শ্ৰীনিৱাস কল্য়াণ (ৱানিৰাজৰু নৱৰনিত)
স্ত্ৰীয়ৰৰল্লৰু বনিৰৰ | শ্ৰীনিৱাসি পানিৰৰ
জ্ঞািগুৰুগনল্ৰগাোংনিনস | ? মুোংৰি কৰেয় পপল্ুৰৱ ||
গোংগতীৰনি ঋনিগল্ু | অোংিু য়াগৱ মাড্ডৰু
বোংিু িাৰি নিোংতুৰকাোংিু | য়ানৰৰগোংিু পকল্ল্ু
অনৰতু বৰাৰবকু এোংিু | আ মুনিয়ু পতৰনল্ি
-ভৃ গুমুিীয়ু পতৰনল্ি
িোংিৰগাপি মগি কোংিি | মোংনিৰকাৰগ বোংিিু
পৱিগল্ৰি ওিুতা | হনৰয়িূ পকাোংিািু তা
ইৰুৱ পবাম্মি পিানিি | ককল্াসৰে বোংিিু
শোংভু কোংঠিু পাৱৱতীয়ূ | কৰল্নতৰুৱুি কোংিিু
সৃনিৰয়াল্ৰগ নিি নল্োংগ | পেষ্ঠৱাগৰল্োংিিু

কৱকু োংঠৰে বোংিিু | ৱানৰজাক্ষি কোংিিু
পকট্ট পকাপনিোংি ওদ্দৰৰ | এিু পিাোংনিৰতোংিিু
তট্টৰি নবনসিীনৰনিোংি | পিট্টৰগ পাি পতাৰল্িিু
বোংি কায়ৱ আনয়ৰতোংিু | অোংিু মুনিয়ু পতৰনল্ি
বোংিু নিোংিু সৰভৰয়াল্ৰগ | ইোংনিৰৰশি পহাগনল্ি
পনতয় কূ ৰি কল্হ মানি | পকাল্হাপুৰৰক পহািল্ু
সনতয়ু পপাৰগ পনতয়ু পহাৰটু | নগনৰৰগ বোংিু পসনৰি
হুত্তিৰল্ল হত্তু সানৱৰ ৱৰুি | গুপ্তৱানগ ইদ্দিু
ব্ৰহ্ম পেিুৱািিু | ৰুদ্ৰ ৱত্সিািিু
পেিু মুোংৰি মানিৰকাোংিু | পগানপ নহোংৰি বোংিল্ু
পকাট পহািু বাল্ুৰৱািু | পকািি হাল্ু কৰৰৱুিু
প্ৰীনতনয়োংিল্ু তি মৰিৰগ | তোংিুৰকাোংিিু পিাল্িু
ওোংিু নিৱস কোংিৰগ হাল্ু | পিোংিনিোংিনল্ পকািনল্ল্ল.

অোংিু ৰায়ি মিনি পকানপনস | বোংিু পগাপি পহাৰিিল্ু
পেিু মুোংৰি মানিৰকাোংিু | পগাপ নহোংৰি িৰিিিু
কামৰেিু কৰৰি হাল্ু | হনৰয় নশৰৰক নবনদ্দতু
ইিু কি বোংনিৰতোংিু | পপট্টু বনিৰয় পহািিু
কৃ ষ্ণ তি মিিৰল্য়ানিনস | পকাট্ট তি নশৰৱিু
এল্ু তাৰল্মৰি উদ্দ | একৱানগ হনৰনয়তু
ৰক্তৱিু পিানি পগাপ | মৰত্ত স্ৱগৱৰেনৰি
কিৱিু পিানি পগাৱু | অিু বোংি-পহনল্তু
তট্টৰি ৰায় এদ্দু নগনৰৰগ | বোংিু পবগ পসনৰি
এিু কি ইনল্ল হীৰগ | য়াৱ পানপ মানিি
ইিু কি পকাট্টৱাৰগ | ভ্ৰিনপশানিয়াৰগোংি
পপট্টু পৱিৰি তাল্ল্াৰৰি | বৃহস্পতীয় কৰৰনসি

অৰুণ উিয়িৰল্লদ্দু | ঔিেৰে পপািিু
পৰািৰূনপয় কোংিিু | কূ নি মাতিানিিিু
ইৰুৱুিৰে স্থল্ৱু এিৰগ | এপৱািাগৰবৰকোংি
িূৰু পাি ভূ নম পকাট্টৰৰ | পমািল্ু পূৰজ নিমৰগোংি
পাক পক্ৱ মািু ৱুিৰে | আৰক বকু ৰল্ বোংিল্ু
ভািুৰকানটৰতজিীগ | পবৰটয়াি পহাৰটিু
মোংৰি বানি পিাোংৰি হানক | িুোংিু মনল্লৰগ মুনিিিু
হাৰ পিক পকাৰল্ল্হানক | ফৰণৰগ নতল্কনৱট্টিু
অোংগুনল্ৰগ উোংগুৰ | ৰোংগশ্ৱোংগাৰৱািৱু
পৰট্টিুট্টু কৰে কনট্ট | পীতাোংবৰৱ পহাদ্দিু
ঢাল্ু কনত্ত উনিয়ল্ নসনে | পজািু কাল্নল্ল পমনট্টি
কৰনি ৱীল্য়ৱৰি নপনিিু | কিিীয় পিানিি

