স্ৱাতংত্ৰ্য় ৱৱভাগ সংৱি
হৱিকথামৃইতসাি গুৰুগল
কৰুণৱদংদাপৱিতু পপলুৱৱ
পিম ভগৱদ্ভক্তৱিদিাদিৱদ পকলুৱুদু
পিমৱৱষ্ণু স্ৱতংত্ৰ্ মায়া
তৰুৱণ ৱঅস্থল ৱিৱাৱসয়ু
সিৱসৱ াদ্ভৱ প্ৰাণিীৱৰু সৱিৱৱিৱিসুৱৰু
সৱকমগলৱি তৱৰপ্ৰয়
ৰুিগভূ ষণাহংকইৱতত্ৰ্য়
কৱিসুৱমৱিংদ্ৰাক মুখৱিংৱদ্ৰয়পৱিৱিসুৱৰু.১৭-০১
ঈ ৱদৱৱৌকসিংৱত কৱল পমাদ
লাদ দদতয়ৰু সৱৱদহৱদ
পতাদকৰু তাৱাৱগ ৱয়াপািগল মাডু ৱৰু
পৱিিংদৱদ কৱলয়হংকা
িাৱিপািম মিুকুককটভ
পৰাৱি শংভি মুখৰু মিৱসৱগ স্ৱাৱমৱয়ৱিসুৱৰু.১৭-০২
পদৱৱতগৱলাপাৱদ ৱিতয়ৱদ
এৱমাৱদ স্ৱিামৱদংদৱল
য়াৱৱদংৱদ্ৰয়গৱলালু ৱয়াপািগল মাডু ৱৰু
পসৱকি পসৱািুগুণ ফল
ৱীৱ িইপিংদদৱল তন্ন স্ৱ
ভাৱ স্ৱাতংৱত্ৰ্য় ৱৱভাগৱ মাৱড পকাট্ট হৱি.১৭-০৩
অগৱণত সআতংত্ৰ্য় িাল
বৱগ ৱৱভাগৱ মাৱড ওংদিু

পতৱগদু দশৱৱিকগৱস পাদৱি পংিপ্ৰাণিৱল
পমাগিতুষ্টয়ৱিালু সপাকদ
দুগুণৱৱিৱসদ মৱে দশৱৱি
য়ুগল গুণৱিু মাৱড এিডু সদাৱশৱৱিাৱলট্ট.১৭-০৪
পাকশাসি কামৱিালু সা
দিকৱৱট্ট দৱশংৱদ্ৰয়ি সুৱদ
পৱৌকসাদয়ৱিাৱলাংদু য়াৱজ্জীৱৱিাৱলাৱগাংদু
িাল্কুৱৱি কলয়াৱদ দদতয়া
িীকৱকেিু এিডু ৱত্ৰ্ৱৱি ৱৱ
পৱককগৱসংৱদৱিৱগ ওংৱদিডাত্ম তৱন্নালৱগ.১৭-০৫
ঈ ৱৱিৱদ স্ৱাতংৱত্ৰ্য়ৰৱৱ
পদৱ মািৱ দািৱৱিালু ি
মাৱৱৱিাৱদ ৱৱভাগ মাৱডট্টৱি িৱমসুৱিু
মূৱৱিালৱগদ্দৱি কমৱ
তা ৱীকািৱ দগসদৱল ক
ল্পাৱসািৱক পকাডু ৱিায়াসৱিৱি গৱতয়.১৭-০৬
আলয়গৱলালৱগপ্প দীপ
জ্ৱাৱলৱৱতগলিুসৱিস ি
িাৱলগৱলৱগাপ্পুৱ পতিৱদ হৱি পতাপ সৱত্ৰ্
কালকালৱদ শ্ৰী িিা দু
গা ললৱিয়ি কূ ৱড সুখময়
লীৱলকগয়লু ৱত্ৰ্গুণ কায়গলহৱু ীৱৱিৱগ.১৭-০৭
ইংৱদ্ৰয়গৱলং মাল্প কম
দ্ৱংগল তিগৱপসলু পগা

