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ou
si

gm

a.
c

om

ইক্রিতসু ব্য়ক্রতসবরকান্বয়গবলং
পদক্রিপ পূজাক্রবিািগলবি ক্রতসক্রল
দক্রিক্রমবষী ি তসইক্রি বক্রডসুতসক্রলরু ক্রিরংতসরক্রদ
ঘি মক্রহম ককবকাংডু ক্রস্থক্রতসমইক্রতস
জিুমগল পক্ররহক্ররক্রস পসবক
জিবরাক্রলট্টািংদ পক্রডসুব ভক্তবত্সলিু ১১-২৬

w

w

w

.y

জলজিাভক্রিবগবরডু রক্রতসবমগ
ক্রলবলবয়ালবগ জডবচতসিাত্মক
চলবদালকববগ স্ত্রক পুরুষী পভদদক্রল জডবদালবগ
ক্রতসক্রলবুদাক্রহতসরক্রতসবম সহজা
চলগবলংদকববগ রতসককক্রদ
লক্রলতস পংচত্রয় সুবগালকবক্ররতসু ভক্রজসুক্রতসরু ১১-২৭
বাক্ররজাসি বায়ু বকংি উ
মারমণ িাবক স্মরহং
কাক্ররক রাণাক্রদগলু পুরুষীর কবলবরক্রদ
পতসাক্ররবকালদক্রিরুধ্ি পদাষী ক্রব
দূর িারায়ণি রূপ
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রকরমাক্রিগলাক্রগ ভক্রজসুতস সুখব পকাডু ক্রতসহরু ১১-২৮

om

ক্রসক্রর সরস্বক্রতস ভারতসক পসৌ
পক্রণ বারুক্রণ পাবতসকমুখ
ক্রররুক্রতসহরু স্ত্রকবরালগক্রভমাক্রিগলু তসাববক্রিক্রস
অরুণ বণ ক্রিভাংগ শ্রী সং
করুষীণ রদ্য়ুম্ন রূপগ
ক্রলরুলু হগলু উপাসিব কগবুতসবল পমাক্রদপরু ১১-২৯

w
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gm

a.
c

কইতসরতসককক্রদ তসংক্রক ভাগব
হুতসবহাক্রিল মু্য় ক্রদক্রবজরু
তসু ক্রতসক্রসবকালুতসক্রভমাক্রিগলু তসািাক্রগ পিবলক্রসদ্দু
রক্রতসক্রদবস শ্রীতসু লক্রস গংিা
অবতস ুসুম ফল দকপ পংচা
মইতসক্রদ পুক্রজপ ভুতসক্ররবগ পকাডু ক্রতসহরু পুরুষীাথ ১১-৩০

w

w

িগগলক্রভমাক্রিগবলক্রিপ সুর
রুগলু সহজাচলগক্রলবগ মা
ক্রিগবলক্রিক্রস শ্রী বাসুবদবি পূক্রজসুতসক্রলহরু
স্বগতসবভদ ক্রববক্রজতসি িাল
ববগ রতসককক্রদ ক্রতসক্রলদু পুক্রজবস
ক্রবগতস সংসারাক্রি দাটিক্রস মুক্তরিু মাল্প ১১-৩১
আবএত্রবক পপাদবরক্রি
ন্নাব তসকথক্রদ মুণগবলক্রি
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w

w

w

.y
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om

ন্নাব জপতসপ পহাম দািব মাক্রড ফলববিু
শ্রীবর জগন্নাথ ক্রবঠলি
ঈ ক্রবিক্রদ জংগম স্থাবর
জকববরালু পক্ররপূণবিংদক্ররয়ক্রদহ মািবরু ১১-৩২
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