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ಪೂವಿನ್ಮನು್ನ ಮಂಗೈ ಾಳ್ ರುಂದು ಾಬರ್ ಾರ್ ಪುಗೞ್

ಾವುಂ ಅಂಗಂ ವೇದ ಾನು್ಗ ಾಡು ಾಱ ಾಗಮ
ಮೇವಿ ೕಂಗು ಾಚಿ್ಚಯಂ ವಿದಿತ್ತ ೕಗಿ ಾಮಮೇ

ಾವಿಲಂಗು ತೂಪು ್ಪಲಯ್ಯರ್ ಾದನಣು್ಣ ನೆಂಜಮೇ Á Á 1 Á Á
ಮೂನು್ಱ ಾನೊ್ಗಡೇೞುಮೂನು್ಱ ಾಲುಮೂನು್ಱ ಮೂನು್ಱ ಾಯ್
ತೊ್ತೕನು್ಱ ಾಗ ಾಲಿ ಾಯ ತೂಯ ತತು್ತವತೆಯುಂ
ಾನಿ್ಱ ತಂದ ಪೇಱುಡನ್ ನವಿನ್ಱ ಾರ ನಿ್ಱ ಾನ್
ಮೂನಿ್ಱಲುಳ್ಳ ಯ್ತ ್ತರುಳ್ ಮುಯನ್ಱ ದೇಶಿಕೇಶನೇ Á Á 2 Á Á

ಮುತ್ತರ್ ಪತ್ತರ್ ಕೀತಿ್ತರ್ಯಕಿ್ಕರ್ ತತಿ್ತಲುಟ್ರ ಾರಣನ್
ಶಿತ್ತ ಮುಟ್ರ ಪೇಱುಶೇದರ್ಲ್ ಾವಮೇ ತಿಗೞ್ನ ್ದವರ್

ವಿತಿ್ತ ಾಱು ಪೆಟು್ರ ವಂದು ವೇಂದಮೈರ್ಂದರ್ ನೀದಿಯೇ
ಶುತ್ತಗಂ ಲ್ ಾಲ್ ಅರುಳ್ ಶುರಕು ್ಕ ವೇದ ಸೂರಿಯೇ Á Á 3 Á Á

ಅ ಾರ ಪುದ್ದ ಶಂಕ ಾದಿ ಅಱ್ಪ ಾರಂ ಇಮೆ್ಮ ೖಯುಂ
ಕು ಾರ ಾಞ್ ಶುವಕ್ಕರ್ ಾಯ ಕೋದಿಲ್ ಾನು ರೀಯಮುಂ

ವಿ ಾರಮಟು್ರ ವಿಟು್ಟಯನು್ದರ್ ವೇದ ೌಳಿ ತನು್ನಡನ್
ಶು ಾರಮೂನೆ್ಱ ೖ ಉಳಿ್ಳ ನಿನ್ಱರುಳ್ ಶೆಯ್ ತೂಯ ದೇಶಿ ಾ Á Á 4 Á Á

ತಿಱಂಗೊಳೂ್ಮಲ ಾಯ ೕರ್ ಎೞುತಿ್ತಲುಟ್ರ ಶೇಡ ಾಯ್
ಮಱನ್ ತಿಗೞ್ನ ್ದ ವಂಜ ಾಟಿ್ರ ರಂಡಿ ಾ್ವಯ್ ವಿದೇಯ ಾಯ್

ಶಿಱಂದವಂಜಿಲ್ ಈಶನಿಲ್ ತಿಗೞಿ್ನ ್ದರುಂದ ತಂಗ ಾ
ಮಱಂದಿ ಾಮಲ್ ಈದರುಳ್ ಮಱೈಕ್ಕ ಮೈಂದ ಸೂರಿಯೇ Á Á 5 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕನ್ ಚಂದವಿರುತ್ತಂ

