
হৰিকথামৃথসাি 
সৱ স্ৱাতংত্ৰ্য় সংৰি 
 
হৰিকথামৃথসাি গুৰুগল কৰুণৰিম্িাপৰিথু পপলুৱৱ 
পিম ভগৱধ্ভক্থৰিিিািিৰি পকলুৱুিু 
 
শ্ৰীৰিৱাসি চৰিৱতগল পি 
মািুিাগৰি পেসৱগাললু মুৰি 
প ৌিকািয়ৰিগৰুৰপিিু সূতায় িয়ৰিংি 
 
পচি ভঅণ গমি পভাজি 
ৱচি মমথুি  য়ি ৱীঅণ 
অচলি চলি প্ৰয়ত্নৱু সািয়ৱৱ জিৱক 
 ুৰচসিি িয়ৰিংি জীৱি 
ৰিচয়ৱিালু তা ৰিংতু মাডুৱ 
উৰচতৱিাৰচত কমগলৱিংিৰিি ুপকাংডাডু ১৮-০১ 
 
ৰৱষ্টিশ্ৰৱ পিহৱিালৱগ প্ৰ 
ৰৱষ্টিাৰগ ৰিিংতিৰি েহু 
পচৱষ্টগল মাডুৰতৱি কংডু সজীৰৱ এিুৰতহৰু 
হৃষ্টিাগুৱিৱি পিাৰড ক 
ৰিষ্টৱিল্লৰু পসৱৱমাল্পৰু 
ৰেট্ট অণিৰল কুপণৱৱংিৰিিিিুৱপইপৰু ১৮-০২ 
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ক্ৰীৱডৱগাসুগ অৱিৱি গৰত 
িীিৱলাসুগ পিহগল পকা 
ট্টাডুৱিু পস্ৱৱেয়ৰল ব্ৰৱে ািয়ৱিালু পপাকু্ক 
মাডুৱিু ৱয়াপাি েহুৰৱি 
মূঢদিতয়ৱিাৰলদু্দ প্ৰৰতৰিি 
পকডুলাভগৰলল্লৰৱিিৰি আৱকালিৰল ১৮-০৩ 
 
অঅৱিঢয়িু ব্ৰে ৱায়ু 
ত্য়্ৰঅসুিপসুিাৱিাল 
িয়অিাৰগৱদ্দল্লৱিালু ৱয়াপাি মাডুৰতহ 
অঅয়িু সতয়াত্মক পিা 
পপএৰয়ল্লৱি সৱৱিালৱগ ৰৱ 
লঅণু তািাৰগ পলাকৱ িইসুতৰলপ্প ১৮-০৪ 
 
শ্ৰী সিস্ৱৰত ভািতী ৰগৰি 
জা  চী িৰত পিাৰহৰণ সং 
জ্ঝ্নিয়  তৰূৱিাপািয়ৰিলস্ত্ৰীয়ৱিালু স্ত্ৰীৰূপ 
ৱাসৱাৰগৱদ্দল্লৰিৱগ ৰৱ 
শ্ৱাস তন্নৰল পকাটু্ট অৱিৰভ 
লাৱেগল পূদিসুৰতপ্পিু পয়াগয়ৱতগলৰিতু ১৮-০৫ 
 
পকাল ুকুিৱুিয় মাৰড আডুৱ 
োলকি পতিিংৱত লকুমী 
পলাল স্ৱাতংত্ৰ্য়গুণৱ ব্ৰোিয়ৱিালৰগটু্ট 
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লীৱলদগৱিু তন্নৱৰিগিু 
কূলিাৰগৱদ্দল্ল কালৰি 
িুল্লৰিৱগ প্ৰৰতকূলিাৰগহ প্ৰকটিাগিৱল ১৮-০৬ 
 
পসৌপিৰণৱিৱহি িািা 
ৰূপিামৰি কৱিসুতৱি স 
মীপিৰল্লদ্দৰিল ৱয়াপািগল মাডুৱিু 
পাপ পুণয়গৱলিডু অৱি স্ৱ 
ৰূপগলিিুসৰিৰস উৰণপ প 
পিাপকাৰি পৱি  পূণািংি জ্ঝ্নিয়ািঘি  ১৮-০৭ 
 
