল িািাবেবষ্তগল মাল্প ২২-১৯ 
 
অরথরঠবয়রিসুবিন্নময় ভািরথিমণবিালু প্রাণময় 
প্রাকৃথ রবষয় রেম্থবিয় মারদসুবিু মবিাময়িু 
য়থি রবজ্ঝ্নিয়ািময় বিলি জথিমারদরস আথ্মজায়া 
সুথি সম্গরি সুখ্বিীবািম্িময়বিরিরস ২২-২০ 
 
ইরিথু রূপাথ্মরিবগ পিাষগ পলরিথু বপু্পবু পপরলম্ি 
ব্রাঃমণকুবলাথ্থমিািবরু রিষ্কপতবুরধ্ঢয়রল 
গুণরিয়ামক থথ্থিাঃবয় পিরিরস কায়ব মাল্প 
পিবিবিবিি মাররি পিাষিারশগবলল্ল পকদরুথহবু ২২-২১ 
 
কুস্থ্ঠবিরিসুব ভূরমবয়ালু আশ্সস্থ্ঠবিরিসুব রিগ্বলয়বিালু 
খ্স্থ্ঠবিরিপাকাশবিালু ওবব্বব্ববিালরগধ্িু 
বয়স্থবিরিসুব সববিালবগ সমস্থবিরিসুব বরলয়রলধ্িু 
উপস্থ্ঠবিরিপ রববশাঢি রবশুধ্ঢাথ্ম পলাকবিালু ২২-২২ 
 
জ্ঝ্নিয়ািিিু এবম্িরিপ শাস্থ্ররি মািিিু এবম্িরিপ 
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বসিরি িািশীলসু বুরধ্ঢবয়ালগবিািয়বিরিসুবিু 
ধবিবথয়বরূপ থথ্থথ স্থ্ঠািিরল থথ্থ্থ্স্ব 
ভাবগলািুসাি েরিবরগল মাদথুবল পিবলরসপ্প ২২-২৩ 
 
গ্রামপবিালাগ্ররণবয়রিসুবিু গ্রামণী এরিসুবিু 
জিবিালু গ্রামুপগ্রামগবলালবগ শ্রীমািয়বিরিসুরথপ্প 
শ্রীমবিািম থাবি পয়াগবক্ষমিামকিারগ সলুহুব 
ঈ মরহবম রমক্কাি পিবরিগুবে পলাকবিালু ২২-২৪ 
 
রবজয় সািরঠবয়ম্িু গরুদ ধ্বজি মূরথয় ভরক্থপূবক 
ভরজসুরথপ্প মহাথ্মরিবগ সবরিরল ওরলিু 
রবজয়িিু থািারগ সলহুব ভুজগভূষি পূজয় 
েিণামু্বজ রবভূরথি ভুবিবমাহিরূপ রিবলপ ২২-২৫ 
 
অিরভমথ কমপ্রবহবিাল গরিরমষারি সমস্থেীথি 
গণরবহুিু থথ্ফলগলুণ্ণবি সৃরষ্তসি মুন্ন 
বরিবথরয়বম্িাদগূরদ করুণা বিরঢ রিরমরস থেথেয় 
অিুরেবথারেথ কমফলগলিুণুথ েরিসুবরু ২২-২৬ 
 
ঝল্লরদয় পিললবম্থ ভবসুখ্ থল্লণববগারলসুবুিু 
রিিয় বল্ল সালব মারদ সক্কবি পমধ্ি পথিিবম্থ 
কু্ষল্লকি কূদাদিবল শ্রীবল্লভি সধ্গুণম্গল 
বল্লবি কূদারদ সম্পারিসু পিম্পিবা ২২-২৭ 
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ঝল্লরদয় পিললবম্থ পথাপুিু এল্ল কালরি ভবি 
পসৌখ্য়বু এরল্ল পপক্করু রবদবি পবম্বরথ্থহুিু জীবরিবগ 
এবল্লবিম্িবি রবদিু হরিরিমালয়ম্িববিয়ববি ভুরম্জরস 
বল্লবি কূদারদ ভবি:ুখ্গলিীদাদ ু২২-২৮ 
 
কুরত্তবকায়্িিিত্তু ইত্তুি সুত্তুবকাত্তুি মুত্তলঘ 
রহরত্ততু্ত মাল্পুিু রবট্টলুেুরেষ্ত সজ্জিি 
রবতু্ত থন্নয় পহাবত্তবগাসুগ ঠত্তিুণুরথহ পকত্ত মিুজি 
করত্ত ওরয়বিমফত্তণবিাবলাথ্থরত্তরলদরুথহরু ২২-২৯ 
 
জাগ ুমাদবি পভাগিাবসয় িীরগ পিমিুিাগিরল 
বিবভারগশয়িি আগিি পহব্বারগলরল রিম্িু 
কূগুথরল রশিভারগ করুণাসাগিবি ভববিাগবভষজ 
ধকবগাবম্দবম্িবি পবগ ওিগুব ভাগবথথিিস ২২-৩০ 
 
এিু করুণববা থন্নবিরল িয়ারিরঢবগ সধ্ভক্থজিিরথ 
হীিকমব মারদিরু সরি স্বীকরিরস পপাবিব 
প্রাণরহম্সক লুঢকবগ সুজ্ঝ্নিয়াি পারলরস থন্ন মরহবম 
পুিাণরূপরি পপরলরসি িঘুসূিু সুেরির ২২-৩১ 
 
মূদমািববিল্ল কালরি পবরদবকারম্বরিবথম্িু ধিিয়রি 
পবদিম্িরি মাদ ুপুরুষাঠগল স্বপ্নিরল 
িীদবুবি রিন্ন মলগুণ পকাম্দারদ রহগ্গুব ভাগবথবিাদ 
িারদবসন্নিু জন্মজিুমগলরল্ল মবিয়িবল ২২-৩২ 
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েথুি রবঢ পুরুষাঠরূপিু েথুিমূথয়থ্ম 
করিিলু মরথ্থথি পুরুষাঠগল বয়সুববিিু বল্লবরু 
মরথরবহীিরু অরহক সুখ্ কােথরববিম্িরিিিুরিিরি 
গুণপরথবয় পমািলািিয়বথববথগলবি ভরজসুবরু ২২-৩৩ 
 
ধ্রুরহণ পমািলািমিগণ সন্মরহথ সবপ্রারণগল 
হৃধ্গুহরিবারস গভীি হরি সবাঠপ্রিায়কিু 
অরহকপািরিরল রবরহথারবরহথ কমগলরিথু 
ফলসরন্নরহথিারগ এল্লরিবগ পকাদরুথপ্প সবজ্ঝ্নিয় . ২২-৩৪ 
 
ওবেগািরু জীববিালু ধবষময়বধ্বষাসূবয় 
পেহ মহামরহমরগল্ল রিরুপারঢক পূবিবলাকগলা 
ব্রঃমকল্পাম্থিরল পবিা গময় শ্রীজগন্নঠ 
রবটল সুেিীবিু রররবঢরিবগ অবিবি রিজগরথয় ২২-৩৫ 
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