ಪಡೈತ್ತಮೈಕು ್ಕ ಾರಣನ್ ಪದತಿ್ತಲುಟ್ರ ಶೀವಗರ್ಳ್
ಕಿಡೈಪ್ಪ ಾನ ನಿ ಾಶ ಪತಿ್ತ ಕೀೞೆ್ಮ ೖ ೕಕು ್ಕ ನನ್ ಪದಂ

ಮಿಡೈಯ ಾಂ ವಿರೋದಿಯುಟ್ರ ಮೇಲಱಿಂದು ಾನ್ಬದೈ -
ತ್ತಡೈಕ ್ಕಲಂ ಕೊಳ್ ಎನೆ್ನ ೖ ಎನು್ಱಂ ಆಗ ಾಂತ ದೇಶಿ ಾ Á Á 6 Á Á

ಶಯಂಗೊಳ್ ಪತ್ತರ್ ಾದಮೆಯ್ದ ಮುತ್ತಶುರ್ತ್ತರ್ ನಿತಿ್ತಯರ್
ವಿಯಂಗೊಣಾ್ಮಯ ವೀವಿ ಾ್ವನಂ ಎನು್ಱಮೇವು ಾಲಮುಂ

ಪಯಂಗೊಡನ್ನ ತೀನ ಾಯ ಪಂಜಮುತಿ್ತ ಾದವನ್
ಅಯಂಗೊಳ್ ಞಾನ ನನ್ನರುಳ್ ನಯಂದು ದೇಶಿ ಕೇಶನೇ Á Á 7 Á Á

ಆಯಿರಂಗೊಳ್ ಕೋಡಿಯೂೞಿ ಆನು್ದರ್ ೕಟಿ್ರ ಉಯ್ಂದವನ್
ಾಯ ಬೂವನೇಟಿ್ರ ತೋನಿ್ಱ ಾರ್ ತವತ್ತ ಶಂಗರನ್

ತೂಯ ಾ ನಿನೈತ್ತ ತೇವು ಶೊಲಿ್ಲನ್ ಞಾನ ಶೀಬತಿ
ಾ್ಕಯ ಾವುರ್ಣತಿ್ತರ್ ಶೇತ್ತರ್ನಂತ ಸೂರಿ ಮೈಂದನೇ Á Á 8 Á Á

ಎಟಿ್ಟನು್ಮನ್ ಪದತಿ್ತನ್ ಮೂನೆ್ಱೞುತಿ್ತ ಾಲ್ ಎನಕೆ್ಕನುಂ
ಕಟು್ಟಮಟ್ರ ವಕೆ್ಕರ್ನುಂ ಕಲಂ ಕುಡಂಬಿ ಾನ್ ಎನುಂ

ತೊಟ್ಟಮೇಲ್ ಪದಂಗ ಾಲ್ ಉ ಾಯಮುತಿ್ತ ತೊಲೆ್ಲ ೖ ಶೇರ್
ವಿಟ್ಟ ಾನ್ ಎನಕೆ್ಕನುಂ ಮದಿಪ್ಪರುಂ ವಿರತಿ್ತ ಾ Á Á 9 Á Á

ಪತಿ್ತ ಾನಿ್ನ ಾಶಮುಂ ಪಱಂದುಗಕ್ಕ ಾನಿಡರ್ -
ಕು ್ಕತಿ್ತ ಾನ್ ಕುರುಕ ್ಕ ಾಲ್ ಉಗಂದ ನಿಟೆ್ಟ ೖ ಉಯ್ಂದಿಡಂ

ವಿತ್ತಮುತಿ್ತ ಒತ್ತ ತೀಂಗು ವೇಱು ಾಡು ಶೇರುಮೇ
ಇತೆ ಾನ್ ಅಱಿಂದುಗಕ್ಕ ವಂದು ಾರ್ ಎಂ ಈಶನೇ Á Á 10 Á Á

