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কিণিীয়ামৱক চতুিশভু েি সন্মাৱিয় ২১-০৯

3

.y

ou
si

gm

a.
c

হৰি সমীিাৱেশ িি সং
কৰুষণাৱেশয়ুত লমণ
পিমপুৰুষি শুক্লৱকশাৱেশ বলিাম
হি সিাৰশে তপ অহংকৃ থু
মৰুতয়ুি শুৱকাধ্েপট ত
ত্পুৰুষ জয়গীৱ্েৌে পদ্ৰৌণী েয়াি িূোস ২১-১১
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ভে োম উগ্ৰ েৃষাকৰপয়ৰহবুৰনিৱয়িুৰথপ্প
ঈ মহাথ্মি মঢ্য়ৱিালৱগ উমামৱিাহিিুথ্থমিু
িশিামকৰু সমৱিৰিৰসৱকাম্বৰু থৱম্মাৱলৱম্িম্িু ২১-২৬
ভূ ৰিয়গজকপিা েৰহবুৰনিিৰয়িু ৰুধ্ৰগণপসমুয়থ
ভূ ৰিশ্ৰেৱিৱম্িৰিপ শলৰেৰুপাক্ষিামকিু

8

সূৰিকৃ প ৰেষ্কম্ব সহৱি োৰুণাগ্ৰৰণ পসামিথ্থিু
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মাৰুথ ৰেথথশৱোথ্থুম্গ গজিামকৰু প্ৰাণাম্শ
ৰধ্েৰথয়পাি গোক্ষ গেয় থৃৰথয়েয়াি উিাি
েৃষপেথুল শেথ্ৰাথ গম্ঢ্সুমািিৰু সমাি ২১-৩০
ঐেৱিালগী কু ংৰতৱভাজিু
আৰেিামক িাগকৃ কলিু
পিেিত্তিিংজয়ৰু অেতািেৰজতৰু
আেৱহাদ্েহ ৰেেহ সংেহ
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a.
c

প্ৰাৱণাপাি েয়াৱিািাি স
মাি ৱিেিিুৰলিু মৰুতৰু
ঊিৱিৰিপৰু হত্তু ৰেৱশ্েৱিেৰিেৰিংি
সূিুগলু এৰিসুেৰু ঐেৰু
মাৰিিী পদ্ৰৌপৰতৱগ পকলেৰু
ওৰণৱয়ালু ৱকৱকয়ৱিৰিপৰু এল্ল কালিৰল ২১-৩২

om

প্ৰােহীপৰত মৰুত প্ৰেহৰি
গােকালকু ৰকংৰচিিমৰু মৰুদ্গণগৱলল্ল ২১-৩১

w
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প্ৰৰতৰেংিয় শ্ৰুতৱসাম শ্ৰুতকী
ৰুৰত শতাৰিক শ্ৰুতকম পদ্ৰৌ
পৰত কু েিৰিেৱিালৱগ অৰভতাম্ৰ প্ৰমুখ ৰচি
িথিু পগাপৰকৱশাি বলৱিং
বতুলগি গংিেৰিংিৰল
য়ুতৰু িম েৃৱকািিাৰিজৱিংিু কৱিসুেৰু ২১-৩৩

w

ৰেৰেি ৱমংিৰু িকু ল সহৱি
ে ৰেভু ৰিৰশখাশ্েৰিগৰলৰল্ল
ৰিৰেপিাৱেশৰেহুৱিংৰিগু িয়াো পৃৰথ্ে ঋভু
পেিসুত ৰে্েৱেিিুমা কু েি
ৰেঘ্নপ িিপ পমািলা
িেৰু ৰমিৱগ ৰকংৰচতািমৱিৰিৰসৱকালুৰতহৰু ২১-৩৪
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পােকাৰি কু মািৱিৰিসুে
চােিেৰুচথয়মুৰি চাউষ
ৱিেত স্োৱিাৰচৱষাত্তম ব্ৰহ্ম ৰুৱদ্ৰংদ্ৰ
পিে িমিু িঅিামক
সােিৰণ শৰশৰবংিু পৃথু ৰপ্ৰ
য়ৱ্ৰতিু মাংিাত গয়িু ককু স্থ পিৌষয়ংৰত ২১-৩৫
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ভিথঋষভজহৰিৰণজৰধ্েজ ভিথৱমািলািৰখল
িায়ৱিা ৰলৰুৰথহুিু শ্ৰীৰে্িুপ্ৰাণৱেশ প্ৰৰথৰিিৰি
েিৰিৰেস্পৰথ শম্ভু অধ্ভু থ কৱিসুেিু বৰল ৰেঢ্ৃ
ঢ্ৰথ
ু শুৰচ সৰিৱয়ৰিিু ঋথঢ্াম পমািলািশ্তগম্ঢ্ে ২১-৩৬
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অিৱসৰিপ কমজৰু ৱেশ্ো
িিগিম শতগুণৰি ৰেৱঘ্ন
শ্েিৱগ ৰকংৰচদ্গুণ কৰডৱম বৰল মুখয় পােকৰু
শিভ পজিয়াখয় পম প
তিৰণ ভায়া সংৱজ্ঝ্নি শােৰি
কিি পৰিয়ু পিাৰহণী শয়ামৱলয়ু পিেৰকয়ু ২১-৩৭
অিৰসৱয়ৰিপলু িমিাজৱগ
েৰুণ ভাৱয়াষাৰি ষট্কৰু
পকািৱত এৰিপৰু পােকািয়ৰিৱগিডু গুণৰিংি
এিডু মূজিৰিংিম স্োহ
কৱিসুেলুষাৱিৰে ৱেশ্ো

