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ল্লধক্ক গজ পমাদলাদ োহনগৱলধৰ পমৱৰোগ
ধিক্কুোগাকধলসুতসধল পদ
েধকতসন ন পনৱনেুধতসহ নৰ
ধসক্কনু মদূতসধৰৱগ আোেধল্ল পনাধিদৰু ১৩-১
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a.
c

om

িৰধণ নাৰা ণনু উদকধদ
তসু ধৰ নামক অধিৱ ালু সং
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পৰটি পলািাধদগলু সমৱেংদধৰতসু ধনত্ৱ দধল
পুৰে
ু গভাংৱিাদৰনু স
ত্ৱপুৰে
ু ৱনংৱদধনৱসল্লৱৰালধগ
দ্দুৰে
ু ু কমে মাল্পৱনংদধিগধিৱগ পনৱনেুধতসৰু ১৩-৩০

ou
si

gm

a.
c

িুঃঊতসলধদ জনৰুগলু মমক মাতসু গলনাধিদৱৰ সধহসৱদ
ঘাধতসসুেৰধতসৱকাপধদংদধল এচ্চধৰপ পতসৰধদ
মাতসু লাংতসক জাৰ পহ নে
নীতসৱচাৰৱন এন্নলু তসন্ন ধন
পকতসনৱদাধলট্টেৰ সংগতসসুেনু কৰুণালু ১৩-৩১

w

w

w

.y

হধৰকথামইতসসাৰধেদু সং তসৰু সদা ধচত্তধ সুেদ
ু ু ধন
ষ্ঠুধৰগধলৱগ ধপশুনধৰগৱ াগ্ ধৰদনু পপলদৱল
ধনৰুতস সদ্ভধক্ত ধল ভগে
চ্চধৰৱতসগল পকাংিাধি ধহগ্গুে
পৰম ভগেদ্দাসধৰৱগ ধতসধলসুেদ
ু ু ঈ ৰহস্ ১৩-৩২
সত্ৱ সংকল্পনু সদা এ ধনত্তুৱদ পুৰষ
ু াথৱেংদধৰ
দত্ৱ ধিক সংৱতসাষদধল পনৱনেুত্ত ভু ংধজসুেদ
ু ু
ধনত্ৱ সুখসংপূণ পৰম সু
হইত্তম জগন্নাথধেঠ্ঠল
িধত্তধস ভোংিুধি ধচত্ৱসুখ ৱ ধক্ত পকািু ধতসপ্প ১৩-৩৩

9