অহিৰিদ্ৰাদমথুিগলহ 
িহি েয়ৰস েললুৱৱ লমী 
মৰহতি মহামৰহৱমগলৱিংতৰিৱ ৰিতয়িৰল 
অৰহক পসৌিয়ৱ মৱিি ুমিিৰল 
গ্ৰৰহৰস  াস্ত্ৰাথগল পিৱমা 
ত্য়্সহৰি পকাংডাডুতৰল মমমৱিিৱৰিগল্লিৱল ১৮-০৮ 
 
েংি পমাঅপ্ৰিি জ্ঝ্নিয়ািৱু 
মংিমৰতগৰলৱগংি ুপিাৱিৱুি ু
ৰেংি ুমাত্ৰ্ সুিািুভৱ পৱতৱক সমিুুঃি 
এংি ুৰতৰলয়িলিয়দিৱগ 
ৰলংি সুিৱৱপইসুৱৰু মু 
কুংিিািািৱিয় ৰেট্টৱগুংৱট মুৰিসুি ১৮-০৯ 
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িাজ তন্নামাতয় কৰুণৰি 
মিজ জিৰিৱগ পকাটু্ট কায় ৰি 
পয়াৰজসুত মািাপমািৱ মাল্প পতিিংৱত 
শ্ৰীজিািি সকলৱিালগপ 
িাৰজতিু তািাৰগ সৱ প্ৰ 
পয়াজিৱ মাৰডসুত মাডুৱ ফলৱক গুৰিমাৰড ১৮-১০ 
 
ৱাসুৱিৱ স্ৱতংত্ৰ্ৱ সৱিা 
জাসিািয়মিাসুিাৰিগীয় 
পলাসুগিৱ পতৱগিিৱিালগিৱ চতুভাগ 
মগৰস ওংিি ু তৰৱি ৰৱৱপং 
চা তাব্জ জগষ্টচত্য়্ৱা 
ৰিং িৰিলৰিৰগতু্ত ৱাৰণ ভািৰতগি ১৮-১১ 
 
ৰৱৱৰথয় পািৱ পথৱগিু পকাম্দি  থ ৰৱভাগৱ 
মাৰি থা ৰৱম্ ৰথ উৱম ৱিাৰলত্তু ইম্ৰৱিাদলিৰঢক 
হথ্থ ুিৰথপৱিালৰগৰিৰথত্তৰিল পিৱৱথগৱলালগীিয়্িু 
জীৱ প্ৰৰথৱয়ালু ি  ঐিৰঢক িাল্ৱথ্থু মিথয়ৱিালু ১৮-১২ 
 
কাৰুৰণক স্ৱাতংৰত্ৰ্য়ত্য়্ৱৱ 
মূৰু ৰৱি মগৱসিডু তৱন্নালু 
িাৰিৱগাংিিু পকাট্ট স্ৱাতংৰত্ৰ্য়ৱ সৱৰিৱগ 
িাৰুৰণপ তন্নিুগৰিৱগ ৱয়া 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



পাি পকাটু্ট গুণাগুণগল ৰৱ 
চাি মাডুৱ পতিৰি ৰত্ৰ্গুণৱ ৱয়ৰিয়ৱি মাল্প ১৮-১৩ 
 
পুণয়কমৱক সহায়ৱাগুৱ 
িিয়ৰিৱগ কলয়াৰি মিতয়ি 
পুণয় ফলগলিীৱ ৰিৰৱজি পাপকমফল 
অিয়কমৱ মাল্পৰিৱগ অিু 
গুণয় জিৰিৱগ পকাডুৱ েহু কা 
ৰুণয়সাগি িী পতিৰি ভিিি সংদতপ ১৮-১৪ 
 
ৰিৰুপমৱগ সৰিয়ংুটু এংি ু
চ্চৰিসুৱৱ তদ্ভিৱিালু ম 
ত্য়্সৰিসুৱৱ গুৰণগুণগৰলৱগ পভিগল পপলুৱৱু 
িি সুিঅ ি উধ্ৱপুংড্ৰৱ 
িৰিৰসিৱৱিাল ুপৱৱৰেসুৱ হৰি 
চৰিৱতগল পকলিৱল পলাগািৱৱত পকলুৱৱু ১৮-১৫ 
 
