
দ্রুবতাল 
ক াততয়াদরে তবরের া বলপুতে 
ভুতলরদাল ুপায়ােল ুতবরের া 
খ্য়াতত কতারেদ ু চু্চটহা ল ুতবরদর া 
চাতুে তবট্টরে তবরের া  া তবরের া 
বীতত বীেল ুতবরের া মাতু 
মাততরে হল্ল ুকতােল ুতবরদর া 
োতুে েে রে কবরলসল ুতবরের া 
ক াতত কসতবসল ুতবরের া 
আতুেদতল ব তদ লংতিতসদরে তবরে 
আ তুরুেল ত রেল ুতবরের া 
বীততরহাত্র  বালদতল্ল ইট্টরে তবরের া 
জাতত ধমমব তবট্টরে তবরের া 
ঈ কতরেদতল্ল  ী ইদ্দরেন য়্য় কভ 
ন্নাতু ক লবুদু ু া তবেবরল্লর  
তাতা ইতন্নদতেংদ আবদুাদরু বেতল 
দাতা কমতেদতেন্দ এ াদোেতল 
কসাতু তহংদােদরুপাদরে ত ন্ন পদদার  
য়ারতরে সংশয়রবা তবরের া তবরের া খ 
ক্য়াত মংেল কপােল ুতবরের া 
মাতু কপাল্লাদরে  রুোংদ ুকুল এন্ন 
কোত্রদবতেরে েতত এতল্লরদা 
বাতন্ন মে াদ আতন্ন রুপব 
োতুেদতল্ল ত রন্নালরে কতারো 
কজাততমময় রুপ তবজয়তবট্টলরেয়  
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দতূ দজুম  হাতে দখুত বাতে 
মট্য় তাল 
ভুতলরদালরে ইদ্দ ভুতমসুেল ুতবরে 
ভীতত ামবন্ন ুইটু্টর াংেরে তবরে 
 ী তততেদংুেরে তবরের া তবরের া আ 
োততেতলরে সূতু অেতব সীেল ুতবরের া 
সূতুমত  তবটু্ট অতেতেমােল ুতবরে 
পাত   ী াতে কুলব ক ান্দরে তবরে 
মাতুোতের তয়ংদ য়ততয়াদরে তবরের া 
তিতত সলরহা এন্ন সা তদদ্দরে ত ন্ন 
পুতরে তিততরয়াশর ংদ ুকপােলল্য়ার  
 াথ তল্ল ত ন্ন মংতত্র ত রবর া 
কপাতবাব  ম্ম তবজয়তবট্টলরেয় া 
তুমরদালতেট্ট ভােতত েম া 
তত্রতবে তাল 
ভােরব  ার াব্ব শে া ত  েল্লরব 
বাতেবাতেরে ত ন্ন ঐতহ  কসৌখ্য়া 
তমেরদ ক ােু এংদ ুকবতে বযাসতেতস তব 
স্তােবাতে গুরুরব  াতেরদর া 
ধারুত রয়াল ুপুতট্ট পারুো দ সং 
শাে কহয়রবংদ ুক তল ত  রে 
দতূেরদর া ইদ ুদদন্য়তদংদতল্ল তব 
চাতেতসদরোতলরত ইতল্লতদদ্দরে লীরস 
ভাতেভাতেরে ত ন্ন কসৌভাগ্য় চে ব 
কতাতেতস দন্য়ন্ন মারেংরদর া 
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 ারুণ্য়দতল দ টভাতে তিয়র  
আেন্ন  ার র া ত ন্ন তব া 
ত রুতত অপত ততম  ত  নদয়্য়া 
বাে াবে বং্য় তবজয়তবট্টলরেয়  
কসরুব পতেমারো তােতম্য় ভাবদতল 
অট তাল 
 ী  ুওতলরয় হতে তার  ওতলবন য়্য় 
 ী  ুমতু দরে হতে তার  মতু ব  ু
এর ংরব ত ন্ন কমতল  হতে  ারুণ্য় 
 ী ল্লতদল্লদ স্থা ব তাত ল্লা 
িার শ  রমা  রমা ত ন্ন পাদাব্জর  
বা রেশ সুগ্রীব বাতল সাতি 
জ্য়ার শ ভতি তবেরিশ অমরেশ 
আ ংদ আ ংদ মরুুতত গুরুোয় 
পাত গ্রহ  মােু পততত পাব  কদব 
িা ীংতিয়েল ুকদহ কচত  তচেব 
দা  মােতল সবম ত ন্নদী রবংদ ু
 ীত েলাবাে অন্য় জ তেরে মো  ু
তবনন্নরপর া কদহ ত্য়ােবাতে 
তি াথ তবজয়তবট্টলরেয় পাদ 
েী  ুদতেসুব সবমরুদ্দােী 
আতদ তাল 
এল্ল  ালদতল্ল ত ন্নতল্ল ভতি ইপ্প 
সল্লতলত ম জুে পদপাংস তশে 
দতল্ল দতেসুবংরত সতত মতত তয়েু 
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বতল্লদ  াম তবতেসু বলবংত গু বংত 
বল্লব ভবদেু  ীর  েততরয়া জে 
কদাল্লভ মংুদ  িার শ সুখপু ম 
অল্লতদদ্দরে এন্ন  াব  রুত য়  ার  
মল্লমদম   ম্ম তবজয় তবট্টলরেয়  
ত তল্লস ুম দতল্ল িততকুলবােরদ 
জরত তাল 
অ ংত জ মুরে  ীর  গুরু এংব 
জযা রব ক ােু জীয়া তবজয়তবট্টল  দাসা 
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