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ಶಿ್ರೕಮತೇ ಾ ಾನುಜಾಯ ನಮಃ
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ತನಿಯನ್

ಪೞವಿನೈಗಳ್ ಾಂ ಅಗಲ ಪರ ಾದಿ ಶಿಂಗತಿ್ತನ್
ಕೞಲಿಣೈಯೈ ತ್ತನ್ ನೆಂಜಿಲ್ ಕೞ ಾಮೇ ಎ ಾ್ನಳುಂ

ತೊೞುದೆೞುಮನ್ನಪ್ಪಂ ಾರ್ ತೂಯಮಲರ್ ಾ್ತಳಿಣೈಯೇ
ತೊೞುದೆೞು ನೀ ನಲ್ ನೆಂಜೇ ತೊಲಿ್ವನೈಗಳ್ ತೊಡ ಾವೇ

ಎಂದೈಮನ್ನಪ್ಪಂ ಾರ್ ಎನೆ್ಱ ೖಕು ್ಕಂ ತನ್ ಾಮಂ
ಶಿಂದೈ ತನಿಲ್ ವೈತಿ್ತಡವೇ ಶೆಲ್ವಮೆ್ಶೕರ್ ತಂದೈ ಡು
ಾ ಾಗಿ ಾ ್ಕಪ್ಪರಿಂದ ಾ್ತರಿಣಿಯಿಲ್ ಉ ಾ್ಳರೈ
ಾ ಾರ ಾೞು್ತ ್ತ ನಲಂ

ವೇದಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕನೇ ! ವೇದಿಯರ್ ಕುಲತ್ತರಶೇ !
ಾದುಜನಂಗಳುಕು ್ಕ ಾ್ತವಳಮೇ ೕದಮರುಂ

ನಿನ್ ಅಡಿಯೈ ಎನು್ಱಂ ನಿನೈಂದಿರು ಾ್ಪರ್ ಾದಂ ಎಂದನ್
ಶೆನಿ್ನದನಿಲ್ ಶೂಡುಂ ಮಲರ್ Á Á 1 Á Á

ಮಲಮರ್ಗಳ್ ಕೋನ್ ಾಳ್ ಇಣೈಯೈ ಮನಿ್ನಯಿರು ಾ್ಪಗರ್ಳ್
ಶಿಲರ್ ಅವ ಾಲ್ ಶೆಯ್ಗರುಮಂ ಎ ಾ್ನಂ ಮಲಂ ಅಱುಶೀರ್

ವೇ ಾಂತ ದೇಶಿಕನೈ ವೇಱು ಆ ಾದೇತು್ತ ಾರ್
ಾ ಾಂ ಬುಯಂ ನಮಕು ್ಕ ಪ್ಪಟು್ರ Á Á 2 Á Á

ಪಟೊ್ರನು್ಱಂ ಇನಿ್ಱ ಪ್ಪ ಾಂಕುಶನೈಯೇ ಪಟು್ರಂ
ಶಿತ್ತಂ ಉಡೈ ವೇ ಾಂತ ದೇಶಿಕನೈ ಕುಟ್ರಂ ಇ ಾ್ಲ
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಅ ಾ್ಬಲ್ ಅಡೈಬವ ಾ್ಕರ್ ಾಗುಂ ಅನ್ಬರೇ
ಎ ಾ್ಬಲ್ ಇರುಪ್ಪರ್ ಇಶೈಂದು Á Á 3 Á Á

ಇಶೈಂದೇನ್ ಮನಂ ಇವರೈ ಏತ್ತ ಎ ್ಪೕದುಂ
ಕಶಿಂದುಗರೈಯುಂ ಉಳಂ ಎನೆ್ಶಯೆ್ಗೕನ್ ಪಶುಂದುಳವ
ಾಲೈ ಾನ್ ತನಿ್ನಲುಂ ಮನಿ್ನನರೇ ವಂಡಱೈಯುಂ
ಶೋಲೈ ಶೂೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ಇಱೈ Á Á 4 Á Á

ಇಱೈಯುಂ ಎಮ ಾ್ಕಯ್ ಇರುಳ್ ಅಗಟು್ರಂ ದೇ ಾಯ್
ಕಱೈಯಿಲು್ಗಣಂ ಕೊಳ್ ಕಡವು ೕ ಾಯ್ ಮಱೈಯನೈತು್ತಂ
ಾೞಿ್ವತ್ತ ಾದಿಯರ್ ಶೀಯಂ ಇವೆ್ವ ೖಯಗತಿ್ತಲ್
ಆೞು್ದಯರ್ ಎ ಾ್ಲಂ ಅಱುಕು ್ಕಂ ಆಯ್ಂದು Á Á 5 Á Á

ಆಯ್ಂದ ಪುಗೞ್ ಮಂಗೈಯರ್ ಕೋನ್ ಅಂಬುಯ ಾ್ತಳ್ ಇಣೈಯಿಲ್
ಾಯ್ಂದ ಮನತ್ತ ಾಯ್ ತ್ತಮ್ಮಡಿ ಾಕು ್ಕರ್ - ಈಯ್ಂದ

ಪೆರುಂಗುಣತ್ತರ್ ಎಮೆ್ಮ ೖ ಪೆ್ಪರುಗುಂ ಅರು ಾಲ್
ವಿರುಂಬುವರ್ ವೇ ಾಂತ ಗುರು Á Á 6 Á Á

ಗುರು ಾ ಮಣಿಯೇ ಕುಲವುವರೈ ಾಬರ್ನ್
ತಿರು ಾಮಗಳ್ ಕಣವನ್ ತನೆ್ನ ೖ ತ್ತರು ಾ ಾಯ್

ನಿ ಾ್ಱಲುಂ ಎನ್ ಾಕೆ್ಕೕ ನೀಳ್ ಶೋಲೈ ತೂ್ತಪು ್ಪಲ್ ವರುಂ
ಕು ಾ್ಱ ಕು ್ಕಣತ್ತನೈಯೇ ಕೂಱು Á Á 7 Á Á

ಕೂಱಾದು ಾವೇಱು ಕೊಂಡು ಪಿಱವಟೆ್ರ ೖ ನೆಂಜಂ
ತೇಱಾದು ಶೆನಿ್ನ ವಣಂ ಾದು - ಶೇಱು ಾರುಂ

ನೀಳ್ವಯಲ್ ಶೂೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ನಗರ್ ನಿನ್ಮಲ ಾರ್ ದೇಶುವುಡೈಯ
ಾಳ್ ಅ ಾ್ಲದು ತೊೞಾ ತೋಳ್ Á Á 8 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ತೋಳ್ ಆಯಿರಮುಂ ತುಣಿತ್ತನು್ಱ ಾಣನ್ ತನ್
ಾ ಾದ ಶೆಲ್ವತೆ ಾಟಿ್ರ ಾನ್ ಾನ್ ಎನು್ಱಂ

ಾನ್ ವಣಂಗಿ ಾನ್ ವಣಂಗ ತ್ತನೆ್ನ ೖ ಅಳಿತ್ತರುಳುಂ
ನ್ ಅರು ಾಲ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ವಳ್ಳಲ್ Á Á 9 Á Á

ವಳ್ಳಲ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಾಯನ್ ಬವ ಕ್ಕಡಲಿನ್
ಅಳ್ಳಲ್ ಅೞುಂದುಂ ಎಮೈ ಆದರಿತು್ತ ಕಳ್ಳ ಮನಂ

ತೀತು್ತರ್ ತ್ತನ್ ಶೇವಡಿಯೈ ಚಿ್ಚಂದಿಕ್ಕ ಚೆ್ಚಯ್ವದಱೆ್ಕೕ
ಾತು್ತರ್ದಿ ಾ್ತನ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ಪರನ್ Á Á 10 Á Á

