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ವೆೇಲ್ ಕೊಣ್ದ ವನಧದ್ವಾಇ ಕಾಲನೆೈ ವಿರತ್ರತದವೆೇ ...... ೩೫
ಧೆೇವರೆೈಕ್ ಕಾಥ್ಥ ಥಿರ್ಚ್ೆಚನಧಲ್ ಆಣದವನೆೇ

ಥಿರ್ಮ್ರ್ಗನ್ ಪ್ೂಣ್ದದಯಿಲೆೇ ಥಿವು ಜೊೇಧಿಯಾನ್ ಕನಾಧ
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ವೆೇಲಾಯ್ಧಥ್್ಥದನ್ ಕ್ಮರಾ ವಿರೆೈವಿಲ್ ನೇ ವನಧದಪ್ಾು ...... ೧೦೫
ಕಾಣುನ್ ಯಾವುಮಾಇಕ್ ಕಣುಣದ ಥೆಯವಮಾಇ
ವೆೇಧಚ್ ಚ್್ದರಾಇ ಮಯುಣದ ಥೆಯವಮೇ
ಮಿಥೆಥೈಯಾಮ್ ಇವುವಲಗೆೈ ಮಿಥೆಥೈಯನ್್ದು ಅಇನಧದಚ್ೆಚಯ್ನ್
ಅಬಯಮ್ ಅಬಯಮ್ ಕನಾಧ ಅಬಯಮ್ ಎನ್್ದು ಅಲಋಗಿನೆದುೇನ್
ಅಮೈಧಿಯೈ ವೆೇಣ್ದದ ಅಋಮ್ಗವಾ ವಾವೆನೆದುೇನ್ ...... ೧೧೦
ಉನ್್ಥಣೆೈ ವೆೇಣ್ದದನೆೇನ್ ಉಮೈಯವಳ್ ಕ್ಮರಾ ಕೆೇಳ್
ಅಚ್ಚಮ್ ಅಗತ್ರುದ್ವಾಇ ಅಮೈಧಿಯೈಥ್ ಥ್ನಧದ್ವಾಇ
ವೆೇಣ್ದದಯಧ್ ಉನ್ರ್ಳೆೇ ಅರ್ಳವಧ್ ಉನ್ ಕದನೆೇಯಾಮ್

ಉನ್ ಅರ್ಳಾಲೆೇ ಉನಾಥಳ್ ವಣನಿತೆತೇನ್
ಅತ್ತಮಾ ಸಿಥಿಥಗಳೆೈ ಅದಿಯನ್್ಕ್ು ಅರ್ಳಿದಪ್ಾು ...... ೧೧೫
ಅಜಬೆೈ ವೞ್ಥಿಯಿಲೆೇ ಅಸೆೈಯಾಮಲ್ ಇರ್ಥಿಥವಿದ್
ಸಿಥ್ಥಗುಳ್ ಪೊೇತ್ರುದ್ಮ್ ಗಾನನ್ಸಿಥಿಥಯ್ಮ್ ಥ್ನ್್ಧವಿದ್
ಸಿವಾನ್ನ್ಧಥ್ ಥೆೇನಲ್ ಥಿಳೆೈಥಿಥದವೆೇ ಸೆಯ್ಧವಿದ್
ಅರ್ಳ್ ಒಳಿಕ್ ಕಾತ್ರಚಯೈ ಅಗಥ್್ಥಳೆೇ ಕಾತ್ರತವಿದ್
ಅಇವೆೈ ಅಇನಧದ್ಮ್ ಅವವರ್ಳೆೈಯ್ಮ್ ನೇ ಥ್ನ್್ಧವಿದ್ ...... ೧೨೦
ಅನ್್ಕ್ಶಿರಗಿಥಿಥದ್ವಾಇ ಆಧಿಗ್ರ್ನಾಧಾ ಕೆೇಳ್
ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್ ನಾಧಾ ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್ ನಾಧಾ
ಥ್ಥ್್ಥವಮ್ ಮಅನ್್ಧ ಥ್ನೆನೈಯ್ಮ್ ನಾನ್ ಮಅನ್್ಧ
ನ್ಲಿಧ್ಮ್ ಕೆತ್ತಧ್ಮ್ ನಾನ್ ಎನ್ುಧ್ಮ್ ಮಅನ್್ಧ
