
হরিকথামৃথসাি 
বৃহত্তািতময় সংরি 
 
হরিকথামৃথসাি গুরুগল করুণরিম্িাপরিথু পপলুবব 
পিম ভগবধ্ভক্থরিিিািিরি পকলুবুিু 
 
হরি রসরি রবরিংচীি মুখ রি 
জিি আববশাবতাগল 
স্মরিসু গুণগণ সবকালরি ভরি পূবকরি 
 
মীি কূম পরাড িিহরি 
মাণবক ভৃগুিাম িশিথ 
সূিু য়ািব বুদ্ধ কল্কী করপল ববকুংঠ 
শ্রীরিবাসি ুবয়াস ঋষভ হ 
য়ািি িািায়িী হং 
সারিরুদ্ধ রিরবরম শ্রীিি হৃরষবকশ ২১-০১ 
 
হরিয় ুিািায়ণিু কৃষ্ণা 
সুি কুলাংতক সূয় সমপ্রভ 
কবিসুবি ুরিিষু্ট সুখ পরিপূণ তাবিংি ু
সববিববাত্তমি ুসবগ 
পিম পুরুষ পুিাতি জিা 
মিণ বরজত বাসুবিবািয়রমত রূপাত্ম ২১-০২ 
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ঈ িরলিভবজিরি লকুমী 
জ্ঝ্নিয়াি বল ভিয়ারি গুণ সং 
পূণবলরিপলু সবকালরি হরিকৃপাবলরি 
হীিবলরিপলিংত গুণরি পু 
িাণ পুরুষবগ প্রকৃরতরগন্নু স 
মািবিরিসুবরিল্ল মুিামুি সুিবিালবগ ২১-০৩ 
 
গুণিয়গলমারি শ্রী কুং 
রভরণ মহা িগুাংভ্ররণ রু 
রিরণয়ু সতয় শাংরত কৃরথ জয় মায় মহলকুরম 
জিকজা কমলালয়া ি 
ইবণয়ু পদ্মারিবলাবকশ্বরি 
অণুমহরত্তবিারলদ্দু উপমািরহতবলরিস্বলু..ঃ খাশ_২১-০৪ 
 
প াটকাসয়ি মডরিরগংতরল 
হাটবকািি পবিিীবরু 
পকারতগুণরিংিিমবিরিপরু আব কালিরল 
পখটপরতবশষামবিংদ্রি 
পাটু মাডবি শ্রীশি কৃপা 
পিাটরিংিরল সববিালু বয়াপাি মাডুবরু ২১-০৫ 
 
পুরুষ ব্রহ্ম রবরিংরচ মহা 
ন্মরুত মুখয়প্রাণ ঢ্ররুথস্মৃরথ 
গুরুবি মহািয়াত বল রবজ্ঝ্নিয়ািত রবখয়াত 
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গিলভুগ্ভববিাগ পভষজ 
স্বি বিণ পবিস্থ জীবব 
শ্বি রবভীষণ রবশ্ববচষ্টক বীতভয় ভীম ২১-০৬ 
 
অরিল রস্থরত ববিাগয়রিরি পিা 
চি রবমুরিগ িংি িশমরত 
অরিরমবষশারিদ্র শুরচ সত্তবাত্মক শিীি 
অণুমহদ্রূপাত্মকামৃথ 
হিুমিািয়বতাি পদ্মা 
সি পিরব সংপ্রাপ্ত পরিসি আখণাশ্মসম ২১-০৭ 
 
মাতরিশ্ব ব্রহ্মরু জগ 
ন্নাবতগিমািীিবিরিপরু 
শ্রীতরুরণবল্লভিু ঈববিালাবকালিরল 
িীত ভরি জ্ঝ্নিয়াি বল রূ 
পারতশয়রিংরিদ্দু পচতিা 
পচতিগবলাল ুবয়াপ্তবিরিসুব তত্তিাহ্বয়রি ২১-০৮ 
 
