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ৱীৰ স িংহনে োৰস িংহনে দয় পাৰা
ৱাৰনে ভয় সেৱাৰণ সেগু.ণণ
াসৰদৱৰ িং াৰ সিক্শদ মূল
ভভৰসৰস ভেলুৱ সভসৰদু ভয়িংেৰ
ভ াৰৱতাৰ েৰালৱদে আ
ভ াৰ দুসৰত িংহাৰ মায়াোৰ
ক্ৰূৰদদত্য়ৰ ভশাে োৰণ উদুভৱ
ঈনৰলু ভু ৱে াগৰনদানেয়
আনৰৌদ্ৰোমে ৱীজয় সৱঠ্ঠল েৰস িংগ
ৱীৰৰ াতু িংগ োৰুণ্য়পািংগ
মগুৱেু ৰক্ক েু হগসলৰুলু সিেনদ
হনগসয়িংদসল ভহায়্দু েগপন্নগ ৱেসদ
গগে সমসগলাদ আগসণত ভাসদয়সল
ভেগদু ওগদু াৱু িনগদু ভোল্লুসতৰলু ভহ
জগদ ৱল্লভনে ুগুণাোসদগনে
সেগমা ৱিংসদতনে ভপাগসলদ ভকুতৰ
তগসল ভতালগনেিংদূ সমনগ কূগুতসলৰলু
য়ুগ য়ুগনদালু দয়ালুগল ভদৱৰনদৱ
য়ুগাসদ সক্ৰতোমা সৱয়জ সৱঠ্ঠল ভহা ভহা
য়ুগল েৰৱ মুসগদু মগুৱু ভমানৰ ইেলু
ভেসলদাক্ষণদসল লাসলস ভক্তন্ন ভয়ৌসল ভৱগদসল পাসল ুনৱিংদু
তাসল িংনতাষৱ তূ সল তু িংসিদিংনত
মূনলােদপসতৱালয়সদিংদ ু
স্তীল দুল.ভণ োম সৱজয় সৱঠ্ঠল ফিংছ
ভয়ৌসল মােৱ েিংভ ীসল মূসেদ ভদৱ
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লটলটা লটলটা লটেটিস ৱেজািংে
েটহ পট পট পুটুত্েটসদ সভছ্ছু তসলৰলু
পুট পুট পুটনেনগদু চীসৰহাৰুত্ত প
ল্কটােটা েট েসেদু ভৰাষসদিংদ
সমটিসমটি সমটনে ৰক্তাসক্ষয়সল্ল ভোসে
তটিত্নোটি ঊভ.টণনগ আভ.টণৱাসগৰলু
কুটিল ৰসহত ৱ্য়ক্ত সৱজয় সৱঠ্ঠল শক্ত
সদট সেটিল ভেত্ৰ ুৰেটে পসৰপলা
ভিাসিসৰনয়া ৱীৰ ধ্ৱসেসয়িংদ তসেসগসে
হসি মুিংনচাসণ উসৰ ভহাৰনগদ্দু নু ত্ত
উি ৰসৱগানগ আব্জ েেু গুসতনৰ
আসি পুত উসক্ক ভহাৰ ভচসল্ল িৰুসতনৰ
আিুজ ভৱাসদগলু তিসি ভগািংোসৰ
আিৰনৱনেেুত েভদ ভগানলয়ু তসগনয়
শি তু িংসিতু আৱ্য়াসক্ৰতাোশ পসৰয়িংত
সেিৰ তৰুসগসৰ ঝসৰ ঝসৰ লু
ওিসৰনগাশৱল্লদ েম্মা সৱজয় সৱঠ্ঠল
ইিনগয়াসগ েিংভসদিংদ ভপাৰমট্টা
ফু সেফু সে ুত ভোটি স সেলু সগসৰনগ িিংদু
ভহানেদিংনত ভচসৰ ভিাসিেু তসল লিংস স
সহসেদু ৰক্ক ন্ন ভেেসহ মসেসহ তু সেসে
ভতানেয় ভমসলসৰস ভহৰূেল কূৰুগুৰুসদিংদ
পেু ৱল গেল তসেয় তৰসণয় ভোসে
েেু নোপদসল্ল দিসেদু ৰক্ক ে ভেেসহ
সেসেগৰলেু ভোৰনলসেয়সল্ল দসৰস দ েগৰদ দদৱ
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েেু গসল ভূ ভূ .ৱণ সৱজয় সৱঠ্ঠল
পাল্গেনলানেয় শৰণৰ ৱনেনৱ ৱেনোেনে
উসৰম নগ চতু দ.শণ দৰসণ তল্লসণ লু
পৰনমসি হৰ ুৰৰু স সৰনদসৱনগ ভমানৰসয়েলু
েৰুণসদিংদসল তন্ন শৰণন্ন সহত সেন্ন
চৰণনক্ক এৰগলু পৰম শািংতোসগ
হৰসহনদ দয়ৱন্ন ুৰৰু কু ুম ৱৰুষ
গসৰয়লু ভভসৰ ৱাদ্য় ভমানৰ উত্তৰনৰ এেুত
পসৰপসৰ ৱালগ সৱস্তাৰসদিংদ দেনোল্লুত্ত
ভমনৰদু ুৰৰুপদ্ৰ হসৰস পালেে োনয়্দ
পৰদদৱ গিংভীৰাত্ম সৱজয়সৱঠ্ঠল সেম্ম
চসৰনত দুষ্টসৰনগ ভীেৰনৱা জ্জে পাল
প্ৰহ্লাদৱৰদ প্ৰ ন্ন ভেশভিংজন্ন
মহহসৱনষ সৱজয়সৱঠ্ঠল েৰসিগনৱষা