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ಮ್ಮಮಲಮ್ ಅಗನ್್ದುವಿದ್ಮ್ ಮ್ಕ್ಶಧಯ್ನ್ಧನ್ ಕೆೈಯಿಲ್ಣಾದಮ್
ಮ್ಕ್ಶಧಯೈ ವೆೇಣ್ದದಯ್ಮೇ ಎಥಿಥಕ್ುಮ್ ಸೆಲಿ ವೆೇಣಾದಮ್
ಮ್ರ್ಗನ್ ಇರ್ಪ್ಪುದಮೇ ಮ್ಕ್ಶಧಥ್ ಥ್ಲಮ್ ಆಗ್ಮಪ್ಾು ...... ೧೮೦
ಹ್್ುಧಯಥಿಥಲ್ ಮ್ರ್ಗನೆೈ ಇರ್ಥಿಥವಿದ್ ಇಕುಣಮೇ
ಇಕುಣಮೇ ಮೂಲಮನ್ಧುಮ್ ಏಥಿಥವಿದ್ ಏಥಿಥವಿದ್
ಮ್ಲಮಧೆೈ ಏಥ್್ಥವೊೇಕ್ುು ಕಾಲಪ್ಯಮ್ ಇಲೆಿೈಯದಾ
ಕಾಲನೆೈ ನೇ ಜಯಿಕು ಕನ್ಧನೆೈಪ್ ಪ್ತ್ರುದದಾ
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ಅನೆುೈ ಎನ್ ಉಳಳಥಿಥಲ್ ಅಸೆೈವಿನದು ನಋಥಿಥವಿದ್
ಅನೆುೈಯೇ ಕಣಾಾಗ ಆಕ್ಶುಕ್ ಕಾಥಿಥದ್ವಾಇ ...... ೨೬೫

ಉಳುಳಮ್ ಪ್್ಅಮ್ಮ್ ಉನ್ನರ್ಳಾಮ್ ಅನೆುೈಯೇ
ಉಋಧಿಯಾಗ ನಾನ್್ಮ್ ಪ್ತ್ರುದ ಉವನಧದ್ವಾಇ
ಎಲೆಿೈ ಇಲಾಿಧ ಅನೆುೇ ಇಐವೆಳಿ ಎನಾದುಇ ನೇ
ಅನಿನೆಿನಾಧಬತ್ರ ಎನ್್ಿಮ್ ಅನೆುನಾದುಇ
ಅನೆುೇ ಸಿವಮ್ಮ್ ಅನೆುೇ ಸಕ್ಶಧಯ್ಮ್ ...... ೨೭೦
ಅನೆುೇ ಹ್ರಿಯ್ಮ್ ಅನೆುೇ ಬುಮನ್್ಮ್
ಅನೆುೇ ಧೆೇವರ್ಮ್ ಅನೆುೇ ಮನಧರ್ಮ್
ಅನೆುೇ ನೇಯ್ಮ್ ಅನೆುೇ ನಾನ್್ಮ್
ಅನೆುೇ ಸಥಿಥಯಮ್ ಅನೆುೇ ನಥಿಥಯಮ್
ಅನೆುೇ ಸಾನ್ಧಮ್ ಅನೆುೇ ಆನ್ನ್ಧಮ್ ...... ೨೭೫
ಅನೆುೇ ಮವನಮ್ ಅನೆುೇ ಮೇಕಿಮ್
ಅನೆುೇ ಬುಮಮಮ್ಮ್ ಅನೆುೇ ಅನೆೈಥ್್ಥಮ್ ಎನಾದುಇ
ಅನುಲಾಧ ಇದಮ್ ಅನ್್ಿಮಿನ್್ಿ ಮಿಲೆಿೈ ಎನಾದುಇ
ಎನ್್ಿಮ್ ನಐನ್ಧ ಅನೆುೇ ಎನ್ ಗ್ರ್ನಾಧನ್ಪ್ಾು
ಅನುಲ್ ಉಐಯ್ಮ್ ಅರ್ತ್್ಿರ್ ನಾಧರೆೇ ಥಾನ್ ...... ೨೮೦
ಶ್ುನಾಧಶ್ುಮಥಿಥಲ್ ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್ ವಾನಾನಾುಣ್
ಮೂವರ್ಮ್ ಧೆೇವರ್ಮ್ ಮ್ನವರ್ಮ್ ಪೊೇತ್ರುದವೆೇ
ಶ್ುನಾಧಶ್ುಮಮ್ ಥ್ನನಲ್ ಶ್ುನ್ಧ ಜೊೇಧಿಯ್ಮಾಇ
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ಸಿವಯೇಕ್ಶಯಾಗ ಎನೆೈಚ್ ಚ್ೆಯಿಧದ್ಮ್ ಗ್ರ್ನಾಧಾ ...... ೨೯೫
