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a.
c

om

ജലഗപതസാഡുപനമല ബിംബെ
വമലുവെവെംബതസി ഹരുഷദിംദലി
ജലചരപ്പാണിഗളു നിതസ്ദി
ത്നമഗെംവതസ
ഹലധരാനുജ പഭാഗ്രസഗള
വനവല നരി വദ പൂജിസുതസ ഹം
ബലിസുെരു പുരുഷാഥഗള സത്കുലജരാവെംദു
൧൩-൨൮

w

w

w

.y

ou
si

gm

പദെ ഇഷി ഗംധെ പിത്ഇ നര പദെ മാനെ
ദനുജ പഗാജ ഖ
രാെി വമാദലാദഖിള പചതസന പഭാഗ്രസഗളനു
ാെദെ െഗവളാളഗിദ്ദു ര
മാെരനു സവീകരിപ
ാെ
ജ്ജീെഗണവക്ക സവപ ാഗ് രസഗളനീ വനംവദംദു
൧൩-൨൯
ഹരവേഗളനീഡാഡി കാംചന
പരേി പലാഷ്ടാദിഗളു സമവെംദരിതസു നിതസ്ദലി
പുരുേഗഭാംവഡാദരനു സ
ത്പുരുേവനംവദനിവസലലവരാളഗി
ദ്ദുരുേുകമെ മാള്പവനംദഡിഗഡിവഗ
വനവനെുതസിരു ൧൩-൩൦
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om

ബുഃഊതസളദി ജനരുഗളു മമക മാതസുഗളനാഡിദവര
സഹിസവദ
രാതസിസുെരതസിപകാപദിംദലി എച്ചരിപ വതസരദി
മാതസുളാംതസക ജാര പഹ നെ
നീതസപചാരവന എന്നലു തസന്ന നി
പകതസനവദാളിട്ടെര സംമതസസുെനു കരുണാളു
൧൩-൩൧

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ഹരികഥാമ്ഇതസസാരെിദു സം തസരു സദാ
ചിത്ത ിസുെുദു നി
ഷ്ഠുരിഗളിവഗ പിശുനരിഗപ ാഗ്രിദനു
പപളദവല
നിരുതസ സദ്ഭക്തി ലി ഭഗെ
ച്ചരിവതസഗള വകാംഡാഡി ഹിഗ്ഗുെ
പരമ ഭഗെദ്ദാസരിവഗ തസിളിസുെുദു ഈ
രഹസ് ൧൩-൩൨

w

സതസ്സംകല്പനു സദാ ഏ നിത്തുപദ
പുരുഷാഥവെംദരി
ദതസ്ധിക സംപതസാഷദലി വനവനെുത്ത
ഭുംജിസുെുദു
നിതസ്സുഖസംപൂണ പരമ സു
ഹ്ഇത്തമ ജഗന്നാഥെിഠ്ഠല
ബത്തിസി ഭൊംബുധി
ചിത്സുഖ െ്ക്തി
വകാഡുതസിപ്പ ൧൩-൩൩
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