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পণিধিপ্পবোংদু সাধেিদারুিূবিধিপ
শ্বাস রূপক হংস ভাস্কি
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কিণ িাতসু গলধল্ল এপ্প
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শ্রীিবিাব্বিুপাস্য় সদ্গুণপূণ হধিবয়ংদু ৭-৩০
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জীেজীেিবভদ জড জড
জীেজড জডজীেধিংদধল
শ্রীেিিু অত্য়ংতস ধভন্ন ধেলঅণিু লক্ষ্মী
মূেধিংদধল পদুমজাংডধদ
তসা ধেলঅণবলধিসুধতসপ্পলু
সােধিক সমিূন্চয়বলংদধিতসীেিিু ভধজসু ৭-২৯
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w

ইংতসিংতসািংতস গুণগল
প্রাংতসগাণবদ মহালকুধম ভগ
েংতসগাভিণায়ুিাংেিোলয়গলাধগ
স্বাংতসদধল পিবলবগাধলধস পিম দু
িংতস মধহমি পদৌত্য় কম ধি
িংতসিধদ মাডু তসধল তসদিীিত্বগেধদহলু ৭-৩১
প্রলয় জলধিবয়ালুল্ল িাবেয়ু
পহালেুগাণবদ সুেুেংদধদ
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জলরুবহঅণিমল গুণরূপগল ধচংধতসসুতস
পিবলয় গাণবদ মহলকুধম চং
চলেগিধদহলল্প জীেধি
গলেডু েুবদধিেি মধহবমগলী জগত্রয়ধদ ৭-৩২
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শ্রীধিবকতসি সাত্বতসাংপধতস
জ~িািগংয় গয়াসুিাদি
পমৌধিকুলসন্মান্চয় মািদ মাতসু ল ধ্বংধস
দীিজি মংদাি মিুধিপু
প্রাণদ জগন্নাথ ধেট্ঠল
তসাবি গধতসবয়ংদিুধদিধদ িংধেদেিিু পপাবিে ৭-৩৩
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