ಞಾನ ಾಱು ಪೇಱುಞಾನ ನಲ್ಲದೆಯ್ವ ಾಗ ಾಯ್
ಞಾನ ೕಗ ತ್ತ ಪತಿ್ತ ಾನ ೕಗ ಮೂನಿ್ಱ ಾಲ್
ಾನಮೆಯು್ದ ಾಮಿರ್ಗುನಿ್ನ ಾಸ ೕಗ ಮೂನಿ್ಱ ಾಲ್
ಾನದಿನಿ್ಱ ನಿನ್ನ ಾದ ನಣು್ಣಂ ಎಂಗಳ್ ಾದನೇ Á Á 11 Á Á
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ಪತಿ್ತಶಕಿ್ತ ಅತ್ತನ್ ಞಾನ ಮಟ್ರ ಪಟು್ರ ನೂಟ್ರಗೈ
ಒತಿ್ತ ಾಂ ವಿಳಂಬಮುಟ್ರ ವೇಟ್ರಲ್ ಎನ್ನ ಾನಿ್ಗ ಾಲ್

ಒತ್ತ ಾಲು ಮೂನಿ್ಱ ಾಲ್ ಇರಂಡಿಲ್ ಆಱು ಾನು್ಗ ಾಯ್
ಪ್ಪತೊ್ತಡಂಜು ತಕ್ಕವೈಕು ್ಕ ಾಯನಿನ್ನ ಪತಿ್ತಯೇ Á Á 12 Á Á

ಅಯ್ಯ ಾಲಿ ಾನುಂ ಕೂಡಿ ವಿನಿ್ನನೈತ್ತ ತನಿ್ಱಯುಂ
ಯ್ಯನ್ ಮಂದ ಶೆಯೆ್ಗ ೖ ೕಯ್ ಪು ್ಪರಿಂದು ವೇಱಿ ಾಮೈ ಾಲ್

ಐಯಮಟು್ರಳಂದೆಳಿಂದು ಾಱು ಾಯ ಾಯ್ ನಿನೈ
ಕೊಯು್ಯಂ ಅಂಗಂ ಅಂಜು ಕೂಱು ನಿನ್ನ ಾದಂ ಎಯ್ದವೇ Á Á 13 Á Á
ಾನುಂ ಎನ್ನ ಾಂ ಅನೈತು್ತ ಾದ ಶೀಬತಿಕಿ್ಕ ಾಂ
ಾನು ಾಯ ಾಂ ಪರಂಗಳ್ ವಲ್ಲವನ್ ತವನಿ್ಱಱ

ಾ್ತನ ಪೇಱುಂ ಅಪ್ಪಡಿಕಿ್ಕ ತೆನು್ಱ ತಂದದುನ್ಱಗೈ
ಾನ್ ಪಿಱಂ ಅಡೈಕ ್ಕಲಂ ಕೊಳ್ ಆಗ ಾಂದ ದೇಶಿ ಾ Á Á 14 Á Á

ವಲ್ಲ ಞಾನ ಮುತಿ್ತ ಉಟ್ರ ವನ್ ಪರಂಗೊಳ್ ಾದವನ್
ಶೊಲ್ಲಱಿಂದುಳಂದೆಳಿಂದು ಶುಟು್ರ ೕರ್ ಪರಂದುಱನ್

ತೊಲೆ್ಲ ೖ ಾಲ್ ಉಗಪು ್ಪಡನಿ್ನನ್ ಶೆಯೆ್ಗ ೖ ೕರ್ ಮನಂಗ ಾ
ತೊಲೆ್ಲ ೖ ವೇದ ೌಳಿಸೂರಿ ಾನ ತೂಯ ದೇವನೇ Á Á 15 Á Á

ಮುಕಿ್ಕಯಂಗೊಣ್ ಮಂದಿರಂಗಳ್ ಮೂನಿ್ಱನುಳ್ಳಂ ಎಯು್ದ ಾರ್
ತಕ್ಕ ತನೆ್ಮ ೖ ಾನ ಾವುರ್ ಪೇಱುಶಿನ್ನ ಾ ಱೈ

