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খ্ ান ভারতসমুখ মবহাপপু
রাণ কবথগল পপধল পকধলদবরনু ধদনধদনধদ
জ~নানকবমংধদ্র গধলংবদ
পননু মািু ে কমগলু
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মানের কূিাদধদরু পলৌধককবক মরুলাধগ
মেনবতস াংসগন সে
স্থানদধল তসন্নাম রূপে
পিধনসুতস সংচধরসু ইতসরাবলাচবন ধেট্টু ১৩-১৩
ঈ নধলন জাংিবদালু সে
প্রাধণগবলাধলদ্দনেরতস ধে
জ~নানম ব াপারগল মািু েনু ধতসধলসদবল

4

এনু কাণবদ সকল কমগ
লাবন মািু বেবনংে নরনু কু
প াধন ঐদুে কতসই হধর এংদেবন মুক্তনহ ১৩-১৪

a.
c

om

কধলমলাপহবলধনসুধতসহ োং
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েুঃঊতসলধদ জনরুগলু মমক মাতসু গলনাধিদবর সধহসবদ
ঘাধতসসুেরধতসবকাপধদংদধল এচ্চধরপ পতসরধদ
মাতসু লাংতসক জার পহ নে
নীতসবচারবন এন্নলু তসন্ন ধন
পকতসনবদাধলট্টের সংগতসসুেনু করুণালু ১৩-৩১

w

w

w

.y

হধরকথামইতসসারধেদু সং তসরু সদা ধচত্তধ সুেদ
ু ু ধন
ষ্ঠুধরগধলবগ ধপশুনধরগব াগ্ ধরদনু পপলদবল
ধনরুতস সদ্ভধক্ত ধল ভগে
চ্চধরবতসগল পকাংিাধি ধহগ্গুে
পরম ভগেদ্দাসধরবগ ধতসধলসুেদ
ু ু ঈ রহস্ ১৩-৩২
সত্ সংকল্পনু সদা এ ধনত্তুবদ পুরুষাথবেংদধর
দত্ ধিক সংবতসাষদধল পনবনেুত্ত ভু ংধজসুেদ
ু ু
ধনত্ সুখসংপূণ পরম সু
হইত্তম জগন্নাথধেঠ্ঠল
েধত্তধস ভোংেুধি ধচত্সুখ ব ধক্ত পকািু ধতসপ্প ১৩-৩৩
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