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తనియన్
పఴవినెగళ్ తాం అగల పరవాది శింగతి్త న్
కఴలిణెయె త్త న్ నెంజిల్ కఴలామే ఎనా్నళుం

తొఴుదెఴుమన్నప్పంగార్తూయమలర్తా్త ళిణెయే
తొఴుదెఴు నీ నల్ నెంజే తొలి్వనెగళ్ తొడరావే

ఎందెమన్నప్పంగార్ ఎనె్ఱ కు్కం తన్ నామం
శిందె తనిల్ వెతి్త డవే శెల్వమే్శర్ తందెయొడు

తాయాగికా్కప్పరింద తా్త రిణియిల్ ఉళా్ళరె
వాయారవాఴు్త నలం

వేదముడి తే్త శికనే ! వేదియర్ కులత్త రశే !
శాదుజనంగళుకు్క తా్త వళమేపోదమరుం

నిన్ అడియె ఎను్ఱ ం నినెందిరుపా్పర్ పాదం ఎందన్
శెని్నదనిల్శూడుంమలర్ Á Á 1 Á Á

మలర్మగళ్ కోన్ తాళ్ ఇణెయెమని్నయిరుపా్పర్గ ళ్
శిలర్ అవరాల్ శెయ్గ రుమం ఎనా్నం మలం అఱుశీర్

వేదాంత దేశికనె వేఱు ఆగాదేతు్త వార్
పాదాంబుయం నమకు్క ప్పటు్ర Á Á 2 Á Á

పటొ్ర ను్ఱ ం ఇని్ఱ ప్పరాంకుశనెయే పటు్ర ం
శిత్త ం ఉడె వేదాంత దేశికనె కుట్ర ం ఇలా్ల
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అనా్బల్ అడెబవరా్క ళాగుం అన్బరే
ఎనా్బల్ ఇరుప్పర్ ఇశెందు Á Á 3 Á Á

ఇశెందేన్ మనం ఇవరె ఏత్త ఎపో్పదుం
కశిందుగరెయుం ఉళం ఎనె్శయే్గ న్ పశుందుళవ

మాలెయాన్ తని్నలుం మని్ననరే వండఱెయుం
శోలెశూఴ్తూపు్పల్ ఇఱె Á Á 4 Á Á

ఇఱెయుం ఎమకా్కయ్ ఇరుళ్ అగటు్ర ం దేశాయ్
కఱెయిలు్గ ణం కొళ్ కడవుళోనాయ్మఱెయనెతు్త ం

వాఴి్వత్త వాదియర్ శీయం ఇవె్వయగతి్త ల్
ఆఴు్దయర్ ఎలా్ల ం అఱుకు్కం ఆయ్ందు Á Á 5 Á Á

ఆయ్ంద పుగఴ్ మంగెయర్ కోన్ అంబుయతా్త ళ్ ఇణెయిల్
శాయ్ందమనత్త రాయ్ త్త మ్మడియారు్క -ఈయ్ంద

పెరుంగుణత్త ర్ ఎమె్మ పె్పరుగుం అరుళాల్
విరుంబువర్ వేదాంత గురు Á Á 6 Á Á

గురుమామణియేకులవువరెమార్బన్
తిరుమామగళ్ కణవన్ తనె్న త్త రువానాయ్

నినా్ఱ లుం ఎన్వాకే్క నీళ్ శోలెతూ్త పు్పల్ వరుం
కునా్ఱ కు్కణత్త నెయేకూఱు Á Á 7 Á Á

కూఱాదునావేఱుకొండు పిఱవటె నెంజం
తేఱాదు శెని్న వణంగాదు - శేఱువారుం

నీళ్వయల్శూఴ్తూపు్పల్ నగర్ నిన్మలనార్ దేశువుడెయ
తాళ్ అలా్ల దు తొఴా తోళ్ Á Á 8 Á Á
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తోళ్ ఆయిరముంతుణిత్త ను్ఱ వాణన్ తన్
మాళాద శెల్వతె్త మాటి్ర నాన్ తాన్ ఎను్ఱ ం

తాన్ వణంగియాన్ వణంగ త్త నె్న అళిత్త రుళుం
పొన్ అరుళాల్తూపు్పల్ వళ్ళల్ Á Á 9 Á Á

వళ్ళల్ మణివణ్ణ న్మాయన్ బవ క్కడలిన్
అళ్ళల్ అఴుందుం ఎమె ఆదరితు్త కళ్ళ మనం

తీరు్త త్త న్ శేవడియె చి్చందిక్క చె్చయ్వదఱే్క
పారు్త దితా్త న్తూపు్పల్ పరన్ Á Á 10 Á Á

