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ഐദു ലഅദ പമഭല എം
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നൂരു േതസുരൊശീതസി വിജ്~നൊനൊത്മ വിശവൊഖ്ഹഹയ
൪-൧൭
മൂരു സൊവിരദധശതസ പമ
ലീരധികരൂപഗള ധരിസി ശ
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പന്ന രനുദിന നിഷ്കപട സദ് ക്തിയലി മൊള്പ
പുണയ കമവ സവീകരിസി കൊ
രുണയ സൊഗരനൊ പിത്പഇഗളിഭഗ
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ദബഭലയരഭനൊലിസിദനു ഇഷി പത്പനിയരു
ഭകൊട്ടന്ന
സു ുജ തസൊ
ുംജിസിദ സവരമണ
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എഭണഭയനിസദു രമൊബ്ജ
വശപ്കൊദിഗള
സുഖവു
ഉണുതസുണുതസലമ മഭരദു ക്ഇഷ്ണൊ
പണഭവനലു ലകഭകൊംബന ക
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സുലലിതസൊംഗഭഗ സകലരസ മം
ഗളഭവനിസുതസിഹുദന്നമയ ലക
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പപളപലനു സമീരപദവനു
കൊലകൂടവനുംഡു പലൊകവ
പൊലിസിദ തസദ്ദൊസപനൊവനു
അമ്ര്ഇഉതസഭനനിസിദനു
പ്ശീ ലകുമിവലല
ശു ൊശു
ജൊലകമഗളുംബനുപേയ
ഭദപദളിഭഗഗളവഗിലലഭവംദിഗു സവരസഗള ബിട്ടു
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ഈ പരിയലേയുതസന തസെ
പ്ദൂപ തസന്നൊമഗള സഭല നൊ
നൊ പദൊഥദി ഭനഭനഭനഭനദു
ുംജിസുതസലിരു
വിഷയ
പ്പൊപക സ്ഥൊപക നിയൊമക
വയൊപകനുഭയംദരിദു നീ നി
പലപനൊഗിരു പുണയ പൊപഗളനപിസവനഡിഭഗ
൪-൨൯
ഐദു ലഎം െഭരൊം
െൊദ സൊവിരപദളുനൂരര
ഐദു രൂപവ ധരിസി പ ൊക്ത്ഇഗ
പ ൊജയഭനംഭദനിസി
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പ്ശീധരൊ ദുഗൊരമണ പൊ
ദൊദി ശിരപയംതസ വയൊപിസി
കൊദുഭകൊംഡിഹ സംതസതസ ജഗന്നൊഥ വിട്ഠലനു
൪-൩൦

