
হরিকথামৃথসাি 
অণুতািতময় সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুবে 
পিম ভগেধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুেুিু 
 
রেষু্ণসবোত্তমিু প্রকৃরত ক 
রিষ্টবলরিপলািংত গুণ পি 
পমরষ্ট পেিরু করিবম োণী ভািরতগলিম 
রেষু্ণোহ ফণীংদ্র মৃিরিবগ 
কৃষ্ণমরহরিয়িি মরিেবিালু 
পেষ্টবলরিপল ুজাংেেরতয়াবেিেলরদংদ ২৯-০১ 
 
প্লেগ পন্নগপারহভূিণ 
য়েুরতয়রু সম তবমালবগ জাং 
েেরতরগংতরল করিবম ইেরিংরদংদ্রকামরিবগ 
অেি প্রাণি ুকরিবম কামি 
কুেি শরি িরত দঅ গুরু মিু 
প্রেহমারুত পকািবতবয়রিসুেিারু জিরিংদ ২৯-০২ 
 
য়ম রদোকি িংদ্র মািরে 
সমরু পকাণপ প্রেহগিমরু 
দয়ুমরণরগংতরল েরুণ িীিিুিািদািমিু 
সুমিসাসয় প্রসূরত ভৃগুমুরি 
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সমরু িািদগিমিরি 
প্রমুখ রেশ্বারমি বেেস্বতিিলগিম ২৯-০৩ 
 
রমি তাি রিিঋরত প্রেহ 
পরি প্রােরহ সমরু রেশ্বা 
রমিরগংতরল পকািবত রেশ্ববেি গণিাথা 
রেত্তপরত অরশ্বরিগলিমরু 
রমি পমাদলাদেরিরগংতরল 
রেত্তরিবপিু শতস্থ রদরেজি েূয়হিামগল ২৯-০৪ 
 
মরুতবিাংভত্তরিক িাল্ব 
পত্তিিু অরশ্বরি রেবশ্ববদেরু 
এিডিদ ুহবন্নাংদ ুঋদ্ররু দ্বাদশারদতয় 
গুরু রপতৃউিয়েষ্টেসুগলু 
ভিত ভািরত পৃরি ঋভুবেং 
দরিেুরদেিিু পসামিসপািাহিহুবদংদ ু২৯-০৫ 
 
ঈ রদবেৌকসবিালবগ উক্তরু 
ঐদরিকদশ উরলদ এংভ 
বত্তদ ুপশিরিবগবণবয়রিসুেরু িিপ রেিায়করু 
সািু বেেস্বত স্বায়ংভুে 
শ্রীদ তাপসরুরলদ ুমিু এ 
কাদশরু রেবেশরগংতরল িীিবিরিসুেরু ২৯-০৬ 
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িয়েিিংদি করে েৃহস্পরত 
অেি জিু িথয়মুরি পােক 
ধ্রুে িহুি শরশরেংদ ুরপ্রয়ব্রতিু প্রহ্লাদ 
কুেলয়পরুবক্ততরিংদরল 
অেি পিারহরণ শামলা জা 
ন্হরে রেিাট্পজিয় সংজ্ঝ্নিয়াবদরেয়রু অিম ২৯-০৭ 
 
দয়ুিরদরগংতরল িীিবিরিপরু 
অিরভমারি রদবেৌকসরু পক 
িিমুরিগরলবগ করিবম স্বাহাবদরেগিম েুি 
এরিসুেলুিাবদরে িীিলু 
শরি করিবম কমারিপরত স 
রদ্বিুত পুষ্কি িীিবিরিসুে সূয়িংদিবগ ২৯-০৮ 
 
পকািবতয়রিপিশীরত ঋরি পু 
ষ্কিবগ ঊেরশ মুখয় শত অ 
প্সিরু তুংেুিমুখরু অজািজবিরিসুরতহরু 
কবিসুেদ ুঅিলগণ িাল্ব 
ত্তবি িতুদশ দ্বয়ষ্ট সারেি 
হরিমিরদয়রু সমবিরিসুেরু রপংবত পপরিরিবগ ২৯-০৯ 
 
তদেিি িাকয়াত অপ্সি 
সুিরতয়রু কৃষ্ণাংগসংরগগ 
গলদি তরুোয়দরল রিিরপতরুগলু ইেরিংদ 
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রিদশ গংিেগণ ইেরিং 
দিম িিগংিেরিেরিং 
দদুরিবম খলপরতগলিমরু িূরু গুণরদংদ ২৯-১০ 
 
পৃরিপরতগরলরগংত শত মি ু
পজাত্তমরু করিবমরিপরিেরিং 
দতু্তবিাত্তি িূরু গুণরদংদরিকিাদেি 
রিতয়দরল রিংরতসুত িরমসুত 
ভৃতয় িািহুবদংে ভক্তি 
রিত্তদরল পিবলবগাংিু করুরণপিরখলবসৌখয়গল ২৯-১১ 
 
দ্রুম লতা তৃণ গুল্ম জীেরু 
ক্রমরদ িীিরু ইেরিরগংতা 
িমবিরিসুেরু রিতয়েদ্ধরিরগংতলজ্ঝ্নিয়ারি 
তমরসবগয়াগয়ি ভৃতয়িিমরু 
অমরুিাদয়রভমারি বদতয়রু 
িমুরি পমাদলাদেরিরগংতরল রেপ্ররিরতরত িীি ২৯-১২ 
 
অলকুরময় ুতা িীিবলরিপলু 
করল পিমিীিতমিেরিং 
দরুলদ পারপগরলল্ল পিািলু ঈজগত্তরয়রদ 
মলরেসজিকালদরল ক 
ত্তবলবয়ালবগ কশ্মল কুমাগ 
স্থলগলরল রিংতবিয় মালু্পদ ুেল্লেরু রিতয় ২৯-১৩ 
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সত্বজীেি মারি ব্রহ্মিু 
রিতয়েদ্ধবিালবগ পুিংজি 
বদতয় সমুদায়ারিপরত করলবয়রিপ পেমাি 
রিতয়দরল অেবিালবগ কমপ্র 
েতকি ুতািারগ শ্রীপুরু 
পিাত্তমি সংপ্রীরত পগাসুগ মারি মারিসুে ২৯-১৪ 
 
প্রাণবদেি ুরিরেিবিালবগ প্র 
েীণ তাবিংবদরিরস অরিকা 
িািুসািরদ কমগল তা মারি মারিসুে 
জ্ঝ্নিয়াি-ভরক্ত সুিবগ রমে 
জ্ঝ্নিয়াি মিয়ম জীেরিবগ অ 
জ্ঝ্নিয়াি পমাহ পদ্বিগল বদতয়রিবগ পকািুরতপ্প ২৯-১৫ 
 
পদেডদতয়ি তািতময়ে 
িী রেিরদ রতরলবদল্লবিালু ল 
মীেিবি সবোত্তমিু এংদরিদ ুরিতয়দরল 
পসরেসুে ভক্তরিবগারলদ ুসুখ 
েীে সেিদরল সুখময় 
শ্রী রেরিংিাদয়মিিুত জগন্নাথ রেট্ঠলিু ২৯-১৬ 

5

www.yo
us

igm
a.c

om