ಪರನ್ ಾರಣನ್ ಅವನ್ ಾದತಿ್ತಱಾ್ಕಟೆ್ಚಯೆ್ಗ ೖ
ಉರಂ ಇವು ್ವಯಿಗರ್ಟೆ್ಕನೊ್ಱೕ ಾರ್ - ಶಿರಮತೆ

ತೀಕ್ಕರ್ವೇ ವೇ ಾಂತ ದೇಶಿಕ ಾಯ್ ವಂದುದಿತು್ತ
ಾಕ ್ಕರ್ಂ ಇದೆನು್ಱರೈ ಾ್ತನ್ ಾಲ್ Á Á 11 Á Á

ಾ ಾಯ್ ಅಡಿಯವರ್ ಾಲ್ ಾನಿಲತಿ್ತಲ್ ವಂದುದಿತ್ತ
ಾಲೆ್ವೕದ ಮೆ ್ಪ ್ಪರು ಾಂ ಾರಣನುಂ - ಾಲ

ಅರುಳ್ ಶೆಯ್ದ ವೇ ಾಂ ಾರಿಯರೋಡೊ ಾ್ವನ್
ಅರುಳ್ ಅನೈತು್ತಂ ಈಂಗಗಟಿ್ರಯೇ Á Á 12 Á Á

ಅಗಟಿ್ರ ವಿನೈ ಅನೈತು್ತಂ ಅಂದಮಿಲ್ ತಂ ಶೀ ಾಲ್
ಶಗತಿ್ತಲ್ ಶದಿ ಾಗ ಎಮೆ್ಮ ೖ ಉಗಪು ್ಪಡನೇ

ಉಯಿ್ವಕು ್ಕಂ ವೇ ಾಂತ ದೇಶಿಕ ಾಂ ಉತ್ತಮರೈ
ವೈಮಿ್ಮನ್ ಮನಂ ತನಿ್ನಲ್ ವೈಗಲ್ Á Á 13 Á Á

ವೈಗಲ್ ಕವಿ ಾದಿ ಶಿಂಗಮಱೈಯವರೈ
ಕೈಗಲಂದು ಾಮಂ ಕರುದಿ ಾಲ್ - ಶೆಯ್ಗರುಮಂ

ಈದೊಪ್ಪದಿಲೆ್ಲ ೖ ಇಂಗಿಪ್ಪಡಿಯೇ ಅಂಗಂ ಎನ
ಾದುಜನಂ ಾಟು್ಟಂ ಶದಿರ್ Á Á 14 Á Á

www.prapatti.com 3 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಶದಿರ್ ಉಡೈ ೕಂ ಾಂ ಎನು್ಱಂ ತಮೆ್ಮ ೖ ಎಣಿ್ಣಯಿಂಗೇ
ಎದಿರ್ ಎಮಕು ್ಕ ಾರ್ ಎನು್ಱಂ ಎಣಿ್ಣ - ಮದಿ ಇ ಾ್ಲ
ಾನಿಡಗರ್ಳ್ ಅಂದೋ ಮಯಂಗುವದೇ ಾದಿಶಿಂಗಂ
ಾನ್ ಇರುಕ್ಕ ಇಂಗೇ ಶದಿತು್ತರ್ Á Á 15 Á Á

ಶದಿ ಾ್ತರ್ರ್ ಅವರ್ ಾಣಿ್ಮನ್ ಾರಣಿಯಿನ್ ಮೀದಿಲ್
ಎದಿ ಾ್ತರ್ರುಂ ಇಪ್ಪವಂ ನೀಂಗ ಮದಿ ಾ್ತರ್

ಕವಿ ಾದಿ ಶಿಂಗತೆ ಾ್ಕದಲುಡನ್ ಕಂಡು
ಬುವಿಯಿಡತು್ತ ಪುಣಿ್ಣಯ ಾ ಾರ್ Á Á 16 Á Á

ಆ ಾರ್ ಇವರ್ ಆ ಾರ್ಂ ಅಂದಮಿಲ್ ಪೇರಿನ್ಬ
ಾನ್ ಾಟ್ಟಮರರೋ ತೇನ್ ಆರಂ ಮಟ್ರವರೋ

ಪಂಗಯ ಾ್ತಳ್ ಾದನ್ ೕಲ್ ಾಡುಂ ಪುಗೞುಡೈಯ
ಎಂ ಕವಿಞರ್ ಶಿಂಗತಿ್ತನ್ ಾಲ್ Á Á 17 Á Á

ಇನ್ಬಂ ಪೆಱ ಾಂ ಇಮೈ ೕರ್ ತಂ ನಱ್ಪದಮುಂ
ಅಂಬುವಿ ೕ ಾಳ ಾಂ ಅನು್ಬಡನೇ ಶೆಂ ಪವಳ
ಾ ಾನ್ ಮಲಪ್ಪರ್ದ ಾ್ತನ್ ವಣೆ್ಮ ೖಯುಡೈ ವೇ ಾಂತ
ದೇಶಿಕನೈ ಚಿ್ಚಂದಿ ಾ್ಪಕಿ್ಕರ್ನು್ಱ Á Á 18 Á Á

ಇನು್ಱ ನಿಗ ಾಂತ ದೇಶಿಕನೈ ಎಣು್ಣ ಾರ್
ಒನು್ಱಂ ಅಡೈ ಾರ್ ಉಱುದುಯರಂ ಕುನೆ್ಱಡುತ್ತ
ಾಯನ್ ಮಲರಡಿಕಿ್ಕೕೞ್ ಾೞಿ್ಚ ್ಚ ಪೆಱುವರೇ
ಾಯುಂ ವಿನೈ ಅನೈತು್ತಂ ಮಟು್ರ Á Á 19 Á Á

ಮಟೊ್ರನು್ಱಂ ಶೇ ಾ ಮನಕ್ಕವಲೈ ಾನಿಡಕು ್ಕರ್
ಶಿತ್ತಂ ತೆಳಿಯುಂ ಶಿಱಪು ್ಪಡನೇ - ಕುಟ್ರಮಿಲ್ ಶೀರ್

ತೂಪು ್ಪಲ್ ನಗರ್ ವಂದುದಿತ್ತ ತೂಯ ಮನತ್ತರೈಯೇ
ಶೇಪ್ಪರ್ರೇಲ್ ಶಿಂದೈ ತನಿತೆ್ತೕ Á Á 20 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ತೇಱುಂ ಮನಕ್ಕಲಕ್ಕಂ ಶಿಕೆ್ಕನ ಾಂ ತೇಶುಂ
ಾಱುಂ ಮಱಂ ಅನೈತು್ತಂ ವಣು್ಪಗ ೕರ್ - ಕೂಱುಂ

ಗುಣತ್ತನ್ ಕುಳಿಶೋರ್ಲೈ ತೂ್ತಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ಕೊ್ಕೕ ಾನ್
ಗುಣತಿ್ತಱು ್ಕರುಗುಂ ಎನ್ ನೆಂಜು Á Á 21 Á Á

ನೆಂಜು ನೆಗಿೞು್ನ ್ದ ನಿನೈ ಾಮಲ್ ಮಟೊ್ರನೆ್ಱ ೖ
ಉಂಜುಂಬಡಿ ಾಗ ಉಳ್ ಅಡಕಿ್ಕ ವೆಂಜುಡರೋನ್

ಶೋದಿಯೆನ ತೊ್ತೕನು್ಱಂ ತೊಲ್ ಪುಗೞೆ್ಶೕರ್ ತೂಪ್ಪ ್ಲ ್ನಗರ್
ಆದಿಯೈಯೇ ಾಣ್ಬರ್ ಅನ್ಬರ್ Á Á 22 Á Á

ಅನ್ಬ ಾಯ್ ಆದರಿಕು ್ಕಂ ಆರಿಯ ಾರ್ಳ್ ೕಟು್ರಮಿನ್
ಇನ್ಬಮಿಗು ವೇದಿಯಗರ್ಳ್ ಏತ್ತವೇ - ಅಂಬುವಿಯಿಲ್

ವಂದುದಿತ್ತ ವಳ್ಳಲ್ ಎತಿ ಾಶನ್ ವಣ್ ಪುಗೞೇ
ಶಿಂದಿಕು ್ಕಂ ತೂಪು ್ಪಲ್ ನಗರ್ ಚಿ್ಚಂಗಂ Á Á 23 Á Á

