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পেিমুখ পদোংতসিাত্মক
ধদেসধদেসধদ ৱ্য়ক্তমাডু তসলেৱিাধলদ্দুধণপ ৩-১৮

ou
si

gm

a.
c

om

অণুমহধত্তৱিাধলপ্প ঘি পি
মাণুধেৱিালগডধগসুে সূক্শ্মে
মুণধু গসুে পতসধলসুে স্থূলগলেি মায়ধেদু
দিুিিক্কসৱলল্লধিেৱিালু
মুধিদু মাডু েুৱদিুলূখল
ওিৱকগলু িান্য়গল হধণেংদদধল সংহধিপ ৩-১৯

w

w

w

.y

পদে মািে দািেিু এং
দী ধেিদলােগধলপ্পিু
মূেৱিালধগেধগল্ল পেৱহাদাসীি পদ্েষ
িীেিধিকািািুসািদ
লীে সুখ সংসাি দুাঃখে
তসা উণৱদালেিেধিগুধণসুতস ধিগতসাশিিু ৩-২০
এধল্ল পকধলদৱিধল্ল পিাধডদ
পিধল্ল পবধডদৱিধল্ল িীধডদ
পিধল্ল ওধডদৱিধল্ল আধডদৱিধল্ল ইিুধতসহিু
বধল্লদধিগধতসবধল্লদিু সধি

ইল্ল ইেগােধল্ল পিাডলু
খুল্ল মািেৱিাল্লিপ্ৰধতসমল্ল িগৱকল্ল ৩-২১

a.
c

om

তসপ্ত পলাহেু পিাল্প িিধিৱগ
সপ্তধিৱ্হি পতসিধদ পতসাপুদু
লুপ্তপােক পলাহকাংবুদু পুেৱদাপাধদ
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পেষ ভাৱষগধলংদ িিি প্ৰ
পমাষদগসুে িটপুিুষৱিাল
পদাষদূিিু পলাকৱদালু বহুিূপমাধতসিধল
পপাধষসুেিেিেি মিদধভ
লাৱষগল পূদিসুতসিুধদি
পপাধষসুে পূতসাত্ম পূণািংদ ি~ন্য়ািময় ৩-২৯
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অিম মািেৱিাে মংৱত্ৰৌ
ষিগলিু তসািধিতসু পােক
উদকগল সংবংিধেল্লৱদ ইপ্পিদৱিালৱগ
পদুমিাংৱডাদিিু সেি
হইদয়ৱদালধগৱি কালগুণ
কমদ কলুষ সংবংিোগুেুৱি ধিিংিিৱগ ৩-৩০
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ওংদু গুণৱদালগিংতস গুণগলু
ওংদু িূপৱদাধলহেু পলাকগ
পলাংদু িূপধদ িধিধস তসদ্গতস পিাথৱদালৱহািৱগ
বাংদলদৱোধলদ্দু বহু পপস
ধিংদ কৱিসুতস পূণি~ন্য়ািা
িংদময় পধিপধি ধেহািে মাধড মাধডসুে ৩-৩১
এল্লৱিালু তসাধিপ্প তসৱন্নাল
পগল্লিিু িধিধসহিু অপ্ৰধতস
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মল্ল মন্মথ িিক িগদাদ্য়ংতস মধ্য়গল
বল্ল বহুগুণভধিতস দািে
দল্লণ িগন্নাথধেঠল্ল
পসাল্ললাধলধস স্তংভধদংদধল বংদ
ভকুতসধিৱগ ৩-৩২

