मी त नदी ना तठ वर ol.uno.dll¨I              त नदी ना तठ वर ol.uno.dll¨I                          न तठ वर
मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H  त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H              न तठ वर उ
मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H ले जान शे त्या पार येशू ¨I    जान शे त्या पार येशू ¨I          न
कसा काय जावू त्या पार [२]°N    क
ह्या नदी न पाणी खोल शे |  [२]°N   

मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H 

त्या पार येशू ¨I                       

र

जान शे त्या पार येशू ¨I          व त्या पार येशू ¨I                       

नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H              न

णी खोल शे |  [२]°N                             

ले जान शे त्या पार येशू ¨I   

जान शे त्या पार येशू ¨I          व त्या पार येशू ¨I                       

| [२]

र [२]

मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H न ड क वर
कसा काय जावू त्या पार [२]°N    क
मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H  त

र [२]

णी खोल शे |  [२]°N                              मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H  डबी जासू रे येशू ¨J                              जान शे त्या पार येशू ¨I          सा काय जावू त्या पार [२]°N    र

कसा काय जावू त्या पार [२]°N    क

मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H 

|

न ओझ

| [२]

मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H  डबी जासू रे येशू ¨J                              जान शे त्या पार येशू ¨I          सा काय जावू त्या पार [२]°N    र
जान शे त्या पार येशू ¨I          व त्या पार येशू ¨I                       

र [२]

न चांगला पोऱ्या शे | [२]°M                              $गले जान शे त्या पार येशू ¨I   

&

मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H ले जान शे त्या पार येशू ¨I    न व मी त नदी ना तठ वर उभा शे |uno.dll¨H  बी जासू रे येशू ¨J                             सा काय जावू त्या पार [२]°N    ' ले जान शे त्या पार येशू ¨I    र
उतर जान शे त्या पार येशू ¨I          व त्या पार येशू ¨I                       

र

[२]

| [२]