সিস্বরত পবিারত্মকা ভুরজ 
িিহরিগুরুভরি ব্রাহ্মী 
পিম সুখ বলপূবণ শ্রদ্ধা প্রীরত গায়রি 
গরুডবশষি জিরি শ্রী সং 
করুষণি জয়া তিুবজ বাণী 
কিণিীয়ামবক চতুিশভুবি সন্মাবিয় ২১-০৯ 
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কারল পদ্রৌপরি কারশজা পাং 
চারল রশবকবিয়ংদ্র পসিা 
কালমািী চংদ্র িয়ুসভািাম ভািরতবগ 
 ারল ব্রহ্মি য়বুরতয়রু এ 
পলল ুঐববত্তাংি ুগুণরিং 
কীল ুএরিপরু তম্ম পরতগরলংিলাবাগ ২১-১০ 
 
হরি সমীিাববশ িি সং 
করুষণাববশয়তু লমণ 
পিমপুরুষি শুক্লবকশাববশ বলিাম 
হি সিারশব তপ অহংকৃথু 
মরুতয়িু শুবকাধ্বপট ত 
ত্পুরুষ জয়গীববৌব পদ্রৌণী বয়াি িূবাস ২১-১১ 
 
গরুড পশষ শশাংকিল পশ 
খিরু তবম্মালু সমরু ভািতী 
সিরসজাসি পরিগিমরু িূরু গুণরিংি 
হরিমডরি জাংববরতবয়ালু শ্রী 
তরুরণয়াববশরবহুবিংরিগু 
পকািবত এরিপরু গরুডবশষরিগগবগিি ুগুণ ২১-১২ 
 
িীল ভদ্রা রমিরবংিা 
পমবলরিপ কারলংরি লঅবণ 
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বাবলয়রিরগংতিম বারুরণ পসৌপরণ রগরিজা 
শ্রীলকুরময়তু পিবতী রসরি 
মূলরূপরি পপয়বলরিপলু 
বশলজািয়রু িশগুণািম তম্ম পরতগরলবগ ২১-১৩ 
 
িিহরি আববশ সংয়ুত 
িি পুিংিি গারি কুশ মং 
িিিয়ুম্ন রবকুইবারল ইংদ্রিবতাি 
ভিত ব্রহ্মারবষ্ট সাংব সু 
িরুশি প্রিয়ুম্ন সিকা 
িয়বিালরগপ্প সিত্কুমািিু শণ্মুখ কাম ২১-১৪ 
 
ঈগিি ুগুণ করডবম পাবরত 
বারুণীয়রিরগংদ্র কাম শ 
িীিমারি প্রাণ িশগুণববি শররিবগ 
মািজািরত িক্ষ গুরু বৃ 
থ্রারিজায়া শরচ স্বয়ংভুব 
িারুজি সম প্রাণগবিরু হত্ত ুগুণরিংি ২১-১৫ 
 
কামপুিরিরুদ্ধ সীতা 
িামিািুজ শত্রুহি বল 
িামিািুজ পপৌিিরিরুদ্ধবিালগরিরুদ্ধ 
কামভায়া রুিবরত স 
ন্নাম লঅণবলরিসুবলু পপৌ 
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পলারম রচিাংগবিয় ুতািাববিডু পপসরুগল ু২১-১৬ 
 
তািিামক পিবতবয়ালু সী 
তািমণিািারিরসিিু স 
মীিয়বুিাদ্ধবিু কৃষ্ণবগ প্রীয়বিরিরসিিু 
বারিজাসিয়িু পদ্রাণিু 
মূরু ইবলবয়ালু বৃহস্পরতগব 
তািববংবরু মহাভািত তাত্পয়বিালবগ ২১-১৭ 
 
মি ুমুখয়ািয়রিরগংত প্রবহিু 
গুণরি পংচক িীচবিরিসুব 
ইি শশাংকরু িমমািরব এিডু গুণরিংি 
করিয়বিরিপরু প্রবহরগংতরল 
রিিপ শরশ য়মিমরূপগ 
লিুরিিরি রচংরতপুি ুসংতরু সবকালিরল ২১-১৮ 
 
মরুতিাববশয়তু িমজ 
কিরড রবিিুিু সতয়রজতু ঈ 
পিিডু িমি রূপ ব্রহ্মারবষ্ট সুগ্রীব 
হরিয় রূপারবষ্ট কণিু 
তরুরণবগিডবতাি চংদ্রম 
সুিপিাববশয়তুিংগিবিরিরসবকালুরতপ্প ২১-১৯ 
 
