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ಶಿ್ರೕಮತೇ ಾ ಾನುಜಾಯ ನಮಃ
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ಅ ಾರತಿ್ತನ್ ರುಳ್

ಅವ್ವಣ್ಣಂ ಾಕು ್ಕಂ ಇಱೈ ಾಯ್ ಅನೈತಿ್ತನ್ ಾರಣ ಾಯ್ ⋆

ಉನ್ವಣ್ಣಂ ಾಟು್ಟಂ ತಿರುಮಱೈ ಾಯ್ ಮೂಲತಿ್ತನ್ ಮುದ ಾಯ್ ⋆

ನಿನ್ವಣ್ಣಂ ಏಟು್ರ ವಳಂಪೆಱುಂ ವಲಂಬುರಿಶಂಗಿನ್ ವಡಿವೇ ⋆
ಮೆಯ್ವಣ್ಣಂ ತೆರಿಯ ತೆಳಿವೀರ್ ಮೂನಿ್ಱನು್ಮದಲಿನ್ ಮುದಲೇ Á Á 1 Á Á

ಾ ಾ್ಗಂ ವೇಟು್ರಮೈ ಉರುಬು - ರುಳ್
ಮರು ಾಲ್ ಮದಿಯಿನಿ್ಱ ಾನೇ
ಅದಿಪದಿಯೆನ ಮಗಿೞುಂ ಾಂದ ಾರ್ಳ್ ⋆

ಅರು ಾಲ್ ವಿಲೈಯಿನಿ್ಱ ಾವರುಂ
ಅವನಡಿಮೈ ಇನಿ ಅಱಿವೀ ಾರ್ಳ್ ⋆

ತೊಡರುಂ ವಲೈಯಿಲ್ ತೊಲೈಯುಂ
ತುನ್ಬಂ ಅವೆ್ವೕಟು್ರಮೈ ಉರು ಾಲ್ ⋆

ಪುಗಲುಂ ಪುನಿದನ್ಪಣಿಯಿಲ್ ಎನು್ಱಂ
ರುಂದುಂ ಪೆರುನಲ್ ಾೞಾ್ವಲ್ Á Á 2 Á Á

ಉ ಾರತಿ್ತನ್ ರುಳ್
ಉಣರುಂ ಕರುತು್ತ ಉರಿಮೈ ಅವನುಕೆ್ಕೕ ಎನ ಕೊ್ಕಂಡು ⋆
ಇಗೞುಂ ದೆಯ್ವಂ ಇಡೈಯಿಲ್ ಮಟ್ರವೈ ಮೀದು ಪಟ್ರಟು್ರ ⋆

ಪುಗೞುಂ ಪರಮನ್ ಪಣೆ್ಬೕ ಂಗುಂ ಪರಿವು ಎನೆ್ಱೕ ⋆
ಮಗಿೞುಂ ಮನತಿ್ತಲ್ ಮಲರುಂ ಮಱುಮೈ ಪ್ಪಯನುಂ ಅನೆ್ಱೕ Á Á 3 Á Á
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ಉ ಾರತಿ್ತನ್ ಮಟೊ್ರರು ರುಳ್
ಉಱ ಾಯ್ ಅದನಿ್ಪನ್ ನಿನು್ಱ ಅಲಮರ್ಗಳ್ ಅವನಿಯೈ ಾಕ ್ಕ ⋆
ಅಱಿ ಾಯ್ ಮೂವೆೞುತು್ತ ಮಱೈಯುಂ ಅದೈಯೇ ಆಱಾಯ್ ಶೇಕ್ಕರ್ ⋆

ಪಿರಿ ಾಯ್ ಪರಿದಿಯುಂ ಒಳಿಯುಮೆನ ಪುರಿಯುಂ ಅವದರ್ಂ ಅರುಳೇ ⋆
ಅಗ ಾಯ್ ಇದು ಒನೆ್ಱೕಯೆನ ಅಡೈಯುಂ ಪರಂ ರುಳೇ Á Á 4 Á Á

ಮ ಾರತಿ್ತನ್ ರುಳ್
ಾಱಾಗಿ ನಿಱು ್ಕಂ ಶಿತು್ತ ಇರುಬತು್ತ ಾಲು ತತು್ತವಂ ಅತೊ್ತೕಡು ⋆
ವೇ ಾಗಿ ವಿಯಕು ್ಕಂ ತನಿಯಿಱೈ ತರುಂ ಮಿಕ್ಕ ಇನ್ಬತೊ್ತೕಡು ⋆

ಉನಕೆ್ಕೕ ಉಯಿರೆನುಂ ಉಣ ಾರ್ಲ್ ಉಯರುಂ ಪಕು ್ಕವತೊ್ತೕಡು ⋆
ತನಕೆ್ಕೕ ತಿಗೞುಂ ಉಡಲೈ ತವಿಕು ್ಕರ್ಂ ತನಿ ತ್ತವತೊ್ತೕಡು Á Á 5 Á Á