এৱমাৰি পৱৱেৱুল্ল কু 
জীৱৱিল্লৰু মিতয়ৱিংেৰু 
পকাৰৱিি ৰৱজ্ঝ্নিািকমৱ পিাৰড ৰিংৰিপৰু 
পিৱ পিৱি ৰেটু্ট য়াৱ 
জ্জীৱপৰিয়ংতিৰি তুেি 
পসৱৱৰয়ংিপুজীৰৱসুৱিনজ্ঝ্য়নািৱকালগাৰগ ১৮-১৬ 
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কাম পলাভ পক্ৰাি মি ৰহং 
সাময়ািৃথ িংভ কপট ৰত্ৰ্ 
িামিৱতািগল পভি অপূণসুিেদ্ধ 
অৰমে ৰিৱৱৰিতৱ পভাজয়ৰত 
তামাসান্নৱিুংে তামস 
শ্ৰীমিাংিি সংগৰিংিৰল তমৱৱ ৱৰিপুি ু১৮-১৭ 
 
জ্ঝ্নিয়াি ভৰক্থ ৰৱিৰক্থ ৰৱিয় পুিাণ  াস্ৰশ্ৰৱি ৰচম্থি 
িাি  ম িম য়জ্ঝ্নিয় সথয়াৰহম্স েূথিয়া 
ঢয়াি ভগৱন্নামকীথি পমৌিজপতপৱ্ৰথসুথীঠ- 
স্নাি মম্ৰৱথাৰ ৱম্িৱি সজ্জিি গুণৱু ১৮-১৮ 
 
পলে স্ৱাত্ৰ্ংৰত্ৰ্য় গুণৱিু প্ৰ 
পৱ দগৰসি কািণৰি গুণ 
পিােগলু পতাৰুৱৱু সত্য়্ৱাসত্য়্ৱ জীৱৱিাল ু
শ্ৱাস পভাজি পাি  য়ি 
ৰৱলাস মমথুি গমি হে 
পেে স্ৱপ্ন সুেুৰি জাগ্ৰৰতৰয়হৱু পচতিৱক ১৮-১৯ 
 
আঢ থৱন্নালৰগৰিৰস উৰলৱিাম্িঢৱ ৰৱভাগৱদগৰস 
ৱৃৰজিািিিু পূৱিৰল স্ৱাথৰম্ৰয়ৱ পকাত্তৱম্থ 
স্ৱধ্ঢুিীৰপথ পকািৱুৱি সুিৱৃৰধ্ঢৱগাসুগ ব্ৰুঃমৱায়ু 
কপৰি পমািলািৱৱিাৰলধ্িৱি পয়াগয়ৱথয়িৰিথু ১৮-২০ 
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হলঢিািুজ মাল্প কৃথয়ৱ ৰথৰলয়িাহম্কািৰিৱম্দি 
িুৰলিু ৰৱৰঢয়ু ৰিৱেঢপাৰৰু ইল্লৱৱমু্বৱৱগ 
ফলগলধ্ৱয় পকািৱু মিথয়ি কলুে কমৱ ৰেতু্ত 
পুণয়ৱ পসৱলিু থৱন্নালৰগতু্ত ক্ৰমৰিম পকািৱু ভক্থৰিৱগ ১৮-২১ 
 
পথায়জাপ্পি ৰকিণ ৱৃক্ষেয় ৱৰথসুৱৱম্থ 
কমলি লায়থাক্ষিু সৱৱিালু ৱয়াৰপৰসি কািণৰি 
পহয় সধ্গুণকম পথাপৱু িয়ায় পকাৰৱিৰিৱগ ৰিিম্থি 
শ্ৰীয়িস সৱৱাথ্থৱৱাথ্থমৱিম্িু পপলুৱৰু ১৮-২২ 
 
মূলকািণ প্ৰকৃৰথৱয়ৰিপ মহালকুৰমৱয়ল্লৱিালৰগধ্িু 
সুলীৱলদগয়থু পুণয়পাপগলৰপলু পৰথৱগ 
পালগিৱলালু ৰেধ্ি জল কীলালৱৱৰিপুৱি জীৱকৃথ 
কমাৰল থধ্ৱথ ু ুভৱৱৰিপৱু এল্ল কালিৰল ১৮-২৩ 
 
জ্ঝ্নিয়ািসুিেলপূণ ৰৱষ্িুৰৱ পগি মাল্পৱু ৰৰগুণকায় 
কৃ ািুৰৱি কইৰম কৰৱিু ভৰক্ষিুৱে পলাকৱিালু 
ঈ িৰলিজাম্দৱিু ব্ৰুঃৱম িমুিয়সুিাসুিি 
কালািলৱৱাল িুম্গুৱৱগী পাপগল ভয়ৱৱ ১৮-২৪ 
 