పరన్ నారణన్ అవన్పాదతి్త ఱా్కటె్చయె్గ
ఉరం ఇవు్వయిర్గ టె్కనో్ఱ రార్ - శిరమతె్త

తీర్క వే వేదాంత దేశికనాయ్ వందుదితు్త
మార్క ం ఇదెను్ఱ రెతా్త న్మాల్ Á Á 11 Á Á

మాలాయ్అడియవర్పాల్మానిలతి్త ల్ వందుదిత్త
నాలే్వద మెయొ్ప రుళాంనారణనుం -శాల

అరుళ్ శెయ్ద వేదాంతారియరోడొవా్వన్
అరుళ్ అనెతు్త ం ఈంగగటి్ర యే Á Á 12 Á Á

అగటి్ర వినె అనెతు్త ం అందమిల్ తం శీరాల్
శగతి్త ల్ శదిరాగ ఎమె్మ ఉగపు్పడనే

ఉయి్వకు్కం వేదాంత దేశికరాం ఉత్త మరె
వెమి్మన్ మనం తని్నల్ వెగల్ Á Á 13 Á Á

వెగల్ కవివాది శింగమఱెయవరె
కెగలందునామం కరుదినాల్ - శెయ్గ రుమం
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ఈదొప్పదిలె్ల ఇంగిప్పడియే అంగం ఎన
శాదుజనం కాటు్ట ం శదిర్ Á Á 14 Á Á

శదిర్ ఉడెయోంయాం ఎను్ఱ ం తమె్మ ఎణి్ణ యింగే
ఎదిర్ ఎమకు్కయార్ ఎను్ఱ ం ఎణి్ణ -మది ఇలా్ల

మానిడర్గ ళ్ అందోమయంగువదేవాదిశింగం
తాన్ ఇరుక్క ఇంగే శదిరు్త Á Á 15 Á Á

శదిరా్త ర్ అవర్ కాణి్మన్ తారణియిన్మీదిల్
ఎదిరా్త రుం ఇప్పవం నీంగ మదితా్త ర్

కవివాది శింగతె్త కా్కదలుడన్ కండు
బువియిడతు్త పుణి్ణ యరానార్ Á Á 16 Á Á

ఆనార్ ఇవర్ ఆరా్ద ం అందమిల్ పేరిన్బ
వాన్నాట్ట మరరో తేన్ ఆరం మట్ర వరో

పంగయతా్త ళ్ నాదన్పోల్పాడుం పుగఴుడెయ
ఎం కవిఞర్ శింగతి్త న్ పాల్ Á Á 17 Á Á

ఇన్బం పెఱలాం ఇమెయోర్ తం నఱ్పదముం
అంబువియోడాళలాం అను్బడనే శెం పవళ

వాయాన్మలర్ప దతా్త న్ వణె్మయుడె వేదాంత
దేశికనె చి్చందిపా్పరి్క ను్ఱ Á Á 18 Á Á

ఇను్ఱ నిగమాంత దేశికనె ఎణు్ణ వార్
ఒను్ఱ ం అడెయార్ ఉఱుదుయరం కునె్ఱ డుత్త

మాయన్మలరడికీ్కఴ్ వాఴి్చ పెఱువరే
మాయుం వినె అనెతు్త ం మటు్ర Á Á 19 Á Á
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మటొ్ర ను్ఱ ం శేరామనక్కవలెమానిడరు్క
శిత్త ం తెళియుం శిఱపు్పడనే - కుట్ర మిల్ శీర్

తూపు్పల్ నగర్ వందుదిత్త తూయమనత్త రెయే
శేర్ప రేల్ శిందె తనితే్త Á Á 20 Á Á

తేఱుం మనక్కలక్కం శికె్కనవాం తేశుం
మాఱుంమఱం అనెతు్త ం వణు్పగఴోర్ -కూఱుం

గుణత్త న్ కుళిరో్శలెతూ్త పు్పల్నగర్ కో్కమాన్
గుణతి్త ఱు్కరుగుం ఎన్ నెంజు Á Á 21 Á Á

నెంజు నెగిఴు్న నినెయామల్మటొ్ర నె్ఱ
ఉంజుంబడియాగ ఉళ్ అడకి్క వెంజుడరోన్

శోదియెనతో్త ను్ఱ ం తొల్ పుగఴే్శర్తూప్ప గర్
ఆదియెయేకాణ్బర్ అన్బర్ Á Á 22 Á Á

అన్బరాయ్ ఆదరికు్కం ఆరియరా్గ ళ్ పోటు్ర మిన్
ఇన్బమిగు వేదియర్గ ళ్ ఏత్త వే - అంబువియిల్