ತುಕ ್ಕಮುಟ್ರ ವಚ್ಚಮಿನೆ್ಮ ೖ ತೋಟ್ರಮುಳ್ಳ ಶಿಂದೈಯಿನ್
ಮಿಕು ್ಕ ಾಗ ಾಂದ ಸೂರಿ ಾದಬಕಿ್ತ ಮೇಲೈಯೇ Á Á 16 Á Á
ಾಲಂ ಒನು್ಱ ಮೀದಿ ಾದುಗಂದು ಶೆಯು್ದ ಾದ ಾಯ್
ಾಲಿಗೈನ್ ದರುಚೆ್ಚ ೖ ೕಟಿ್ರ ನೋಕು ್ಕ ನಂಗುರುಕ ್ಕಳಿನ್

ಾಲಿಲಂಗಿದಂಜಿ ಾಯ ಾಯ್ಂದ ಮೂನು್ಱ ಾವರ್ ಾ
ವೇಲೈ ವಣ್ಣರ್ ಉಳ್ಳ ಾಯ್ಂದ ವೇಂಗಡೇಶ ಸೂರಿಯೇ Á Á 17 Á Á
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ಆಗ ಾಂದ ದೇಶಿಗಕ್ಕರ್ಮೈಂದ ತೊಂಡರ್ ತೊಂಡ ಾಯ್
ಆಗ(ಗು)ಮತೆ ನೀಂಗಿ ಮಟೆ್ರ ೖ ನೀಂಗುಂ ಇಂಗುಂ ಆವದೋಂ

ಆಗಮುಟು್ರಯತು್ತರ್ಂ ಅಪ್ಪ ತ ್ಪರುಟ್ಕಳ್ ಈದಿಱೇ
ೕಗ ೕಡು ತನೆ್ಮ ೖ ಮುತಿ್ತ ಪುಱಪ್ಪಯನ್ಗಳ್ ವೇಂಡಿಲೇನ್ Á Á 18 Á Á

ಾಶಿಯತಿ್ತಲ್ ಓದರ್ಲುಂ ಪದಿನ್ಮರ್ ಾಡಲ್ ಶಿಂದೈ ಾಂ
ಾಶಿಯಿನಿ್ಱ ನನ್ಬದಿಕು ್ಕಗಂದ ವಲ್ಲ ತೇವೈ ಾಯ್

ಾಶಱೈಂದು ಮೂನು್ಱ ಪತೆ್ತೞುತಿ್ತಲ್ ಾಯ್ಂದ ನಿಟೆ್ಟ ೖ ಾ
ಆಶೈಯಟ್ರ ತೊಂಡರ್ ತೊಂಡು ಾಂಬಡಿಕು ್ಕ ನೀಯರುಳ್ Á Á 19 Á Á

ವೇದ ೌಲಿ ದೇಶಿಗಕು ್ಕರ್ ವೀವಿಲ್ ತೊಂಡ ಾನ ಾಂ
ೕದಲನ್ದರ್ ಪೂವಿನ್ಮಂಗೈ ಮನು್ನ ಾದನ್ ಪುಂದಯೈಕು ್ಕ

ಆದರಂಗೊಳ್ ಾತಿ್ತರಂಗ ಾಯ ಾವಮುಟ್ರಲುಂ
ಏದು ೕಡು ಾಶಂ ಎಯಿ್ದ ಈನ ನು್ಱಂ ಇನಿ್ಱಯೇ Á Á 20 Á Á
ನ್ನರಂಗರ್ ಾಮುಗಂದ ಪುಣಿ್ಣಯಂಗಳ್ ತೊಂಡರ್ ಶೇರ್
ನನ್ನಲಂಗೊಳ್ ದೇಶಮೇ ನಯಂದು ಾಮಿರುಕ್ಕವುಂ

ನಿನ್ನ ಾದಂ ಒನಿ್ಱ ಶಿಂದೈ ನೀಡು ನಿಱು ್ಕಂ ಇನ್ಬಮರ್
ಮಿನ್ನ ಪೇಱೆನಕ್ಕರುಳ್ ಶಿಱಕ್ಕ ಎಂಗಳ್ ಾದನೇ Á Á 21 Á Á