পমািৰ ি িৰক্ষণসুপক্ষ প্ৰৱমািৱুথ্থি পক্ষৱৱম্িু 
ঋগাৰিশ্ৰুৰথগলু পপলুৱুৱু আিম্িময় হৰিৱগ 
পমািদৱৰেক সুি ৰৱৰ ষ্ত প্ৰৱমাি পািৰৰক সুিপ্ৰি 
িাি কািণৰিম্ি পমািপ্ৰৱমািৱিৰিসুৱিু ১৮-২৫ 
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ওৰম্িগািৰু ৱৃৰষ্তৰয়ম্ি ৱসুম্ঢৱিৱয়াৰলপ্পৰিল 
জলৰিৰম্সম্ঢু ৱৃৰধ্ঢয়দিিুৱুৱি ভািৰিৱি েৰিিহুৱি 
কুম্িু পকািৱথৱগগৰলল্লৰিহ স্ৱািম্ি সম্পূণ 
স্ৱভাৱৱগ েম্ি ুমািৱুুৱিিু কমাকমাজিয়ফল ১৮-২৬ 
 
পিহৱৃক্ষৱিাৱলিি ুপৰক্ষগলীহৱৱৰম্িগু ৰেিৱি 
পমমৱস্নহৰিম্িৰল কমজ ফলগলুম্ব জীৱিগ 
শ্ৰীহৰিয় ুথা সাি পভাক্থিু পদ্ৰাৰহসুৱ কলয়াৰি 
মিথয় সমূহকীৱ ৰৱৰ ষ্ত পাপৱ পে (লী ) পৱল্লৰিৱগ ১৮-২৭ 
 
িয়ুমৰণ ৰকিণৱ কংড মাত্ৰ্ৰি 
ৰতৰমিৱৱাডুৱ পতিৰি লমী 
িমণ পিাৰডি মাত্ৰ্ৰিংিঘিা  ঐিৱুুি ু
কমলসংভৱ মুিয়ৱিল্লা 
সুমিসৱিাৰলহ পাপিাৰ য় 
অমিমুিিংিিৰল ভস্মৱ মাল্প হৰি তািু ১৮-২৮ 
 
চতুি তভাগৰি ি াং  পিা 
ৰলতি জীৱৰিগীৱ পল ৱ 
ৰিৰতজ পিৱকগৰলৱগ পকাডুৱ ৰৱৰ ষ্ট িুুঃিসুি 
মৰতহীি প্ৰাৰণগৰলগা 
হুৰতয় সুিমৃৰথ িুুঃিৱি 
পয়াগয়ৱতয়িৰিতু ৰপপীল ম কাৰিগলীগীৱ হৰি ১৮-২৯ 
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ৰিতয়ৰিিয়াংিািয় কূপৰি 
ভৃথয়ৰিংৱিািগূৰড পুিিা 
ৱৰতৱৰজত পলাকাদৱিৱু কৰলয় ুপৱৱেিৰল 
সতয়ৱলাকাৰিপ চতুমুি 
তত্য়্ৱ পিৱকল সাৰহত ৰিজ 
মুৰিদয়িৱু হৰিপিাব্জৱ ভৰজৰস ভকুৰতয়ৰল......ঃুঃিা _১৮-৩০ 
 
ৰৱৰি ৰিৱেিগৱলিডু মৱিয়ৱি 
মিুৰৱৱিাৰিয় পািকৰপস 
লৰিৰত মক্কৰলগীৱ পুণয়ৱ পাপ মিতয়ৰিৱগ 
সুিৰু িিিগীয়ৰিৱি েং 
পিািৰগ ওয়্ৱৰু পুণয় মিতয়ৰু 
অৰিপৰিল্লি ৱৃক্ষগল ফলিংৱত ৰিতয়িৰল ১৮-৩১ 
 
ৰতলজ কশ্মল তয়ৰজৰস িীপৱু 
ৰতৰলয় মতলৱ গ্ৰৰহৰস মংৰিি 
পিালৱগ ৱয়াৰপৰসপ্প কত্তৱল ভংৰগসুৱ পতিৰি 
কৰল পমািলুৱগাংডৰিল িািৱ 
কুলজিিুৰিি মাল্প পুণয়জ 
ফলৱ ব্ৰোিয়ৰিৱগ পকাট্টল্লৱল্ল িৰমসুৱিু ১৮-৩২ 
 