వందుదిత్త వళ్ళల్ ఎతిరాశన్ వణ్ పుగఴే
శిందికు్కంతూపు్పల్ నగర్ చి్చంగం Á Á 23 Á Á

శింగముగతా్త నె తింగళ్ పల కాటు్ట ం
అంగం ఉడెయవనె ఆదరికు్కం - ఎంగళ్ పిరాన్

తూపు్పల్వరుం ఆరియనెతో్త త్త రియామానిడరు్క
కాపు్ప అనెతు్త ం ఆగుం కడె Á Á 24 Á Á

కడెందాన్ కడలె క్కడల్ వణ్ణ న్మున్నం
ఇడందాన్ పిన్ ఏనమాపూ్పమి - అడెందార్
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వరుత్త ం అఱ కా్కకు్కమే వెయత్త రుళాల్
తిరుత్త ం ఉడెతూ్త పు్పల్ -వాఴ్ తేవు Á Á 25 Á Á

దేవర్మునివర్గ ళుం శిత్త ర్గ ళుం పత్త ర్గ ళుం
బూవిన్మఴైపొఴిందుపోట్ర వే -తావి

ఉలగళందమాలె ఉణరు్నగకు్కంతూపు్పల్
కులగురువే ఎంగళ్ గురు Á Á 26 Á Á

గురువుం కులత్త రశుం కుట్ర ం ఇలాచు్చటు్ర ం
తరుమముంతాయ్ తగప్పనారుం - వరుపునలూ్శఴ్

తూపు్పల్వరుంతూయ్మఱెయోన్తొల్ల రుళే ఎని్ఱ ంద
కో్కపు్పడెయోంయాం ఎనే్ఱ కూఱు Á Á 27 Á Á

కూఱిముడియాకు్కణత్త నె నల్ నెంజమే
నాఱుతుఴాయానె నణు్ణ మోర్ వీఱు ఉడెయ

తూపు్పల్ అనందారియనార్తొల్పుగఴే్శర్ మెందనె
మూపు్పవరుంమున్నమే పటు్ర Á Á 28 Á Á

పటి్ర అడియిణెయెపావితు్త నల్వడివె
శుటి్ర కు్కణంగళెయేశొలి్ల పతి్త యుడన్

నిటి్ర యేల్ నీమనమే నీళ్ వయల్శూఴ్తూపు్పల్ ఇఱె
ముతి్త అరుళుంముయను్ఱ Á Á 29 Á Á

ముయను్ఱ ముగుందన్ మలరడిమేల్ అనా్బల్
పయం తుఱందార్పారి్త రుక్కమున్నం - ఉయర్న

తుణివాన్మణిమాడతూ్త పు్పల్వంద శోది
పణివోంయాంపోమే పయం Á Á 30 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

పయమాయినమాయుంపావంగళ్ వీయుం
శయం అనెతు్త ం తామే కెకూడుం -తుయరొను్ఱ ం

వారాదు వణె్మయాల్వాదిశింగం ఇంగుదిత్త
శీర్ ఒను్ఱ శిందిప్పరేల్ Á Á 31 Á Á

శిందితు్త వాదిశింగ తే్త శికర్ తమ్వడివె
వందిత్త వర్మలర్ పా్పదతె్త పుందియిల్ వెతు్త

ఉళు్ళవార్ ఉళ్ళతు్త ఱెయుమేఉంబర్ కోన్
తెళి్ళయార్ శిందికు్కం తేశు Á Á 32 Á Á

తేశుడెయ ఆఴియుం శింగముం కెయేంది
వాశమలరు్త ఴాయ్వాఴా్మర్బన్ కాశినియిల్

కాణ నినా్ఱ లుం కవివాది శింగనెయే
కాణ క్కరుతుమెన్ కణ్ Á Á 33 Á Á

కణ్ అవరెయేకాణుం కాదు అవర్ శీరే కేటు్కం
ఎణ్ణ ం అవర్ తొల్ పుగఴే ఎణు్ణ ం - తిణ్ణ ం

కవివాది శింగ క్కడవుళెయే నణి్ణ
అవియాదకాదల్ అడెందు Á Á 34 Á Á

అడెందుమడనెంజే అనా్బల్ అవనె
కిడందుమలరడియిన్ కీఴే తొడరె్నను్ఱ ం

తూయమలర్ చో్చలెశూఴ్తూపు్పల్నగర్ వందుదిత్త
మాయవనెయే వణంగివాఴ్ Á Á 35 Á Á

వాఴి్చ ఇదు నెంజే వాదిశింగ తే్త శికర్ తం
కాఴి్చ వునకు్కండామేల్ కన్మం -తాఴి్చ యొను్ఱ ం
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

