
হরিকথামৃথসাি 
রিঘ্নেশ্বিঘ্নতাত্র সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুঘ্নি 
পিম ভগিধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুিুিু 
 
শ্রীশিংরি সঘ্নিাজভৃংগ ম 
পহশসংভি মন্মিঘ্ন ালু প্র 
কারশসিুর ি প্রারথসুঘ্নি পপ্রমারিশয়র ং  
িী সলহু সজ্জিি পি  
িয়াস করুণাপাত্র মহ া 
কাশপরি করুণালু ককরপরিঘ্ন ম্মিুদ্ধরিসু ২৮-০১ 
 
এক ংি ইঘ্নভংদ্রমুখ চা 
মীকিকৃি ভূষণাংগ কৃ 
পা কটাঅর  পিািু রিজ্ঝ্নিয়ারপসুঘ্নিরিরিঘ্নিং  ু
পিাকিীয়ি িুরিসুরিপ্প রি 
পিরকগল সহিাস সুখগল 
িী করুরণসুিুঘ্ন মঘ্নগ সংিি পিমকরুণাল ু২৮-০২ 
 
রিেিাজঘ্নি  রুিষয়ঘ্ন ালু 
মগ্নিারগহ মিিু মহঘ্ন া 
ষেংরি সঘ্নিাজয়গুলর  ভরিপূিকর  
লগ্নিাগরল রিিয় িিক ভ 
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য়ারগ্নগরলগািংঘ্নজ গুরুিি 
ভগ্নগগঘ্নসন্নিগুণগলিু প্ররির িস রি ২৮-০৩ 
 
িিপ রিশ্বঘ্নেি কি য়া 
রশ্বরিগরলঘ্নগ সরিঘ্নয়রিপ ষণু্মখ 
িিুজ পশষশিস্থ প ঘ্নিাত্তম্ম রিয়দ্গংগা 
রিিুি রিঘ্নশ্বাপাসকঘ্নি স 
ন্মির  রিজ্ঝ্নিয়ারপসুঘ্নি লকুমী 
িরিঘ্নিয়িসি ভরিজ্ঝ্নিয়ািি পকাটু্ট সলুহুিু  ু২৮-০৪ 
 
চারুঘ্ন ষ্ণাহ্বয়ঘ্নিরিরস অি 
িাি মারিঘ্ন  রুরিণীয়রল 
পগৌরিয়িসি িির  উদ্ধটিা  িাঅসি 
পশৌরিয়াজ্ঝ্নিয়র  সংহরিরস ভূ 
ভািরিলুরহ  করুরণ ত্বত্পা 
 ািরিং ঘ্নক িরমঘ্নপ করুরণপুঘ্ন মঘ্নগ সন্মরিয় ২৮-০৫ 
 
শূপকণদ্বয় রিিারজি কং 
 পশি উর িাকসরন্নভ 
সপিি করটসূত্র কিকৃিগাত্র সুচরিত্র 
স্বরপিাংকুশ পাশকি খল 
 ভংজি কমসাইগ 
িপকিু িীিারগ িৃরিয় পরিসু সজ্জিি ২৮-০৬ 
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পখশ পিম সুভরিপূিক 
িয়াসকৃি গ্রংথগলিরিিু প্র 
য়াসরিিঘ্ন  িঘ্নি  ুরিতরিরসঘ্ন ঘ্নয়া পলাকঘ্ন ালু 
পাশপারণঘ্নয় প্রারথসুঘ্নিিুপ 
প রশঘ্নসিগ িথগল করু 
ণাসমুদ্র কৃপাকটাঅর  পিািুি প্ররির ির  ২৮-০৭ 
 
শ্রীশিরিরিমল সুিাভী 
প শিরস্থি িি গংিা 
রিঘ্নশারভিগাত্র পলাকপরিত্র সুিরমত্র 
মূষকসুিিিহি প্রাণা 
পিশয়িু প্রখয়াি প্রভু পূ 
কিসু ভিরু পিরির ষ্টাথগল প্ররি র ির  ২৮-০৮ 
 
শংকিাত্মজ ক িয়রিগরি ভ 
য়ংকিগরিগলীয় পলাসুগ 
সংকট চিুরথগঘ্নিরিরস অরহিাথগল পকাটু্ট 
মংকুগল পমারহসুঘ্নি চক্র  
িাংরকিি র ির ির  ত্বত্প  
পংকজগরলঘ্নগ রিগন্নসুঘ্নিিু পারলপু  ুএম্ম ২৮-০৯ 
 
রসদ্ধ রি য়ািিগণ সমা 
িািয় চিণসঘ্নিাজ সিসু 
রসরদ্ধ ায়ক শীির ং পারলপু  ুরিন্নপি 
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িুরদ্ধ রি য় জ্ঝ্নিয়াি িল পরি 
শুদ্ধ ভরি রিিরি রিরুিি 
ি য়ি স্মৃরিলীঘ্নলগল সুতিি ি ি রল ২৮-১০ 
 
