
ৱীৰ স িংহনে োৰস িংহনে দয় পাৰা 
ৱাৰনে ভয় সেৱাৰণ সেগু.ণণ 
 াসৰদৱৰ  িং াৰ সিক্শদ মলূ 
ভভৰসৰস  ভেলৱু সভসৰদ ুভয়িংেৰ 
ভ াৰৱতাৰ েৰালৱদে আ 
ভ াৰ দসুৰত  িংহাৰ মায়াোৰ 
কূ্ৰৰদদত্য়ৰ ভশাে োৰণ উদভুৱ 
ঈনৰল ুভুৱে  াগৰনদানেয় 
আনৰৌদ্ৰোমে ৱীজয় সৱঠ্ঠল েৰস িংগ 
ৱীৰৰ াতুিংগ োৰণু্য়পািংগ 
মগুৱে ুৰক্ক ে ুহগসলৰলু ুসিেনদ 
হনগসয়িংদসল ভহায়্দ ুেগপন্নগ ৱেসদ 
গগে সমসগলাদ আগসণত ভাসদয়সল 
ভেগদ ুওগদ ু াৱ ুিনগদ ুভোল্লসুতৰল ুভহ 
জগদ ৱল্লভনে  ুগুণাোসদগনে 
সেগমা ৱিংসদতনে ভপাগসলদ ভকুতৰ 
তগসল ভতালগনেিংদ ূসমনগ কূগুতসলৰল ু
য়ুগ য়ুগনদাল ুদয়ালগুল ভদৱৰনদৱ 
য়ুগাসদ সক্ৰতোমা সৱয়জ সৱঠ্ঠল ভহা ভহা 
য়ুগল েৰৱ মসুগদ ুমগুৱ ুভমানৰ ইেল ু
ভেসলদাক্ষণদসল লাসলস  ভক্তন্ন ভয়ৌসল ভৱগদসল পাসল ুনৱিংদ ু
তাসল িংনতাষৱ তূসল তুিংসিদিংনত 
মনূলােদপসতৱালয়সদিংদ  ু 
স্তীল দলু.ভণ  োম সৱজয় সৱঠ্ঠল ফিংছ 
ভয়ৌসল মােৱ েিংভ  ীসল মসূেদ ভদৱ 
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লটলটা লটলটা লটেটিস  ৱেজািংে 
েটহ পট পট পুটুত্েটসদ সভছ্ছুতসলৰলু 
পুট পুট পুটনেনগদ ুচীসৰহাৰতু্ত প 
ল্কটােটা েট েসেদ ুভৰাষসদিংদ 
সমটিসমটি সমটনে ৰক্তাসক্ষয়সল্ল ভোসে 
তটিত্নোটি ঊভ.টণ নগ আভ.টণ ৱাসগৰল ু
কুটিল ৰসহত ৱ্য়ক্ত সৱজয় সৱঠ্ঠল শক্ত 
সদট সেটিল ভেত্ৰ  ুৰেটে পসৰপলা 
ভিাসিসৰনয়া ৱীৰ ধ্ৱসেসয়িংদ তসেসগসে 
হসি মিুংনচাসণ উসৰ ভহাৰনগদ্দ ু নুত্ত 
উি  ৰসৱগানগ আব্জ েেুগুসতনৰ 
আসি পুত উসক্ক ভহাৰ ভচসল্ল িৰসুতনৰ 
আিজু ভৱাসদগল ুতিসি ভগািংোসৰ 
আিৰনৱনেেতু েভদ ভগানলয়ু তসগনয় 
শি তুিংসিতু আৱ্য়াসক্ৰতাোশ পসৰয়িংত 
সেিৰ তৰসুগসৰ ঝসৰ ঝসৰ লু 
ওিসৰনগাশৱল্লদ েম্মা সৱজয় সৱঠ্ঠল 
ইিনগয়াসগ েিংভসদিংদ ভপাৰমট্টা 
ফুসেফুসে ুত ভোটি স সেল ুসগসৰনগ িিংদ ু
ভহানেদিংনত ভচসৰ ভিাসিেুতসল লিংস স  
সহসেদ ুৰক্ক ন্ন ভেেসহ মসেসহ তুসেসে 
ভতানেয় ভমসলসৰস  ভহৰেূল কূৰগুুৰসুদিংদ 
পেুৱল গেল তসেয় তৰসণয় ভোসে 
েেুনোপদসল্ল  দিসেদ ুৰক্ক ে ভেেসহ 
সেসেগৰলে ুভোৰনলসেয়সল্ল দসৰস দ  েগৰদ দদৱ 
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েেুগসল ভূভূ.ৱণ সৱজয় সৱঠ্ঠল 
পাল্গেনলানেয় শৰণৰ ৱনেনৱ ৱেনোেনে 
উসৰম নগ চতুদ.শণ দৰসণ তল্লসণ ল ু
পৰনমসি হৰ ুৰৰ ুস সৰনদসৱনগ ভমানৰসয়েলু 
েৰণুসদিংদসল তন্ন শৰণন্ন  সহত সেন্ন 
চৰণনক্ক এৰগল ুপৰম শািংতোসগ 
হৰসহনদ দয়ৱন্ন  ুৰৰ ুকু ুম ৱৰষু 
গসৰয়ল ুভভসৰ ৱাদ্য় ভমানৰ উত্তৰনৰ এেতু 
পসৰপসৰ ৱালগ সৱস্তাৰসদিংদ দেনোল্লতু্ত 
ভমনৰদ ু ুৰৰপুদ্ৰ হসৰস  পালেে োনয়্দ 
পৰদদৱ গিংভীৰাত্ম সৱজয়সৱঠ্ঠল সেম্ম 
চসৰনত দষু্টসৰনগ ভীেৰনৱা  জ্জে পাল 
প্ৰহ্লাদৱৰদ প্ৰ ন্ন ভেশভিংজন্ন 
মহহসৱনষ সৱজয়সৱঠ্ঠল েৰসিগনৱষা 
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