శారా వగె తీరుం శన్మతు్త యర్ తొలెయుం
శీరార్ శిరీదరనె చే్చరు్న Á Á 36 Á Á

శేరుం పుగఴోన్ తిరువతి్త యూర్వరదన్
కారొత్త వణ్ణ న్ కఴలిణెయెత్ -తార్మను్నం

శెని్నయిల్ వెతె్త ను్ఱ ం శిఱకు్క మణితూపు్పల్
మన్ననె ఎన్ నెంజమేవాఴు్త Á Á 37 Á Á

వాఴి్త క్కవివాది శింగన్ మలరడియె
తాఴి్త త్త లెయె అదన్ కీఴే -శూఴె్నను్ఱ ం

తొల్ పుగఴే శిందిపా్పర్శూఴి్వనెయెమాటు్ర వరే
నలి్వనెయాంనానిలతి్త ల్ ఈదు Á Á 38 Á Á

ఈదే ఉయిరి్క దముం ఎత్త వముం ఎపొ్పరుళుం
ఈదే పేర్ ఇన్బం మిగువీడుం తీదఱు శీర్

తూ్త పు్పల్నగర్ వందుదిత్త తొల్ పుగఴే్శర్ ఆరియన్ పేర్
కోపు్పడనేకూఱువదాం ఉటు్ర Á Á 39 Á Á

ఉటు్ర నిన్ శేవడియె ఉయ్వదోర్ కారణతా్త ల్
పటొ్ర ను్ఱ ం ఇని్ఱ ప్పవక్కడలిన్ -తొత్త ఱుపా్పర్

వేదముడి తే్త శికనే వేద విఴుపొ్పరుళాం
మాదవనె నణు్ణ వరే మన్ Á Á 40 Á Á

మను్న మఱె అనతు్త ంమాగురువినా్బల్ కేటా్ట ంగు
ఉని్న అదన్ ఉటొ్పరుళ్గ ళ్ అత్త నెయుంతును్న పుగఴ్

పెటా్ర లుంతూపు్పల్ పెరుమానె నణా్ణ దార్
కటా్ర రే కాశినియిల్ వంబు Á Á 41 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

వంబార్ కుఴలా్మదర్ వాన్గ లవి ఆశె తనా్నల్
అంబాయపట్ట లందు నినే్ఱ నె తన్ పాద

తామరెమేల్ కాదలెయే తందడిమె కొండరుళా్వన్
తూయమనన్తూపు్పల్ అవన్ ఇను్ఱ Á Á 42 Á Á

ఇను్ఱ ముదల్యావరెయుం ఎణే్ణ న్ ఇఱె ఎను్ఱ
శెను్ఱ శేణ్ నాడర్ మిగపో్పట్ర కునె్ఱ డుత్త

వేంగడమాల్ విత్త గతా్త ల్ వేదాంత దేశికనాయ్
ఈంగుదిత్త ఏట్ర ం అఱిందు Á Á 43 Á Á

అఱిందఱిందు నల్ కలెగళ్ ఆయ్ందపొ్పరుళిల్
శెఱిందపెరుం శిందెయరాయ్చె్చవే్వ - శిఱంద పుగఴ్

తూపు్పల్నగర్ వందుదిత్త తూయ్మనత్త న్ పాదమె
కాపు్పవెనా్బర్ కాప్పరెను్ఱ ం Á Á 44 Á Á

ఎను్ఱ మిని ఎమకో్కర్ ఇన్బక్ గతియిదువే
కున్ఱ ం ఎడుత్త పిరాన్ కుట్ర మిల్ శీర్ - ననా్ఱ గ

ఏతు్త ం కవివాద శింగరెయే ఎపొ్పఴుదుం
నాత్త ఴుంబ నాం ఉరెపో్పం నను్ఱ Á Á 45 Á Á

నని్ఱ దువాం తీదాదువాం ఎనె్ఱ ను్ఱ నన్గ ఱియాదు
ఇన్ఱ ఱుదియాగవే ఎన్ నెంజం - వెని్ఱ మిగుం

వేదముడి తే్త శికనె వేఱాగ ఏతి్త య పిన్
తీదిల్మది పెట్ర దిపో్పదుఈదు Á Á 46 Á Á

ఈదేయాం వేండుం పయన్ ఇదువే శాదనముం
ఈదేమటె్ర లా్ల ం ఎమకి్కను్ఱ శాదువరాయ్

తణ్పునలూ్శఴ్ తూపు్పల్ కోన్ తాళ్ ఇణెయే నణు్ణ వార్
మని్మశెవాఴ్ వానవరే మటు్ర Á Á 47 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

మటొ్ర ను్ఱ ంయాన్ వేండేన్మానిడరా్గ ళ్మానిలతు్త
కుట్ర ం ఇలీ్శర్తూ్త పు్పల్నగర్ కో్కమాన్ తన్ - ఎతి్త శియుం

కొండాడి ఏతు్త ం గుణంగళుకే్క ఎఞా్ఞ ను్ఱ ం
తొండానేన్ తోటా్ర వినె Á Á 48 Á Á

వినె అనెతు్త ం తీరుమే వేమేతుయరం
మనెమనెవి ఆశెయుంమాళుమే - తనె ఉణరు్న

శెంగమలనాబనెయుం శేరలాశూమవాది
శింగరెత్త న్ శిందె తనిల్ శేరు్త Á Á 49 Á Á

శేర్ప రేల్ తం నెంజిల్ శికె్కనవె శీరారుం
తూపు్పల్నగర్ వందుదిత్త తూయవనె కాప్పర్ అవర్

