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.. jagannAtha pa.nchakam ..

॥ஜக³ த² ப சக ॥
ர தா ேபா⁴ருஹத³ பப⁴ ஜனமஹாெஸௗ த³ யேன ர ³வய
மு தாஹாரவில பி³ேஹமமுகுட ர ே வல கு ட³ல ।
வ ஷாேமக⁴ஸமானனீலவபுஷ ³ைரேவயஹாரா வித
பா ேவ ச ரத⁴ர ரஸ னவத³ன நீலா ³ரி த² ப⁴ேஜ ॥ 1॥
பு² ேல தீ³வரேலாசன நவக⁴ன யாமாபி⁴ராமா ரு’தி
வி ேவஶ கமலாவிலாஸவிலஸ பாதா³ரவி த³ ³வய ।
ைத³ யாரி ஸகேல து³ம டி³தமுக² ச ரா ³ஜஹ த ³வய
வ ேத³ புருேஷா தம ரதிதி³ன ல மீனிவாஸாலய ॥ 2॥
உ ³ய னீரத³னீலஸு த³ரதனு ேண து³பி³ பா³னன
ராஜீேவா பலப ரேன ரயுக³ல காரு யவாரா னிதி⁴ ।
ப⁴ தாநா ஸகலா தி ஶனகர சி தா தி²சி தாமணி
வ ேத³ புருேஷா தம ரதிதி³ன நீலா ³ரி டா³மணி ॥ 3॥
நீலா ³ெரௗஶ க²ம ⁴ேயஶதத³லகமேல ர னஸி ஹாஸன த²
ஸ வால காரயு த நவக⁴னருசிர ஸ யுத சா ³ரேஜன ।
ப⁴ ³ராயா வாமபா⁴ேக³ ரத²சரணயுத ³ர மரு ³ேர ³ரவ ³ய
ேவதா³நா ஸாரமீஶ ஸுஜனபரி ரு’த ³ர மதா³ரு மராமி ॥
4॥
ேதா³ ⁴யா ேஶாபி⁴தலா க³ல ஸமுஸல காத³ ப³ரீச சல
ர ⁴ய வரகு ட³ல பு⁴ஜப³ ராகா த ⁴ம ட³ல ।
வ ராபா⁴மலசாருக³ ட³யுக³ல நாேக³ ³ர ேடா³ வல
ஸ ³ராேம சபல ஶஶா கத⁴வல காமபால ப⁴ேஜ ॥ 5॥
இதி ஜக³ த²ப சக ஸமா த ॥
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