11

সুিৰুশি শৰাৰি সুিয়ুত
বুিিু তািৰভমিুয়ৱেৰিসুে
বুিৰিৰগংিাৰশ্েিীভায় শলয় মাগিি
উিিৱজাষাৱিৰেৰগংতৰল
অিমৱিৰিপ শগিশ্চিিু শৰি
গিম পুষ্কি কমপিু এৰিসুেিু বুিৰিংি ২১-৩৯
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a.
c

উদ্েহা মৰুতাৰৱেত ৰেিা
ি ৰদ্েৰতয় সংজয়িু তুংবুি
ৰেধ্েিুত্তম জিৱময় ত্েষ্টৃ িয়ুত ৰচিিথ
সৰদ্েিুত িমৱ াষক কবং
ি দ্েয়ৰু গংিে িিু মিু
পদ্ম সংভেয়ুতাৰুি ৰকৱশািৱিৰিসুেিু ২১-৪০

om

িিি মডৰিৱগ িশগুণােিলৰশ্েিী ভায়া ২১-৩৮

w

w

োয়ুয়থ
ু ঢ্ৰথ
ু িাশ্ি ৰিৰেজি গায়কিু ঢ্ৰথ
ু িাশ্ি
িৰিু িায় ধ্ৰুপিিেহৰেৰশ্তাহূ হু গম্ঢ্ে
িায়ক ৰেিাৰদ্েেহয়ুথ হহৱজ্ঝ্নিয়য় ৰেিয়াঢ্িৱি
অজগি থাৱয়ৰিসুেিু উগ্ৰৱসিৱি উগ্ৰৱসিাখয় ২১-৪১
ৰবসজসম্ভেয়ুক্থ ৰেশ্োেসুয়ঢ্ু ামিুয়থ্থ
পমৌজস ৰবসজৰমথ্ৰয়ময়ুথ পিােসুৰেৰিসুৰথপ্প
অসমৰমথ্ৰাৰৱেথ সথয়ৰজথু েসুৱঢ্ৱয়ালু ৰচথ্ৰৱসি
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মৃথম্ঢ্সৰু গায়কৱিম্িু কৱিসুেিাে কালিৰল ২১-৪২
উৰলি গম্ঢ্েৰুগৱলল্লৰু বৰল পমািলু
পগাপালৱিৰিপৰু ইৱলৱয়ালৱগ ৱসিৰম্ঢ্ৰৰপম্গৱলপ্সিস্থ্ৰীয়ু
ৰথল উথ্থৰম পূেিৰল িকু লি ললৱি পােৰথৱয়ৰিসুেলু
কু লি পগাৰপয়ৱিল্ল শবিীমুখয়িপ্সিৰু ২১-৪৩
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কৃ ষ্ণেথ্মি সুথৱিালৱগ শথধ্েয়শ্তসাৰেি
স্থ্ৰীয়িৰল্ল প্ৰৰে্তলাৰগ িমাম্ব থথ্থন্মামৰূপিৰল
কৃ ্ি মৰহৰষয়ৱিালৱগ ইপ্পলু থ্ে্ত্ৰুস পুৰথ্ৰ কৱশৰু
ইেৱিালু পশ্ৰশ্টৱলৰিপলু উৰলি ঋৰষগণৱগাৰপকাসমৰু ২১-৪৪
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w
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সূিুগলু এৰিসুেৰু পিে কৃ শািুৰেৱগ ৰথুৰসম্ঢ্ু
সুৰচপে মািৱকৌৰশকগিিু থুম্বুৰু ঊেয়শীশথৰু
পমিকাঋৰষিায়ৰুগলা জািসুিৰিৱগ সমৱিৰিপৰু
সুিাণকিিাখয়াথ ৰিৰেজৰু জিকৱিৰিসুেৰু ২১-৪৫

w

পােকৰিৰগংতিমৱিৰিসুে
পিেকু লজািাখয় সুিগণ
পকাৰেিি িািা সুৰেিয়ৰি পসাত্তমি ৰিতয়
পসৰেপৰু সদ্ভৰিপূেক
স্োেিৰিগুপৱিৰশসুেৰু ৰি
িােলংবি ৰেমল গুণগল প্ৰৰতৰিেসিৰল্ল ২১-৪৬
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সুিৱিালৱগ েণাশ্ৰমগৱলৱম্বিিু ঢ্মগৰলল্ল
থৱম্মালু ৰিৰুপমৰু এৱম্িৰিৰসৱকাম্বৰু থািথময়িৰল
গুৰুৰশষয়থ্েেী ঋৰশগৱলাল ৰগৰুৰথহুিু অজািসুিৰিৱগ
ৰচিৰপথ্ৰুশথাঢ্মমৱিৰিসুেৰু এলু জিৰুৰলিু ২১-৪৭
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om

