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తనియన్
వాఴి పరకాలన్వాఴి కలిగని్ఱ ⋆
వాఴి కుఱెయలూర్వాఴ్ వేందన్ ⋆వాఴియరో

మాయోనెవాళ్వలియాల్మందిరంగొళ్ ⋆

మంగెయర్ కోన్తూయోన్శుడరా్మన వేల్ !

‡ ఒరు పేర్ ఉంది ఇరుమలర్ త్త విశిల్ ⋆

ఒరుముఱె అయనెఈన్ఱ నె ⋆ ఒరుముఱె
ఇరుశుడర్ మీదినిల్ ఇయంగా ⋆ముంమదిళ్
ఇలంగె ఇరు కాల్ వళెయ ⋆ ఒరు శిలె

ఒని్ఱ యఈర్ ఎయిట్ర ఴల్ వాయ్వాళియిన్
అట్ట నె ⋆మూవడినానిలం వేండి ⋆

ముపు్పరినూలొడుమాన్ ఉరి ఇలంగు
మారి్వనిన్ ⋆ ఇరు పిఱపొ్పరుమాణ్ ఆగి ⋆

ఒరుముఱెఈర్ అడిమూవులగళందనె ⋆

నాల్ దిశె నడుంగ అంజిఱె ప్పఱవె
ఏఱి ⋆నాల్వాయ్ముంమదతి్త రు శెవి
ఒరు తని వేఴత్త రందెయె ⋆ ఒరునాళ్

ఇరు నీర్ మడువుళ్ తీర్త నె ⋆ముతీ్త
నాన్మఱె ఐ వగె వేళి్వ ⋆ అఱుతొఴిల్

అందణర్ వణంగుం తనె్మయె ⋆ ఐం పులన్
అగతి్త నుళ్ శెఱుతు్త ⋆నాను్గ డన్ అడకి్క
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ముకు్కణతి్త రండవె అగటి్ర ⋆ ఒని్ఱ నిల్
ఒని్ఱ నిను్ఱ ⋆ ఆంగిరు పిఱప్పఱుపో్పర్

అఱియుం తనె్మయె ⋆ముక్కణ్ నాల్తోళ్
ఐవాయ్అరవోడు ⋆ ఆఱుపొది శడెయోన్

అఱివరుం తనె్మ పె్పరుమెయుళ్ నిన్ఱ నె ⋆

ఏఴ్ ఉలగెయిటి్ర నిల్ కొండనె ⋆కూఱియ
అఱుశువె ప్పయనుం ఆయినె ⋆శుడర్ విడుం
ఐం పడె అంగెయుళ్ అమర్ననె ⋆శుందర

నాల్ తోళ్మునీ్నర్ వణ్ణ ⋆ నిన్ ఈర్ అడి
ఒని్ఱ యమనతా్త ల్ ⋆ ఒరుమదిముగతు్త

మంగెయర్ ఇరువరుం మలర్ అన ⋆ అంగెయిన్
ముపొ్పఴుదుం వరుడ అఱితుయిల్ అమర్ననె ⋆

నెఱిముఱెనాల్ వగె వరుణముం ఆయినె ⋆

మేదగుం ఐం పెరుంపూదముం నీయే ⋆

అఱుపదమురలుంకూందల్ కారణం ⋆

ఏఴ్ విడె అడంగ చె్చట్ర నె ⋆ అఱు వగె
చ్చమయముం అఱివరు నిలెయినె ⋆ ఐంబాల్
ఓదియె ఆగతి్త రుతి్త నె ⋆ అఱంముదల్

నాన్గ వెయాయ్మూరి్త మూనా్ఱ య్ ⋆

ఇరు వగె ప్పయనాయ్ఒనా్ఱ య్ విరిందు
నిన్ఱ నె ⋆ కునా్ఱ మదుమలర్ చో్చలె
వణ్ కొడి ప్పడపె్ప ⋆ వరుపునల్పొని్న

మామణి అలెకు్కం ⋆ శెనె్నల్ ఒణ్ కఴని
తి్త గఴ్ వనం ఉడుత్త ⋆ కఱో్పర్ పురిశె

క్కనగమాళిగె ⋆ నిమిర్ కొడి విశుంబిల్
ఇళం పిఱె తువకు్కం ⋆ ‡శెల్వం మలు్గ తెన్
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తిరుకు్కడందె ⋆ అందణర్ మందిరమొఴియుడన్
వణంగ ⋆ ఆడరవమళియిల్ అఱితుయిల్

అమర్న పరమ ⋆ నిన్ అడి ఇణె పణివన్
వరుం ఇడర్ అగలమాటో్ర వినెయే Á Á 1 Á Á
ఇడంగొండ నెంజతి్త ణంగి కి్కడప్పన్ ⋆ ఎను్ఱ ం పొని్న
త్త డంగొండ తామరెశూఴుం మలర్న తణ్పూంగుడందె ⋆

విడంగొండ వెణ్బల్ కరుందుతి్త శెంగణ్ తఴల్ ఉమిఴ్ వాయ్ ⋆

పడంగొండ పాంబణెప్పళి్ళ కొండాన్ తిరుపా్పదంగళే
తిరువెఴుకూటి్ర రుకె్కముటి్ర టు్ర

తిరుమంగెయాఴా్వర్ తిరువడిగళే శరణం
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