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ಪ್ಾವ ಪ್್ಣ್ದಾಯಥೊಥೇದ್ ಪ್ರಲೊೇಕಮ್ ಮಅನಧದಚ್ೆಚಯ್ನ್ ...... ೧೨೫ 

 

ಅರ್ಳ್ ವೆಳಿವಿತ್್ತ ಇವನೆೈ ಅಗಲಾಧ್ ಇರ್ಥಿಥದ್ವಾಇ 

ಅದಿಮೈಯೈಕ್ ಕಾಥಿಥದ್ವಾಇ ಆಋಮ್ಗಕ್ ಕನ್ಧಗ್ರೊೇ 
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ಉಯಿರ್ಕ್ುಯಿರಾನ್ ಕನಾಧ ಉನನಲೆನೆನೈಕ್ ಕರೆೈಥಿಥದಪ್ಾು 

ಎನನಲ್ ಉನೆನೈಕ್ ಕಾಣ ಎನ್ಕ್ು ವರಮರ್ಳಾವಇ ...... ೨೨೫ 

 

ಸಿೇಕ್ಶುರಮ್ ವನ್್ಧ ಸಿವಸಕ್ಶಥಯ್ಮ್ ಥ್ನ್ಧರ್ಳಾವಇ 

ಇದಕಲೆೈ ಪ್ಪನ್ಿಲೆೈ ಏಧ್ಮ್ ಅಇನಧಲೆೇನ್ ನಾನ್ 



ಇನಧರಿಯಮ್ ಅದಕ್ಶು ಇರ್ನ್್ಧಮ್ ಅಇಕ್ಶಲೆೇನ್ ನಾನ್ 

ಮನ್ಧೆೈ ಅದಕು ವೞ್ಥಿ ಒನ್ದೃಮ್ ಅಇನಧಲೆೇನ್ ನಾನ್ 

ಶ್ುನಾಧ ಉನ್ ಥಿರ್ವದಿಯೈಪ್ ಪ್ತ್ರುನೆೇನ್ ಸಿಕೆುನ್ವೆೇ ...... ೨೩೦ 

 

ಸಿಕೆುನ್ಪ್ ಪ್ತ್ರುನೆೇನ್ ಸೆಪ್ಪುದ್ವಿೇರ್ ಉಬಧೆೇಸಮ್ 

ಕಾಮಕ್ ಕಸದ್ಗಳ್ ಯಾವೆೈಯ್ಮ್ ಕಳೆೈನಧದ್ವಾಇ 

ಸಿಥ್ಧ ಸ್ಧಿಥಯ್ಮ್ ಜಬಮ್ಮ್ ಥ್ನಧದ್ವಾಇ 

ನನೆೈಪ್್ು ಎಲಾಿಮ್ ನನೆನೈಯೇ ನನೆೈನಧದಚ್ ಚ್ೆಯಿಧದ್ವಾಇ 

ಥಿರ್ಮ್ರ್ಗಾ ಉನೆನೈಥ್ ಥಿದಮ್ಅ ನನೆೈಥಿಥದವೆೇ ...... ೨೩೫ 

 

ಥಿರ್ವರ್ಳ್ ಥ್ನಧದ್ವಾಇ ಥಿರ್ವರ್ಳಾಧನ್ ಪೊನಿದವೆೇ 

ಥಿರ್ವರ್ಳ್ ಒನದುಲೆೇ ನಲೆೈಪ್ೆಅಚ್ ಚ್ೆಯಿಧದ್ವಾಇ 

ನಲೆೈಪ್ೆಅಚ್ ಚ್ೆಯಿಧದ್ವಾಇ ನಧಾುನ್ನ್ಧಮಧಿಲ್ 

ನಧಾುನ್ನ್ಧಮೇ ನನ್್ನರ್ ವಾಗೆೈಯಿನಾಲ್ 

ಅಧೆವೈಧ ಆನ್ನ್ಧಥಿಥಲ್ ಇಮೈಪೊುೞ್ಥ್ಧ್ ಆೞ್ಥಿಥುದ್ವಾಇ ...... ೨೪೦ 

 

ಗಾನನ್ ಪ್ಣ್ದದಧಾ ನಾನ್ಮಐ ವಿಥ್ಥಗಾ ಕೆೇಳ್ 

ಶ್ುನ್ಧ ಗ್ರ್ನಾಧಾ ಶ್ುನ್ಧ ಗ್ರ್ನಾಧಾ ಕೆೇಳ್ 

ಮಯುೊರ್ಳೆೈಕ್ ಕಾತ್ರತ ಮೇನೆೈ ಅದೆೈನಧದಚ್ೆಚಯ್ನ್ 

ವಿನೆೈಗಳ್ ಯಾವೆೈಯ್ಮೇ ವೆೇಲೊುಣ್ದ ವಿರತ್ರತದ್ವಾಇ 
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ನಾಲವರ್ ಅರ್ಣಗಿರಿ ನ್ವಮಿರಣ್ದ ಸಿಥ್ಥಗುಳುಮ್ 

ಪ್ಕಧಗುಳುಮ್ ಪೊೇತ್್ುಮ್ ಪ್ೞ್ಥನಮಲೆೈ ಮ್ರ್ಗಾ ಕೆೇಳ್ 
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ಪೊರ್ಳುಣನ್್ಧು ಏಥಿಥದಪ್ಾು ಪೊಲಾಿಪ್್ು ವಿನೆೈಯಗಲ್ಮ್ 

ಪ್ಪಅವಿಪ್ ಪ್ಪಣ್ದ ಅಗಲ್ಮ್ ಬುಮಾಮನ್ನ್ಧ ಮ್ಣ್ದ 

ಇಮೈಯಿಲ್ಮ್ ಮಋಮೈಯಿಲ್ಮ್ ಇಮೈಯೇರ್ನೆನೈಪ್ 

ಪೊೇತ್ರುದ್ವರ್ 

ಮೂವರ್ಮೇ ಮ್ನನಪ್ರ್ ಯಾವರ್ಮೇ ಪ್ೂಜಪ್ುರ್ 

ಅನ್್ಧಿನ್ಮ್ಮ್ ಕವಸಥೆಥೈ ಅನ್್ುದನ್ ಏಥಿಥದಪ್ಾು ...... ೩೭೫ 

 

ಸಿರಥಾಥ ಬಕ್ಶಧಯ್ದನ್ ಸಿನೆಧೈಯನದುಚ್ ಚ್ೆಪ್ಪುದಪ್ಾು 

ಕವಲೆೈಯ ಗನದುದ್ಮೇ ಕನ್ಧನ್ರ್ಳ್ ಪೊನಿದ್ಮೇ 

ಪ್ಪಅಪ್್ುಮ್ ಇಅಪ್್ುಮ್ ಪ್ಪಣ್ದಗಳುಮ್ ಥೊಲೆೈನಧದ್ಮೇ 
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ಉಚಿಚಯಿಲ್ಮ್ ಥೆಳಿಥ್್ಥ ಉತೊುಣ್ದ ವಿತ್ರತತಾತಲ್ ಉನ್ 

ಸಿಥ್ಥ ಮಲಮ್ ಅಗನ್್ದು ಸಿಥ್ಥ ಸ್ಥಿಥಯ್ಮ್ ಕೊದ್ಕ್ುಮ್ 
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