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സിദ്ദിദായക ശിഷ്യജന പരിപാല പരമാ|
ശുദ്ദാത്മാ സുഗുണ സാാംദ്ദ സുഖ വാരിദി|
നിദ്ദരഹിതനിദ്ദാ രമണ നിരവികാര|
ചിദ്ദദ്ദഹ സരവകാല സുാംദര സാര-|
പദ്മസാംഭവ ബലി ദ്പക്ഷാലിത പാദ മഹാ
ദ്ഹദദ്ദാഗ നാശ വവകുാംഠവാസ|
വിദയാതീത വിശവനാടക നാരായണാ|
വിദയ ഉദ്ദാരക ഉദദി സദനാ|
സിദ്ദാദി വിനുത സാംതത പാതാളവാസി|
ബുദ്ദി വിശാല മഹിമ പാപഹാരി|
കദ്യാത വര്ണ സകല വയാപ്താ ആകാശ
അമിത|
ബദ്ദ വിദ്ദെദ നാനാ രൂപാത്മകാ|
അവദവത കായാ മായാരമണ രാജീവദനദ്താ|
അദവയ അനാദി പുരുഷ്ാ ചിദ്ത|
കര്ദമ മുണിസൂനു വിജയ വിഠ്ഠല കപില |
നിര്ദ്ദദാഷ് കരുനാബ്ദി സരവരാദാരി||൧||
ആദി മനവാംതരദി ജനിസിദ മഹവദവ|
ആദി പര ദ്ദബാമ്മ ദ്ദബാമനയ്യ ജീയാ|
സാ്ു ജനര ദ്പിയ സാംതത മുനിതിലകാ|
ദഭാദാ ശരീര ഭകുതര മദ്ദനാഹര ഹരി|
മാ്വ സിരി വിജയ വിഠ്ഠല വിമദലശാ|
ദമാദമതി ദ്ദകാഡുവ കപില ഭഗവന്മൂര്തി||൨||
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ഘന മഹിമ ഘൗണാാംഡദ്ദദാലദ്ദഗ ലീദ്ദലയിാംദ|
ജനിസി ദ്ദമദ്ദരദ്ദദ ബിാംദു സദ്ദരാവരദലലി|
മിനുഗുവ ദവയഹസ്ത അദ്പാദ്കത കായാ|
ഇനനാംദ്ദത ഒപ്പുവ ശിദ്ദരാരുഹദവാ|
കനക പുഥ്ഥലിയാംദ്ദത കാാംതി ദ്തിഭുവനദ്ദെ
അനവരത തുാംബി സുസുതലിദദ്ദകാ|
ജനനി ദ്ദദവഹുതിദ്ദഗ ഉപദ്ദദശവനു മാഡി|
ഗുണ ദ്ദമാദലാദ തതവവ തിലിസിദ്ദദ|
തനുവിദ്ദനാലദ്ദഗ നീദ്ദന തിലിദു തിലിദ്ദദ നിതയ|
ജനരന്ന പാലിസുവ കപിലാഖയദ്ദന|
അനുദിനദി നിന്ന ്യാനവ മാഡി മണിയിാംദ|
ദ്ദയനിസുവ സുജനദ്ദെ ജയാന ദ്ദകാഡുദ്ദവ|
എദ്ദണഗാദ്ദണ നിന്ന ദ്ദലാചനദ ശക്തിദ്ദഗ സഗര|
ജനപ നാംദനരന്നു ഭാംഗിസിദ്ദദ|
അനുമാനവിദകിലല നിന്ന നാംബിദ മൂഢ-|
മനുജനിദ്ദഗ മഹ പദവി ബരുവവദയ്യ|
മുനി കുദ്ദലാത്തമ കപില വിജയവിഠ്ഠലദരയ|
എദ്ദനദ്ദഗ ദയാഗമാര്ഗ ദതാരു തവകദിാംദ്||൩||
കപില കപിലദ്ദയാംദു ദ്പാതഃകാലദദ്ദലദ്ദു|
സപുത സാരിദ്ദഗലി നുഡിദ മനവനിദ്ദഗ|
അപജയ ദ്ദമാദലാദ ദ്ദെശഗദ്ദളാാംദിലലാ|
അപരിമിത സൗഖയ അവന കുലദ്ദകാടിദ്ദഗ|
ഗുപുത നാമവിദു മനദ്ദദാളഗിഡുവദു|
കപട ജീവരു ഇതനു ഒബ്ബ രിശി എാംദു|

തപിസുവരു കാദ്ദണാ നിതയ നരകദലലി|
ദ്കിപണവത്സല നമ്മ വിജയവിഠ്ഠല ദരയാ|
കപിലാവതാരനു ബലലവദ്ദഗ ബലു സുലഭ||൪||
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ബല ഹസ്തദലലി യജയ ശാദ്ദലയലലി കാംഗല കപ്പിനലലി ദ്ഹുദയ സ്താന നാഭിയലലി|
ജലദി ഗന്ഗാസാംഗമദലലി ഗമനദലലി|
തുലസിപദ്തദലലി തുരഗ തുരുവിനലലി|
മലഗുവ മദ്ദനയലലി വനദവദയ സമയദലലി|
ബലുകര്മ ബാംദഗലു ദമാചകവാഗുവലലി|
ദ്ദചലുവനാദവനലലി വിദയ ദപലുവനലലി|
ഫലദലലി ദ്പതികൂല ഇലലദ സ്ഥലദലലി|
ദ്ദബദ്ദലദ ദര്ദ്ദഭഗളലലി അഗ്നിയലലി ഹരിവ|
ജലദലലി ജാാംബുനദ നദിയലലി ദലാകദലലി|
ബലിമുഖ ബലഗദലലി ആചാര ശീലനലലി|
ഘലിദ്ദഗ ആരാംഭദലലി പശ്ചിമ ഭാഗദലലി|
ദ്ദപാദ്ദലവ മിാംചിനലലി ബാംഗാരദലലി ഇനിതു
കാല കാലദ്ദെ ബിഡദ്ദദ സ്മരിസു കപില
പരമാത്മന്ന|
ദ്ദഗലുവുാംടു നിനദ്ദഗലദ്ദവാ സമ്സാരദിാംദ ദവഗ|
കലിയുഗദ്ദദാളഗിദ ദ്ദകാാംഡാഡിദവരിദ്ദഗ|
ഖളര അാംജിദ്ദകയിലല നിാംദലലി ശുഭദയാഗ|
ബലവവരി നുത നമ്മ വിജയവിഠ്ഠല ദരയ|
ഇദ്ദളദ്ദയാളദ്ദഗ കപിലാവതാരനാഗി നമ്മ
ഭാരവഹിസുവ||൫||
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തമ പരിദ്ദെദ ഈതന സ്മരദ്ദണ ദ്ദനാഡു ദ്ഹ|
ത്കമലദ്ദദാളദ്ദഗ വിജയവിഠ്ഠലന്ന
ചരണാബ്ജാ||൬|

