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ಾಟು್ರಮುಱೈ
ಮಣ ಾಳ ಾಮುನಿಗ ಾಲ್ ನಿಯಮಿಕ್ಕಪೆ್ಪಟ್ರದು

ನನು್ಱನ್ ತಿರುವುಡೈ ೕಂ ಾನಿಲತಿ್ತಲ್ ಎವು ್ವಯಿಕು ್ಕರ್ಂ ⋆

ಒನು್ಱಂ ಕುಱೈಯಿಲೆ್ಲ ೖ ಓದಿನೋಂ - ಕುನ್ಱಂ
ಎಡು ಾ್ತನಡಿ ಶೇರಿ ಾ ಾನುಶನ್ ಾಳ್ ⋆

ಪಿಡಿ ಾ್ತರ್ ಪಿಡಿ ಾ್ತರೈ ಪ್ಪಟಿ್ರ ⋆
ಾೞಿ ತಿರುಕು ್ಕರುಗೂರ್ ಾೞಿ ತಿರುಮೞಿಶೈ ⋆
ಾೞಿ ತಿರುಮಲಿ್ಲ ವಳ ಾಡು - ಾೞಿ

ಚುೞಿಬೊಱಿತ್ತ ನೀರ್ ್ಪನಿ್ನ ತೆ್ತನ್ ಅರಂಗನ್ ತನೆ್ನ ೖ ⋆
ವೞಿಬಱಿತ್ತ ಾಳನ್ ವಲಿ

ತಿರು ಾಡು ಾೞಿ ತಿರು ್ಪರುನಲ್ ಾೞಿ ⋆

ತಿರು ಾಟು್ಟ ತೆ್ತನು್ಗರುಗೂರ್ ಾೞಿ - ತಿರು ಾಟು್ಟ
ಚಿ್ಚಟ್ಟತ್ತಮರ್ ಾೞಿ - ಾೞಿ ಶಡಗೋಬನ್ ⋆

ಇಟ್ಟ ತ್ತಮಿೞಾ್ಪ ್ಪವಿಶೈ

ಮಂಗೈ ನಗರ್ ಾೞಿ ವಣು್ಗಱೈಯಲೂರ್ ಾೞಿ ⋆

ಚೆಂಗೈ ಅರು ಾ್ಮರಿ ಶೀ ಾರ್ೞಿ - ಂಗು ಪುನಲ್
ಮಣಿ್ಣ ತು್ತಱೈ ಾೞಿ - ಾೞಿ ಪರ ಾಲನ್
ಏಣಿ್ಣಲ್ ತಮಿೞ್ ಾ್ಪವಿಶೈ

ಾೞಿಯರೋ ತೆನ್ ಕುರುಗೈ ಾೞಿಯರೋ ತೆನ್ ಪುದುವೈ ⋆
ಾೞಿಯರೋ ತೆನ್ ಕುಱೈಯಲ್ ಾನಗರಂ - ಾೞಿಯರೋ
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ಾಟು್ರಮುಱೈ

ತಕೊ್ಕೕರ್ ಪರವುಂ ತಡಂಜೂೞ್ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್ ⋆

ಮುಕೊ್ಕೕಲ್ ಪಿಡಿತ್ತಮುನಿ

ೞಿಯೈ ಕ್ಕಡಕು ್ಕಂ ಪೆರುಂ ಪುಗೞಾನ್ - ವಂಜ ಮುಕು ್ಕಱುಂ ಾಂ
ಕುೞಿಯೈ ಕ್ಕಡಕು ್ಕಂ ನಂಗೂರ ಾ್ತೞಾ್ವನ್ ಶರಣ್ ಕೂಡಿಯಬಿನ್ ⋆

ಪೞಿಯೈ ಕ್ಕಡತು್ತಂ ಇ ಾ ಾನುಶನ್ ಪುಗೞ್ ಾಡಿಯ ಾ್ಲ
ವೞಿಯೈ ಕ್ಕಡತ್ತಲ್ - ಎನಕಿ್ಕನಿ ಾದುಂ ವರುತ್ತಂ ಅನೆ್ಱೕ

ನೆಂಜತಿ್ತರುಂದು ನಿರಂದರ ಾಗ ನಿರಯತು್ತಯು ್ಕ ್ಕಂ ⋆

ವಂಜ ಕು ್ಕಱುಂಬಿನ್ ವಗೈಯಱುತೆ್ತೕನ್ - ಾಯ ಾದಿಯರ್ ಾಂ
ಅಂಜ ಪಿ್ಪಱಂದವನ್ ಶೀ ಾದವನಡಿ ಕ್ಕನು್ಬ ಶೆಯು್ಯಂ ⋆