ಶಿಂಗಮುಗ ಾ್ತನೈ ತಿಂಗಳ್ ಪಲ ಾಟು್ಟಂ
ಅಂಗಂ ಉಡೈಯವನೈ ಆದರಿಕು ್ಕಂ - ಎಂಗಳ್ ಪಿ ಾನ್

ತೂಪು ್ಪಲ್ವರುಂ ಆರಿಯನೈ ತೊ್ತೕತ್ತರಿ ಾ ಾನಿಡಕು ್ಕರ್
ಾಪು ್ಪ ಅನೈತು್ತಂ ಆಗುಂ ಕಡೈ Á Á 24 Á Á

ಕಡೈಂ ಾನ್ ಕಡಲೈ ಕ ್ಕಡಲ್ ವಣ್ಣನ್ ಮುನ್ನಂ
ಇಡಂ ಾನ್ ಪಿನ್ ಏನ ಾ ಪೂ್ಪಮಿ - ಅಡೈಂ ಾರ್

ವರುತ್ತಂ ಅಱ ಾ್ಕಕು ್ಕಮೇ ವೈಯತ್ತರು ಾಲ್
ತಿರುತ್ತಂ ಉಡೈ ತೂ್ತಪು ್ಪಲ್ - ಾೞ್ ತೇವು Á Á 25 Á Á

ದೇವರ್ ಮುನಿವಗರ್ಳುಂ ಶಿತ್ತಗರ್ಳುಂ ಪತ್ತಗರ್ಳುಂ
ಬೂವಿನ್ ಮೞೈ ೞಿಂದು ೕಟ್ರವೇ - ಾವಿ

ಉಲಗಳಂದ ಾಲೈ ಉಣನು್ದರ್ಗಕು ್ಕಂ ತೂಪು ್ಪಲ್
ಕುಲಗುರುವೇ ಎಂಗಳ್ ಗುರು Á Á 26 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಗುರುವುಂ ಕುಲತ್ತರಶುಂ ಕುಟ್ರಂ ಇ ಾ ಚು್ಚಟು್ರಂ
ತರುಮಮುಂ ಾಯ್ ತಗಪ್ಪ ಾರುಂ - ವರು ಪುನಲೂ್ಶೞ್

ತೂಪು ್ಪಲ್ವರುಂ ತೂಯ್ಮಱೈ ೕನ್ ತೊಲ್ಲರುಳೇ ಎನಿ್ಱಂದ
ಕೊ್ಕೕಪು ್ಪಡೈ ೕಂ ಾಂ ಎನೆ್ಱೕ ಕೂಱು Á Á 27 Á Á

ಕೂಱಿ ಮುಡಿ ಾ ಕು ್ಕಣತ್ತನೈ ನಲ್ ನೆಂಜಮೇ
ಾಱು ತುೞಾ ಾನೈ ನಣು್ಣ ೕರ್ ವೀಱು ಉಡೈಯ

ತೂಪು ್ಪಲ್ ಅನಂ ಾರಿಯ ಾರ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞೆ್ಶೕರ್ ಮೈಂದನೈ
ಮೂಪು ್ಪವರುಂ ಮುನ್ನಮೇ ಪಟು್ರ Á Á 28 Á Á

ಪಟಿ್ರ ಅಡಿಯಿಣೈಯೈ ಾವಿತು್ತ ನಲ್ವಡಿವೈ
ಶುಟಿ್ರ ಕು ್ಕಣಂಗಳೈಯೇ ಶೊಲಿ್ಲ ಪತಿ್ತಯುಡನ್

ನಿಟಿ್ರಯೇಲ್ ನೀ ಮನಮೇ ನೀಳ್ ವಯಲ್ ಶೂೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ಇಱೈ
ಮುತಿ್ತ ಅರುಳುಂ ಮುಯನು್ಱ Á Á 29 Á Á

ಮುಯನು್ಱ ಮುಗುಂದನ್ ಮಲರಡಿಮೇಲ್ ಅ ಾ್ಬಲ್
ಪಯಂ ತುಱಂ ಾರ್ ಾತಿ್ತರ್ರುಕ ್ಕ ಮುನ್ನಂ - ಉಯನ್ದರ್

ತುಣಿ ಾನ್ ಮಣಿ ಾಡ ತೂ್ತಪು ್ಪಲ್ವಂದ ಶೋದಿ
ಪಣಿ ೕಂ ಾಂ ೕಮೇ ಪಯಂ Á Á 30 Á Á

ಪಯ ಾಯಿನ ಾಯುಂ ಾವಂಗಳ್ ವೀಯುಂ
ಶಯಂ ಅನೈತು್ತಂ ಾಮೇ ಕೈಕೂಡುಂ - ತುಯರೊನು್ಱಂ
ಾ ಾದು ವಣೆ್ಮ ೖ ಾಲ್ ಾದಿಶಿಂಗಂ ಇಂಗುದಿತ್ತ
ಶೀರ್ ಒನು್ಱ ಶಿಂದಿಪ್ಪರೇಲ್ Á Á 31 Á Á

ಶಿಂದಿತು್ತ ಾದಿಶಿಂಗ ತೆ್ತೕಶಿಕರ್ ತಮ್ವಡಿವೈ
ವಂದಿತ್ತವಮರ್ಲರ್ ಾ್ಪದತೆ ಪುಂದಿಯಿಲ್ ವೈತು್ತ

ಉಳು್ಳ ಾರ್ ಉಳ್ಳತು್ತಱೈಯುಮೇ ಉಂಬರ್ ಕೋನ್
ತೆಳಿ್ಳ ಾರ್ ಶಿಂದಿಕು ್ಕಂ ತೇಶು Á Á 32 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ತೇಶುಡೈಯ ಆೞಿಯುಂ ಶಿಂಗಮುಂ ಕೈಯೇಂದಿ
ಾಶ ಮಲತು್ತರ್ೞಾಯ್ ಾೞಾ್ಮಬರ್ನ್ ಾಶಿನಿಯಿಲ್

ಾಣ ನಿ ಾ್ಱಲುಂ ಕವಿ ಾದಿ ಶಿಂಗನೈಯೇ
ಾಣ ಕ್ಕರುತುಮೆನ್ ಕಣ್ Á Á 33 Á Á

ಕಣ್ ಅವರೈಯೇ ಾಣುಂ ಾದು ಅವರ್ ಶೀರೇ ಕೇಟು ್ಕಂ
ಎಣ್ಣಂ ಅವರ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞೇ ಎಣು್ಣಂ - ತಿಣ್ಣಂ

ಕವಿ ಾದಿ ಶಿಂಗ ಕ್ಕಡವುಳೈಯೇ ನಣಿ್ಣ
ಅವಿ ಾದ ಾದಲ್ ಅಡೈಂದು Á Á 34 Á Á

ಅಡೈಂದು ಮಡನೆಂಜೇ ಅ ಾ್ಬಲ್ ಅವನೈ
ಕಿಡಂದು ಮಲರಡಿಯಿನ್ ಕೀೞೇ ತೊಡನೆ್ದರ್ನು್ಱಂ

ತೂಯಮಲರ್ ಚೊ್ಚೕಲೈಶೂೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ವಂದುದಿತ್ತ
ಾಯವನೈಯೇ ವಣಂಗಿ ಾೞ್ Á Á 35 Á Á

ಾೞಿ್ಚ ್ಚ ಇದು ನೆಂಜೇ ಾದಿಶಿಂಗ ತೆ್ತೕಶಿಕರ್ ತಂ
ಾೞಿ್ಚ ್ಚವುನಕು ್ಕಂ ಾ ಮೇಲ್ ಕನ್ಮಂ - ಾೞಿ್ಚ ್ಚ ನು್ಱಂ