ৱৱংদ পুণয়ৱ পকাংডু পাপৱ ভস্মৱৱি মাল্প
ইংৱদৱিশিু ভক্ত িিি
ৱিংৱদসুৱৱিালৱগপ্প পুণয়ৱ
তংদু তন্নৱৱিগীৱ পাপগলৱৱিগুৱণসুৱিু.১৭-০৮
পহােুৱহাৱেৱগ পাপকম প্ৰ
ৱতকি ৱিংৱদসৱদ তিৱগংদুে
মি গুণকমগল পকাংডাডদৱল ইপ্প
মতয়ৱিৱগ পগাব্ৰাহ্মণ স্ত্ৰী
হতয় পমাদলাদৱখলৱদাষগ
ৱলেপিু সংৱদহপডসিৱখলশাস্ত্ৰমত.১৭-০৯
তন্ন স্ৱাতংত্ৰ্য় গুণগল ৱহ
িণয়গভাদয়ৱিৱগ কৱলমুখ
দািৱি সংতৱতৱগ অৱিৱিকািৱিুসৱিৱস
পুণয়পাপগলীৱ বহু কা
ৰুণয় সাগিিল্পশৱক্তগ
লুণ্ণলৱিয়ৱদ ইিলু উণগৱলৱসদিু সৱৱিৱগ.১৭-১০
সতয়ৱৱৰম পুণয় পাপৱ স
মস্তৱিৱগ পকাডৱলাসুগৱদ িা
ল্ৱেু ভাগৱ মাৱড পলশাংশৱিু িকীৱ
অতয়ল্প পিমাণুৱৱৱগ সা
মথয়ৱিু তা পকাট্টু স্থূল প
দাথগল উংডু ৱণপ সৱদ সৱ ীৱৱিৱগ.১৭-১১
ৱতৱমি তিৱণগৱলক পদশৱদ
সমৱিৱসপ্পৱৱ এংৱদগাদৰু

ভ্ৰমণ িৱল ৱবৱসলংৱ ৱকগলুংৱটৱিা পৱতৱক
অৱমত ীৱৱিাৱলদ্দু লকু মী
িমণ ৱয়াপািগল মাডু ৱ
কমলপত্ৰ্ সৱিাৱিগৱলালৱগপ্প পতিিংৱত.১৭-১২
অংবুৱ াদ্ভৱ মুখয়সুি কৱল
শংবিাৱদ সমস্ত দদতয়ক
দংবকিুৱদি পুণয়পাপৱৱভাগৱৱি মাৱড
অংবুৱিয় লৱিু মহাঘট
ৱবংবৱিতু তুংবুৱ পতিৱদ প্ৰৱত
ৱবংবৱিালু তাৱিদ্দু পয়াগয়ৱতয়ংৱত ফলৱীৱ.১৭-১৩
ইৱিতু ৱৱষ্ণুিহসয়ৱদালু ভইগু
মুৱিপ ইংদ্ৰদুয়ংিগৰুৱপদ
দিু বুিৰু পকলুৱুদু ৱিতয়ৱদ মৰসিৱ ৱবট্টু
অিুৱিৱতাৱক্তগৱলদ্দৱিয়ু সৱি
গণৱি মাডৱদৱিংদু ৱৱদ্ৱ
জ্জিৱক ৱৱ ~িাপৱিয় মাডু ৱৱ ৱৱিয়পূৱকৱদ.১৭-১৪
ৱীতভয় ৱৱৱৱৱত ৱৱৱিৱপত
মাতুলাংতক মধ্ৱৱিভ
ভূ তভাৱিিংত ভাস্কিৱত মহািা
পগৌতমি মডৱদয়িু কায়্দা
িাথিঅক গুৰুতম গ
ন্নাথৱৱঠ্ঠল তন্ন িংৱবদ ভকু তিিু পপাৱিৱ.১৭-১৫

