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পেশধরংদধল পসবে ককবকালু
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েবতসগলনুধদন প্রধতসপ্রধতস নাধডগবলাধলরুধতসদ্দু
তসু অদশ পলাকবদালু জীে
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লীরধিক এপ্পত্তু সাধের নাধডবয়ালধগহেু
ঈ রহস্য়েনল্প জনধরবগ
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শ্বসন মুখ্য়মরাংতসরাত্মক
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োধরসুতস ভক্তর দুধরতস ধহং
কার ধনিন প্রথম রূপধদ ধপতসইগলবন পপাবরে ১২-৩৭

w

w

w

েুধদ্ধ পূেক উত্তবমাত্তম
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ধলদ্দবরনু গুণত্রয়গধলং
েদ্ধনাগুেবনবনা ধনত্য় সুখাত্ম ধ ন্ময়নু ১২-৩৮
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প্রকর সধেভগাত্র লকুমীকলত্র সুরধমত্র
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কাশ পকাডু েংদদধল পকাডু তস ধন
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ঈবররদু পদহগবলাধলদ্দু স
মীরবদেনু শ্বাস জপ না
নূরধিকোধগপ্প এংভত্তারু সাহস্র
তসা রধ সুেনু ধদেস ওংদবক
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সািুধলংগ প্রদ₹হকরু ধন
পষধিধসদবরনহুদু এেপ
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