িিিাসদ্বয় রিভূষণ 
উরি লারলসু পিমভগি 
দ্ভিিি ভিয়াত্ম ভাগিিার শাস্ত্র রল 
সিিাগরল মিিু রিষয় 
রিিরি পারলসু রিধ্বিািয় রি 
মুিঘ্নিংঘ্ন রিঘ্নসন্ন ভিভয়র ং লিু িুর  ২৮-১১ 
 
শুক্র রশষয়ি সংহরিপু ঘ্নক 
শক্র রিন্নিু পূরজরস িু উ 
রুক্রমশ্রীিামচংদ্রিু পসিুমুখ রি 
চক্রিরিপ িমিাজি ু
চক্রপারণয় িুরিঘ্নগ ভরজরস  
িক্রিুংিঘ্নি রিঘ্নন্নাঘ্নলংিুঘ্নটা ঈশিুগ্রহিু ২৮-১২ 
 
পকৌিঘ্নিংদ্রিু রিন্ন ভরজস  
কািণর  রিজকুল সরহি সং 
হাি ঐর   গুরুিি িৃঘ্নকা িি গঘ্ন রয়ং  
িািকাংিকিিুজ এন্ন 
শিীিঘ্ন াল ুিীরিংিু িম 
পপ্রিকি ুিীিারগ সংগিঘ্নসন্ন করুণ রল ২৮-১৩ 
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একরিংশরি পমা ক রপ্রয় 
মূকিিু িারিগল মাঘ্নে কৃ 
পাকঘ্নিশ কৃিজ্ঝ্নিয় কাম  কাঘ্নয়া ককরপরি  ু
পলখকাগ্ররণ মন্মি    ু
িয়াকুলি পরিহরিসু  য়র  রপ 
িারক ভায়া িিুজ মৃদ্ভি প্রারথসুঘ্নি রিন্ন ২৮-১৪ 
 
রিিয় মংগল চরিি জগ  ু
ত্পরত্তরস্থরি লয় রিয়মি জ্ঝ্নিয়া 
িত্রয়প  িংিঘ্নমাচক সুমিসাসুি 
রচত্তিৃরত্তগলংঘ্নি িঘ্নিি প্র 
মত্তিি সুহৃজ্জিািি 
রিিয় রল পিঘ্নিঘ্নিঘ্নি  ুসুরখসুি ভাগয় করুরণপু  ু২৮-১৫ 
 
পংচঘ্নভ  জ্ঝ্নিয়ািিরুপু রি 
রিংরচজিকি পিারু মি রল 
িাংরিিপ্র  ওলুঘ্নমরয়ং রল  াসঘ্নিং রি  ু
পংচিক্ত্রি িিয় ভিঘ্ন ালু 
িংরচসঘ্ন  সংগিসু রিষয়র  
সংচরি ং  রল মািু মিার কিণগল ২৮-১৬ 
 
এিু পিিুিুর ি রিন্ন কু 
পয়ারিগলু িিলংঘ্নজ লকুমী 
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প্রাণপরি িঘ্নত্বশরিংঘ্ন ািগূরি গুণকায় 
িাঘ্নি মািুিঘ্নিংি ঈ সু 
জ্ঝ্নিয়ািিঘ্নি করুরণসুিুঘ্ন মঘ্নগ ম 
হািুভাি মুহুমুহুুঃ প্রারথসুঘ্নিরিরিঘ্নিং  ু২৮-১৭ 
 
িঘ্নমা িঘ্নমা গুরুিয় রিিুঘ্নিা 
ত্তম রিিরজিরিদ্র কে 
দ্রুমঘ্নিরিঘ্নপ ভজকরিঘ্নগ িহুগুণভরিি শুভচরিি 
উঘ্নময় িং ি পরিহরিস 
হংমমঘ্নি িুদ্ধয়ার ং রদ্রয়গলা 
ক্ররমরস  রণসুিরলহিু ভিঘ্ন ালগাি কাল রল ২৮-১৮ 
 
জয়জয়িু রিঘ্নেশ িাপ 
ত্রয়রিিাশি রিশ্বমংগল 
জয়জয়িু রি য়াপ্র ায়ক িীিভয়ঘ্নশাক 
জয়জয়িু চািাংগ করুণা 
িয়ির ং রল পিারি জিুমা 
ময় মৃরিগলিু পরিহরিসু ভিরিঘ্নগ ভিঘ্ন ালঘ্নগ ২৮-১৯ 
 
কিুকরুরণ িীঘ্নিং রি  ুপহ 
পিািল িরমসুঘ্নি রিন্নরিঘ্নগ পিং 
রিিঘ্ন  পারলসু পিম করুণারসংিু এংঘ্ন ং  ু
িিু িিুঘ্নি িরুরিপ্প রিেি 
িঘ্নি  ুভগিন্নাম কীিঘ্নি 
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িুরি  ুিুরিঘ্নসংরিং  প্ররি র িস রল মঘ্নিয় ঘ্নল ২৮-২০ 
 
একরিংশরি প গঘ্নলরিসুি 
পকাকি  িিমারলঘ্নকয় কম 
িারকিিয়াংিগি শ্রীপ্রাণপরিঘ্নয়রিপ 
শ্রীকিজগন্নাথরিট্ঠল 
স্বীকরিরস স্বগাপিগর  
িা পকািুি পসৌখয়গল ভিরিগাি কাল রল ২৮-২১ 
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