ನಮಃ ಎನುಂ ಪದತಿ್ತನ್ ರುಳ್
ಮಯಂಗುಂ ನಿಲೈ ಾನೇಯಿಱೈ ತನದೇಯಿವೈಯೆನುಂ ಕುಱುಮದಿಯೇ ⋆
ಉಗಕು ್ಕಂ ಉಡಲುಂ ಉಮು್ಮಯಿರುಂ ಅವು ್ವತ್ತಮನ್ ಉಯಿರಿನ್ ಉಡಲೇ ⋆

ವಿಳಂಗುಂ ರುಳ್ ಅನೈತು್ತಂ ಅವನುಡೈಯೆನ ಅಱಿಂ ಾಲ್ ⋆

ವಿದಿಕು ್ಕರ್ಂ ವಿನೈಗಳ್ ವಿಲಗುಂ ವಣಂಗುಂ ನಮಯೆನ ಪದ ಾ್ತಲ್ Á Á 6 Á Á
ಾರ ಶಬ್ದತಿ್ತನ್ ರುಳ್

ಅೞಿ ಾ ಅತ್ತನ್ ಅರು ಾಲ್ ಮಱೈ ಾ ಪಲು್ಲಯಿರ್ ಪಗಲವನೊ್ಪೕಲ್ ⋆

ವೞು ಾ ಾಯಕೂ್ಕತ್ತನ್ ಮೇ ಾ್ಪ ್ಪನ್ ಅವನಡಿ ತಲೈ ಶೇ ಾ್ತರ್ಲ್ ⋆

ತಿರು ಾಲೇ ಆಕಿ್ಕಯಳಿತು್ತ ಅಣೈಕು ್ಕಂ ಉಂತಿರು ಕು ್ಕಣ ಾ್ತಲೇ ⋆
ತರು ಾಯೇ ಉಯು್ವ ಉಮೆ್ಮ ೖ ನೞು ಾ ಾರ ಎನು್ನಂ ತಿರು ಾ ಾ ್ಕಲೇ Á Á 7 Á Á

ಅಯನ ಶಬ್ದತಿ್ತನ್ ರುಳ್
ನೆಱಿ ಾಯ್ ಅಡೈಯುಂ ಗುಱಿ ಾಯ್
ಅಡಿಯುರೈ ಕೂಟಿ್ರಲ್ ಆ ಾರ ಾಯ್ ⋆
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ನಿಲೈ ಾಯ್ ಉಳು್ಪಗುಂ ಾಯ್ ಅಮಲ ಾಯ್
ಅಲಗಿ ಾ ಅರುಂಗುಣ ಾ್ತಯ್ ⋆

ಇರು ಾ್ಪಯ್ ಅವೈಗಳಿನ್ ಅನೈತು್ತ
ಉಱ ಾಯ್ ಮಟು್ರಂ ಉಳು್ಳಱೈ ಾಯ್ ⋆

ನಿಱೈ ಾಯ್ ಮಱೈಶುರಂದು ಉರೈ ಾ್ಪರ್
ಕೞಲೈ ಪ್ಪಣಿ ೕರ್ ವಿರು ಾ್ಪಯ್ Á Á 8 Á Á

ಆಯ ಶಬ್ದತಿ್ತನ್ ರುಳ್
ತೀವಿನೈ ಾಲ್ ತಿರು ಾಲಿನ್ ಸೇವೈ ತಿಱವೇ ಮಱಂದಿನರೇ ⋆
ಊೞಿ್ವನೈ ಾಲ್ ಜನ್ಮಂ ಪಲವೆನ ಬುವಿಯಿಲ್ ಉೞನಿ್ಱನರೇ ⋆

ನಲೊ್ಲೕರ್ ನಲಿ್ಗಯ ಾರಣನೆ್ಮೕಲ್ ಾ ಾಂ ವೇಟು್ರಮೈಯೇ ⋆
ಆಯ ಾಟು್ಟಂ ಅವನ್ ಪಣಿಯೇ ತೂಯ ನಿಲೈ ಎನ ಪಟಿ್ರನರೇ Á Á 9 Á Á

ಫಲನ್
ಎಟಿ್ಟಲ್ ಕಂಡ ಕರುತೆ ಎಟ್ಟ ಣಾ್ಣದ ಇಡತೆ ⋆

ಾಟಿ್ಟಲ್ ಾವಲರ್ ಪಗನ್ಱ ಎಟು್ಟಂ ಒ ಾ್ಱನ ಮಱೈನಿದಿಯೈ ⋆
ನಂ ನಿಲೈಯಿಲ್ ನಿಲೈಯೈ ನಿಲೈ ಾಲ್ ನಿಲೈ ಾಗ ಪಟ್ರವೇ ⋆
ತಂ ನಿಲೈಯಿಲ್ ನಿಲೈಯೈ ನಿಲೈ ಾಲ್ ನಿಲೈ ಾಗ ತ್ತರುವರೇ Á Á 10 Á Á

ಎಟಿ್ಟನ್ ಕಟು್ಟ ಮುಟಿ್ರಟು್ರ
ಶೀ ಾರ್ ತೂಪು ್ಪಲ್ ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೈ ಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ
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