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কৃ ষ্টমৰহম সমীিৈুত সক
পলষ্টদ্ায়ক স্েিত সুখময় মম কু লস্োৰম
হৃষ্ট পুষ্ট কৰৈষ্ঠ সৃষ্টয়া
দ্য়শ্টকতৃ কিীংদ্ৰেিদ্ য়
পথষ্টদ্ৈু উিত সুকমা ৈমীৱপৈৈেিত ৩১-০৭

w

w

w

.y

অপ্ৰৱমৱয়ািত স্েৰূপ স
দ্া প্ৰসিমুখাব্জ মুৰিসু
খ প্ৰদ্ায়ক সুমৈসািাৰিত পদ্াংৱভাজ
স্েপ্ৰকাে স্েতংত্ৰ সেগ
ইপ্ৰফলদ্ায়ক ইতীে য়
দ্ু প্ৰেীি ৰেতকয় ৰেশ্ে সুততজস প্ৰাজ্ঝ্নৈয় ৩১-০৯
গাৰল ৈৱেেংদ্দ্ৰল ৈীলঘ
ৈাৰল েৰতসুেংৱত ব্ৰহ্ম ৰত্ৰ
েূলিি েক্ৰাক পমাদ্লাদ্ৰখল পদ্েগণ

3

gm

a.
c

পমাে নক ীসৰণৱগৰয়ংদ্ৰল
ওৰেসুৱেৱৈং ৈ প্ৰয়ত্নৱু
কূ েু ৱুৱদ্ কল্াংতকাদ্ৰু লকু ৰমেল্লভৈু
পজােু কমে জীেৱিালু তা
মাৰে মাৰেৰস ফলগলুৰণসুে
পপ্ৰৌঢিাদ্েৰিেৈ ভৰজৰস ভোৰি দ্াটু েৰু ৩১-১১
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om
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পদ্াদ্কাৰিপৱৈৰৈৰসৱকাং ৈু
শ্ৰীদ্কৃ ষ্ণৈ ৰতৰলদ্ু পূৰজসুৰতৰু ৰৈিংতিৰদ্
সািুকমে পুষ্কিৈু সুৰৈ
পেৰদ্ত পদ্াথগল েুৰদ্ধয়
নগদ্তগসুত হংসৈামকগৰপসুতৰলপ্প ৩১-২১

w

.y

ou
si

gm

a.
c

িৰত সকল সুস্োদ্ুিসগল
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