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വകാവനവഗ സചരാചര
ജഗദ്ഭുകുവവ്നിപനവ്യയനു ൩-൫
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൩-൨൫

w

w

w

.y

ou
si

വപാംദിവകാംഡിഹ സവ്വരാളു സം
ബംധവ്ാഗവദ സകയകമവ്
രംദദയി തസാ മാഡി മാഡിസി തസത്ഫയഗളുണവദ
കുംദിദണു മഹവത്തനിപ രട
മംദിരദി സവ്ത്തസ തസുംബിഹ
ബാംദളദ വതസരനംവതസ ഇരുതസിപ്പനു രമാരമണ
൩-൨൬
കാദകബ്ബിണ ഹിഡിദു ബഡിയയു
പവ്ദവനയു പയാഹഗളിഗയലവദ
ആദുപദദന അനളഗാ വ്യവഥ ഏനു മാഡിദരു
ആദിപദവ്നു സവ്ജീവ്ര
കാദുവകാംഡിഹവനാളവഹാരവഗ ദുാഃ
ഖാദിഗളു സംബംധവ്ാഗുവ്പദവനാ ചിന്മയവഗ
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മളയമവനഗള മാഡി മക്കളു
വകയവ്ു കായദയാഡി പമാദദി
തസുളിദു വകഡിസുവ് വതസരദി യകുമീരമണ
പയാകഗള
ഹയവ്ു ബവഗയയി നിമിസുവ് നി
ശ്ചയനു തസാനാഗിദ്ദു സയഹുവ്
എയരുണിയപവ്ാല് നുംഗുവ്വഗ
എയലിഹുപദാസുഖദുാഃഖ ൩-൨൮
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പവ്ഷ ഭാവഷഗളിംദ ജനര ത്പ
പമാഷദഗസുവ് നടപുരുഷപനാല്
പദാഷദൂരനു പയാകവദാളു ബഹുരൂപമാതസിനയി
പപാഷിസുവ്നവ്രവ്ര മനദഭി
യാവഷഗള പൂദരസുതസനുദിന
പപാഷിസുവ് പൂതസാത്മ പൂണാനംദ ജ്~നയാനമയ
൩-൨൯
അധമ മാനവ്പനാവ് മംത്തസൗ
ഷധഗളനു തസാനരിതസു പാവ്ക
ഉദകഗള സംബംധവ്ിയലവദ ഇപ്പനദവരാളവഗ
പദുമജാംപഡാദരനു സവ്ര
ഹ്ഇദയവദാളഗിവര കായഗുണ
കമദ കയുഷ സംബംധവ്ാഗുവ്ുപധ നിരംജനവഗ
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ഒംദു ഗുണവദാളഗനംതസ ഗുണഗളു
ഒംദു രൂപവദാളിഹവ്ു പയാകഗ
വളാംദു രൂപദി ധരിസി തസദ്ഗതസ
പധാഥവദാളവഹാരവഗ
ബാംദളദപവ്ായിദ്ദു ബഹു വപസ
രിംദ കവരസുതസ പൂണജ്~നയാനാ
നംദമയ പരിപരി വ്ിഹാരവ് മാഡി മാഡിസുവ്
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എയലവരാളു തസാനിപ്പ തസവന്നാള
വഗയലരനു ധരിസിഹനു അത്പതസി
മയല മന്മഥ ജനക ജഗദാദയംതസ മധയഗള
ബയല ബഹുഗുണഭരിതസ ദാനവ്
ദയലണ ജഗന്നാഥവ്ിഠയല
വസായലയായിസി സ്തതസംഭദിംദയി ബംദ
ഭകുതസനിവഗ ൩-൩൨

