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সিসিদায়ক সিষ্য়জন পসিপাল পিমা| শুিাত্মা িুগুণ িাাংদ্ৰ িুখ ৱাসিসদ|
সনদ্ৰিসিতসনদ্ৰা িমণ সনসৱিকাি|
সিদ্দিি িৱিকাল িুাংদি িাি-|
পদ্মিাংভৱ বসল প্ৰক্ষাসলত পাদ মিা
হ্ৰদ্দদ্ৰাগ নাি ৱৱকাংঠৱাি|
সৱদ্য়াতীত সৱশ্ৱনাটক নািায়ণা|
সৱদ্য় উিািক উদসদ িদনা|
সিিাসদ সৱনুত িাংতত পাতালৱাসি|
বুসি সৱিাল মসিম পাপিাসি|
কদ্দ্য়াত ৱণি িকল ৱ্য়াপ্তা আকাি অসমত|
বি সৱদ্দেদ নানা িূপাত্মকা|
অদ্দ্ৱত কায়া মায়ািমণ িাজীৱদ্দনত্ৰা|
অদ্ৱয় অনাসদ পুিষ
ু া সিত্ৰ|
কদি ম মুসণিূনু সৱজয় সৱঠ্ঠল কসপল |
সনদ্দদিাষ কিুনাসি িৱিিাদাসি||১||
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w

আসদ মন্ৱাংতিসদ জসনসিদ মিদ্দৱ|
আসদ পি ববাম্ম ববামনয়্য় জীয়া|
িাধু জনি সপ্ৰয় িাংতত মুসনসতলকা|
বভাদা িিীি ভকতি মদ্দনািি িসি|
মাধৱ সিসি সৱজয় সৱঠ্ঠল সৱমদ্দলিা|
বমাদমসত বকাডু ৱ কসপল ভগৱন্মূসতি ||২||
ঘন মসিম বঘৌণাাংডদ্দদালদ্দগ লীদ্দলসয়াংদ|
জসনসি বমদ্দিদ্দদ সবাংদু িদ্দিাৱিদসি|
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সমনুগুৱ দ্ৱয়িস্ত অপ্ৰাক্ৰত কায়া|
ইননাংদ্দত ওপ্পুৱ সিদ্দিািুিদ্দৱা|
কনক পুথ্থসলয়াংদ্দত কাাংসত সত্ৰভু ৱনদ্দে
অনৱিত তু াংসব িুিুতসলদদ্দকা|
জনসন বদৱহুসতদ্দগ উপদ্দদিৱনু মাসড|
গুণ বমাদলাদ তত্ৱৱ সতসলসিদ্দদ|
তনুসৱদ্দনালদ্দগ নীদ্দন সতসলদু সতসলদ্দদ সনত্য়|
জনিন্ন পাসলিুৱ কসপলাখ্য়দ্দন|
অনুসদনসদ সনন্ন ্য়ানৱ মাসড মসণসয়াংদ|
বয়সনিুৱ িুজনদ্দে জ্য়ান বকাডু দ্দৱ|
এদ্দণগাদ্দণ সনন্ন বলািনদ িসিদ্দগ িগি|
জনপ নাংদনিন্নু ভাংসগসিদ্দদ|
অনুমানসৱদসকি সনন্ন নাংসবদ মূঢ-|
মনুজসনদ্দগ মি পদসৱ বিুৱদ্দয়্য়|
মুসন কদ্দলাত্তম কসপল সৱজয়সৱঠ্ঠলদ্দিয়|
এদ্দনদ্দগ বয়াগমাগি বতািু তৱকসদাংদ||৩||
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কসপল কসপলদ্দয়াংদু প্ৰাতঃকালদদ্দলিু|
িপুত িাসিদ্দগসল নুসডদ মনৱসনদ্দগ|
অপজয় বমাদলাদ বেিগদ্দলাাংসদিা|
অপসিসমত বিৌখ্য় অৱন কলদ্দকাটিদ্দগ|
গুপুত নামসৱদু মনদ্দদালসগডু ৱদু|
কপট জীৱিু ইতনু ওব্ব সিসি এাংদু|
তসপিুৱিু কাদ্দণা সনত্য় নিকদসি|
সক্ৰপণৱত্িল নম্ম সৱজয়সৱঠ্ঠল বিয়া|

কসপলাৱতািনু বিৱদ্দগ বলু িুলভ||৪||
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বল িস্তদসি য়জ্য় িাদ্দলয়সি কাংগল কসপ্পনসি হ্ৰুদয় স্তান নাসভয়সি|
জলসদ গন্গািাংগমদসি গমনদসি|
তু লসিপত্ৰদসি তু িগ তু িুসৱনসি|
মলগুৱ মদ্দনয়সি ৱনদ্দৱদ্য় িময়দসি|
বলুকমি বাংদগলু বমািকৱাগুৱসি|
বিলুৱনাদৱনসি সৱদ্য় বপলুৱনসি|
ফলদসি প্ৰসতকূল ইিদ স্থলদসি|
ববদ্দলদ দদ্দভিগলসি অসিয়সি িসিৱ|
জলদসি জাাংবুনদ নসদয়সি বলাকদসি|
বসলমুখ বলগদসি আিাি িীলনসি|
ঘসলদ্দগ আিাংভদসি পসিম ভাগদসি|
বপাদ্দলৱ সমাংসিনসি বাংগািদসি ইসনতু
কাল কালদ্দে সবডদ্দদ স্মসিিু কসপল পিমাত্মন্ন|
বগলুৱাংু টু সননদ্দগলদ্দৱা িম্সািসদাংদ বৱগ|
কসলয়ুগদ্দদালসগদ বকাাংডাসডদৱসিদ্দগ|
খলি অাংসজদ্দকসয়ি সনাংদসি শুভদ্দয়াগ|
বলদ্ৱসি নুত নম্ম সৱজয়সৱঠ্ঠল বিয়|
ইদ্দলদ্দয়ালদ্দগ কসপলাৱতািনাসগ নম্ম ভািৱসিিুৱ||৫||
তম পসিদ্দেদ ঈতন স্মিদ্দণ বনাডু হ্ৰ|
ত্কমলদ্দদালদ্দগ সৱজয়সৱঠ্ঠলন্ন িিণাব্জা||৬|

