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কিণধনয়ামকনু তসানাধগপ্প হধিয়ংৱতস
সিধসজাসন োধণ ভািধতস
ভিতসধনংৱদাডগূধড ধলংগধদ
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প্ৰােিণিূপদধল ইপ্পুদু ভগেধদৱেয়ধল
পকেল জডপ্ৰকইধতস ইদকধি
পদেৱতসয়ু মহলকুধম পয়ধনপলু
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4

ািদংদধদ দানেিনধতস
দূিগগসুে শ্ৰীজনাদন
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দদধহক দদধশক কাধলকিয় িমকমগল
দ্ৰুধহণ পমাদলাদমিৱিল্লিু
েধহধস গুণগলননুসধিধস স
ধন্নধহতসিাধগৱদ্দল্লৱিালু মাডু েিু ৱ্য়াপি ৯-১৬

পকশ সাধসিধেি ধেভগভাগে
দগসৱলধনতসধনধতসহ সুষুম্নেু
আ ধশিাংতসধদ ৱ্য়াধপধসহুদী পদহম্য়দধল
আ সুষুম্নৱক েজ্ৰকায় প্ৰ
কাধশনী দেদ্য়ুধতসগধলহেু প্ৰ
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কালকালগলধল্ল এৱদদৱস
পালকি দকৱসৱেৱগালুতস কই
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ভধিতস পকাপাৱটাপ পতসািুে
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a.
c

কীটৱপশস্কধি পননধেধল
কীটভােে পতসাৱিদু তসদ্েতস
পিটিূপেগনধদ আডু ে পতসিধদ ভকুধতসয়ধল
দকটভাধিয় ্য়ানধদংদ ভ
োটধেয়নধতস শীঘ্ৰধদংদধল
দাটি সািূপ্য়েনু ঐদুেিল্প জীধেগলু ৯-৩০

om

তসীধেৱকাংধডহেধল্ল মজ্জ ক
পলেিধদ অংগুধলয় পেদ
ঠাধেনধল মূন্নি
ূ ু অিেৱত্তধনপ ধিস্থলধদ
সাধেিদ এংভত্তু িূপে
পকাধেদিু পপলুেিু পদহধদ
পদেৱতসগৱলাডগূধড ক্ৰীধডসুেনু িমািমণ ৯-২৯

w

w

ঈ পধিয় পদহৱদালু ভগে
দ্ৰূপগল মৱিয়দৱল মনধদ প
পদপৱদ ভকুধতসয়ধল স্মধিসুতসধলপ্প ভকুতসিনু
পগাপধতস জগন্নাথধেঠল স
মীপগনু তসানাধগ সংতসতস
সাপৱিাইয় মাধড পপাৱিেনু এল্ল কালদধল ৯-৩১
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