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তসনরু ু ংবজপ েতসু রবিি ভ ো
জনপদোথবদ েতসু র বিি রসরূপ তসোনোবগ
মনবক িংদুদনুংডু বণবস সং
হননকুপেয় করণকোনং
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িোরকনু তসোনোবগ সিবশ
রীরগলবল অহশ্চরোবি বি
হোরমোল্পনু িইউহবতসবয়ংি সুনোমবদং কবরবস ৪-৩

om

আরুরস সত্বোবদ ভ দবদ
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সোর নীতসোপ্রেু র িংডোিংড বেত্প্প্রেু র
ঈরবিক এপ্পেু সোবির
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ন্নূরু ম্রয়োললিেু নোলকু
েোরু ঘইতসগতস রূপগলু ইপ্পেবরোং েু
সোর গুডবদোললগদু সোবির
নূরবিোংদু সুরূপ বিসহ
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বিশতসনি রূপগল বেংবতসবস, ু ংবজপুদু বিষয়
শ্বসন তসবত্বশবরোলবগদ্দী
ভপসবরবনংদবল কবরসুিনু ভি
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শফরনোমক বজবহহয়বল দংতসদবল হংসোখ্য়

বিপবদপোদ্য় হয়োস্য় িোচ্য়বদো
লপবরবমতস সুিপুণ সংতসতস
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করুষণ প্রদ্য়ুম্ন রূপবদ
ইরুবতসহনু ভ োক্তইগবলোলবগ তসচ্ছবক্তদনু ভয়বনবস
কবরসুিনু নোরোয়ণবনরু
ভেরডু নোমবদ ভ োজ্য় িস্তুগ
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কোশ ভকোডু ি ন িনোবগ র
মোসবমতস বিহোর মোল্পনু পংেরূপদবল
আ সবরোরুহ সং িো ি
িোসিোদ্য়মরোবদ ভেতসন
রোবশবয়োলবগহবনংদু অবরতসিনিবন ভকোবিদনু ৪-৯
িোসুবদিনু অন্নবদোলু নো
নো সু য়বদ সংকরুষণ কই
তসীশ পরমোন্নবদোলু ঘইতসবদোলবগপ্পনবনরুে
আ সুপণোংসগনু সূপবদ
িোসিোনুজ শোকবদোলু মূ
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দগবলবনোলনংতসোংশবদংদবল িংডবনংবদবনবস
জগবদ জীির তসইবতিয় পবডসুি
স্বগতস ভ দবিিবজতসন ঈ
িবগয় রূপিনবরতসু ু ংবজবস অবপসুিনবডবগ ৪-১১

ou
si

gm

a.
c

om

ঈ পবরয়লবরতসু ংি নর বন
ত্প্বয়োপিোবস বনরোময়নু বন
ষ্পোবপ বনত্প্য় মহত্প্সুয়জ~নোগলোেবরবসদিনু
ভপোপুবদপ্পুদু িপ্পুবদল্ল র
মোপবতসগবিশ্ঠোনবিন্নু কই
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সোরব োক্থবনরুধ্ি ভিিনু অন্নময়বনবনপ
মূবররদুিবর সোবিরি ভমল মূরবিক নোল্ব্থু রূপবি
ভথোরুবথহ প্রধ্য়ুম্ন জগিূলু প্রোণময়নোবগ ৪-১৩
এরডু ভকোশদ ওলবহোরবগ সং
করুষলণদু সুলঅদরি
ভেরডু সোবিরবদলবিক শতসরূপগল িবরবস
কবরবসবকোংি মবনোময়নু এং
দরবিদূরনু ঈবররডু সো
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রূপবদং বিজ~নোন ময়বনংি
ঈ ভপসবরবনং আসুবদিনু
হয়োবপবসহ মহদোবদ তসত্বি তসত্প্পবতসগবলোলবগ
ঈ পুরুষনোমকন শু বস্ব
দোপবলবনবস রমোংি তসো ব্র
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ত্তেদু নোরোয়ণন রূপি
তসো িবরবসবকোংডনুবদনবদ আনংদময়বনবনপ
ঐদু লঅদ ভমবল এং
ত্তেদু সোবির নোল্কু শতসগল
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নূর ভমল্মূরবিকদশ প্রোণোখ্্য় প্রদ্য়ুম্ন
ভতসোরুবতসহলনিলেদু বি
কোর মনবদোলু সংকরুষলণ
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নূরু হবন্নোংদবিকপোনবনোবললপ্প প্রদ্য়ুম্ন
মূরবনয় হয়োনবনোললগদবর
নূরু রূপবদ সংকরুষলণ
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তসোবল সিিবদ সমোনবনোবলপ্প সবিশ
লীবললগিনু সোবিরদ ভম
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বিনিবতস স্বরূপোত্মকবনরু
েনু সদো য়জমোননোবগ
দ্দনল য়ম ভসোমোবদ বপতসইবদিবতসগবলবগ অন্ন
ভনবনপনো প্রদ্য়ুম্ন সংকরু
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পণবিনলু ত্তকবকোংিন ক
জনবন ভ োজন সময়দবল ত্তকবয়োড্ডু িংদদবল ৪-২৫

a.
c

om

জীি কইতস কমগল বিডবদ র
মোিরনু সঈকবরবস ফলগল
নীিনবিকোরোনুসোরদলিবরগনিরতস
পোিকনু সিস্ব ু ংবজবস
তসো বিকোরিলনদবনোবেগু
পোিকবন পোিনবনবনপ হবরয়ুংিুবদনবরদু ৪-২৬

w

w

.y

ou
si

gm

কলুষ বজবহ্ববগ সুষ্ঠুব োজন
জল ভমোদলু বিষবদোরুিুদু বন
ষ্কলুষ বজবহ্ববগ সুরস ভতসোরুিুবদল্ল কোলদবল
সুলবলতসোংগবগ সকলরস মং
গলবিবনসুবতসহুদন্নময় ত্তক
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দ্রূপ তসন্নোমগল সবল নো
নো পদোথবদ ভনবনবনবনদু ু ংবজসুতসবলরু বিষয়
প্রোপক িোপক বনয়োমক
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ঐদু লএং েবরোং
েোদ সোবিরবদলুনর
ূ র
ঐদু রূপি িবরবস ভ োক্তইগ ভ োজ্য়বনংবদবনবস
শ্রীিরো দুগোরমণ পো
দোবদ বশরপয়ংতস হয়োবপবস
কোদুবকোংবডহ সংতসতস জগন্নোথ বিট্ঠলনু ৪-৩০

