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ৱয়িূৰ কু োৰগুমৰা গ্নানৱৰমেনক কৰুল্ৱীমৰ
ধৱথ্ণ্ণেথ্ি েুৰুগা ধেয়্ৱীথ্েথ থলন্ধদুৱীৰ
কলেগুাে ধৱিৱমন েনোথ্য় অগলিদুৱাই
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োথ্বুয়ে
ু ৱলয়থ্িয়ুে ৱলিেণািন কাক্কেুে
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ধৱোন্ধ ৰহলসয়েুে ধৱলিয়াগুে উৈুমি
ধৱে সূ্চু েথ্্থ লৱথ্ৰৱাগপ পলিদিাে
সুব্ৰেণুগুৰু ধজালেয়ায়ুি ধথালন্দ্ৰদুৱান

অৰুত ধপৰুে ধজালেয়ান আঋেুগ শ্ৱালেয়ুমে
অন্ধৰ েুগলেৰুন্ধু আম্কাল্ৱান সল্থয়োই ...... ২০০
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লথৰুৱৰুি ওলন্দ্ৰমি লনথ্িমপঅচ ধচলয়্েদুৱাই
লনথ্িমপঅচ ধচলয়্েদুৱাই লনেুানন্ধেলেি

লনেুানন্ধমে লনৈুৰু ৱাথ্গলয়নাি
অথ্ধ্ৱে আনন্ধল্থি ইথ্েমপ্পাহুেু আলহ্থ্থদুৱাই ...... ২৪০
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ওহুক্কমোদু কৰুথ্ণথ্য়য়ুে থৱথ্্থয়ুে থন্ধৰুল্ৱাই
ধবাগৰুক্কৰুি ধসয়্ে বুৱন সুন্ধৰমন
থণ্দবালণথ ধথয়্ৱমে থদু্থাত ধকালণ্দদপ্পা ...... ৩৩৫
আলণ্দক ধকািল্থি অথ্ণল্থদুৱাই থণ্দুদমন
ধেয়্ৱগগি ধপালিদুে থণ্দায়ুে ধজালেময়
শ্কন্ধলগলৰ ধেমি শ্কন্ধলগলৰ ধজালে য়ানৱমন

কথ্দক্কণ্ণাি পাল্থুদপ্পা কৰুথ্ণয়ুি শ্কন্ধগুমৰা
এথ্হথ্য়ক কাল্থদপ্পা এ্থুলগএন উৈােে ...... ৩৪০
উথ্ৈ অলন্দ্ৰ ধৱওথ্ন্দ্ৰ ওৰুমপােুে নিুলগমিন
কণ্কণ্দ ধেয়্ৱমে কলিয়ুগ ৱৰেমন
কন্ধন এন্দ্ৰ ধপমসুাৈাি কলদোগ ধনাইেীৰুে
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