ಆಸೆೈ ಅಋಥ್್ಥ ಅರನ್ದಿಯೈಕ್ ಕಾತ್ರತವಿದ್ಮ್
ಮಯುದಿ ಯರಾಗಿ ಮಯ್ನ್ ವಿೇತ್ರತಲ್ ಇರ್ಥಿಥವಿದ್ಮ್
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ಒವೆವೈಕ್ು ಅರ್ಳ್ ಸೆಯಧ ಅಋಮ್ಗವಾ ಶ್ುನ್ಧಗ್ರೊೇ
ಒೞ್ಥ್ಕುಮದ್ ಕರ್ಣೆೈಯೈಯ್ಮ್ ಥ್ವಥೆಥೈಯ್ಮ್ ಥ್ನ್ಧರ್ಳಾವಇ
ಬೊೇಗರ್ಕುರ್ಳ್ ಸೆಯಧ ಬ್ವನ್ ಸ್ನ್ಧರನೆೇ
ಥ್ಣದಬಾಣ್ದಥ್ ಥೆಯವಮೇ ಥ್ದ್ಥಾಥತ್ ಕೊಣ್ದದದಪ್ಾು ...... ೩೩೫
ಆಣ್ದದಕ್ ಕೊೇಲಥಿಥಲ್ ಅಣೆೈಥಿಥದ್ವಾಇ ಥ್ಣ್ದದನೆೇ
ಧೆಯವನ್ಿಳ್ ಪೊೇತ್ರುದ್ಮ್ ಥ್ಣಾದಯ್ಧ ಜೊೇಧಿಯೇ
ಶ್ುನ್ಧಗಿರಿ ಮೇಲೆೇ ಶ್ುನ್ಧಗಿರಿ ಜೊೇಧಿ ಯಾನ್ವನೆೇ
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ಕನ್ಧನ್ ಎನ್ದು ಪ್ೆೇಸೊುನಾನಲ್ ಕದಿಧಾಗ ನೊೇಇಧಿೇರ್ಮ್
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ಅಪ್ುಪ್ಾು ಮ್ರ್ಗಾನನ್ ಅರ್ಳೆೇ ಉಲಗಮಪ್ಾು
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ಮ್ರ್ಗನಾಇ ಮ್ಧಲವನಾಇ ಆನ್ವನ್ ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್
ಶ್ುನಾಧಶ್ುಮಮ್ ಇರ್ಕ್ುಮ್ ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್ ಅದಿಪ್ತ್ರುಚ್
ಸರಣಮ್ ಅದೆೈನ್ಧವಗುಳ್ ಸಾಯ್ಜುಮ್ ಪ್ೆತ್ರುದ್ವರ್
ಸಥಿಥಯಮ್ ಸೊಲಿಿನೆದುೇನ್ ಸನೆಧೇಗ ಮಿಲೆಿೈಯಪ್ಾು
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ಥಿರ್ಮಐಗಳ್ ಥಿರ್ಮ್ಐಗಳ್ ಸೆಪ್್ುವಧ್ಮ್ ಇಧ್ವೆೇಧಾನ್
ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಸಮಧೆೈ ಸೊನ್ಧಮಾಕ್ಶುಕ್ ಕೊಣ್ದ ನೇ ...... ೩೭೦
ಪೊರ್ಳುಣನ್್ಧು ಏಥಿಥದಪ್ಾು ಪೊಲಾಿಪ್್ು ವಿನೆೈಯಗಲ್ಮ್
