
শ্রীনিবাস কল্য়াণ (বানিরাজরু নবরনিত) 
 
স্ত্রীয়ররল্লরু বনিরর | শ্রীনিবাসি পানিরর 
জ্ঞািগুরুগনল্রগাোংনিনস | ? মুোংরি করেয় পপল্ুরব || 
 
গোংগতীরনি ঋনিগল্ ু| অোংি ুয়াগব মাড্ডরু 
বোংি ুিারি নিোংতুরকাোংিু | য়ানররগোংি ুপকল্ল্ু 
 
অনরতু বরারবকু এোংি ু| আ মুনিয়ু পতরনল্ি 
-ভৃগুমুিীয় ুপতরনল্ি 
িোংিরগাপি মগি কোংিি | মোংনিরকারগ বোংিিু 
 
পবিগল্রি ওিতুা | হনরয়িূ পকাোংিািুতা 
ইরুব পবাম্মি পিানিি | ককল্াসরে বোংিিু 
 
শোংভুকোংঠিু পাববতীয়ূ | করল্নতরুবুি কোংিিু 
সৃনিরয়াল্রগ নিি নল্োংগ | পেষ্ঠবাগরল্োংিিু 
 



কবকুোংঠরে বোংিিু | বানরজাক্ষি কোংিিু 
পকট্ট পকাপনিোংি ওদ্দরর | এিু পিাোংনিরতোংিিু 
 
তট্টরি নবনসিীনরনিোংি | পিট্টরগ পাি পতারল্িিু 
বোংি কায়ব আনয়রতোংি ু| অোংি ুমুনিয়ু পতরনল্ি 
বোংি ুনিোংি ুসরভরয়াল্রগ | ইোংনিররশি পহাগনল্ি 
 
পনতয় কূরি কল্হ মানি | পকাল্হাপুররক পহািল্ ু
সনতয় ুপপারগ পনতয়ু পহারটু | নগনররগ বোংি ুপসনরি 
 
হুত্তিরল্ল হত্তু সানবর বরুি | গুপ্তবানগ ইদ্দি ু
ব্রহ্ম পেিুবািি ু| রুদ্র বত্সিািি ু
 
পেিু মুোংরি মানিরকাোংিু | পগানপ নহোংরি বোংিল্ু 
পকাট পহাি ুবাল্রুবাি ু| পকািি হাল্ ুকররবুি ু
 
প্রীনতনয়োংিল্ ুতি মরিরগ | তোংিরুকাোংিিু পিাল্িু 
ওোংি ুনিবস কোংিরগ হাল্ ু| পিোংিনিোংিনল্ পকািনল্ল্ল. 



 
অোংি ুরায়ি মিনি পকানপনস | বোংি ুপগাপি পহারিিল্ ু
পেিু মুোংরি মানিরকাোংিু | পগাপ নহোংরি িরিিিু 
 
কামরেিু কররি হাল্ ু| হনরয় নশররক নবনদ্দতু 
ইিু কি বোংনিরতোংি ু| পপটু্ট বনিরয় পহািিু 
 
কৃষ্ণ তি মিিরল্য়ানিনস | পকাট্ট তি নশরবিু 
এল্ ুতারল্মরি উদ্দ | একবানগ হনরনয়তু 
 
রক্তবি ুপিানি পগাপ | মরত্ত স্বগবরেনরি 
কিবি ুপিানি পগাবু | অিু বোংি-পহনল্তু 
 
তট্টরি রায় এদ্দ ুনগনররগ | বোংি ুপবগ পসনরি 
এিু কি ইনল্ল হীরগ | য়াব পানপ মানিি 
 
ইিু কি পকাট্টবারগ | ভ্রিনপশানিয়ারগোংি 
পপটু্ট পবিরি তাল্ল্াররি | বৃহস্পতীয় কররনসি 



 
অরুণ উিয়িরল্লদু্দ | ঔিেরে পপািিু 
পরািরূনপয় কোংিিু | কূনি মাতিানিিিু 
 
ইরুবুিরে স্থল্বু এিরগ | এপবািাগরবরকোংি 
িূরু পাি ভূনম পকাট্টরর | পমািল্ ুপূরজ নিমরগোংি 
 
পাক পক্ব মািুবুিরে | আরক বকুরল্ বোংিল্ু 
ভািুরকানটরতজিীগ | পবরটয়াি পহারটিু 
 
মোংরি বানি পিাোংরি হানক | িোুংিুমনল্লরগ মুনিিিু 
হার পিক পকারল্ল্হানক | ফরণরগ নতল্কনবট্টিু 
 