তরুরণরগংতরল পাি পািবি 
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বরুণ িীচিু মহারভষক িি 
িিু সুবষণিু শংতিুবু িাল্বরু বরুণরূপ 
সুিমুিীিািিিু রকংরচত 
পকািবত বরুণবগ অরিভৃগুবজ 
পগািলপরি প্রসূরত মূবরু িািিরিগিম ২১-২০ 
 
িীল িৃষ্টিয়ুম্ন লব ঈ 
পলরলহািি রূপগল ুভৃগু 
কারলবলাদ্দিরিংি হরিয়িু বয়ািবিরিরসিিু 
এল ুঋরষগরলগুত্তমরু মুরি 
পমৌরল িািিগিম মূবরু 
গারলয়তু প্রহ্লাি বাহ্লীকিায়বিরিরিরসিিু ২১-২১ 
 
জিপ কমজবিালবগ িািি 
মুরিয়িুগ্রহ বলরি প্রহ্লা 
িিল ভৃগুমুরি িঅ পরিবগ সমবিরিসুবকাংব 
মি ুরববস্বাি গারিবজবরু 
অিলরগংতরল রকংরচতািম 
এবণ এরিসুবরু সপ্তঋরষগরলবগল্ল কালিরল ২১-২২ 
 
কমলসংভবভববিরিপ সং 
য়রম মিীরচয় ুঅরি য়ংরগি 
সুমরত পুলহ রতু বরসষ্ঠ পুলস্ত্য়মুরি স্বাহ 
িমণগিমরু রমিিামক 
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িয়ুমরণ িাহূয়িু ভীষ্মক 
য়মলরূপিু তািিামকবিরিরস পিবতবয়ালু ২১-২৩ 
 
রিিঋরতবগিডবতাি িমুুখ 
হরিয়তু  বটাত্কজিু প্রাবরহ 
গুরুমডরি তািাসমরু পজিয়গুত্তমরু 
করিবগািল সংয়িুভগি 
ত্তিসু কত্থি িিপ রূপগ 
পলিি ুরবঘ্নপ চারুবিষ্ণিু অরশ্বরিগলু সম ২১-২৪ 
 
পদ্রাণ ধ্রুব পিাষাকারি 
প্রাণ িয়ু রবভাবসুগবলংটু কৃ 
শািু পশ্রষ্ঠ িয়ুিামবসু ভীষ্মায় ব্রহ্ময়তু 
পদ্রাণিামক িংিবগাপ প্র 
িাি অরিয়িুরলবিলু স 
মািবিরিপরু তবম্মালবগ জ্ঝ্নিয়ািারি গুণরিংি ২১-২৫ 
 
ভীমগিবথববাজগজকপািামহি বহুরূপকিু 
ভব বাম উগ্র বৃষাকরপয়রহবুরনিবয়িুরথপ্প 
ঈ মহাথ্মি মঢ্য়বিালবগ উমামবিাহিিুথ্থমিু 
িশিামকরু সমবিরিরসবকাম্বরু থবম্মাবলবম্িম্িু ২১-২৬ 
 
ভূরিয়গজকপিা বরহবুরনিিরয়িু রুধ্রগণপসমুয়থ 
ভূরিশ্রববিবম্িরিপ শলরবরুপাক্ষিামকিু 
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সূরিকৃপ রবষ্কম্ব সহবি বারুণাগ্ররণ পসামিথ্থিু 
থা িরচরসি রধ্বরূপ ঢ্বিবয়ালু পথ্রপাপকিু ২১-২৭ 
 
পিবশরিুরুরমা রমথ্রাবরুণপজিয় 
ভগপূষারববস্বাি সরবথৃঢ্াথ আয়য়মথ্বষ্তা 
পিবকীসুথিরল্ল সরবথৃরবভাবসূসুথ ভািু 
এরিসুব জয়াবিপয়ুথ বীিবসিিু থ্বষ্তৃিামকিু ২১-২৮ 
 
এিডরিক িশ সূয়বিালু মূ 
পিিডু জিরুত্তম রববস্বাি 
বরুণ শরিুরুরমিু পজিয় রমিাখয় 
মরুতিাববশয়তু পাংডূ 
বি পিাবহবিংবিরিপ পক 
সরি মৃগপ সংপাবত্শ্বত িয়রু মরুিংশ ২১-২৯ 
 