ಪ್ಪಅವಿಪ್ ಪ್ಪಣ್ದ ಅಗಲ್ಮ್ ಬುಮಾಮನ್ನ್ಧ ಮ್ಣ್ದ
ಇಮೈಯಿಲ್ಮ್ ಮಋಮೈಯಿಲ್ಮ್ ಇಮೈಯೇರ್ನೆನೈಪ್
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ಅನ್್ಧಿನ್ಮ್ಮ್ ಕವಸಥೆಥೈ ಅನ್್ುದನ್ ಏಥಿಥದಪ್ಾು ...... ೩೭೫
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ಪ್ಪಅಪ್್ುಮ್ ಇಅಪ್್ುಮ್ ಪ್ಪಣ್ದಗಳುಮ್ ಥೊಲೆೈನಧದ್ಮೇ
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ಅಶ್ತ ಐಶ್ವಯುಮ್ ಥ್ರ್ಮ್ ಅನ್ಧಮಿಲಾಿ ಇನ್ುಮ್ ಥ್ರ್ಮ್
ಆಲೊುೇಲ್ ಥ್ೞ್ ಮೈಥಿಥದ್ವನ್ ಅಋಗ್ಪೊೇಲ್ ವೆೇರೊೇದಿದ್ವನ್ ......
೩೮೫
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ಪ್ಧಿನಾಋಮ್ ಪ್ೆತ್್ುಪ್ ಪ್ಲಾಿಣ್ದ ವಾೞ್ಥಿನುದ್ವನ್
ಸಾನಧಯ್ಮ್ ಸೊವುಯಮ್ಮ್ ಸವುಮನ್ಿಳಮ್ಮ್ ಪ್ೆರ್ಗಿದ್ಮೇ
ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಸಮಿಧೆೈ ಕರ್ಥಿಥಋಥಿಥ ಏತ್್ುವಿೇರೆೇಲ್
ಗವುಮ್ ಕಾಮಕ್ುರೊೇಧಮ್ ಕಲಿಧೊೇಶ್ಮ್ ಅಗತ್್ುವಿಕ್ುಮ್ ...... ೩೯೦
ಮ್ನೆಸಯಧ ವಿನೆೈಯಗನ್್ದು ಮ್ರ್ಗನ್ರ್ಳ್ ಕ್ಶತ್ರತವಿದ್ಮ್
ಅಅಮ್ ಪೊರ್ಳ್ ಇನ್ುಮ್ ವಿೇದ್ ಅಧಿಸ್ಲಬಮಾಇಕ್ ಕ್ಶತ್್ತಮ್
ಆಸಾರಮ್ ಸಿೇಲಮ್ದನ್ ಆಧಿನೆೇಮ ನಶ್ೆೈಯ್ದನ್
ಕಳಳಮಿಲಾ ಉಳಳಥೊಥೇದ್ ಕನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಸಮ್ ಥ್ನೆನೈ
ಸಿರಥಾಥ ಬಕ್ಶಧಯ್ದನ್ ಸಿವಕ್ಮರನೆೈ ನನೆೈಥ್್ಥಪ್ ...... ೩೯೫
ಪ್ಾರಾಯಣಮ್ ಸೆಯಿವೇರೆೇಲ್ ಪ್ಾಕುುಲಾಮ್ ಕನ್ಧನೆೈಯ್ಮ್
ಕನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಸಮಿಧೆೈ ಮಣದಲಮ್ ನಶ್ೆೈಯ್ದನ್
ಪ್ಗಲಿರವು ಪ್ಾರಾಮಲ್ ಒರ್ಮನ್ಧಾಇ ಪ್ಗರ್ವಿೇರೆೇಲ್

ಥಿರ್ಮ್ರ್ಗನ್ ವೆೇಲೊುಣ್ದ ಥಿಕ್ುಗಳ್ ಥೊೇಋಮ್ ನನ್್ದು