কিকভূ িণৱাি পতানিৰগ | কমল্িাভ পতাট্টিু
কিকভূ িণৱাি কু িুৰৰ | কমল্িাভ এনৰি
কনৰয় নহোংৰি হনৰয়ু বৰল্ু | কাোংৰতৰৰল্ল কোংিৰু
য়াৰু ইনল্ল বৰুৱৰৰোংিু | িূৰ পপানগৰৰোংিৰু
িানৰয়নৰৰুৱ স্থল্ৰক | য়াৱ পুৰুি বৰুৱিু
এিু পহৰল্ পকল্ কৃ ষ্ণ | কু িুৰৰ মুোংৰি নবট্টিু
অিু মোংিীৰৰল্ল পসনৰ | পপট্টুগল্িু পহাৰিিৰু
কল্লুমৰল্য় কৰৰিৰাি | কু িুৰৰ পকল্ৰগ বীনদ্দতু
পকশ নবনে ৱাসুৰিৱ | পশিনগনৰৰগ বোংিিু
পৰমাি মানিৰদ্দৰি | উণ্ণু পবগ এোংিল্ু
অম্ম এিৰগ অি পবি | এি মগৰি কৱনৰৰয়
কনণ্ণল্লাি কিৱ অৱল্ | নিমৱাণৱ মানিি

য়াৱ পিশ য়াৰৱাল্াৰক | এিৰগ পপল্ু এোংিল্ু
িাৰায়ণি পুৰৰক পপানগ | ৰামকৃ ষ্ণৰ পূনজনস
কু োংজমনণয় পকাৰল্ল্হানক | কূ নসি পকাোংকল্ৰল্নত্তিা
েৰনণৰিনৱৰগ কনণয় পহনল্ | নগনৰৰগ বোংিু পসনৰি
কাোংৰতৰৰল্ল কূ নিৰকাোংিু | আগ বকু ৰল্ বোংিল্ু
বনিৰৰম্ম সিিৰকিুত | বহল্ মাতিানিিৰু
তোংৰিতানয় বোংেুবল্গ | পহািু হণ উোংৰট০িৰু
ইিু পনৰয়নল্লদ্দৱৰগ | কৰিয় য়াৰক পিাৰৰনিল্লা
পিাড্ডৱনল্ৰগ মেনল্ল্ল | মৰত্ত মিুৰৱ মাৰৱৱৱু
বৃহস্পতীয় কৰৰনসি | ল্গ্নপনিৰক বৰৰনসি (কল্ুনহি)
ৱিৰভি কৰৰৱুিৰে | পকাল্হাপুৰৰক পপািৰু
গৰুিি পহগল্ৰিনৰৰকাোংিু | পবগ পহাৰটু বোংিৰু

অিৱগৱৱিু মানি | ইিৰিৱৰিু পূনজনস
ল্ক্ষ্মীসনহত আকাশৰাজি | পট্টণৰে বোংিৰু
কিকভূ িণৱাি পতানিৰগ | কমল্িাে পতাট্টিু
কিকভূ িণৱাি মোংটপ | কমল্িাভ এনৰি
কমল্িাভৰগ কাোংৰতমনণয় | কিয়িািৱ মানিি
কমল্িাভ কাোংৰত ককৰগ | কোংকণৱৰি কনট্টি
শ্ৰীনিৱাস পদ্মাৱনতৰগ | মাোংগল্য়ৱৰি কনট্টি
শ্ৰীনিৱাসি মিুৰৱ পিাৰি | স্টীয়ৰৰল্লৰু বনিৰৰ
পদ্মাৱনতয় মিুৰৱ পিাৰি | মুদ্দু বাৰল্য়ৰ বনিৰৰ
শোংৰকনয়ল্লৰি হণৱ সুনৰিু | পৱোংকৰটশি কল্ুনহি
ল্ক্ষ তপ্পু এিল্ুোংটু | পনক্ষৱাহি সল্ৰহি
ভনক্তনয়োংিনল্ পহৰেল্দৱনৰৰগ | মুনক্ত পকািু ৱ হয়ৱিি

জয় জয় শ্ৰীনিৱাসনিৰগ | জয় জয় পদ্মাৱনতৰগ
বনল্িোংতহ শ্ৰীহনৰৰগ | নিতয় শুভমোংগল্
পশিানদ্ৰনগনৰৱাস | শ্ৰীৰিনৱ অৰসৰগ
কল্য়াণমূৰুনতৰগ | নিতয়জয়মোংগল্