ತೇವುಮಟಿ್ರ ಾದು ನಿನು್ಱ ಶೇನಿರ್ಮಿತ್ತಂ ಒನಿ್ಱ ಾಲ್
ತೇವರ್ ತೆನ್ನರ್ ಪೂವ ೌಲಿ ಉನ್ ನಿನೈಂದ ೕದು ಾ
ಾವುಡನ್ ಪುಲನ್ ಮನಂ ಮರುತ್ತರುಕ ್ಕಳೈಂದುಡನ್
ತೇವುಣತ್ತರ್ ಮತಿ್ತಮತೆ ಾಡಿಶೇರ್ ಎಂ ಈಶನೇ Á Á 22 Á Á

ಅಂಗಿಬೂವರ್ ತೆನ್ನರ್ ತೇವರ್ ನಱ್ಪಗಱ್ಕಳ್ ಆಂಡುಡನ್
ತಂಗು ಾಯು ಾನು ತಿಂಗಳ್ ಶೇಮಿರ್ನುಂ ಶಲೇಶನುಂ
ಂಗುಂ ಇಂದಿರನ್ ವಿರಿಂಜನ್ ಅನು್ಱ ೕಯ್ ನಡತ್ತವೇ
ಇಂಗಿರುಂದು ಮೀದು ಾಯೈ ಈಱು ಾವೆಂ ಈಶನೇ Á Á 23 Á Á

www.prapatti.com 4 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi
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ಅನೈತ್ತವಕು ್ಕರ್ಂ ಈದುಶೇರುಂ ಅನು್ಱ ಾದವನ್ಱನೈ
ತಿ್ತನೈಕೊ್ಕಳ್ ೕದಿಲುಂ ವಿ ಾದು ತೇನು್ದರ್ಮೀಟಿ್ಚ ಇನಿ್ಱಯೇ

ನಿನೈತ್ತ ತೇನ್ ವಯಂಗು ಶೆಯ್ಯ ನೀ ಉಗಂದು ನನ್ಱರುಳ್
ವಿನೈಕೊ್ಕಳ್ ಎಣಿ್ಣಲ್ ಈವಡತ್ತರ್ ವೇಂಗಡೇಶ ಸೂರಿಯೇ Á Á 24 Á Á

ಞಾನ ಶತಿ್ತ ಶೇದರ್ಯೈಕು ್ಕ ನಱು ್ಕಱಿಕ್ಕಣ್ ಾತ್ತರ್ರುಳ್
ಆನ ಮಿತ್ತನೈತ್ತ ಶೀವರ್ ಮೇಲಿಲ್ ಉಟ್ರ ಾದ ಾರ್
ಾನಿಲಂಗುಂ ಒತ್ತ ಾದುಡನ್ ಕೊಳ್ ಶಿತ್ತ ವೇದುವೇ
ಾನಱಿಂದ ತುಯ್ಯ ನಿನ್ಱರುಳ್ ಕೊಳ್ ವೇಂಗಡೇಶನೇ Á Á 25 Á Á