প্ররথভবাথিু পচরকথিু রবপৃঠুববরিসুবিু পসৌংয় 
মারুথ রবথথশববাথ্থুম্গ গজিামকরু প্রাণাম্শ 
রধ্বরথয়পাি গবাক্ষ গবয় থৃরথয়বয়াি উিাি 
বৃষপবথুল শবথ্রাথ গম্ঢ্সুমািিরু সমাি ২১-৩০ 
 
ঐববিালগী কুংরতবভাজিু 
আরবিামক িাগকৃকলিু 
পিবিত্তিিংজয়রু অবতািবরজতরু 
আববহাদ্বহ রববহ সংবহ 
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প্রাবহীপরত মরুত প্রবহরি 
গাবকালকু রকংরচিিমরু মরুদ্গণগবলল্ল ২১-৩১ 
 
প্রাবণাপাি বয়াবিািাি স 
মাি বিবিিুরলি ুমরুতরু 
ঊিবিরিপরু হত্ত ুরববশ্ববিবরিবরিংি 
সূিুগলু এরিসুবরু ঐবরু 
মারিিী পদ্রৌপরতবগ পকলবরু 
ওরণবয়ালু বকবকয়বিরিপরু এল্ল কালিরল ২১-৩২ 
 
প্ররতরবংিয় শ্রুতবসাম শ্রুতকী 
রুরত শতারিক শ্রুতকম পদ্রৌ 
পরত কুবিরিববিালবগ অরভতাম্র প্রমুখ রচি 
িথিু পগাপরকবশাি বলবিং 
বতুলগি গংিবরিংিরল 
য়তুরু িম বৃবকািিারিজবিংি ুকবিসুবরু ২১-৩৩ 
 
রবরবি বমংিরু িকুল সহবি 
ব রবভু রিরশখাশ্বরিগরলরল্ল 
রিরবপিাববশরবহুবিংরিগু িয়াবা পৃরথ্ব ঋভু 
পবিসুত রবববেিিুমা কুবি 
রবঘ্নপ িিপ পমািলা 
িবরু রমিবগ রকংরচতািমবিরিরসবকালুরতহরু ২১-৩৪ 
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পাবকারি কুমািবিরিসুব 
চাবিবরুচথয়মুরি চাউষ 
বিবত স্বাবিারচবষাত্তম ব্রহ্ম রুবদ্রংদ্র 
পিব িমি ুিঅিামক 
সাবিরণ শরশরবংি ুপৃথু রপ্র 
য়ব্রতি ুমাংিাত গয়ি ুককুস্থ পিৌষয়ংরত ২১-৩৫ 
 
ভিথঋষভজহরিরণজরধ্বজ ভিথবমািলািরখল 
িায়বিা রলরুরথহুিু শ্রীরবষ্িুপ্রাণববশ প্ররথরিিরি 
বিরিরবস্পরথ শমু্ভ অধ্ভুথ কবিসুবি ুবরল রবঢৃ্ 
ঢ্রথুশুরচ সরিবয়রিি ুঋথঢ্াম পমািলািশ্তগম্ঢ্ব ২১-৩৬ 
 
অিবসরিপ কমজরু ববশ্বা 
িিগিম শতগুণরি রববঘ্ন 
শ্বিবগ রকংরচদু্গণ করডবম বরল মুখয় পাবকরু 
শিভ পজিয়াখয় পম প 
তিরণ ভায়া সংবজ্ঝ্নি শাবরি 
কিি পরিয় ুপিারহণী শয়ামবলয় ুপিবরকয়ু ২১-৩৭ 
 
অিরসবয়রিপলু িমিাজবগ 
বরুণ ভাবয়াষারি ষট্করু 
পকািবত এরিপরু পাবকািয়রিবগিডু গুণরিংি 
এিডু মূজিরিংিম স্বাহ 
কবিসুবলুষাবিরব ববশ্বা 
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িিি মডরিবগ িশগুণাবিলরশ্বিী ভায়া ২১-৩৮ 
 
