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বীর স িংহনে োরস িংহনে দয় পারা
বারনে ভয় সেবারণ সেগু.ণণ
াসরদবর িং ার সিক্শদ মূল
ভভরসরস ভেলুব সভসরদু ভয়িংের
ভ ারবতার েরালবদে আ
ভ ার দুসরত িংহার মায়াোর
ক্রূরদদত্য়র ভশাে োরণ উদুভব
ঈনরলু ভু বে াগরনদানেয়
আনরৌদ্রোমে বীজয় সবঠ্ঠল েরস িংগ
বীরর াতু িংগ োরুণ্য়পািংগ
মগুবেু রক্ক েু হগসলরুলু সবেনদ
হনগসয়িংদসল ভহায়্দু েগপন্নগ বেসদ
গগে সমসগলাদ আগসণত ভাসদয়সল
ভেগদু ওগদু াবু বনগদু ভোল্লুসতরলু ভহ
জগদ বল্লভনে ুগুণাোসদগনে
সেগমা বিংসদতনে ভপাগসলদ ভকুতর
তগসল ভতালগনেিংদূ সমনগ কূগুতসলরলু
য়ুগ য়ুগনদালু দয়ালুগল ভদবরনদব
য়ুগাসদ সক্রতোমা সবয়জ সবঠ্ঠল ভহা ভহা
য়ুগল েরব মুসগদু মগুবু ভমানর ইেলু
ভেসলদাক্ষণদসল লাসলস ভক্তন্ন ভয়ৌসল ভবগদসল পাসল ুনবিংদু
তাসল িংনতাষব তূ সল তু িংসবদিংনত
মূনলােদপসতবালয়সদিংদ ু
স্তীল দুল.ভণ োম সবজয় সবঠ্ঠল ফিংছ
ভয়ৌসল মােব েিংভ ীসল মূসেদ ভদব
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লটলটা লটলটা লটেটিস বেজািংে
েটহ পট পট পুটুত্েটসদ সভছ্ছু তসলরলু
পুট পুট পুটনেনগদু চীসরহারুত্ত প
ল্কটােটা েট েসেদু ভরাষসদিংদ
সমটিসমটি সমটনে রক্তাসক্ষয়সল্ল ভোসে
তটিত্নোটি ঊভ.টণনগ আভ.টণবাসগরলু
কুটিল রসহত ব্য়ক্ত সবজয় সবঠ্ঠল শক্ত
সদট সেটিল ভেত্র ুরেটে পসরপলা
ভবাসিসরনয়া বীর ধ্বসেসয়িংদ তসেসগসে
হসি মুিংনচাসণ উসর ভহারনগদ্দু নু ত্ত
উি রসবগানগ আব্জ েেু গুসতনর
আসি পুত উসক্ক ভহার ভচসল্ল বরুসতনর
আবুজ ভবাসদগলু তিসি ভগািংোসর
আিরনবনেেুত েভদ ভগানলয়ু তসগনয়
শি তু িংসবতু আব্য়াসক্রতাোশ পসরয়িংত
সেির তরুসগসর ঝসর ঝসর লু
ওিসরনগাশবল্লদ েম্মা সবজয় সবঠ্ঠল
ইিনগয়াসগ েিংভসদিংদ ভপারমট্টা
ফু সেফু সে ুত ভোটি স সেলু সগসরনগ বিংদু
ভহানেদিংনত ভচসর ভবাসিেু তসল লিংস স
সহসেদু রক্ক ন্ন ভেেসহ মসেসহ তু সেসে
ভতানেয় ভমসলসরস ভহরূেল কূরুগুরুসদিংদ
পেু বল গেল তসেয় তরসণয় ভোসে
েেু নোপদসল্ল দবসেদু রক্ক ে ভেেসহ
সেসেগরলেু ভোরনলসেয়সল্ল দসরস দ েগরদ দদব
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েেু গসল ভূ ভূ .বণ সবজয় সবঠ্ঠল
পাল্গেনলানেয় শরণর বনেনব বেনোেনে
উসরম নগ চতু দ.শণ দরসণ তল্লসণ লু
পরনমসি হর ুররু স সরনদসবনগ ভমানরসয়েলু
েরুণসদিংদসল তন্ন শরণন্ন সহত সেন্ন
চরণনক্ক এরগলু পরম শািংতোসগ
হরসহনদ দয়বন্ন ুররু কু ুম বরুষ
গসরয়লু ভভসর বাদ্য় ভমানর উত্তরনর এেুত
পসরপসর বালগ সবস্তারসদিংদ দেনোল্লুত্ত
ভমনরদু ুররুপদ্র হসরস পালেে োনয়্দ
পরদদব গিংভীরাত্ম সবজয়সবঠ্ঠল সেম্ম
চসরনত দুষ্টসরনগ ভীেরনবা জ্জে পাল
প্রহ্লাদবরদ প্র ন্ন ভেশভিংজন্ন
মহহসবনষ সবজয়সবঠ্ঠল েরসিগনবষা

