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ধন্ৱংতৰি সুলাৰি
১. ধ্ৰুৱ তাল
আয়ুৱৰৃ ি আগুৱুিু য়শস্সু বিুৱি
ু ু
কায় ৰিৰ্মলি কািণৱহুিু |
ৰ্ায়য় ৰ ংিাগুৱুিু িািা ৰিাগি বীজ
ৰবৰয়ৰস কয়লৱুিু ৰৱগৰিংি
িাৰয় ৰৰ্ািলাি কুত্ৰসত ৰি ৰিকায়ৱ
ৰতত্তু িুষ্কৰ্মৰিংি |
ৰিয়ৰ্াণ সংৰিত ভৰিতৱাৰগদ্দ িুুঃখ
ৰ য় সাগিয়িালু ৰবদ্দু বলৰল
ৰিাৰয়ৰসয়কাংডু ৰিয়লগাণয়ি ওয়ে তন্ন বায়ৰল
ৱৱদ্য় ৰ্ূিৰু ত শ্ৰী ধন্ৱংতৰি |
িায় িায়জৌষধ ৰিয়াৰ্ক কতুম
শ্ৰীয়িসয়ি এংিু তু ৰতসলাৰগ |
তাৰয় ওিৰগ বংিু বালন্ন সাৰকিংয়ত |
ৰিায়য়গাডয়ি িেন্নু পাৰলপা |
ৰয়য়য়া ৰিৱাৰিগৰলয়গ ধৰ্মজ্ঞগুণসাংদ্ৰ |
ৰেয়স্সু ৰকাডু ৱিু ভজকৰিয়গ |
ৰ্ায়-ৰ্ংত্ৰৰিংি জগয়ৱল্ল ৱ্য়াৰপৰস |
ন্য়ায়ৱংতিাৰগ ৰিয়ে ৰ্াল্প |
ৱায়ু ৱংৰিত ৰিত্য় ৰৱজয় ৰৱট্ঠলয়িয়া |
ৰিয়িু কায়ণা িৰ্য়গ অিাৰি ৰিাগ কয়লৱা |
২. ৰ্ৰি তাল
ধন্ৱংতৰি ৰসৰি ধন্ৱংতৰিয়য়ংিু |
সন্নুৰতৰস সতত ৰভন্ন জ্ঞািৰিংি |
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ৰিন্নৱ ৰিন্নৱয়িংিু ঘিয়তয়ৰল ৰিয়িি ৰ্িুজ |
ঘন্ন ৰ্ূিৰু ত ওৰলিু িৰলৱ ভু
ৱিয়িালু ধন্য়িু ধন্য়য়িৰন্ন |
ৰিন্ন ৰ্ূিৰু ত সুিসন্ন ৰৱজয় ৰৱঠলন্ন
ৰিত্য়য়িংিু বৰিসু বহু ৰৱধৰি ||
৩. ৰত্ৰপুট তাল
শৰশকুয়লাত্থ িীঘমতৰ্ িংিি ৰিৱ ৰিৱা |
শৰশৱণম িকাশ িভু য়ৱ ৰৱভু য়ৱ |
শৰশৰ্ংডল সংৰিত কলশ পাৰণ |
ৰবসজয়লািি আৰৱৱয়িয় ৱংদ্য় |
শৰশগভম ভূ িু লয়ত ৰপায়ি ৰিাগৱ তা ওৰডসুৱ
|
ঔষৰধ তু লৰস জিক ৱসুয়িৱ |
অসুি ৰিজমিতৰত ৰিয়িিু ৰগৰিয় তংিু |
ৰৰ্সুকিয়ল ৰ্য় ািৰধ ৰ্ৰিসলাৰগ |
িসু িগুত পুৰিয়ি পীয়ূষ ঘট ধৰিৰস |
অসৰ্ ৱিৱয়ৱ ৰিন্ন ৰ্ৰ য়ৰ্য়গ িয়ৰ্া িয়ৰ্া |
ৰবসজ সংভৱ িুদ্ৰ ৰৰ্ািলাি ৰিৱতা
ঋৰষৰিকি ৰিন্ন ৰকাংডাডু ৱুিু |
িশ ৰিশয়িালু ৰৰ্য়িৱ ৰৱজয় ৰৱট্ঠল |
ভীষণ অসু ইংৰদ্ৰয়গল ৰিাগ ৰিৱািণ ||
৪. আট তাল
শিণু শিণু ধন্ৱংতৰি তৰ্গুণিাশ |
শিণু আতম জি পৰিপালক ৰিৱ |
তিুয়ৱ ভৱতাপ তিণ ৰিৰতসুত িণ
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ৰৰ্া কল্প |
পিৰ্ পূণম ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্ম উিািক |
উিুপিািৰ্ উিগশাৰয় |
ৱি ৰকিীট ৰ্ াৰ্ৰণ কুংডল কণম |
ৰৰ্িুগুৱ স্ত কংকণ াি পিক |
ীি কাংৰি পীতাংবি িিণ ভূ প |
ৰসৰিৱত্সলাংছি ৰৱজয় ৰৱট্ঠল ৰিয় |
তিুণ গাত্ৰ জ্ঞাি ৰ্ুদ্ৰাংৰকত স্ত ||
৫. আৰি তাল
এলুৱাগৰল ৰ্য়ত্ত ৰতিুৰগ ৰতিুগুৱাগৰল |
বীলুৱাগৰল ৰিংতু কুৰল্লিুৱাগৰল |
বীলুৱাগৰল ৰ্াতু ৰকলুৱাগৰল কয়িিু |
ৰ লুৱাগৰল ৰ াৰগ সত্কৰ্ম ৰ্াডু ৱাগৰল |
বালুৱাগৰল ৰভাজি িািা ষড্ৰসান্নসয়েলৱাগৰল
ওয়ে পুত্ৰাৰিগয়লাডয়ি |
ৰকৰল ৰ্াডৰল ৰ্িুজ ৰ্ৰিয়ায়ি তন্নয় |
িাৰলয়গ ৰকায়িয়ৰল্ল ধন্ৱংতৰি এংিু ওয়ে
কাল কালিৰল্ল স্মৰিৰসিয়ি আৱাগ
ৰৱয়লয়ৱয়লয়গ বহুভৱবীজ পৰি াি
িীলয়ৰ্খৱয়া ৰৱজয়ৰৱট্ঠলয়িয়
ওলগ ৰকাডু ৱিু ৰ্ুক্তি সংগিৰল্ল
ধন্ৱংতিী ধন্ৱংতৰি এংিু
িণৱ পূৱক
ম ৰিংি ৱংৰিৰস
ৰিয়িয়লু ৰৱজয়ৰৱট্ঠল ওৰলৱ ||
|| শ্ৰী কৃ ষ্ণাপমণৰ্স্তু ||