সুিরুশি শরারি সুিয়তু 
বুিিু তািরভমিুয়ববরিসুব 
বুিরিরগংিারশ্বিীভায় শলয় মাগিি 
উিিবজাষাবিরবরগংতরল 
অিমবিরিপ শগিশ্চিিু শরি 
গিম পুষ্কি কমপিু এরিসুবিু বুিরিংি ২১-৩৯ 
 
উদ্বহা মরুতারিত রবিা 
ি রদ্বরতয় সংজয়িু তুংবুি 
রবধ্বিতু্তম জিবময় ত্বষৃ্টিয়তু রচিিথ 
সরদ্বিুত িমব াষক কবং 
ি দ্বয়রু গংিব িিু মিু 
পদ্ম সংভবয়তুারুি রকবশািবিরিসুবিু ২১-৪০ 
 
বায়য়ুথু ঢ্রথুিাশ্ত্ি রিরবজি গায়কিু ঢ্রথুিাশ্ত্ি 
িরিু িায় ধ্রুপিিবহরবরশষ্তাহূহু গম্ঢ্ব 
িায়ক রবিারদ্ববহয়থু হহবজ্ঝ্নিয়য় রবিয়াঢ্িবি 
অজগি থাবয়রিসুবিু উগ্রবসিবি উগ্রবসিাখয় ২১-৪১ 
 
রবসজসম্ভবয়কু্থ রবশ্বাবসুয়ঢু্ামিুয়থ্থ 
পমৌজস রবসজরমথ্রয়ময়থু পিাবসুরবরিসুরথপ্প 
অসমরমথ্রারিথ সথয়রজথু বসুবঢ্বয়ালু রচথ্রবসি 
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মৃথম্ঢ্সরু গায়কবিম্িু কবিসুবিাব কালিরল ২১-৪২ 
 
উরলি গম্ঢ্বরুগবলল্লরু বরল পমািলু 
পগাপালবিরিপরু ইবলবয়ালবগ বসিরম্ঢ্ররপম্গবলপ্সিস্থ্থ্রীয়ু 
রথল উথ্থরম পূবিরল িকুলি ললবি পাবরথবয়রিসুবলু 
কুলি পগারপয়বিল্ল শবিীমুখয়িপ্সিরু ২১-৪৩ 
 
কৃষ্ণবথ্মি সুথবিালবগ শথধ্বয়শষ্তসারবি 
স্থ্থ্রীয়িরল্ল প্ররবষ্তলারগ িমাম্ব থথ্থন্মামরূপিরল 
কৃষ্ি মরহরষয়বিালবগ ইপ্পলু থ্বষ্ত্রুস পুরথ্র কবশরু 
ইববিালু পশ্রশ্ত্টবলরিপলু উরলি ঋরষগণবগারপকাসমরু ২১-৪৪ 
 
সূিুগলু এরিসুবরু পিব কৃশািুরববগ রথুরসম্ঢু্ 
সুরচপব মািবকৌরশকগিিু থুমু্বরু ঊবয়শীশথরু 
পমিকাঋরষিায়রুগলা জািসুিরিবগ সমবিরিপরু 
সুিাণকিিাখয়াথ রিরবজরু জিকবিরিসুবরু ২১-৪৫ 
 
পাবকরিরগংতিমবিরিসুব 
পিবকুলজািাখয় সুিগণ 
পকারবিি িািা সুরবিয়রি পসাত্তমি রিতয় 
পসরবপরু সদ্ভরিপূবক 
স্বাবিরিগুপবিরশসুবরু রি 
িাবলংবি রবমল গুণগল প্ররতরিবসিরল্ল ২১-৪৬ 
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সুিবিালবগ বণাশ্রমগবলবম্বিি ুঢ্মগরলল্ল 
থবম্মালু রিরুপমরু এবম্িরিরসবকাম্বরু থািথময়িরল 
গুরুরশষয়থ্ববী ঋরশগবলাল রগরুরথহুিু অজািসুিরিবগ 
রচিরপথ্রুশথাঢ্মমবিরিসুবরু এল ুজিরুরলিু ২১-৪৭ 
 