కాశినియిల్ ఉళా్ళరె క్కన్మం అఱుతి్త టు్ట
మాశిల్మనం ఎయ్ద వుం వెపా్పర్ Á Á 50 Á Á

వెపా్పర్ మనం తని్నల్మానిలతు్త మాదవతో్త ర్
ఎపొ్పఴుదుం ఎంగళ్ పెరుమానె అఱు్పదమాం

తేశుడెయ వేదాంత దేశికనే శీర్ మిగుంద
మాశువిల్మదివుడెయోర్వాఴు్వ Á Á 51 Á Á

వాఴి్వదువే ఉం తమకు్క వమి్మన్ ఉలగతీ్త ర్
తాఴు్వ ఎంగుం వారాదు తళరి్చ యిలా్ల శూఴి్వనెగళ్

శేర చి్చదెందిడుమే తిణ్ణ ం ఇదువాఴు్తమినో
ఆరణ తే్త శికరె ఆయ్ందు Á Á 52 Á Á

ఆయ్ందురెక్కలాం మణిగళ్ ఆఴ్ కడలుళ్ ఇత్త నె ఎను్ఱ
ఆయ్ందురెక్కలాం అమరర్ కోన్ పుగఴుం - ఏయ్ందశీర్
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

వేదముడి తే్త శికనార్ వీఱుడెయ వను్గ ణంగళ్
ఓదముడియుమాఎవరు్క ం ఓరు్న Á Á 53 Á Á

ఓరార్ అఱతె్త ఉణరార్ పెరుంపొరుళె
పారార్ పయనాన ఇన్బతె్త శీరారుం

వీటె్ట యుం వేండారే వేదాంద దేశికర్ తం
పాటి్ట నె పా్పడుం అవర్ Á Á 54 Á Á

అవరవర్ తం తం అఱివళవిన్మాలె
తవనెఱిగళాల్ వణంగి చా్చరా్వర్ - ఎవరేలుం

తూయమఱెయోర్ వణంగుంతూపు్పల్నగర్ కో్కమానెయే
అఱివాన్మేవువరే ఇంగు Á Á 55 Á Á

ఇంగిరుందాల్ ఏదం ఎన్ ఎమ్ద మకు్క వాదిశింగర్
శెంగమలపాదముం శీర్వడివుం అమ్గ మల

కె్కగళుం వాయుం కరుణెమిగు కణ్ ఇణెయుం
కెగని పోల్ కాణకూ్కడిల్ Á Á 56 Á Á

కూడిల్ అవరు్గ ణతె్త కూ్కఱవే ఎమ్ద మకు్క
తేడిల్ అవర్ పదతె్త చె్చని్న తనిల్ -శూడ

తు్త లంగువొళిశేర్తూపు్పల్వరుంతూయోన్అరుళాల్
వలంగొళ్ పదం ఎయ్ద లామా్వన్ Á Á 57 Á Á

వానిల్ తిగఴుం మదియో కదిరవనో
ఊనమిలా ఓమతొ్త ళి అఴలో -మానిలతి్త ల్

శోదియవెమూను్ఱ ం ఒనా్ఱ య్తో్త ని్ఱ నవో
తూపు్పల్నగర్ వాదిశింగ తే్త శికరాయ్ వందు Á Á 58 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

వందు కరుణెయాల్వానవర్ కోన్ వన్ పడెగళ్
ఐందుం అనెతు్త లగుయ్యవే శెందార్

క్కవివాది శింగరాయ్కా్కశినియె తే్త శిన్
తవివిని్ఱ తా్త ంగిన తాం Á Á 59 Á Á

తాంగి ఉలగనెతు్త ం తాన్ అరువాయ్నిన్ఱ పిరాన్
ఓంగుపుగఴ్ వేంగడకో్కన్ ఉమ్త మకు్క - తీంగేదుం

వారాద వణ్ణ ం ఇవా్వది శింగ రాయినాన్
పారులగీర్ పాంగుడనే వందు Á Á 60 Á Á

వందెందన్ వనె్నంజిల్ మని్న ఇరుందానె
ఎందె ఎతిరాశర్ ఇణె అడియెకొందలరుం

శోలెశూఴ్తూపు్పల్నగర్ వందుదిత్త తూయవనె
కాలమెలా్ల ం కాణ్బన్ కళితు్త Á Á 61 Á Á

కళికు్కమదు ఎను్ఱ గొలో కణ్గ ళాల్ కండు
తుళికు్కం నఱుందూఴాయ్ క్కణి్ణ - ఒళికొ్కళుం

అండరో్కన్ ఎన్న అడియార్క రుళ్ పురియుం
కొండలార్తూపు్పల్ కోవె Á Á 62 Á Á

కోవెక్కని ఒత్త వాయుం కుళిర్ విఴియుం
తావం తవిరు్క ంముఱువలుం -పావం తీర్

వేదముడి తే్త శికన్ తన్ మెయొ్యళియుంమేవాదార్
శాదువరె కా్కణార్ తళరు్న Á Á 63 Á Á

తళరి్త మటొ్ర న్ఱ త్త రితు్త నీ నెంజే
కిళరి్త యుడన్ కేడిల్ శీరానె అళత్త ఱు్క
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