ಾ ಾ ವಗೈ ತೀರುಂ ಶನ್ಮತು್ತಯರ್ ತೊಲೈಯುಂ
ಶೀ ಾರ್ ಶಿರೀದರನೈ ಚೆ್ಚೕನು್ದರ್ Á Á 36 Á Á

ಶೇರುಂ ಪುಗ ೕನ್ ತಿರುವತಿ್ತಯೂವರ್ರದನ್
ಾರೊತ್ತ ವಣ್ಣನ್ ಕೞಲಿಣೈಯೈತ್ - ಾಮರ್ನು್ನಂ

ಶೆನಿ್ನಯಿಲ್ ವೈತೆ್ತನು್ಱಂ ಶಿಱಕು ್ಕ ಮಣಿ ತೂಪು ್ಪಲ್
ಮನ್ನನೈ ಎನ್ ನೆಂಜಮೇ ಾೞು್ತ ್ತ Á Á 37 Á Á
ಾೞಿ್ತ ್ತ ಕ ್ಕವಿ ಾದಿ ಶಿಂಗನ್ ಮಲರಡಿಯೈ
ಾೞಿ್ತ ್ತ ತ್ತಲೈಯೈ ಅದನ್ ಕೀೞೇ - ಶೂೞೆ್ನ ್ದನು್ಱಂ

ತೊಲ್ ಪುಗೞೇ ಶಿಂದಿ ಾ್ಪರ್ ಶೂೞಿ್ವನೈಯೈ ಾಟು್ರವರೇ
ನಲಿ್ವನೈ ಾಂ ಾನಿಲತಿ್ತಲ್ ಈದು Á Á 38 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಈದೇ ಉಯಿಕಿ್ಕರ್ದಮುಂ ಎತ್ತವಮುಂ ಎ ್ಪರುಳುಂ
ಈದೇ ಪೇರ್ ಇನ್ಬಂ ಮಿಗುವೀಡುಂ ತೀದಱು ಶೀರ್

ತೂ್ತಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ವಂದುದಿತ್ತ ತೊಲ್ ಪುಗೞೆ್ಶೕರ್ ಆರಿಯನ್ ಪೇರ್
ಕೋಪು ್ಪಡನೇ ಕೂಱುವ ಾಂ ಉಟು್ರ Á Á 39 Á Á

ಉಟು್ರ ನಿನ್ ಶೇವಡಿಯೈ ಉಯ್ವದೋರ್ ಾರಣ ಾ್ತಲ್
ಪಟೊ್ರನು್ಱಂ ಇನಿ್ಱ ಪ್ಪವಕ್ಕಡಲಿನ್ - ತೊತ್ತಱು ಾ್ಪರ್

ವೇದಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕನೇ ವೇದ ವಿೞು ್ಪರು ಾಂ
ಾದವನೈ ನಣು್ಣವರೇ ಮನ್ Á Á 40 Á Á

ಮನು್ನ ಮಱೈ ಅನತು್ತಂ ಾಗುರುವಿ ಾ್ಬಲ್ ಕೇಟಾ್ಟಂಗು
ಉನಿ್ನ ಅದನ್ ಉಟೊ್ಪರುಳ್ಗಳ್ ಅತ್ತನೈಯುಂ ತುನು್ನ ಪುಗೞ್

ಪೆಟಾ್ರಲುಂ ತೂಪು ್ಪಲ್ ಪೆರು ಾನೈ ನಣಾ್ಣ ಾರ್
ಕಟಾ್ರರೇ ಾಶಿನಿಯಿಲ್ ವಂಬು Á Á 41 Á Á

ವಂ ಾರ್ ಕುೞ ಾ್ಮದರ್ ಾನ್ಗಲವಿ ಆಶೈ ತ ಾ್ನಲ್
ಅಂ ಾಯ ಪಟ್ಟಲಂದು ನಿನೆ್ಱೕನೈ ತನ್ ಾದ
ಾಮರೈಮೇಲ್ ಾದಲೈಯೇ ತಂದಡಿಮೈ ಕೊಂಡರು ಾ್ವನ್
ತೂಯಮನನ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ಅವನ್ ಇನು್ಱ Á Á 42 Á Á

ಇನು್ಱಮುದಲ್ ಾವರೈಯುಂ ಎಣೆ್ಣೕನ್ ಇಱೈ ಎನು್ಱ
ಶೆನು್ಱಶೇಣ್ ಾಡರ್ ಮಿಗ ್ಪೕಟ್ರ ಕುನೆ್ಱಡುತ್ತ

ವೇಂಗಡ ಾಲ್ ವಿತ್ತಗ ಾ್ತಲ್ ವೇ ಾಂತ ದೇಶಿಕ ಾಯ್
ಈಂಗುದಿತ್ತ ಏಟ್ರಂ ಅಱಿಂದು Á Á 43 Á Á

ಅಱಿಂದಱಿಂದು ನಲ್ ಕಲೈಗಳ್ ಆಯ್ಂದ ್ಪರುಳಿಲ್
ಶೆಱಿಂದಪೆರುಂ ಶಿಂದೈಯ ಾಯ್ ಚೆ್ಚವೆ್ವೕ - ಶಿಱಂದ ಪುಗೞ್

ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ವಂದುದಿತ್ತ ತೂಯ್ಮನತ್ತನ್ ಾದಮೆ
ಾಪು ್ಪವೆ ಾ್ಬರ್ ಾಪ್ಪರೆನು್ಱಂ Á Á 44 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಎನು್ಱಮಿನಿ ಎಮಕೊ್ಕೕರ್ ಇನ್ಬಕ್ ಗತಿಯಿದುವೇ
ಕುನ್ಱಂ ಎಡುತ್ತ ಪಿ ಾನ್ ಕುಟ್ರಮಿಲ್ ಶೀರ್ - ನ ಾ್ಱಗ

ಏತು್ತಂ ಕವಿ ಾದ ಶಿಂಗರೈಯೇ ಎ ್ಪೞುದುಂ
ಾತ್ತೞುಂಬ ಾಂ ಉರೈ ್ಪೕಂ ನನು್ಱ Á Á 45 Á Á

ನನಿ್ಱದು ಾಂ ತೀ ಾದು ಾಂ ಎನೆ್ಱನು್ಱ ನನ್ಗಱಿ ಾದು
ಇನ್ಱಱುದಿ ಾಗವೇ ಎನ್ ನೆಂಜಂ - ವೆನಿ್ಱಮಿಗುಂ

ವೇದಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕನೈ ವೇಱಾಗ ಏತಿ್ತಯ ಪಿನ್
ತೀದಿಲ್ಮದಿ ಪೆಟ್ರದಿ ್ಪೕದು ಈದು Á Á 46 Á Á

ಈದೇ ಾಂ ವೇಂಡುಂ ಪಯನ್ ಇದುವೇ ಾದನಮುಂ
ಈದೇಮಟೆ್ರ ಾ್ಲಂ ಎಮಕಿ್ಕನು್ಱ ಾದುವ ಾಯ್

ತಣ್ ಪುನಲೂ್ಶೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ಕೋನ್ ಾಳ್ ಇಣೈಯೇ ನಣು್ಣ ಾರ್
ಮನಿ್ಮಶೈ ಾೞ್ ಾನವರೇ ಮಟು್ರ Á Á 47 Á Á

ಮಟೊ್ರನು್ಱಂ ಾನ್ ವೇಂಡೇನ್ ಾನಿಡ ಾರ್ಳ್ ಾನಿಲತು್ತ
ಕುಟ್ರಂ ಇಲಿ್ಶೕರ್ ತೂ್ತಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ಕೊ್ಕೕ ಾನ್ ತನ್ - ಎತಿ್ತಶಿಯುಂ

ಕೊಂ ಾಡಿ ಏತು್ತಂ ಗುಣಂಗಳುಕೆ್ಕೕ ಎಞಾ್ಞನು್ಱಂ
ತೊಂ ಾನೇನ್ ತೋಟಾ್ರ ವಿನೈ Á Á 48 Á Á

ವಿನೈ ಅನೈತು್ತಂ ತೀರುಮೇ ವೇಮೇ ತುಯರಂ
ಮನೈಮನೈವಿ ಆಶೈಯುಂ ಾಳುಮೇ - ತನೈ ಉಣನು್ದರ್

ಶೆಂಗಮಲ ಾಬನೈಯುಂ ಶೇರ ಾ ಶೂಮ ಾದಿ
ಶಿಂಗರೈತ್ತನ್ ಶಿಂದೈ ತನಿಲ್ ಶೇತು್ತರ್ Á Á 49 Á Á

ಶೇಪ್ಪರ್ರೇಲ್ ತಂ ನೆಂಜಿಲ್ ಶಿಕೆ್ಕನವೆ ಶೀ ಾರುಂ
ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ವಂದುದಿತ್ತ ತೂಯವನೈ ಾಪ್ಪರ್ ಅವರ್
ಾಶಿನಿಯಿಲ್ ಉ ಾ್ಳರೈ ಕ ್ಕನ್ಮಂ ಅಱುತಿ್ತಟು್ಟ