রচিরপথৃগরলম্িঢ্ম গম্ঢ্বরুগবলরিপরু 
পিবিামক পকািবথবয়রিসুব চরবরথগরলম্ি গম্ঢ্ব 
িিবিালুথ্থমবিরিসুবরু হবন্নিি ুএম্ববথ্থমু্ত গুণিরল 
রহরিয়বিরিপরু রমরি পিবাববশবলরিম্ি ২১-৪৮ 
 
পিববতগরলং পপ্রষয়বিরিপরু 
পিবগংিবরুগরলবরিং 
িাবকালকু রশইতরু িিিাম গংিব 
পকবলরতসদ্ভরিপূবক 
য়াবরিংরদ্রয়গল রিয়ামক 
শ্রীবিবি এংিরিতু ভরজপরু মািুবষাত্তমরু ২১-৪৯ 
 
বািিায়ণ ভাগবত পমাি 
লাি শাস্ত্রগলরল্ল বহুরবি 
দ্বািশ িশ সুপংচরবংশরতশত সহস্রয়তু 
পভিগল পপরলিি ুপস্বাত্তম 
আরিবতয়াববশবলরি রব 
পিাি রচংরতসবািরিি ুসািুজি সম্মতবু ২১-৫০ 
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ইবরু মুকুরতবগ পয়াগয়বিংবরু 
শ্রবণ মিিারিগল পিবমা 
ত্সবরি মাডুত পকরল িরলয়তু িমকামথ 
রিরবি ফলগলবপইসবি শ্রী 
পবিমুখ পিবাংতিাত্মক 
প্রবিতম রশবষ্টষ্টিায়কবিংি ুস্মরিসুবরু ২১-৫১ 
 
রণথয়সম্সারিগলু গুণবিাষাথ্মকরু ব্র মারিজীবরু 
ভ্রুথয়বিম্বরু িাজবিাপারিয়রল হরিবয়ম্ব 
কৃরথ্থবাসি ুব্র ম শ্রীরবষু্ণথ্রয়রু সমিু:খ 
সুখ বুথ্পরথ্থমৃরথভয় পপলুবরু অবথািগরলবগ সিা ২১-৫২ 
 
থািথময়জ্ঝ্নিয়ািরবল্লবি সূরিগলু রিরম্িসুথ রিথয়রি 
পথারুরথপ্পরু সুজিবিাপারিয়রল িিবিালবগ 
রূিকমাসক্থিারগ শিীিবপাষবণবগাসুগরি 
সম্চাি মাল্পরু আিয়বিববথ িীচিালয়রি ২১-৫৩ 
 
িশপ্রমরথয় মাথারিবয়ালু সুম িসবিরিপ িথ্ি 
গলিববলা রকরস পথবগিু প্রাকৃথশুভাষাথম্থুগল 
িরচরস অসুপরথ শ্রীিমণরিবগ সমরপরসবি সজ্জিরিিিু 
সবম্থারষসরল পিাষগবলরণসিবল কারুণয়িরল রিথয় ২১-৫৪ 
 
রিরুপমি শ্রীরবষু্ণ লক্শ্মী সিরসবজাধ্ভববায়বুাণী 
গরুিষণ্মরহরষয়রু পাবরথশরস্মিপ্রাণ 
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গুরুস্বায়মু্ভ প্রবহসুঊয়িু বরুণিািি বরি 
সপ্থারম্গিরু রমথ্র গবণশ পৃঠুগম্গাস্বাহবুঢ্িু ২১-৫৫ 
 
তিরণতিয় শগিশ্চিিু পু 
ষ্কিিজািজ রচিরপতরু গং 
িবিীবরু পিব মািুষ চরবরতগলু 
িিবিালুত্তম মিয়মািাম 
কবিসুবরু মবিয়াত্তমরু ঈ 
পিিডু জি বকবলয়মাগস্থবিংিািরমবপ ২১-৫৬ 
 
সািভরি জ্ঝ্নিয়ািরিং বৃহ 
ত্তািতময়বিরিতু পরঠসুব 
সূরিগরলগিুরিিরি পুরুষাথগল পূগিসী 
কারুরণক মরুতাংতিাত্মক 
মািমণ জগন্নাথরবট্ঠল 
পতারিবকাংবিু হৃত্কমলবিালু পয়াগয়বতগলরিতু ২১-৫৭ 
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