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শ্কন্ধলগলৰ গুৰুনাো থলন্ধদৱুীৰ গ্নানেুমে 
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ৱয়িূৰ কুোৰগুমৰা গ্নানৱৰমেনক কৰুল্ৱীমৰ 
ধৱথ্ণ্ণেথ্ি েুৰুগা ধেয়্ৱীথ্েথ থলন্ধদৱুীৰ 
কলেগুাে ধৱিৱমন েনোথ্য় অগলিদৱুাই 
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অঋেুগৱা কাল্থদৱুীৰ অেৰৰ থথ্িৱা কাল্থদৱুীৰ 
এন অগগগাৰেুে অগলি অইমৱালিয়াই ইৰুনু্ধে 
েুৰুগা এথ্নক কাক্ক ধৱি ধকাণ্দ ুৱলন্ধদৱুীৰ ...... ১৭০ 
 
পাবথ্্থপ ধপাসুলক্কপ পামৰিাে লসঅপ্পুঅমৱ 
ওে ধিাৱ্ৱে িৰৱণবৱ শ্ৰীে ঃ ৰীে খ্িীে এন্দ্ৰুে 
ধখ্িাৱ্ৱে ধিাৱ্ৱে ণেহ এন্দ্ৰু ধসল্থুদদা নামল্োঋে 
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সীিে লনঐন্ধ ধসিম্মা নগৰল্থি ...... ৩১৫ 
 
কলৈোৰ ওথ্দলয়মন্মি শ্কন্ধলগলৰ অেলনি 
শ্কন্ধাি ৰেল্থলনমি গ্নানশ্কন্ধ সধ্গুৰুৱাই 
অেলনু্ধৰুকু্কে ধজালেময় আলেেূি োনগুমৰা 
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অলহৱি ব্ৰম্মোই আলক্ক লৱদৱুান েুৰুগন 
লথৰুেঐগি লথৰুেুঐগি ধসপু্পৱেুে ইেুমৱোন 
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