ಆದಿ ಾದಿ ಐಂದಿನೋದರ್ಲ್ ವೇಱಿ ಾಮೈ ಆಕ್ಕಡಿಲ್
ಆದರಂಗೊಳ್ ಾಲ್ ಪದತ್ತರುಂ ಪರಂಗಳ್ ವೈಕ ್ಕ ಾಂ

ಓದುಂ ಅಂಗಮೈಯ್ಂದಿನೋಡು ಮುತಿ್ತಯೇದು ಎನೆ್ಗ ೖಯುಂ
ಕೋದಿಲ್ ಾಲ ಮೈಂದುಳ್ ಶೆಯೆ್ಗ ೖ ಕೂಱವುಂ ಪರಿಂದರುಳ್ Á Á 26 Á Á
ಾದಮೀನ್ಱ ಾದಿ ಾಲುಂ ಉಟ್ರ ಶೆಯೆ್ಗ ೖ ಾಲ್ ಪಣಿನ್ -
ತೇದಮಿನಿ್ಱ ಏತು್ತಂ ಎಂದೈ ತೇವರ್ ತೂಯ ತೊಂಡರೇ
ೕದಿಲೊತ್ತ ಶೀಲ ಾನು್ದರ್ ತ್ತ ನೊ್ನಡೊಪ್ಪರೇ
ಈದಿಲ್ ಎನೆ್ನ ೖ ಾಟು್ಟ ವೇದ ೌಲಿಯೇತು್ತ ಸೂರಿಯೇ Á Á 27 Á Á

ಉಣೆ್ಮ ೖ ಶೊಲು್ಲ ಾಗ ಾಂದ ೕದು ಶೀಲ ಮುಟ್ರವರ್
ವಣೆ್ಮ ೖ ಎಣಿ್ಣನ್ ಮೀದಿಯನ್ಱ ಶಂದ ಾದಲ್ ತೀದಿ ಾ

ತ್ತಣೆ್ಮ ೖ ಉಟ್ರ ಸೂರಿ ನೇರಿಲ್ ಾದರ್ ಾದ ಪಂಗಯಂ
ಕಣ್ಮನಂಗಳ್ ಪಟ್ರಲ್ ಇಂಗು ಾಮರ್ಱೈಕು ್ಕ ಾದನೇ Á Á 28 Á Á

ವಿತಿ್ತ ಾವಲ್ ಈಶನ್ ಾಯೈ ವೇಱು ಞಾನಂ ಆಕಿ್ಕ ಾನ್
ಪುತಿ್ತ ೕಡೆನಕ್ಕಱಾದ ೕದಮೆಯಿ್ದ ಪತ್ತರ್ ಾನ್

ಪತ್ತ ಾಯ್ ಚ್ಚರಣ್ ಪಡೈತು್ತ ನಣ್ಣ ಾರಣನ್ ಪದಂ
ಮುತಿ್ತ ಾವ ಾದಿ ಾಂ ಒೞಿಕ್ಕಮೈಂದ ಸೂರಿಯೇ Á Á 29 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕನ್ ಚಂದವಿರುತ್ತಂ

ಗುಣಂ ಕೊಡುತ್ತವಂಗೆಡುತು್ತ ಕೋದು ಕೇಟು್ಟಣತಿ್ತರ್ಯುಂ
ವಣಂಗಿ ಾಂ ವಣಂಗಿ ನಿನ್ಱ ಶೀರ್ ಮಿಗುಂದ ಾರಣನ್

ಕುಣಂಜರಣ್ ಶರಣ್ ಪುಗುಂದು ಕೋದಿಲ್ ಶೀರ್ ಪರನ್ ಪದಂ
ಮಣಂಗೊಡೇವೈ ಏಯ ಾ ಮಗಿೞ್ನ ್ದರುಳ್ ಕೊಳ್ ಈಶನೇ Á Á 30 Á Á

ಕುಱಿಕೊ್ಕಳ್ ಞಾನಂ ಉಟಿ್ರಗೞು್ನ ್ದ ಕೋದಿಲ್ ಪೇಱು ಾಱು ಾಂ
ವೆಱಿಕೊ್ಕಳ್ ೕದ ಾದು ಶೇನ್ದರ್ ವೀವಿಲ್ ತನ್ ಶರಣ್ ಪುಗ

ಕು ್ಕಱಿಕ್ಕಳೇಂದಿ ನಂ ವಿನೈಗಳ್ ಪತಿ್ತಶೇಮಂ ಏತಿ್ತ ಾರ್
ಕುಱಿಕೊ್ಕಳ್ ವೇದ ೌಲಿ ತೇವಿಱ್ ಕೋಯು್ವ ಾ ಉಣತಿ್ತರ್ಯೇ Á Á 31 Á Á

