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পেধনপ পংচাধিয়ধল নািা
য়ণন ধৰংশধতস মূধতসগল ৱ্য়াপাি ৱ্য়াধিগল
পনৱনদু ধদেসগৱলংব সধমৱিগ
লনু ধনিংতসি পহাধমসুতস পা
েনৱক পােনৱনধনপ পিমন পবডু পিমসুখ ৬-১

w

w

w

.y

গগন পােক সধমৱি িধে ি
ধিগৱল িূমেু অধচৱয়ধনপুৱদ
হগলু নঅৰগৱল ধকধডগলু চংদ্ৰমংগাি
মইগেৱিাদিৱনালৱগ ঐদু িূ
পগল ধচংধতসধস ভধক্তিস মা
তসু গল মংৰে মাধড পহাধমসুেিু ধেপধিতসিু ৬-২
পােকনু পজন্য় সধমৱিয়ু
প্ৰােহীপতসী িুমগৱল পম
ঘােধলগলধচ অণপ্ৰৱভ গজনৱে ধকধডয়ু
ভাধেসুেদ
ু ংগাি ধসধডৱলং
দী ধেিাধিৱয়ালধিজাতসন

1

পকাধেদিু পহাধমসুেিনুধদন পিমভকুধতসয়ধল ৬-৩

om

িিধণৱয়ংবুৱদ অধি সংেতস
সিৱে সধমৱি ধেহায়সৱে পহাৱগ
ইিুলধু ি ধদশাংগািোংতসিধদগ্েলয় ধকধডয়ু
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বলদধলহ প্ৰদ্ৱয়ুম্ন এডভাগৱদালগধনিুো
পকলধগনংগধদ সংকিুষণন
ধতসধলদু ঈ পধি সকল পদহগ
পলালৱগ পংচাত্মকন িূপে পনাডু পকাংডাডু ৬-১৬
তসনুধেধশষ্টধদ ইপ্প নািা
য়ণনু কটিপাদাংতস সংকিু
ষণনু ধশিজঘনাংতসোধগহ োসুৱদোখ্য়
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মাস পুংড্ৰগলধি পেদ
ৱ্য়াস অধনিুোাধদ িূপগলািু ইতসু গলধল
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পকাংডাডু ৬-২৮

om

পলাষ্ট কাংচন পলাহ কশলজ
কাষ্ট পমাদলাদধখল জড পি
পমধষ্ট পমাদলাদ ধখল পচতসনৱিালৱগ অনুধদনেু
পচৱষ্টগল মাধডসুতস ধতসধলসৱদ
পপ্ৰষ্টনাধগৱদ্দিধিৱগ স
পেষ্টদায়ক সংগতসসুেনু সে জীেিনু ৬-২৯
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োসুৱদোধনিুো িূপধদ
পুং শিীি পদাধলহনু সেদ
স্ত্ৰী শিীিৱদাধলহনু সংকিুষণনু প্ৰদ্ৱয়ুম্ন
দ্ৱোসুপণ শইধতস ধেনুতস স
ো সুধনলয় নািায়ণন সদু
পাসৱনয় কগগেৱি জীেন্মুক্তৱিধনসুেিু ৬-৩০
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তসন্নংতসানংতস িুপ ধহ
িণ্য় গভাধদগৱলালৱগ কা
িুণ্য়সাগি হিধহ অেিেিধখল ৱ্য়াপি
বন্ন বডদৱল মাধডমাধডধস
িন্য়ৱিধনধস সমস্ত ধদধেজি
পুণ্য়কমে স্েীকধিধস ফলধেেু পাধলসুে ৬-৩১
সাগিৱদাধলহ নধদয় জলৱভ
দাগসৱদাধলপ্পব্দ বিেু
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কাৱগগুধিগলধিৱয়বিৱে নধদয় জলধস্থধতসয়
পভাধগেি পধিয়ংকশয়নৱনা
লী গুণৰয় বো জগধেহ
দাগমজ্জ~ন্য়িু ধথধলেিজ্ঝ্নন্য়াধনগধলগলেডদু ৬-৩২
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কিণগুণ ভূ তসগৱলালৱগ তস
দ্ৱেিৱিধনপ ব্ৰহ্মাধদ ধদধেজৱিা
লধিতসু িুপচতসু ষ্টয়গলনুধদনধদনধদ সেৰ
স্মধিসুতসনুৱমাধদসুতস ধহগ্গুতস
পিেশধদ পাডু েেধিৱগ তস
ধন্নিে পতসাধিধস ভেধেমুক্তি মাধড পপাধষসুে ৬-৩৩
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মূলিূপনু মনৱদাধলহ ৰে
ণাধলৱয়ালধগহ মত্স্য় কূমনু
পকালিুপনু ত্েগ্ৰসনৱদালধগপ্প নিধসংহ
বালেটু োমননু নাধসক
নালৱদালু েদনদধল ভাগে
োধলভংজন হস্তৱদালু পাদদধল শ্ৰীকইষ্ণ ৬-৩৪
পজন ধেৱমাহক বুো পায়ুগ
দনুজমদন কধল্ক পমঢ্ৰধদ
ইধনতসু দশিুপগল দশকিণংগলধল ধতসধলদু
অনুভধেপ ধেষয়গল কইষ্ণা
পণৱেনলু ককৱগাংব েইধজনা
দন েি জগন্নাথ ধেঠ্ঠল ধেশ্েৱ্য়াপকনু ৬-৩৫
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