ಾಶಿಲ್ಮನಂ ಎಯ್ದವುಂ ವೈ ಾ್ಪರ್ Á Á 50 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ವೈ ಾ್ಪರ್ ಮನಂ ತನಿ್ನಲ್ ಾನಿಲತು್ತ ಾದವತೊ್ತೕರ್
ಎ ್ಪೞುದುಂ ಎಂಗಳ್ ಪೆರು ಾನೈ ಅಱು್ಪದ ಾಂ

ತೇಶುಡೈಯ ವೇ ಾಂತ ದೇಶಿಕನೇ ಶೀರ್ ಮಿಗುಂದ
ಾಶುವಿಲ್ ಮದಿವುಡೈ ೕರ್ ಾೞು್ವ Á Á 51 Á Á

ಾೞಿ್ವದುವೇ ಉಂ ತಮಕು ್ಕ ವಮಿ್ಮನ್ ಉಲಗತಿ್ತೕರ್
ಾೞು್ವ ಎಂಗುಂ ಾ ಾದು ತಳಚಿ್ಚರ್ಯಿ ಾ್ಲ ಶೂೞಿ್ವನೈಗಳ್

ಶೇರ ಚಿ್ಚದೈಂದಿಡುಮೇ ತಿಣ್ಣಂ ಇದು ಾೞು್ತ ್ತಮಿನೋ
ಆರಣ ತೆ್ತೕಶಿಕರೈ ಆಯ್ಂದು Á Á 52 Á Á

ಆಯ್ಂದುರೈಕ ್ಕ ಾಂ ಮಣಿಗಳ್ ಆೞ್ ಕಡಲುಳ್ ಇತ್ತನೈ ಎನು್ಱ
ಆಯ್ಂದುರೈಕ ್ಕ ಾಂ ಅಮರರ್ ಕೋನ್ ಪುಗೞುಂ - ಏಯ್ಂದಶೀರ್

ವೇದಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕ ಾರ್ ವೀಱುಡೈಯ ವನು್ಗಣಂಗಳ್
ಓದಮುಡಿಯು ಾ ಎವಕು ್ಕರ್ಂ ಓನು್ದರ್ Á Á 53 Á Á

ಓ ಾರ್ ಅಱತೆ ಉಣ ಾರ್ ಪೆರುಂ ರುಳೈ
ಾ ಾರ್ ಪಯ ಾನ ಇನ್ಬತೆ ಶೀ ಾರುಂ

ವೀಟೆ್ಟ ೖಯುಂ ವೇಂ ಾರೇ ವೇ ಾಂದ ದೇಶಿಕರ್ ತಂ
ಾಟಿ್ಟನೈ ಾ್ಪಡುಂ ಅವರ್ Á Á 54 Á Á

ಅವರವರ್ ತಂ ತಂ ಅಱಿವಳವಿನ್ ಾಲೈ
ತವನೆಱಿಗ ಾಲ್ ವಣಂಗಿ ಚಾ್ಚ ಾರ್ರ್ - ಎವರೇಲುಂ

ತೂಯಮಱೈ ೕರ್ ವಣಂಗುಂ ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ಕೊ್ಕೕ ಾನೈಯೇ
ಅಱಿ ಾನ್ ಮೇವುವರೇ ಇಂಗು Á Á 55 Á Á

ಇಂಗಿರುಂ ಾಲ್ ಏದಂ ಎನ್ ಎಮ್ದಮಕು ್ಕ ಾದಿಶಿಂಗರ್
ಶೆಂಗಮಲ ಾದಮುಂ ಶೀವರ್ಡಿವುಂ ಅಮ್ಗಮಲ

ಕೆ್ಕ ೖಗಳುಂ ಾಯುಂ ಕರುಣೈಮಿಗು ಕಣ್ ಇಣೈಯುಂ
ಕೈಗನಿ ೕಲ್ ಾಣಕೂ್ಕಡಿಲ್ Á Á 56 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಕೂಡಿಲ್ ಅವಗುರ್ಣತೆ ಕೂ್ಕಱವೇ ಎಮ್ದಮಕು ್ಕ
ತೇಡಿಲ್ ಅವರ್ ಪದತೆ ಚೆ್ಚನಿ್ನ ತನಿಲ್ - ಶೂಡ

ತು್ತಲಂಗು ಳಿಶೇರ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ವರುಂ ತೂ ೕನ್ ಅರು ಾಲ್
ವಲಂಗೊಳ್ ಪದಂ ಎಯ್ದ ಾ ಾ್ವನ್ Á Á 57 Á Á
ಾನಿಲ್ ತಿಗೞುಂ ಮದಿ ೕ ಕದಿರವನೋ
ಊನಮಿ ಾ ಓಮತೊ್ತಳಿ ಅೞಲೋ - ಾನಿಲತಿ್ತಲ್

ಶೋದಿಯವೈ ಮೂನು್ಱಂ ಒ ಾ್ಱಯ್ ತೊ್ತೕನಿ್ಱನ ೕ
ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ಾದಿಶಿಂಗ ತೆ್ತೕಶಿಕ ಾಯ್ ವಂದು Á Á 58 Á Á

ವಂದು ಕರುಣೈ ಾಲ್ ಾನವರ್ ಕೋನ್ ವನ್ ಪಡೈಗಳ್
ಐಂದುಂ ಅನೈತು್ತಲಗುಯ್ಯವೇ ಶೆಂ ಾರ್

ಕ್ಕವಿ ಾದಿ ಶಿಂಗ ಾಯ್ ಾ್ಕಶಿನಿಯೈ ತೆ್ತೕಶಿನ್
ತವಿವಿನಿ್ಱ ಾ್ತಂಗಿನ ಾಂ Á Á 59 Á Á
ಾಂಗಿ ಉಲಗನೈತು್ತಂ ಾನ್ ಅರು ಾಯ್ ನಿನ್ಱ ಪಿ ಾನ್
ಓಂಗು ಪುಗೞ್ ವೇಂಗಡಕೊ್ಕೕನ್ ಉಮ್ತಮಕು ್ಕ - ತೀಂಗೇದುಂ
ಾ ಾದ ವಣ್ಣಂ ಇ ಾ್ವದಿ ಶಿಂಗ ಾಯಿ ಾನ್
ಾರುಲಗೀರ್ ಾಂಗುಡನೇ ವಂದು Á Á 60 Á Á

ವಂದೆಂದನ್ ವನೆ್ನಂಜಿಲ್ ಮನಿ್ನ ಇರುಂ ಾನೈ
ಎಂದೈ ಎತಿ ಾಶರ್ ಇಣೈ ಅಡಿಯೈ ಕೊಂದಲರುಂ

ಶೋಲೈಶೂೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ವಂದುದಿತ್ತ ತೂಯವನೈ
ಾಲಮೆ ಾ್ಲಂ ಾಣ್ಬನ್ ಕಳಿತು್ತ Á Á 61 Á Á

ಕಳಿಕು ್ಕಮದು ಎನು್ಱಗೊಲೋ ಕಣ್ಗ ಾಲ್ ಕಂಡು
ತುಳಿಕು ್ಕಂ ನಱುಂದೂೞಾಯ್ ಕ್ಕಣಿ್ಣ - ಒಳಿಕೊ್ಕಳುಂ

ಅಂಡಕೋರ್ನ್ ಎನ್ನ ಅಡಿ ಾಕ್ಕರ್ರುಳ್ ಪುರಿಯುಂ
ಕೊಂಡ ಾರ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ಕೋವೈ Á Á 62 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಕೋವೈಕ ್ಕನಿ ಒತ್ತ ಾಯುಂ ಕುಳಿರ್ ವಿೞಿಯುಂ
ಾವಂ ತವಿಕು ್ಕರ್ಂ ಮುಱುವಲುಂ - ಾವಂ ತೀರ್

ವೇದಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕನ್ ತನ್ ಮೆ ್ಯಳಿಯುಂ ಮೇ ಾ ಾರ್
ಾದುವರೈ ಾ ್ಕಣಾರ್ ತಳನು್ದರ್ Á Á 63 Á Á

ತಳತಿ್ತರ್ ಮಟೊ್ರನ್ಱ ತ್ತರಿತು್ತ ನೀ ನೆಂಜೇ
ಕಿಳತಿ್ತರ್ಯುಡನ್ ಕೇಡಿಲ್ ಶೀ ಾನೈ ಅಳತ್ತಱು ್ಕ

ಅರಿ ಾನೈ ಅ ಾ್ಮನೈ ಅನು್ಬಡನೇ ತೂಪು ್ಪಲ್
ಪೆರಿ ಾನೈ ಎ ್ಪೞುದುಂ ಪೇಶು Á Á 64 Á Á

ಪೇಶುಮಿ ಾ ಕೂಚ್ಚಂ ಇನಿ್ಱ ಪೇರಿನ್ಬಂ ವೇಂಡಿನೀರ್
ತೇಶುಡೈಯ ಶೆಂ ಾಮರೈ ಅಡಿಯೈ - ಾಶ ನು್ಱಂ

ನಿ ಾ್ಲದು ತೂಪು ್ಪಲ್ ನಿಮಲನೈಯೇ ಾ ್ದೕಱುಂ
ಶೊ ಾ್ಲ ಾರ್ ಶೂೞಿ್ವನೈ ತೋಟಾ್ರರ್ Á Á 65 Á Á

ತೋಟ್ರಂ ತವಕೆ್ಕೕರ್ದುಂ ತೊಲಿ್ವನೈಯೇ ಎಞಾ್ಞನು್ಱಂ
ಮೇಲ್ ಾನ್ ವರುವದುಂ ಒನು್ಱಂಡೋ ಆಟಾ್ರದ

ಆವರ್ ಾ್ತಲ್ ವೇದಮುಡಿ ಆರಿಯನೈ ಪ್ಪಟು್ರಗೈಯೇ
ಶೀರುಟ್ರ ವೀಟಿ್ಟನ್ ಶಿಱಪು ್ಪ Á Á 66 Á Á

ಶಿಱಪು ್ಪಂ ಉಯಿಕಿ್ಕರ್ದುವೇ ಶೇಮಮುಂ ಈದೇ
ಅಱಂ ರುಳುಂ ಆಂ ವೀಡುಂ ಈದೆ ಮಱಪಿ್ಪನಿ್ಱ

ಮನಿ್ನಯಶೀರ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ವರುಂ ಾಮಱೈ ೕನ್ ಾದತೆ
ಶೆನಿ್ನದನಿಲ್ ಶೇಪ್ಪರ್ದುವೇ ಶೆವು ್ವ Á Á 67 Á Á

ಶೆವಿ್ವಯ ಾಯ್ ಚೆ್ಚಂಗಣಾ್ಮಲ್ ಶೇವಡಿಯೈ ಚೆ್ಚೕವಿ ಾ್ಪರ್
ಅವ್ವ ಪ್ಪಯನೈ ಅಡೈಂದಿಡು ಾರ್ ಅ ಾ್ವಱು

ಶಿಂದೈ ತನಿಲ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ವಂದ ದೇಶಿಕನೈ ನಣು್ಣವರೇಲ್
ಅಂದಮಿಲ್ ವೀಟಿ್ಟನ್ಬಂ ಅವ ಾ್ಕರ್ಂ Á Á 68 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಅವ ಾ್ಕರ್ಂ ತೆಳಿವಿಶುಂಬಿಲ್ ಅಂದಮಿಲ್ ಪೇರಿನ್ಬಂ
ಎವಕೆ್ಕೕರ್ನುಂ ಇತು್ತಣಿವುವುಂ ಾಗಿಲ್ ಎವಕು ್ಕರ್ಂ

ಕವಿ ಾದಿ ಶಿಂಗರ್ ಅ ಾ್ಲಲ್ ಾ ಾ್ಪರ್ ಮಟಿ್ರಲೆ್ಲ ೖ
ಅವ ಾಂ ಮಟೊ್ರೕರ್ ಪೇಶುಂ ಶೊಲ್ Á Á 69 Á Á

ಶೊ ಾ್ಲರ್ ಶುರುದಿಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕನ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞೈ
ಎ ಾ್ಲ ಇಡತಿ್ತಲುಂ ಎ ್ಪೞುದುಂ - ನ ಾ್ಲಗರ್ಳ್

ಕೋಟಿ್ಟ ತನಿಲ್ ಕೂಟಿ್ಟೕರೇಲ್ ಕೋದಿಲ್ಮನ ತಿ್ತೕರ್ ಉಮೆ್ಮ ೖ
ಾ ್ಕಟಿ್ಟಲ್ ನಿಲ ಾಕು ್ಕವದೇ ಾ Á Á 70 Á Á

ಾರೀರುಂ ಆರುಯಿರೈ ಕೆ ್ಕ ೖಗೞಿಂದು ೕ ಾಮೇ
ಾರೀರ್ ಉಲಗಿಯಲೈ ಾ್ಪಂಗುಡನೇ ಾರೀರ್

ಶುರುದಿಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕನೈ ತೂ್ತಯ್ಮನತ್ತ ಾಗಿ
ಪ್ಪರಿವುಡನೇ ಾವಿ ತಿ್ತರುಂ Á Á 71 Á Á

ಇರುಂ ೞಿಲೂ್ಶೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ವರುಮೆಂ ಪೆರು ಾನೈ
ಅರುಂಪೆಱ ಾ ಾನೈ ಾಟಾ್ರಕು ್ಕರ್ - ವಿರುಂಬು ಾಕು ್ಕರ್

ಆ ಾವಮುದೈ ಅನೈತು್ತಲಗುಂ ೕಟಿ್ರ ಶೆಯುಂ
ಶೀ ಾನೈ ಚೆ್ಚಪು ್ಪದಲ್ ಶೇಮಂ Á Á 72 Á Á

ಶೇಮಂಗೊಳ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೈ ಾರ್
ಾಂ ಅನಿ್ಬ ಾಲ್ ಶೆಯ್ದ ನಲ್ಗಲೈಗಳ್ - ಆಮೆನು್ಱ

ಅಱಿಂ ಾರ್ ಅಱಿ ಾರ್ ಅಱಿ ಾ ಾರ್ ಇಂಗು
ಪಿ್ಪಱಂ ಾರ್ ಪೆರುಂ ಾರ ಾಯ್ Á Á 73 Á Á

ಪೆರುಂ ಾರಂ ಬೂಮಿಕು ್ಕ ್ಪೕಗ ಉದಿತಿ್ತಂಗು
ಅರುಂ ಾವಂ ಎಮ್ದಮಕು ್ಕ ತಿ್ತೕತ್ತರ್ - ಶುರುಂ ಾರುಂ

ನೀಳ್ ಶೋಲೈ ತೂ್ತಪು ್ಪಲ್ ನಿಮಲ ಾರ್ ತಮು್ಮಡೈಯ
ಾಳೇ ನಮಕೆ್ಕನು್ಱಂ ಾವುರ್ Á Á 74 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಾವುರ್ ನಮಕೆ್ಕನು್ಱ ಾದುಶನಂ ಾಮೇತು್ತಂ
ಶೋವಿರ್ಲ್ ತೋ ಾರಮೆ್ಮ ೖ ಮೈಂದ ಾಂ - ಶೀಮಿರ್ಗುಂದ
ಾದಿಶಿಂಗ ತೆ್ತೕಶಿಕನೈ ಾೞಾ್ತ ್ತದ ಾನಿಡರೇ
ಾದಿಗಳಿಲ್ ಒನಿ್ಱಲುಂ ಕೂ ಾರ್ Á Á 75 Á Á

