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থ্থলগলর গুরুনাো বলন্ধদুবীর বলন্ধদুবীর ...... ১৫
অবেূে স্গুরুবাই আণ্দবমন বলন্ধদুবীর
অন্বুরুবাই বমন্ধথ্ৈ আম্কাণ্দ গুরুপরমন
অঅে ধপারুি ইন্বে বীদুমে থন্ধরুল্বাই

থলন্ধদুবাই বরেেথ্ন শ্কন্ধগুরুনাো
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কান্ধ েথ্িক কু েরা করু্থুি বলন্ধদুবীর
েলয়ি্থু েুরুগা নী েন্থগ্থুি বলন্ধদুবীর ...... ৬৫
কগজেথ্ি লস্থগুমরা কমণ্ণালিয়াই বলন্ধদুবীর
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উিুলয়রালগ ইরুপ্পেুে অমন্বন্বাই
অমন্ব কু েরন অমন্ব শ্কন্ধন ...... ৮০
অমন্ব ওে এৈুে অরুল্মলন্ধরে এন্দ্রাই
অথ্ন্ব উিল্থমি অথ্সয়ােু অেল্থুদমু োর
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লথরুেুরুগন ধবমকাণ্দু লথক্কুগি ধথাঋে লনন্দ্রু
কাল্থদুবান কন্ধগুরু কবথ্ি ইথ্ি লনচ্চয়োই ...... ৪০০
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