ನಂ ಕಿ ಾಂಬಿ ಅಪು ್ಪ ಾರ್ ನವಿನ್ಱ ಞಾನ ದೀಪ ಾ
ಱಂಗಮೈಂದುಳ್ ಆಱು ತಂದ ಾಗ ಾಂದ ದೇಶಿ ಾ

ಎಂಗುಂ ಉನ್ ದಯೈಕು ್ಕ ಾನಿನೈತ್ತ ಾತಿ್ತರಂಗಿ ಾ
ಇಂಗು ಾನುರೈತು್ತ ಾೞ್ವನ್ ಎನು್ಱ ಕು ್ಕ ಮೀದೈಯೇ Á Á 32 Á Á

ತತು್ತವತು್ತಣತಿ್ತರ್ ಞಾನದೀಪಂ ಏಟು್ರ ಾರಿಯರ್
ಪತಿ್ತಮುತ್ತ ಶೇವೈ ಾದಿನ್ ಅಯ್ಯ ಕುನ್ಱ ಶೀಲಮೇ

ಎತಿ್ತಶೈಕು ್ಕಂ ಇಂಗೆದಿಕ್ಕರ್ಳ್ ಇಲೆ್ಲ ೖಯೆನ್ಱ ಶಂದಮೇ
ಅತ್ತನೈಕು ್ಕ ನೀಯರುಟ್ ಕೊಳ್ ಆಗ ಾಂದ ಸೂರಿಯೇ Á Á 33 Á Á

ಮನ್ನ ಾದಿ ಾಮಲಕೊ್ಕರ್ಳ್ ಮಂಗೈ ಶೇನೈ ಾದ ಾರ್
ಾಱ ಾದ ೕಗಿಬಂಗ ಯಕ್ಕಣಾ್ಮಲ್ ಇ ಾಮ ಾರ್

ಅನೆ್ನ ೖ ಾಮುನೇಯರ್ ನಂಬಿ ಆರೆದೀಶನ್ ಎನಿ್ಬ ಾನ್
ಆಂಗ ಾಂಬಿ ಾಣಿ್ಬ ಾರ್ ಅರಂಗ ಾಶರ್ ಅಪು ್ಪ ಾರ್ Á Á 34 Á Á

ವೇಂಗಡೇಶ ದೇಶಿ ಾ ವಿಳಂಗು ಾನು್ಗ ಪೇರಿ ಾಯ್
ಓಂಗುಮುನ್ ಗುಣಂಗಳ್ ವೇದ ೕದು ಾಂ ಇದೆಣಿ್ಣ ಾರ್

ಆಂಗುಣಂಗಳ್ ೕಟಿ್ರನೇನ್ ಇ ಾನ ತುಣೆ್ಮ ೖ ನೀ ಱು -
ತಿ್ತೕಂಗಿರುಟ್ ತರುಕ್ಕಳ್ ಮೀದು ನಿನ್ನ ನೀಮೈರ್ ಎಣಿ್ಣಯೇ Á Á 35 Á Á
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ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕನ್ ಚಂದವಿರುತ್ತಂ

ಆಗಮಂದನೈಕ ್ಕನೈತು್ತ ಮೀಶನಿಲ್ಲ ತೊನು್ಱ ನ್ -
ಱಾಗ ಾಂದ ಶೊಲು್ಲಱುತು್ತ ಮೈತಿ್ತಯಂಗು ಾರಮೇ

ಆಗ ಾಂದ ಮೂನಿ್ಱನುಳ್ ಅಮನ್ದರ್ವೀಡಗಟ್ರವರ್
ಆಗ ಾಂದ ದೇಶಿಗರ್ ಕ್ಕಮನು್ದರ್ ಾಯ್ಂದು ಾೞ್ವರೇ Á Á 36 Á Á

ವೇ ಾಂತದೇಶಿಕನ್ ಚಂದವಿರುತ್ತಂ ಮುಟಿ್ರಟು್ರ
ಶೀ ಾರ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೈ ಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ
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