
স্বাতংত্র্য় বিভাগ সংবি 
হবিকথামৃইতসাি গুরুগল 
করুণবদংদাপবিতু পপলুবি 
পিম ভগিদ্ভক্তবিদিাদিবদ পকলুিুদ ু
পিমবিষু্ণ স্বতংত্র্ মায়া 
তরুবণ িঅস্থল বিিাবসয় ু
সিবসব াদ্ভি প্রাণিীিরু সবিিবিবিসুিরু 
সিকমগলবি তবরপ্রয় 
রুিগভূষণাহংকইবতত্র্য় 
কবিসুিমবিংদ্রাক মুখবিংবদ্রয়পবিবিসুিরু.১৭-০১ 
ঈ বদবিৌকসিংবত কবল পমাদ 
লাদ দদতয়রু সিবদহবদ 
পতাদকরু তািাবগ িয়াপািগল মাডুিরু 
পিিিংদবদ কবলয়হংকা 
িাবিপািম মিুকুককটভ 
পরাবি শংভি মুখরু মিবসবগ স্বাবমবয়বিসুিরু.১৭-০২ 
পদিবতগবলাপাবদ বিতয়বদ 
এিমাবদ স্বিামবদংদবল 
য়ািবদংবদ্রয়গবলালু িয়াপািগল মাডুিরু 
পসিকি পসিািুগণু ফল 
িীি িইপিংদদবল তন্ন স্ব 
ভাি স্বাতংবত্র্য় বিভাগি মাবড পকাট্ট হবি.১৭-০৩ 
অগবণত সআতংত্র্য় িাল 
িবগ বিভাগি মাবড ওংদিু 



পতবগদ ুদশবিিকগবস পাদবি পংিপ্রাণিবল 
পমাগিতুষ্টয়বিালু সপাকদ 
দগুুণবিিবসদ মবে দশবিি 
য়গুল গুণিিু মাবড এিডু সদাবশিবিাবলট্ট.১৭-০৪ 
পাকশাসি কামবিালু সা 
দিকবিট্ট দবশংবদ্রয়ি সুবদ 
পিৌকসাদয়বিাবলাংদ ুয়ািজ্জীিবিাবলাবগাংদ ু
িালু্কিবি কলয়াবদ দদতয়া 
িীকবকেিু এিডু বত্র্বিি বি 
পিককগবসংবদবিবগ ওংবদিডাত্ম তবন্নালবগ.১৭-০৫ 
ঈ বিিবদ স্বাতংবত্র্য়ত্বি 
পদি মািি দািিবিালু ি 
মাবিবিাবদ বিভাগ মাবডট্টবি িবমসুিি ু
মূিবিালবগদ্দিি কমি 
তা িীকািি দগসদবল ক 
ল্পািসািবক পকাডুিিায়াসিিিি গবতয়.১৭-০৬ 
আলয়গবলালবগপ্প দীপ 
জ্বাবলিবতগলিুসবিস  ি 
িাবলগবলবগাপু্পি পতিবদ হবি পতাপ সিত্র্ 
কালকালবদ শ্রী িিা দ ু
গা ললবিয়ি কূবড সুখময় 
লীবলকগয়লু বত্র্গুণ কায়গলহিু  ীিবিবগ.১৭-০৭ 
ইংবদ্রয়গবলং মাল্প কম 
দ্বংগল তিগবপসলু পগা 



বিংদ পুণয়ি পকাংডু পাপি ভস্মিবি মাল্প 
ইংবদবিশিু ভক্ত িিি 
বিংবদসুিবিালবগপ্প পুণয়ি 
তংদ ুতন্নিবিগীি পাপগলিবিগুবণসুিিু.১৭-০৮ 
পহােুবহাবেবগ পাপকম প্র 
িতকি বিংবদসবদ তিবগংদেু 
মি গুণকমগল পকাংডাডদবল ইপ্প 
মতয়বিবগ পগাব্রাহ্মণ স্ত্রী 
হতয় পমাদলাদবখলবদাষগ 
বলেপিু সংবদহপডসিবখলশাস্ত্রমত.১৭-০৯ 
তন্ন স্বাতংত্র্য় গুণগল বহ 
িণয়গভাদয়বিবগ কবলমুখ 
দািিি সংতবতবগ অিিবিকািিিুসবিবস 
পুণয়পাপগলীি িহু কা 
রুণয় সাগিিল্পশবক্তগ 
লুণ্ণলবিয়বদ ইিলু উণগবলবসদিু সিবিবগ.১৭-১০ 
সতয়বিরম পুণয় পাপি স 
মস্তবিবগ পকাডবলাসুগবদ িা 
ল্বেু ভাগি মাবড পলশাংশিিু  িকীি 
অতয়ল্প পিমাণুবিবগ সা 
মথয়িি ুতা পকাটু্ট সূ্থল প 
দাথগল উংডুবণপ সিদ সি ীিবিবগ.১৭-১১ 
বতবমি তিবণগবলক পদশবদ 
সমবিবসপ্পবি এংবদগাদরু 



ভ্রমণ িবল বিবসলংব বকগলুংবটবিা পিতবক 
অবমত ীিবিাবলদ্দু লকুমী 
িমণ িয়াপািগল মাডুি 
কমলপত্র্ সবিািিগবলালবগপ্প পতিিংবত.১৭-১২ 
অংিুব াদ্ভি মুখয়সুি কবল 
শংিিাবদ সমস্ত দদতয়ক 
দংিকিুবদি পুণয়পাপবিভাগিবি মাবড 
অংিুবিয়  লিিু মহাঘট 
বিংিবিতু তুংিুি পতিবদ প্রবত 
বিংিবিালু তাবিদ্দু পয়াগয়বতয়ংবত ফলিীি.১৭-১৩ 
ইবিতু বিষু্ণিহসয়বদালু ভইগু 
মুবিপ ইংদ্রদয়ুংিগরুবপদ 
দিু িুিরু পকলুিুদ ুবিতয়বদ মরসিি বিটু্ট 
অিুবিবতাবক্তগবলদ্দবিয় ুসবি 
গণবি মাডবদবিংদ ুবিদ্ব 
জ্জিবক বি ~িাপবিয় মাডুবি বিিয়পূিকবদ.১৭-১৪ 
িীতভয় বিবেত বিবিবপত 
মাতুলাংতক মধ্বিিভ 
ভূতভািিিংত ভাস্কিবত  মহািা  
পগৌতমি মডবদয়িু কায়্দা 
িাথিঅক গুরুতম  গ 
ন্নাথবিঠ্ঠল তন্ন িংবিদ ভকুতিিু পপাবিি.১৭-১৫ 