అరియానె అమా్మనె అను్బడనేతూపు్పల్
పెరియానె ఎపొ్పఴుదుం పేశు Á Á 64 Á Á

పేశుమినాకూచ్చం ఇని్ఱ పేరిన్బం వేండినీర్
తేశుడెయ శెందామరె అడియె -పాశమొను్ఱ ం

నిలా్ల దుతూపు్పల్ నిమలనెయేనాళో్ద ఱుం
శొలా్ల దార్శూఴి్వనె తోటా్ర ర్ Á Á 65 Á Á

తోట్ర ం తవరే్క దుం తొలి్వనెయే ఎఞా్ఞ ను్ఱ ం
మేల్ తాన్ వరువదుం ఒను్ఱ ండో ఆటా్ర ద

ఆర్వతా్త ల్ వేదముడి ఆరియనె ప్పటు్ర గెయే
శీరుట్ర వీటి్ట న్ శిఱపు్ప Á Á 66 Á Á

శిఱపు్పం ఉయిరి్క దువే శేమముంఈదే
అఱం పొరుళుం ఆం వీడుం ఈదెమఱపి్పని్ఱ

మని్నయశీర్తూపు్పల్వరుంమామఱెయోన్పాదతె్త
శెని్నదనిల్ శేర్ప దువే శెవు్వ Á Á 67 Á Á

శెవి్వయరాయ్చె్చంగణా్మల్ శేవడియె చే్చవిపా్పర్
అవ్వ ప్పయనె అడెందిడువార్ అవా్వఱు

శిందె తనిల్తూపు్పల్వంద దేశికనె నణు్ణ వరేల్
అందమిల్ వీటి్ట న్బం అవరా్క ం Á Á 68 Á Á

అవరా్క ం తెళివిశుంబిల్ అందమిల్ పేరిన్బం
ఎవరే్క నుం ఇతు్త ణివువుండాగిల్ ఎవరు్క ం

కవివాది శింగర్ అలా్ల ల్ కాపా్పర్ మటి్ర లె్ల
అవమాంమటో్ర ర్ పేశుం శొల్ Á Á 69 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

శొలా్ల ర్ శురుదిముడి తే్త శికన్ తొల్ పుగఴై
ఎలా్ల ఇడతి్త లుం ఎపొ్పఴుదుం - నలా్ల ర్గ ళ్

కోటి్ట తనిల్కూటీ్ట రేల్ కోదిల్మన తీ్త ర్ ఉమె్మ
కా్కటి్ట ల్ నిలవాకు్కవదే కా Á Á 70 Á Á

కారీరుం ఆరుయిరె కె్కగఴిందుపోగామే
పారీర్ ఉలగియలెపా్పంగుడనేవారీర్

శురుదిముడి తే్త శికనెతూ్త య్మనత్త రాగి
ప్పరివుడనేపావి తి్త రుం Á Á 71 Á Á

ఇరుం పొఴిలూ్శఴ్ తూపు్పల్ వరుమెం పెరుమానె
అరుంపెఱలావానెమాటా్ర రు్క - విరుంబువారు్క

ఆరావముదె అనెతు్త లగుం పోటి్ర శెయుం
శీరానె చె్చపు్పదల్ శేమం Á Á 72 Á Á

శేమంగొళ్తూపు్పల్ తిరువేంగడముడెయార్
తాం అని్బనాల్ శెయ్ద నల్గ లెగళ్ - ఆమెను్ఱ

అఱిందార్ అఱివార్ అఱియాదార్ ఇంగు
పి్పఱందార్ పెరుంబారమాయ్ Á Á 73 Á Á

పెరుంబారంబూమికు్క పో్పగ ఉదితి్త ంగు
అరుంబావం ఎమ్ద మకు్క తీ్త ర్త -శురుంబారుం

నీళ్ శోలెతూ్త పు్పల్ నిమలనార్ తము్మడెయ
తాళే నమకె్కను్ఱ ం శారు్వ Á Á 74 Á Á

శారు్వ నమకె్కను్ఱ శాదుశనం తామేతు్త ం
శోరి్వల్ తోతారమె్మ మెందనాం - శీరి్మగుంద

వాదిశింగ తే్త శికనె వాఴా్తదమానిడరే
శాదిగళిల్ ఒని్ఱ లుంకూడార్ Á Á 75 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