ৰচিৰপথৃগৰলম্িঢ্ম গম্ঢ্েৰুগৱলৰিপৰু
পিেিামক পকািৱথৱয়ৰিসুে চৰেৰথগৰলম্ি গম্ঢ্ে
িিৱিালুথ্থমৱিৰিসুেৰু হৱন্নিিু এম্বৱথ্থম্তু গুণিৰল
ৰহৰিয়ৱিৰিপৰু ৰমৰি পিোৱেশবলৰিম্ি ২১-৪৮
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পিেৱতগৰলং পপ্ৰষয়ৱিৰিপৰু
পিেগংিেৰুগৰলেৰিং
িােকালকু ৰশইতৰু িিিাম গংিে
পকেলৰতসদ্ভৰিপূেক
য়ােৰিংৰদ্ৰয়গল ৰিয়ামক
শ্ৰীেিৱি এংিৰিতু ভৰজপৰু মািুৱষাত্তমৰু ২১-৪৯

w

বািিায়ণ ভাগেত পমাি
লাি শাস্ত্ৰগলৰল্ল বহুৰেি
দ্োিশ িশ সুপংচৰেংশৰতশত সহস্ৰয়ুত
পভিগল পপৰলিিু পস্োত্তম
আৰিৱতয়াৱেশবলৰি ৰে
পিাি ৰচংৰতসবািৰিিু সািুজি সম্মতৱু ২১-৫০
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ইেৰু মুকুৰতৱগ পয়াগয়ৱিংবৰু
শ্ৰেণ মিিাৰিগল পিৱমা
ত্সেৰি মাডু ত পকৰল িৰলয়ুত িমকামথ
ৰিৰেি ফলগলৱপইসৱি শ্ৰী
পেিমুখ পিোংতিাত্মক
প্ৰেিতম ৰশৱষ্টষ্টিায়কৱিংিু স্মৰিসুেৰু ২১-৫১
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ৰণথয়সম্সাৰিগলু গুণৱিাষাথ্মকৰু ব্ৰ মাৰিজীেৰু
ভ্ৰুথয়ৱিম্বৰু িাজৱিাপাৰিয়ৰল হৰিৱয়ম্ব
কৃ ৰথ্থোসিু ব্ৰ ম শ্ৰীৰেষ্ণুথ্ৰয়ৰু সমিু:খ
সুখ ৱুথ্পৰথ্থমৃৰথভয় পপলুেৰু অেথািগৰলৱগ সিা ২১-৫২
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w
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থািথময়জ্ঝ্নিয়ািৰেল্লৱি সূৰিগলু ৰিৰম্িসুথ ৰিথয়ৰি
পথাৰুৰথপ্পৰু সুজিৱিাপাৰিয়ৰল িিৱিালৱগ
ৰূ িকমাসক্থিাৰগ শিীিৱপাষৱণৱগাসুগৰি
সম্চাি মাল্পৰু আিয়ৱিেৱথ িীচিালয়ৰি ২১-৫৩

w

িশপ্ৰমৰথয় মাথাৰিৱয়ালু সুম িসৱিৰিপ িথ্ি
গলিেৱলা ৰকৰস পথৱগিু প্ৰাকৃ থশুভাষাথম্থুগল
িৰচৰস অসুপৰথ শ্ৰীিমণৰিৱগ সমৰপৰসৱি সজ্জিৰিিিু
সৱম্থাৰষসৰল পিাষগৱলৰণসিৱল কাৰুণয়িৰল ৰিথয় ২১-৫৪
ৰিৰুপমি শ্ৰীৰেষ্ণু লক্শ্মী সিৰসৱজাধ্ভেোয়ুোণী
গৰুিষণ্মৰহৰষয়ৰু পােৰথশৰস্মিপ্ৰাণ
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a.
c

তিৰণতিয় শগিশ্চিিু পু
ষ্কিিজািজ ৰচিৰপতৰু গং
িেিীেৰু পিে মািুষ চৰেৰতগলু
িিৱিালুত্তম মিয়মািাম
কৱিসুেৰু মৱিয়াত্তমৰু ঈ
পিিডু জি ৱকেলয়মাগস্থৱিংিািৰমৱপ ২১-৫৬

om

গুৰুস্োয়ম্ভু প্ৰেহসুঊয়িু েৰুণিািি েৰি
সপ্থাৰম্গিৰু ৰমথ্ৰ গৱণশ পৃঠুগম্গাস্োহবুঢ্িু ২১-৫৫
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সািভৰি জ্ঝ্নিয়ািৰিং বৃহ
ত্তািতময়েিৰিতু পৰঠসুে
সূৰিগৰলগিুৰিিৰি পুৰুষাথগল পূগিসী
কাৰুৰণক মৰুতাংতিাত্মক
মািমণ জগন্নাথৰেট্ঠল
পতাৰিৱকাংবিু হৃত্কমলৱিালু পয়াগয়ৱতগলৰিতু ২১-৫৭
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