ತಂಜತೊ್ತರುವನ್ ಶರಣಾಂಬುಯಮೆನ್ ತಲೈ ಕ ್ಕಣಿಂದೇ

ಊೞಿದೊಱು ಮೂೞಿದೊಱು ಮುಲಗಮುಯ್ಯ
ಉಂಬಗರ್ಳುಂ ಕೇಟು್ಟಯ್ಯ - ಅನಿ್ಬ ಾಲೇ
ಾೞಿಯೆನುಂ ಪೂದಂಬೇಯ್ ಯೆ್ಗ ೖ ಾಱನ್
ಮೞಿಶೈಯಗೋರ್ನ್ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿ ಾನ್ ಮಂಗೈ ವೇಂದನ್ ⋆

ಕೋೞಿಯಗೋರ್ನ್ ತೊಂಡದುರ್ಗಳ್ ಾಣನ್ ಕೋದೈ
ಕುಲಮುನಿವನ್ ಕೂಱಿಯ ನೂಲೋದಿ - ವೀದಿ
ಾೞಿಯೆನ ವರುಂದಿರಳೈ ಾೞು್ತ ್ತ ಾರ್ ತಂ
ಮಲರಡಿ ಎನೆ್ಶನಿ್ನಕು ್ಕ ಮಲನ್ದರ್ ಪೂವೇ

ಮಣ ಾಳ ಾಮುನಿಗಳ್ ಾೞಿತಿ್ತರು ಾಮಂ
ಇಪು ್ಪವಿಯಿಲ್ ಅರಂಗೇಶಕು ್ಕರ್ ಈಡಳಿ ಾ್ತನ್ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಎೞಿಲ್ ತಿರು ಾ ್ಮೞಿ ಪಿ್ಪಳೆ್ಳ ೖ ಇಣೈ ಅಡಿ ೕನ್ ಾೞಿಯೇ ⋆

ಐಪ್ಪಶಿಯಿಲ್ ತಿರುಮೂಲತ್ತವದರಿ ಾ್ತನ್ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಅರವರಶ ಪೆ್ಪರುಂ ೕದಿ ಅನಂದನ್ ಎನು್ಱಂ ಾೞಿಯೇ ⋆

ಎಪು ್ಪವಿಯುಂ ಶಿ್ರೕಶೈಲಂ ಏತ್ತ ವಂದೋನ್ ಾೞಿಯೇ ⋆
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ಾಟು್ರಮುಱೈ

ಏ ಾರುಂ ಎದಿ ಾಶರ್ ಎನ ಉದಿ ಾ್ತನ್ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಮುಪು ್ಪರಿ ನೂಲ್ ಮಣಿವಡಮುಂ ಮುಕೊ್ಕೕಲ್ ತರಿ ಾ್ತನ್ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಮೂದರಿಯ ಮಣ ಾಳ ಾಮುನಿವನ್ ಾೞಿಯೇ

ಶಿಟ್ರಂ ಶಿಱು ಾಲೇ ವಂದುನೆ್ನ ೖ ಚೆ್ಚೕವಿತು್ತ ⋆ ಉನ್
ಟಾ್ರಮರೈ ಅಡಿಯೇ ೕಟು್ರಂ ರುಳ್ ಕೇ ಾಯ್ ⋆

ಪೆಟ್ರಂ ಮೇಯು್ತ ್ತಣು್ಣಂ ಕುಲತಿ್ತಲ್ ಪಿಱಂದು ⋆ ನೀ
ಕುಟೆ್ರೕವಲ್ ಎಂಗಳೈ ಕೊ್ಕ ಾ್ಳಮಲ್ ೕ ಾದು ⋆

ಇಟೆ್ರ ೖ ಪ್ಪಱೈ ಕೊ ಾ್ವನ್ ಅನು್ಱ ಾಣ್ ಗೋವಿಂ ಾ ! ⋆
ಎಟೆ್ರ ೖಕು ್ಕಂ ಏೞೇೞ್ ಪಿಱವಿಕು ್ಕಂ ⋆ ಉನ್ಱನೊ್ನೕ -

ಡುಟೊ್ರೕಮೇ ಾ ೕಂ ಉನಕೆ್ಕೕ ಾಂ ಆಟೆ್ಚ ್ವೕಂ ⋆

ಮಟೆ್ರ ೖ ನಂ ಾಮಂಗಳ್ ಾಟೆ್ರೕಲೋರ್ ಎಂ ಾ ಾಯ್

ವಂಗ ಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೈಂದ ಾದವನೈ ಕೆ ್ಕೕಶವನೈ ⋆
ತಿಂಗಳ್ ತಿರುಮುಗತು್ತ ಚೆ್ಚೕಯಿೞೈ ಾರ್ ಶೆನಿ್ಱಱೈಂಜಿ ⋆