ইদ্দৱলয় ুৰিতয়িৰল পমিয়া 
পমিয় ৱস্তুগলুংডু পলাকৰি 
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 ুদ্ধ  ুৰচ এংৱিৰিৰসৱকাংেিু পৱি স্মৃৰথগৱলালু 
েুৰদ্ধপূৱকৱাৰগ ৰৱভুিৰু 
শ্ৰৱদ্ধৰয়ংিৰপৰসি কম ৰি 
ৰেদ্ধৱািৰূ সৰিৱয় মকৱকাংডুদ্ধৰিসুৰতপ্প ১৮-৩৩ 
 
ওৱডয়ৰিদ্দ ৱিথ ফলগল 
েৰডি ুৰতংেুৱৰুংৱট কংডৱি 
পহাৱডি ুৰেসুটুৱৱিংে ভয়ৰিং পিাডলংজুৱৰু 
ৰেডৱি মাডুৱ কমগলু মৱি 
মডৰি মক্কল ুেংিুগল কা 
পিাডিালুগলু এংি মাত্ৰ্ৰি ওডুৱুি ুিৰুিত ১৮-৩৪ 
 
জ্ঝ্নিয়াি কৱমংৰদ্ৰয়গৰলংৱি 
পিিু মাডুৱ কমগল ল 
মীৰিৱাসৰিগৰপসুতৰলৰু কালকালিৰল 
প্ৰাণপৰত মকৱকাংডু িািা 
পয়াৰিদয়ৰিসৱিাৱে পকাডৰিৱি 
িািৱৰু পসৱলৱিায়্ৱৱিল্লা পুণয়িাৰ গল ১৮-৩৫ 
 
ষ্ৰুৰথস্মৃথয়থৱ ৰথৰলিহেথৰৱৰ শ্তিু কমমািলু 
প্ৰৰথগ্ৰৰহসিু পাপগল পকািৰুথপ্প ৰিথয় হৰি চথুিি  
ভুৱিাৰিপৰথ ক্ৰথুকৃথজ্ঝ্নিয়ৰিয়ামকিু 
এৱিমৰথয়ভ্ৰম্ প্ৰমািসম্কতৱিােৱৱৰগল্ল ১৮-৩৬ 
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ৱাৰিজাসি মুিয় িাজ্ঝ্নিয়া 
িািকৰু সৱস্ৱতংত্ৰ্ ি 
মািমণৱিংিৰিি ুইষ্তাৰিষ্টকমফল 
সািৱভািৰিগৰপসলু স্ৱী 
কাি মাডুৱ পাপফলৱ কু 
পেিিামক মিতয়ৰিৱগ পকাট্টৱি পিাৰয়সুৱ.....ঃুঃিা _১৮-৩৭ 
 
কূ্ৰিদিতয়ৱিাৰলদু্দ তাৱি 
পপ্ৰৰিসুৱ কািণৰি হৰিৱগ কু 
পেিাৱিংেৰু এল্লৱিালু ৰিগতগৰতৱগ ৰিৰুত 
সূৰিগংয়ৱগ সূয়ৱিংেৰু 
িূিৱ াকৱগ  ুে ৰলংগ  
িীিৰৱল্লি কািণিৰল আকায়ৱিৰিসুৱিু ১৮-৩৮ 
 
পপলৱলা ৱল্লি মহাপা 
পাৰলগল ওংৱি অণৰি ৰি 
মূলদগসৰলৱেকু এংেুৱৱগাংৱি হৰিিাম 
িাৰলৱগৱয়ালুল্লৱৱগ পিমকৃপ 
আল ুকৃইষ্ণিু মকৰপৰডি ুত 
ন্নালয়ৱিাৰলট্টিুৰিিিলািংিপৰডসুৱিু ১৮-৩৯ 
 
পিাৰগৱয়ৌেি পথয়ৰিংি ৰি 
পিাৰগ পয়ৰিসুৱ পতৱিৰি শ্ৰীমি 
ভাগৱত সুশ্ৰৱণদগি ুভৱািয়ৱিাগৱিু 
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িীৰগ সৱািয়ৰিল ৰৱেয় ৰি 
পয়াৰগসু িৱ ংৰদ্ৰয়ৱৰিলৱিালু 
শ্ৰীগুৰুজগন্নাথৰৱট্ঠল প্ৰীতিাগুৱিু ১৮-৪০ 
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