ಕೂ ಾರ್ ವಿನೈಗಳುಡನ್ ಕೊಂಡಿ ಾರ್ ತುನ್ಬತೆ
ತೇ ಾರ್ ಶಿರೀದರನೈ ಅನಿ್ಱಯೇ ಾ ಾರೇ

ಶೀಮರ್ಲು್ಗ ವೇ ಾಂತ ದೇಶಿಕನೈ ್ಪೕಟಿ್ರಯೇ
ಾರುಲಗಿಲ್ ಾಂಗೊಡು ಾೞಾ್ವರ್ Á Á 76 Á Á

ಾೞಾ್ವರ್ ಅವರ್ ಎಂಗುಂ ವೈಯಗ ಾ್ತರ್ ೕಟ್ರ
ಾೞು್ವ ನು್ಱಂ ಇನಿ್ಱ ತ್ತಳಚಿ್ಚರ್ ಾ ಚೂ್ಚೞಿ್ವನೈಗಳ್

ವೇರುಡನೇ ೕಕು ್ಕವರೇ ವೇ ಾಂತ ದೇಶಿಕನ್ ಪೇರ್
ಶೀರುಡನೇ ಶಿಂದಿಪ್ಪರೇಲ್ Á Á 77 Á Á

ಶಿಂದಿತ್ತಡಂಗು ೕ ಶೆಂಗಮಲ ಪೂ್ಪವುದಿತ್ತ
ಅಂದಮಿಲ್ ಶೀರ್ ಮಂಗೈ ತನಕ್ಕನ್ಬನ್ ಕಂದಮಿಗು

ತಣು್ದೞಾಯ್ ಾ್ತ ಾರ್ಬರ್ನ್ ೕಲ ತ್ತಮಕೆ್ಕರ್ನು್ಱಂ
ಕೊಂಡಲ್ ಕವಿ ಾದಿಶಿಂಗಗ್ ಕೋ Á Á 78 Á Á

ಕೋ ಾಗಿ ಾನವಕು ್ಕರ್ ಕುಟ್ರಮಿ ಾ ತೊ್ತಲ್ಲರು ಾಲ್
ಓ ಾದು ವೇಂಗಡತಿ್ತಲ್ ಓಂಗಿ ನಿ ಾ್ಱ ಾವೆನು್ಱ

ಎಮೆ್ಮ ೖ ಅಳಿ ಾ್ಪನ್ ಇರುಂ ೞಿಲೂ್ಶೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ವರು
ಶೆಮೆ್ಮ ೖಯುಡೈ ಾದಿಶಿಂಗ ತೆ್ತೕವುರ್ Á Á 79 Á Á

ತೇವರ್ ಅಶುರಗರ್ಳುಂ ತೇಶುವುಡೈಯ ಾನವರುಂ
ಬೂವುಲಗಿಲ್ ಪುಣಿ್ಣಯರುಂ ೕಟಿ್ರಶೆಯ ಮೂವುಲಗುಕು ್ಕ

ಈಶನ್ ಎೞಿಲ್ ವೇಂಗಡ ಕೊ್ಕೕನೇ ಾರ್ ತಿರುಮಣಿ ಇ -
ಾ ್ಕಶಿನಿಯೈ ಾ ್ಕಕು ್ಕಮೇ ವಂದು Á Á 80 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಾಕು ್ಕರ್ಂ ಎನು್ಱಂ ಎಮೆ್ಮ ೖ ಕ ್ಕರುಕು ್ಕೞಿಯಿಲ್ ವೀೞಾಮೇ
ತೀಕು ್ಕರ್ಂ ವಿನೈ ಅನೈತು್ತಂ ಶೇ ಾಮೇ - ಏಱು ್ಕಂ

ಪೆರುಂ ಪುಗ ೕನ್ ಈಶನ್ ಪಿಱಂ ಾನ್ ಶಿಱಂದ
ಶುರುಂಬಮರುಂ ಶೋಲೈಶೂೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ Á Á 81 Á Á

ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ಾದನ್ ತುಲಂಗೊಳಿಶೇರ್ ಶೇವಡಿಯೇ
ಾಪೆ್ಪನ್ನ ಕ ್ಕನ್ಮಂ ಕೞಿಯುಮೇ ಮೂಪಿ್ಪ ಾ್ಲ

ಇನ್ಬಂ ಪೆರುಗುಮೇ ಇಪು ್ಪವಿಯಿಲ್ ಎವು ್ವಯಿಕು ್ಕರ್ಂ
ತುನ್ಬಂ ಅದು ತೊಲೈಯುಮೇ Á Á 82 Á Á

ತೊಲೈ ಾದ ತೊಲಿ್ವನೈಗಳ್ ಶೂೞ್ಬವ ಆವಿ
ಶಿಲೈ ಾಲ್ ಶಿದೈಕ ್ಕವಟೊ್ರೕ ಇಂಗು ತುಲೈಯಿ ಾ್ಲ

ಕೊ್ಕೕದುವಿಲ್ ಪುಗೞ್ ಆರಿಯಗರ್ಳ್ ಕೂಱುಂ ಕುಣಂ ಮಿಕ್ಕ
ಾದಿಶಿಂಗರ್ ಮನ್ನರು ಾಲ್ ಅನು್ಱ Á Á 83 Á Á

ಮನ್ನರು ಾಲ್ ಾದಿಶಿಂಗರ್ ಇಂಗುರೈತ್ತ ನಲ್ಗಲೈಗಳ್
ಉನಿ್ನ ಉಣನಿ್ದರ್ಡ ವಲ್ಲವಗರ್ಳ್ ತುನು್ನಂ

ಶುರುದಿಮುಡಿ ಉಟೊ್ಪರುಳೈ ಚೊ್ಚೕ ಾದಱಿವರ್
ಅರುಮೈ ಾಂ ಮಟೊ್ರೕರ್ ಅಱಿವು Á Á 84 Á Á

ಅಱಿವರೋ ಆೞಾ್ವರ್ ಅರುಮಱೈಯಿನ್ ಶೀರೈ
ನೆಱಿ ಾನ್ ನಿನೈಂದಿಡವ ಾ್ಲರೋ ಶಿಱಿಯ ಾಯ್

ವೇದಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕನ್ ತನ್ ವೀಱುಡೈಯ ನಲ್ಗಲೈಗಳ್
ಓದಿ ಉಣ ಾದವರ್ Á Á 85 Á Á

ಉಣ ಾರ್ ಮಱೈ ್ಪರುಳೈ ಉತ್ತಮರೈ ಚೆ್ಚೕ ಾರ್
ಪಣ ಾಳ್ ಅರವಣೈ ಪ್ಪಳಿ್ಳ ಪುಣ ಾರ್ನೈ
್ಪೕಟಿ್ರಯೆೞಾರ್ ಅಂದೋ ಪುಲಿ್ಲಯ ಾಯ್ ಾದಿಶಿಂಗರ್
ಾಟ್ರಂ ಅಱಿ ಾಮನಿಶರ್ ಾಯ್ಂದು Á Á 86 Á Á

www.prapatti.com 15 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಾಯ್ಂದು ಾಯ್ಂದಿವು ್ವಲಗಿನ್ ಮನಿ್ನಯ ಪಲ್ ಪಿಱಪಿ್ಪಲ್
ತೋಯ್ಂದುೞಲಿ್ವೕರ್ ಶೊಲು್ಲಗೇನ್ ವಮಿ್ಮನೋ ಆಯ್ಂದೊರು ಾಲ್

ವೇದಮುಡಿ ತೆ್ತೕಶಿಕ ಾರ್ ಮೆಯು್ಯರೈಯೈ ನಣಿ್ಣ ಾಲ್
ಾದಕಂಗಳ್ ಓಡುಂ ಪಱಂದು Á Á 87 Á Á

ಪಱಕು ್ಕಮೇ ಾವಂ ಪವಕ್ಕಡಲುಂ ವಟು್ರಂ
ಇಱಕು ್ಕಮೇ ಇವು ್ವಲಗಿಲ್ ತುನ್ಬಂ - ಮಱಪಿ್ಪನಿ್ಱ
ಾದಿಶಿಂಗರ್ ಾತೆರ್ಗಳೈ ವೈಪ್ಪರೇಲ್ ತಂ ನೆಂಜಿಲ್
ಕೋದಿಲು್ಗಣಂ ಕೊಂಡಿರುಕ್ಕ ಾಂ Á Á 88 Á Á