ಅಂಗ ಪ್ಪಱೈ ಕೊಂಡ ಾಟೆ್ರ ೖ ⋆ ಅಣಿ ಪುದುವೈ
ಪೆ್ಪ ೖಂಗಮಲ ತ್ತಣ್ ತೆರಿಯಲ್ ಪಟ್ಟಬಿರ್ ಾನ್ ಕೋದೈ ಶೊನ್ನ ⋆

ಶಂಗ ತ್ತಮಿೞಾ್ಮಲೈ ಮುಪ್ಪದುಂ ತ ಾ್ಪಮೇ ⋆
ಇಂಗಿಪ್ಪರಿಶುರೈ ಾ್ಪರ್ ಈರಿರಂಡು ಾಲ್ ವರೈ ತೊ್ತೕಳ್ ⋆

ಶೆಂಗಣ್ ತಿರುಮುಗತು್ತ ಚೆ್ಚಲ್ವ ತಿ್ತರು ಾ ಾಲ್ ⋆

ಎಂಗುಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆಟಿ್ರನು್ಬಱುವರ್ ಎಂ ಾ ಾಯ್

ಪ ಾ್ಲಂಡು ಪ ಾ್ಲಂಡು ಪ ಾ್ಲಯಿರ ಾ್ತಂಡು ⋆
ಪಲ ಕೋಡಿ ನೂಱಾಯಿರಂ ⋆

ಮ ಾ್ಲಂಡ ತಿಣೊ್ತೕಳ್ ಮಣಿವಣಾ್ಣ ! ⋆
ಉನ್ ಶೇವಡಿ ಶೆವಿ್ವ ತಿರು ಾ ್ಕಪು ್ಪ
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ಾಟು್ರಮುಱೈ

ಅಡಿ ೕ ೕಡುಂ ನಿನೊ್ನೕಡುಂ ⋆

ಪಿರಿವಿನಿ್ಱ ಆಯಿರಂ ಪ ಾ್ಲಂಡು ⋆
ವಡಿ ಾಯ್ ನಿನ್ವಲ ಾಬಿರ್ನಿಲ್ ⋆

ಾೞಿ್ಗನ್ಱ ಮಂಗೈಯುಂ ಪ ಾ್ಲಂಡು ⋆
ವಡಿ ಾರ್ ಶೋದಿ ವಲತು್ತಱೈಯುಂ ⋆

ಶುಡ ಾೞಿಯುಂ ಪ ಾ್ಲಂಡು ⋆
ಪಡೈ ೕರ್ ಪುಕು ್ಕ ಮುೞಂಗುಂ ⋆

ಅ ಾ್ಪಂಚಜನಿ್ನಯಮುಂ ಪ ಾ್ಲಂಡೇ

ಸವರ್ದೇಶದ ಾ ಾಲೇಷ್ವ ಾ್ಯಹತಪ ಾಕ್ರ ಾ Á
ಾ ಾನುಜಾಯರ್ದಿ ಾ್ಯ ಾ ವಧರ್ ಾಮಭಿವಧರ್ ಾಂ Á Á
ಾ ಾನುಜಾಯರ್ದಿ ಾ್ಯ ಾ ಪ್ರತಿ ಾಸರಮುಜ್ಜ ್ವ ಾ Á
ದಿಗಂತ ಾ್ಯಪಿನೀ ಭೂ ಾ ಾ್ಸ ಹಿ ಲೋಕಹಿತೈಷಿಣೀ Á Á
ಶಿ್ರೕಮನ್ ಶಿ್ರೕರಂಗಶಿ್ರಯಮನುಪದ್ರ ಾಮನುದಿನಂ ಸಂವಧರ್ಯ Á
ಶಿ್ರೕಮನ್ ಶಿ್ರೕರಂಗಶಿ್ರಯಮನುಪದ್ರ ಾಮನುದಿನಂ ಸಂವಧರ್ಯ Á Á
ನಮಃ ಶಿ್ರೕಶೈಲ ಾ ಾಯ ಕುಂತೀನಗರ ಜನ್ಮನೇ Á
ಪ್ರ ಾದಲಬ್ಧ ಪರಮ ಾ್ರಪ್ಯ ಕೈಂಕಯರ್ ಾಲಿನೇ Á Á
ಶಿ್ರೕಶೈಲೇಶ ದ ಾ ಾತ್ರಂ ಧೀಭ ಾದಿ ಗುಣಾಣರ್ವಂ Á
ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯ ಜಾ ಾತರಂ ಮುನಿಂ Á Á
ಾೞಿ ತಿರು ಾ ್ಮೞಿಪಿ್ಪಳೆ್ಳ ೖ ಾದಗ ಾಲ್
ಾೞುಂ ⋆ ಮಣ ಾಳ ಾಮುನಿವನ್ - ಾೞಿಯವನ್ ⋆