కూడార్ వినెగళుడన్ కొండిరార్ తున్బతె్త
తేడార్ శిరీదరనె అని్ఱ యేనాడారే

శీర్మలు్గ వేదాంత దేశికనె పో్పటి్ర యే
పారులగిల్పాంగొడువాఴా్వర్ Á Á 76 Á Á

వాఴా్వర్ అవర్ ఎంగుం వెయగతా్త ర్ పోట్ర
తాఴు్వవొను్ఱ ం ఇని్ఱ త్త ళరి్చ యాచూ్చఴి్వనెగళ్

వేరుడనేపోకు్కవరే వేదాంత దేశికన్ పేర్
శీరుడనే శిందిప్పరేల్ Á Á 77 Á Á

శిందిత్త డంగుమో శెంగమలపూ్పవుదిత్త
అందమిల్ శీర్ మంగె తనక్కన్బన్ కందమిగు

తణు్ద ఴాయ్తా్త రా్మర్బన్ పోల త్త మరె్క ను్ఱ ం
కొండల్ కవివాదిశింగగ్ కో Á Á 78 Á Á

కోవాగివానవరు్క కుట్ర మిలాతొ్త ల్ల రుళాల్
ఓవాదు వేంగడతి్త ల్ ఓంగి నినా్ఱ వావెను్ఱ

ఎమె్మ అళిపా్పన్ ఇరుం పొఴిలూ్శఴ్ తూపు్పల్వరు
శెమె్మయుడెవాదిశింగ తే్త రు్వ Á Á 79 Á Á

తేవర్ అశురర్గ ళుం తేశువుడెయవానవరుం
బూవులగిల్ పుణి్ణ యరుం పోటి్ర శెయమూవులగుకు్క

ఈశన్ ఎఴిల్ వేంగడ కో్కనేరార్ తిరుమణి ఇ -
కా్కశినియెకా్కకు్కమే వందు Á Á 80 Á Á

కారు్క ం ఎను్ఱ ం ఎమె్మ క్కరుకు్కఴియిల్ వీఴామే
తీరు్క ం వినె అనెతు్త ం శేరామే - ఏఱు్కం

పెరుం పుగఴోన్ ఈశన్ పిఱందాన్ శిఱంద
శురుంబమరుం శోలెశూఴ్తూపు్పల్ Á Á 81 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

తూపు్పల్నగర్ నాదన్ తులంగొళిశేర్ శేవడియే
కాపె్పన్న క్కన్మం కఴియుమేమూపి్పలా్ల

ఇన్బం పెరుగుమే ఇపు్పవియిల్ ఎవు్వయిరు్క ం
తున్బం అదుతొలెయుమే Á Á 82 Á Á

తొలెయాదతొలి్వనెగళ్శూఴ్బవ ఆవి
శిలెయాల్ శిదెక్కవటో్ర ఇంగు తులెయిలా్ల

కో్కదువిల్ పుగఴ్ ఆరియర్గ ళ్ కూఱుం కుణం మిక్క
వాదిశింగర్ మన్నరుళాల్ అను్ఱ Á Á 83 Á Á

మన్నరుళాల్వాదిశింగర్ ఇంగురెత్త నల్గ లెగళ్
ఉని్న ఉణరి్నడ వల్ల వర్గ ళ్ తును్నం

శురుదిముడి ఉటొ్పరుళె చో్చరాదఱివర్
అరుమెయాంమటో్ర ర్ అఱివు Á Á 84 Á Á

అఱివరో ఆఴా్వర్ అరుమఱెయిన్ శీరె
నెఱిదాన్ నినెందిడవలా్ల రో శిఱియరాయ్

వేదముడి తే్త శికన్ తన్ వీఱుడెయ నల్గ లెగళ్
ఓది ఉణరాదవర్ Á Á 85 Á Á

ఉణరార్ మఱెపొ్పరుళె ఉత్త మరె చే్చరార్
పణవాళ్ అరవణె ప్పళి్ళ పుణరా్వనె

పో్పటి్ర యెఴార్ అందోపులి్ల యరాయ్వాదిశింగర్
మాట్ర ం అఱియామనిశర్మాయ్ందు Á Á 86 Á Á

మాయ్ందుమాయ్ందివు్వలగిన్ మని్నయ పల్ పిఱపి్పల్
తోయ్ందుఴలీ్వర్ శొలు్ల గేన్ వమి్మనో ఆయ్ందొరుగాల్

వేదముడి తే్త శికనార్ మెయు్యరెయె నణి్ణ నాల్
పాదకంగళ్ ఓడుం పఱందు Á Á 87 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

పఱకు్కమేపావం పవక్కడలుం వటు్ర ం
ఇఱకు్కమే ఇవు్వలగిల్ తున్బం -మఱపి్పని్ఱ

వాదిశింగర్ వారె్త గళె వెప్పరేల్ తం నెంజిల్
కోదిలు్గ ణం కొండిరుక్కలాం Á Á 88 Á Á

కొండిరుక్కలామేకుఱె కడలూ్శఴ్ వెయగతె్త
విణ్ద లతి్త ల్ వీటి్ర రుక్కలామేతాన్తొండుపటు్ట

