
সিসিদায়ক সিষ্য়জন পসিপাল পিমা| শুিাত্মা িুগুণ িাাংদ্র িুখ বাসিসদ| 
সনদ্রিসিতসনদ্রা িমণ সনসবিকাি| 
সিদ্দিি িবিকাল িুাংদি িাি-| 
পদ্মিাংভব বসল প্রক্ষাসলত পাদ মিা  
হ্রদ্দদ্রাগ নাি ববকাংঠবাি| 
সবদ্য়াতীত সবশ্বনাটক নািায়ণা| 
সবদ্য় উিািক উদসদ িদনা| 
সিিাসদ সবনতু িাংতত পাতালবাসি| 
বসুি সবিাল মসিম পাপিাসি| 
কদ্দ্য়াত বণি িকল ব্য়াপ্তা আকাি অসমত| 
বি সবদ্দেদ নানা রূপাত্মকা| 
অদ্বৈত কায়া মায়ািমণ িাজীবদ্দনত্রা| 
অৈয় অনাসদ পুরুষা সিত্র| 
কদিম মসুণিূন ুসবজয় সবঠ্ঠল কসপল | 
সনদ্দদি াষ করুনাসি িবিিাদাসি||১|| 
 
আসদ মন্বাংতিসদ জসনসিদ মিদ্বদব| 
আসদ পি ববাম্ম ববামনয়্য় জীয়া| 
িাধ ুজনি সপ্রয় িাংতত মসুনসতলকা| 
বভাদা িিীি ভকতি মদ্দনািি িসি| 
মাধব সিসি সবজয় সবঠ্ঠল সবমদ্দলিা| 
বমাদমসত বকাডুব কসপল ভগবন্মসূতি ||২|| 
 
ঘন মসিম বঘৌণাাংডদ্দদালদ্দগ লীদ্দলসয়াংদ| 
জসনসি বমদ্দিদ্দদ সবাংদ ুিদ্দিাবিদসি| 
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সমনগুুব ৈয়িস্ত অপ্রাক্রত কায়া| 
ইননাংদ্দত ওপ্পবু সিদ্দিারুিদ্দবা| 
কনক পুথ্থসলয়াংদ্দত কাাংসত সত্রভুবনদ্দে 
অনবিত তুাংসব িুিুতসলদদ্দকা| 
জনসন বদবহুসতদ্দগ উপদ্দদিবন ুমাসড| 
গুণ বমাদলাদ তত্বব সতসলসিদ্দদ| 
তনসুবদ্দনালদ্দগ নীদ্দন সতসলদ ুসতসলদ্দদ সনত্য়| 
জনিন্ন পাসলিুব কসপলাখ্য়দ্দন| 
অনসুদনসদ সনন্ন ্য়ানব মাসড মসণসয়াংদ| 
বয়সনিুব িুজনদ্দে জ্য়ান বকাডুদ্দব| 
এদ্দণগাদ্দণ সনন্ন বলািনদ িসিদ্দগ িগি| 
জনপ নাংদনিন্ন ুভাংসগসিদ্দদ| 
অনমুানসবদসকি সনন্ন নাংসবদ মঢূ-| 
মনজুসনদ্দগ মি পদসব বরুবদ্বদয়্য়| 
মসুন কদ্দলাত্তম কসপল সবজয়সবঠ্ঠলদ্দিয়| 
এদ্দনদ্দগ বয়াগমাগি বতারু তবকসদাংদ||৩|| 
 
কসপল কসপলদ্দয়াংদ ুপ্রাতঃকালদদ্দলি|ু 
িপুত িাসিদ্দগসল নসুডদ মনবসনদ্দগ| 
অপজয় বমাদলাদ বেিগদ্দলাাংসদিা| 
অপসিসমত বিৌখ্য় অবন কলদ্দকাটিদ্দগ| 
গুপুত নামসবদ ুমনদ্দদালসগডুবদ|ু 
কপট জীবরু ইতন ুওব্ব সিসি এাংদ|ু 
তসপিুবরু কাদ্দণা সনত্য় নিকদসি| 
সক্রপণবত্িল নম্ম সবজয়সবঠ্ঠল বিয়া| 
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কসপলাবতািন ুবিবদ্দগ বল ুিুলভ||৪|| 
 
বল িস্তদসি য়জ্য় িাদ্দলয়সি কাং- 
গল কসপ্পনসি হু্রদয় স্তান নাসভয়সি| 
জলসদ গন্গািাংগমদসি গমনদসি| 
তুলসিপত্রদসি তুিগ তুরুসবনসি| 
মলগুব মদ্দনয়সি বনদ্দবদ্য় িময়দসি| 
বলকুমি বাংদগল ুবমািকবাগুবসি| 
বিলবুনাদবনসি সবদ্য় বপলবুনসি| 
ফলদসি প্রসতকূল ইিদ স্থলদসি| 
ববদ্দলদ দদ্দভি গলসি অসিয়সি িসিব| 
জলদসি জাাংবনুদ নসদয়সি বলাকদসি| 
বসলমখু বলগদসি আিাি িীলনসি| 
ঘসলদ্দগ আিাংভদসি পসিম ভাগদসি| 
বপাদ্দলব সমাংসিনসি বাংগািদসি ইসনতু 
কাল কালদ্দে সবডদ্দদ স্মসিিু কসপল পিমাত্মন্ন| 
বগলবুাুংটু সননদ্দগলদ্দবা িম্সািসদাংদ ববগ| 
কসলয়ুগদ্দদালসগদ বকাাংডাসডদবসিদ্দগ| 
খলি অাংসজদ্দকসয়ি সনাংদসি শুভদ্দয়াগ| 
বলদ্ববসি নতু নম্ম সবজয়সবঠ্ঠল বিয়| 
ইদ্দলদ্দয়ালদ্দগ কসপলাবতািনাসগ নম্ম ভািবসিিুব||৫|| 
 
তম পসিদ্দেদ ঈতন স্মিদ্দণ বনাডু হ্র| 
ত্কমলদ্দদালদ্দগ সবজয়সবঠ্ঠলন্ন িিণাব্জা||৬| 
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