অোংগুনল্রগ উোংগুর | রোংগশ্বোংগারবািবু 
পরট্টিুটু্ট করে কনট্ট | পীতাোংবরব পহাদ্দিু 
 
ঢাল্ ুকনত্ত উনিয়ল্ নসনে | পজািু কাল্নল্ল পমনট্টি 
করনি বীল্য়বরি নপনিি ু| কিিীয় পিানিি 



 
কিকভূিণবাি পতানিরগ | কমল্িাভ পতাট্টিু 
কিকভূিণবাি কুিরুর | কমল্িাভ এনরি 
 
কনরয় নহোংরি হনরয়ু বরল্ ু| কাোংরতররল্ল কোংিরু 
য়ারু ইনল্ল বরুবররোংি ু| িূর পপানগররোংিরু 
 
িানরয়নররুব স্থল্রক | য়াব পুরুি বরুবি ু
এিু পহরল্ পকল্ কৃষ্ণ | কুিরুর মুোংরি নবট্টি ু
 
অিু মোংিীররল্ল পসনর | পপটু্টগল্িু পহারিিরু 
কলু্লমরল্য় কররিরাি | কুিরুর পকল্রগ বীনদ্দতু 
 
পকশ নবনে বাসুরিব | পশিনগনররগ বোংিিু 
পরমাি মানিরদ্দরি | উণ্ণু পবগ এোংিল্ ু
 
অম্ম এিরগ অি পবি | এি মগরি কবনররয় 
কনণ্ণল্লাি কিব অবল্ | নিমবাণব মানিি 



 
য়াব পিশ য়ারবাল্ারক | এিরগ পপল্ ুএোংিল্ু 
িারায়ণি পুররক পপানগ | রামকৃষ্ণর পূনজনস 
 
কুোংজমনণয় পকারল্ল্হানক | কূনসি পকাোংকল্রল্নত্তিা 
েরনণরিনবরগ কনণয় পহনল্ | নগনররগ বোংি ুপসনরি 
 
কাোংরতররল্ল কূনিরকাোংিু | আগ বকুরল্ বোংিল্ ু
বনিররম্ম সিিরকিুত | বহল্ মাতিানিিরু 
 
তোংরিতানয় বোংেুবল্গ | পহাি ুহণ উোংরট০িরু 
ইিু পনরয়নল্লদ্দবরগ | করিয় য়ারক পিাররনিল্লা 
 
পিাড্ডবনল্রগ মেনল্ল্ল | মরত্ত মিরুব মারেবু 
বৃহস্পতীয় কররনসি | ল্গ্নপনিরক বররনসি (কল্নুহি) 
 
বিরভি কররবুিরে | পকাল্হাপুররক পপািরু 
গরুিি পহগল্রিনররকাোংিু | পবগ পহারটুবোংিরু 



 
অিবগববিু মানি | ইিরিবরিু পূনজনস 
ল্ক্ষ্মীসনহত আকাশরাজি | পট্টণরে বোংিরু 
 
কিকভূিণবাি পতানিরগ | কমল্িাে পতাট্টিু 
কিকভূিণবাি মোংটপ | কমল্িাভ এনরি 
 
কমল্িাভরগ কাোংরতমনণয় | কিয়িািব মানিি 
কমল্িাভ কাোংরত ককরগ | কোংকণবরি কনট্টি 
শ্রীনিবাস পদ্মাবনতরগ | মাোংগল্য়বরি কনট্টি 
 
শ্রীনিবাসি মিরুব পিারি | স্টীয়ররল্লরু বনিরর 
পদ্মাবনতয় মিরুব পিারি | মুদু্দ বারল্য়র বনিরর 
শোংরকনয়ল্লরি হণব সুনরি ু| পবোংকরটশি কল্নুহি 
 
ল্ক্ষ তপ্প ুএিল্ুোংটু | পনক্ষবাহি সল্রহি 
ভনক্তনয়োংিনল্ পহরেল্দবনররগ | মুনক্ত পকািুব হয়বিি 
 



জয় জয় শ্রীনিবাসনিরগ | জয় জয় পদ্মাবনতরগ 
বনল্িোংতহ শ্রীহনররগ | নিতয় শুভমোংগল্ 
পশিানদ্রনগনরবাস | শ্রীরিনব অরসরগ 
কল্য়াণমূরুনতরগ | নিতয়জয়মোংগল্ 