తొల్ పుగఴే్శర్తూపు్పల్వందతూయ్మఱెయోన్ శెయ్ద గలె
అలు్ల ం పగలుం అఱిందు Á Á 89 Á Á

అఱిందుమఱెయోర్ ఆరణతి్త ల్ పొరుళె
శిఱంద మనతి్త ల్ శేమితు్త పుఱం తొఴార్

వన్ పొఴిలూ్శఴ్ తూపు్పల్నగర్ వందుదిత్త వాదిశింగర్
ఎణె్పరియ శీరొ్మఴికండార్ Á Á 90 Á Á

కండార్ కరెయె కడందార్ పవక్కడలె
అండాద ఆర్వం అడెందిటా్ట ర్ - వండారుం

కొందలర్పూంతూపు్పల్వరుం కుట్ర మిల్వాదిశింగర్
శెన్ తమిఴూ్నల్ శిందిత్త వర్ Á Á 91 Á Á

శిందిత్త వరొ్మఴియె శిందాదేనాళో్ద ఱుం
వందిత్త వర్మలర్ పా్పదతె్త అందం ఇలీ్శర్

తూపు్పల్నగర్ వందుదిత్త తూయ్మఱెయోర్తొల్ల రుళాల్
కోపు్పడనేయాం కళితో్త ం ఇను్ఱ Á Á 92 Á Á

ఇన్ఱ ఱిందోం ఎమ్ద మకో్కర్ ఇన్బమిలె ఈదని్ఱ
ఇను్ఱ అఱిందోం మెయ్త వముంఈదెనే్ఱ కునా్ఱ ద

www.prapatti.com 17 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

తొల్పుగఴే్శర్తూపు్పలా్వఴ్ తూయన్మలర్ప దతె్త
నలు్గ వదే నాళూం పిఱ Á Á 93 Á Á

పిఱవితు్త యర్ అఱుం పేరిన్బం శేరుం
కుఱెయొను్ఱ ం ఇలా్ల కు్కణతు్త -మఱెయవర్గ ళ్

పోటు్ర ం ఇంద వాదిశింగ పు్పణి్ణ యరె అలా్ల దు
తోత్త రితు్త చొ్చలా్ల దవరు్క Á Á 94 Á Á

శొల్వదుం ఉన్నామం తొఴువదుం ఉన్పాదమలర్
నలు్గ వదుం ఉను్నడెయ నలు్గ ణమేతొల్ల రుళుకు్క

ఎమె్మయిలకా్కకి్క ఈనమాం ఎం పరిశు
శెమె్మ శెయ్ దేశికనే ఇను్ఱ Á Á 95 Á Á

ఇనె్ఱ ందన్ పాకి్కయమోఏరార్ వరదగురు
ననా్ఱ న తొల్ల రుళోనారణన్ తన్ - కునా్ఱ ద

నలి్వనెవోనాన్ ఇను్ఱ వాదిశింగర్ నల్ అడియె
మను్నమనం పెట్ర విదం Á Á 96 Á Á

తమె్మ వణంగినరె్క ఞా్ఞ ను్ఱ ం తము్మడెయ
నమె్మ అళికు్కం ఇరామానుజర్పోల్ - ఉమె్మ

వణంగుం అడియేఱు్కం వాదిశింగరే నీర్
ఇణంగుం వగె అరుళీ్వర్ ఇను్ఱ Á Á 97 Á Á

ఎను్ఱ ం ఎనకు్క నీ ననె్ఱ డుత్త తాయ్ తందె
నన్ఱ ళికు్కం నలు్గ రువుం నల్గ తియుం - కునె్ఱ డుత్త

మాయనెపో్పల్ మటు్ర మఱెమగుడ దేశికనే
తూయమనతో్త రు్క నీ దేవు Á Á 98 Á Á
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వేదాంతదేశికనూట్ర ందాది

తేవరొడుమునివర్ తేశుడెయయోగియరుం
మేవి అడిబరవుం మెయ్త వనే కావిమలర్

క్కణా్ణ ర్ మయకి్కల్ కలంగా వగె అరుళాయ్
కణా్ణ ళా !తూపు్పల్ కని Á Á 99 Á Á

కనివాయ్ క్కవివాది శింగర్ ఇపా్పరో్క ర్
నునియార్ తిగిరి పోల్నూక్క పనిపోల

కూఱాయిట్ర నే్ఱ కుమదిగళ్ తం కోదుగలం
వీఱువుడెతే్త వేదముడి Á Á 100 Á Á

వేదాంతదేశికనూట్ర ందాదిముటి్ర టు్ర
శీరార్తూపు్పల్ తిరువేంగడముడెయాన్ తిరువడిగళే శరణం
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