ಕಾಥಿಥದ್ವಾನ್ ಕನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಲೆೈ ಇಲೆಿೈ ನಚ್ಚಯಮಾಇ ...... ೪೦೦
ಗಾನನ್ ಶ್ುನ್ಧನನ್ ಥಿರ್ವದಿಯೈ ನ್ಮಿುಯೇ ನೇ
ಕನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಸಮ್ ಥ್ನೆನೈ ಓಧ್ವಧೆೇ ಥ್ವಮ್ ಎನ್ವೆೇ
ಉಣನ್್ಧುಕೊಣ್ದ ಓಧ್ವೆೈಯೇಲ್ ಉನ್ಕ್ುಪ್ ಪ್ೆರಿಧಾನ್
ಇಗಪ್ರಸ್ಗಮ್ ಉಣಾದಮ್ ಎನಾನಳುಮ್ ಥ್್ನ್ುಮ್ ಇಲೆಿೈ
ಥ್್ನ್ುಮ್ ಅಗನ್್ದು ವಿದ್ಮ್ ಥೊನ್ಧರವುಗಳ್ ನೇನಿವಿದ್ಮ್ ...... ೪೦೫
ಇನ್ುಮ್ ಪ್ೆರ್ಗಿವಿದ್ಮ್ ಇಶ್ತಸಿಥಿಥ ಕೂದಿವಿದ್ಮ್
ಪ್ಪಅವಿಪ್ಪುಣ್ದ ಅಗತ್ರು ಬುಮಮ ನಶ್ೆೈಯ್ಮ್ ಥ್ನ್್ಧ
ಕಾಥ್್ಥ ರಕ್ಶಿಕ್ುಮ್ ಕನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಸಮ್ಮೇ
ಕವಲೆೈಯೈ ವಿತ್್ತನೇ ಕನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಸಮಿಧೆೈ
ಇರ್ನ್ಧ ಪ್ದಿಯಿರ್ನ್್ಧ ಏತ್ರುವಿದ್ ಏತ್ರುನಾಲ್ ...... ೪೧೦
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ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್ ಕವಸಮ್ ಸಮಸಯಪ್ ಪ್ೆೇಯೇತ್್ತಮ್
ಅಗಾನನಾನ್ಮ್ಮ್ ಅಗತ್ರು ಅರ್ಳ್ ಒಳಿಯ್ಮ್ ಕಾತ್್ತಮ್
ಗಾನನ್ ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್ ನಾನೆನ್್ದುಮ್ ಮ್ನನಪ್ನ್ ...... ೪೧೫
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ಇರ್ಧರಮ್ ಏತ್್ುವಿೇರೆೇಲ್ ಎಣ್ದಾಯಧೆಲಾಿಮ್ ಕ್ಶತ್್ತಮ್
ಮ್ನ್್ದುಧರಮ್ ಓಧಿನ್ ಮ್ನನಪ್ನ್ ಶ್ುನ್ಧಗ್ರ್
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ಎತ್್ತಮ್ಐ ಏಥಿಥಲ್ ಅತ್ತಮಾ ಸಿಥಿಥಕ್ಶತ್್ತಮ್
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