ಾಱನ್ ತಿರು ಾ ್ಮೞಿ ್ಪರುಳೈ ⋆ ಾನಿಲತೊ್ತರ್
ತೇಱುಂ ಪಡಿಯುರೈಕು ್ಕಂ ಶೀರ್
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ಾಟು್ರಮುಱೈ

ಶೆಯ್ಯ ಾಮರೈ ಾ್ತಳಿಣೈ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಶೇಲೈ ಾೞಿ ತಿರು ಾಬಿ ಾೞಿಯೇ ⋆

ತುಯ್ಯ ಾಬುರ್ಂ ಪುರಿನೂಲುಂ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಶುಂದರ ತಿ್ತರುತೊ್ತೕಳಿಣೈ ಾೞಿಯೇ ⋆

ಕೈಯುಮೇಂದಿಯ ಮುಕೊ್ಕೕಲುಂ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಕರುಣೈ ಂಗಿಯ ಕಣಿ್ಣಣೈ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಯಿ್ಯ ಾದ ಮಣ ಾಳ ಾಮುನಿ ⋆

ಪುಂದಿ ಾೞಿ ಪುಗೞ್ ಾೞಿ ಾೞಿಯೇ

ಅಡಿ ಾಗರ್ಳ್ ಾೞ ಅರಂಗನಗರ್ ಾೞ ⋆

ಶಡಗೋಪನ್ ತಂಡಮಿೞ್ ನೂಲ್ ಾೞ ⋆ - ಕಡಲ್ ಶೂೞ್ನ ್ದ
ಮನು್ನಲಗಂ ಾೞ ⋆ ಮಣ ಾಳ ಾಮುನಿಯೇ !
ಇನು್ನ ರು ನೂಟಾ್ರಂಡಿರುಂ

ಕೋದೈ ಪಿಱಂದ ಊರ್ ಗೋವಿಂದನ್ ಾೞುಮೂರ್ ⋆

ಶೋದಿ ಮಣಿ ಾಡಂ ತೋನು್ಱಂ ಊರ್ ⋆ - ನೀದಿ ಾಲ್
ನಲ್ಲ ಪತ್ತರ್ ಾೞುಂ ಊರ್ ⋆ ಾನ್ಮಱೈಗಳ್ ಓದುಮೂರ್ ⋆

ವಿಲಿ್ಲಪುತು್ತರ್ ವೇದ ಕೊ್ಕೕನೂರ್ ⋆

ಾತಗಂಗಳ್ ತೀಕು ್ಕರ್ಂ ಪರಮನ್ ಅಡಿ ಾಟು್ಟಂ ⋆

ವೇದಂ ಅನೈತು್ತಕು ್ಕಂ ವಿ ಾ್ತಗುಂ ⋆ ಕೋದೈ ತಮಿೞ್
ಐಯೈಂದುಂ ಐಂದುಂ ಅಱಿ ಾದ ಾನಿಡರೈ ⋆
ವೈಯಂ ಶುಮಪ್ಪದುಂ ವಂಬು

ತಿರು ಾಡಿ ಪೂ್ಪರತು್ತ ಜಗತು್ತದಿ ಾ್ತಳ್ ಾೞಿಯೇ ⋆
ತಿರು ಾ್ಪವೈ ಮುಪ್ಪದುಂ ಶೆಪಿ್ಪ ಾಳ್ ಾೞಿಯೇ ⋆

ಪೆರಿ ಾೞಾ್ವರ್ ಪೆಟೆ್ರಡುತ್ತ ಪೆಣ್ ಪಿಳೆ್ಳ ೖ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಪೆರುಂಬೂದೂರ್ ಾಮುನಿಕು ್ಕ ಪಿ್ಪ ಾ್ನ ಾಳ್ ಾೞಿಯೇ ⋆

ಒರು ನೂಟು್ರ ಾಱ್ಬತು್ತ ಮೂನು್ಱರೈ ಾ್ತಳ್ ಾೞಿಯೇ ⋆
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ಾಟು್ರಮುಱೈ

ಉಯರ್ ಅರಂಗಱೆ್ಕೕ ಕಣಿ್ಣ ಉಗಂದಳಿ ಾ್ತಳ್ ಾೞಿಯೇ ⋆
ಮರು ಾರುಂ ತಿರುಮಲಿ್ಲ ವಳ ಾಡಿ ಾೞಿಯೇ ⋆
ವಣ್ ಪುದುವೈ ನಗರ್ ಕೊ್ಕೕದೈ ಮಲರ್ ಪ್ಪದಂಗಳ್ ಾೞಿಯೇ

ಾಟು್ರಮುಱೈ ಮುಟಿ್ರಟು್ರ
ಶೀ ಾರ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೈ ಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ
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