ಕೊಂಡಿರುಕ್ಕ ಾಮೇ ಕುಱೈ ಕಡಲೂ್ಶೞ್ ವೈಯಗತೆ
ವಿಣ್ದಲತಿ್ತಲ್ ವೀಟಿ್ರರುಕ ್ಕ ಾಮೇ ಾನ್ ತೊಂಡುಪಟು್ಟ

ತೊಲ್ ಪುಗೞೆ್ಶೕರ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ವಂದ ತೂಯ್ಮಱೈ ೕನ್ ಶೆಯ್ದಗಲೈ
ಅಲು್ಲಂ ಪಗಲುಂ ಅಱಿಂದು Á Á 89 Á Á

ಅಱಿಂದು ಮಱೈ ೕರ್ ಆರಣತಿ್ತಲ್ ರುಳೈ
ಶಿಱಂದ ಮನತಿ್ತಲ್ ಶೇಮಿತು್ತ ಪುಱಂ ತೊೞಾರ್

ವನ್ ೞಿಲೂ್ಶೞ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ವಂದುದಿತ್ತ ಾದಿಶಿಂಗರ್
ಎಣೆ್ಪರಿಯ ಶೀ ರ್ೞಿಕಂ ಾರ್ Á Á 90 Á Á

ಕಂ ಾರ್ ಕರೈಯೈ ಕಡಂ ಾರ್ ಪವಕ್ಕಡಲೈ
ಅಂ ಾದ ಆವರ್ಂ ಅಡೈಂದಿಟಾ್ಟರ್ - ವಂ ಾರುಂ

ಕೊಂದಲರ್ ಪೂಂತೂಪು ್ಪಲ್ವರುಂ ಕುಟ್ರಮಿಲ್ ಾದಿಶಿಂಗರ್
ಶೆನ್ ತಮಿೞೂ್ನಲ್ ಶಿಂದಿತ್ತವರ್ Á Á 91 Á Á

ಶಿಂದಿತ್ತವ ರ್ೞಿಯೈ ಶಿಂ ಾದೇ ಾ ್ದೕಱುಂ
ವಂದಿತ್ತವಮರ್ಲರ್ ಾ್ಪದತೆ ಅಂದಂ ಇಲಿ್ಶೕರ್

ತೂಪು ್ಪಲ್ನಗರ್ ವಂದುದಿತ್ತ ತೂಯ್ಮಱೈ ೕರ್ ತೊಲ್ಲರು ಾಲ್
ಕೋಪು ್ಪಡನೇ ಾಂ ಕಳಿತೊ್ತೕಂ ಇನು್ಱ Á Á 92 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ಇನ್ಱಱಿಂದೋಂ ಎಮ್ದಮಕೊ್ಕೕರ್ ಇನ್ಬಮಿಲೈ ಈದನಿ್ಱ
ಇನು್ಱ ಅಱಿಂದೋಂ ಮೆಯ್ತ ್ತವಮುಂ ಈದೆನೆ್ಱೕ ಕು ಾ್ಱದ

ತೊಲ್ ಪುಗೞೆ್ಶೕರ್ ತೂಪು ್ಪ ಾ್ವೞ್ ತೂಯನ್ ಮಲಪ್ಪರ್ದತೆ
ನಲು್ಗವದೇ ಾಳೂಂ ಪಿಱ Á Á 93 Á Á

ಪಿಱವಿತು್ತಯರ್ ಅಱುಂ ಪೇರಿನ್ಬಂ ಶೇರುಂ
ಕುಱೈ ನು್ಱಂ ಇ ಾ್ಲ ಕು ್ಕಣತು್ತ - ಮಱೈಯವಗರ್ಳ್
ೕಟು್ರಂ ಇಂದ ಾದಿಶಿಂಗ ಪು ್ಪಣಿ್ಣಯರೈ ಅ ಾ್ಲದು
ತೋತ್ತರಿತು್ತ ಚೊ್ಚ ಾ್ಲದವಕು ್ಕರ್ Á Á 94 Á Á

ಶೊಲ್ವದುಂ ಉನ್ ಾಮಂ ತೊೞುವದುಂ ಉನ್ ಾದಮಲರ್
ನಲು್ಗವದುಂ ಉನು್ನಡೈಯ ನಲು್ಗಣಮೇ ತೊಲ್ಲರುಳುಕು ್ಕ

ಎಮೆ್ಮ ೖಯಿಲ ಾ್ಕಕಿ್ಕ ಈನ ಾಂ ಎಂ ಪರಿಶು
ಶೆಮೆ್ಮ ೖ ಶೆಯ್ ದೇಶಿಕನೇ ಇನು್ಱ Á Á 95 Á Á

ಇನೆ್ಱಂದನ್ ಾಕಿ್ಕಯ ೕ ಏ ಾರ್ ವರದಗುರು
ನ ಾ್ಱನ ತೊಲ್ಲರು ೕ ಾರಣನ್ ತನ್ - ಕು ಾ್ಱದ

ನಲಿ್ವನೈ ೕ ಾನ್ ಇನು್ಱ ಾದಿಶಿಂಗರ್ ನಲ್ ಅಡಿಯೈ
ಮನು್ನಮನಂ ಪೆಟ್ರವಿದಂ Á Á 96 Á Á

ತಮೆ್ಮ ೖ ವಣಂಗಿನಕೆ್ಕರ್ಞಾ್ಞನು್ಱಂ ತಮು್ಮಡೈಯ
ನಮೆ್ಮ ೖ ಅಳಿಕು ್ಕಂ ಇ ಾ ಾನುಜರ್ ೕಲ್ - ಉಮೆ್ಮ ೖ

ವಣಂಗುಂ ಅಡಿಯೇಱು ್ಕಂ ಾದಿಶಿಂಗರೇ ನೀರ್
ಇಣಂಗುಂ ವಗೈ ಅರುಳಿ್ವೕರ್ ಇನು್ಱ Á Á 97 Á Á

ಎನು್ಱಂ ಎನಕು ್ಕ ನೀ ನನೆ್ಱಡುತ್ತ ಾಯ್ ತಂದೈ
ನನ್ಱಳಿಕು ್ಕಂ ನಲು್ಗರುವುಂ ನಲ್ಗತಿಯುಂ - ಕುನೆ್ಱಡುತ್ತ
ಾಯನೈ ್ಪೕಲ್ ಮಟು್ರ ಮಱೈಮಗುಡ ದೇಶಿಕನೇ
ತೂಯಮನತೊ್ತೕಕು ್ಕರ್ ನೀ ದೇವು Á Á 98 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ

ತೇವರೊಡು ಮುನಿವರ್ ತೇಶುಡೈಯ ೕಗಿಯರುಂ
ಮೇವಿ ಅಡಿಬರವುಂ ಮೆಯ್ತ ್ತವನೇ ಾವಿಮಲರ್

ಕ್ಕಣಾ್ಣರ್ ಮಯಕಿ್ಕಲ್ ಕಲಂ ಾ ವಗೈ ಅರು ಾಯ್
ಕಣಾ್ಣ ಾ ! ತೂಪು ್ಪಲ್ ಕನಿ Á Á 99 Á Á

ಕನಿ ಾಯ್ ಕ್ಕವಿ ಾದಿ ಶಿಂಗರ್ ಇ ಾ್ಪಕೊ್ಕೕರ್ರ್
ನುನಿ ಾರ್ ತಿಗಿರಿ ೕಲ್ ನೂಕ್ಕ ಪನಿ ೕಲ

ಕೂಱಾಯಿಟ್ರನೆ್ಱೕ ಕುಮದಿಗಳ್ ತಂ ಕೋದುಗಲಂ
ವೀಱುವುಡೈತೆ್ತೕ ವೇದಮುಡಿ Á Á 100 Á Á

ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕ ನೂಟ್ರಂ ಾದಿ ಮುಟಿ್ರಟು್ರ
ಶೀ ಾರ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೈ ಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ
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