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ತನಿಯನ್

ಾೞಿ ಪರ ಾಲನ್ ಾೞಿ ಕಲಿಗನಿ್ಱ ⋆
ಾೞಿ ಕುಱೈಯಲೂರ್ ಾೞ್ ವೇಂದನ್ ⋆ ಾೞಿಯರೋ

ಾ ೕನೈ ಾಳ್ವಲಿ ಾಲ್ ಮಂದಿರಂಗೊಳ್ ⋆

ಮಂಗೈಯರ್ ಕೋನ್ ತೂ ೕನ್ ಶುಡ ಾರ್ನ ವೇಲ್ !

‡ ಒರು ಪೇರ್ ಉಂದಿ ಇರು ಮಲರ್ ತ್ತವಿಶಿಲ್ ⋆

ಒರು ಮುಱೈ ಅಯನೈ ಈನ್ಱನೈ ⋆ ಒರು ಮುಱೈ
ಇರು ಶುಡರ್ ಮೀದಿನಿಲ್ ಇಯಂ ಾ ⋆ ಮುಂ ಮದಿಳ್
ಇಲಂಗೈ ಇರು ಾಲ್ ವಳೈಯ ⋆ ಒರು ಶಿಲೈ

ಒನಿ್ಱಯ ಈರ್ ಎಯಿಟ್ರೞಲ್ ಾಯ್ ಾಳಿಯಿನ್
ಅಟ್ಟನೈ ⋆ ಮೂವಡಿ ಾನಿಲಂ ವೇಂಡಿ ⋆

ಮುಪು ್ಪರಿ ನೂಲೊಡು ಾನ್ ಉರಿ ಇಲಂಗು
ಾವಿರ್ನಿನ್ ⋆ ಇರು ಪಿಱ ್ಪರು ಾಣ್ ಆಗಿ ⋆

ಒರು ಮುಱೈ ಈರ್ ಅಡಿ ಮೂವುಲಗಳಂದನೈ ⋆
ಾಲ್ ದಿಶೈ ನಡುಂಗ ಅಂಜಿಱೈ ಪ್ಪಱವೈ

ಏಱಿ ⋆ ಾಲ್ ಾಯ್ ಮುಂ ಮದತಿ್ತರು ಶೆವಿ
ಒರು ತನಿ ವೇೞತ್ತರಂದೈಯೈ ⋆ ಒರು ಾಳ್

ಇರು ನೀರ್ ಮಡುವುಳ್ ತೀತ್ತರ್ನೈ ⋆ ಮುತಿ್ತೕ
ಾನ್ ಮಱೈ ಐ ವಗೈ ವೇಳಿ್ವ ⋆ ಅಱು ತೊೞಿಲ್

ಅಂದಣರ್ ವಣಂಗುಂ ತನೆ್ಮ ೖಯೈ ⋆ ಐಂ ಪುಲನ್
ಅಗತಿ್ತನುಳ್ ಶೆಱುತು್ತ ⋆ ಾನು್ಗಡನ್ ಅಡಕಿ್ಕ
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ಮು ಕು ್ಕಣತಿ್ತರಂಡವೈ ಅಗಟಿ್ರ ⋆ ಒನಿ್ಱನಿಲ್
ಒನಿ್ಱ ನಿನು್ಱ ⋆ ಆಂಗಿರು ಪಿಱಪ್ಪಱು ್ಪೕರ್

ಅಱಿಯುಂ ತನೆ್ಮ ೖಯೈ ⋆ ಮು ಕ್ಕಣ್ ಾಲ್ ತೋಳ್
ಐ ಾಯ್ ಅರ ೕಡು ⋆ ಆಱು ದಿ ಶಡೈ ೕನ್

ಅಱಿವರುಂ ತನೆ್ಮ ೖ ಪೆ್ಪರುಮೈಯುಳ್ ನಿನ್ಱನೈ ⋆
ಏೞ್ ಉಲಗೆಯಿಟಿ್ರನಿಲ್ ಕೊಂಡನೈ ⋆ ಕೂಱಿಯ

ಅಱು ಶುವೈ ಪ್ಪಯನುಂ ಆಯಿನೈ ⋆ ಶುಡರ್ ವಿಡುಂ
ಐಂ ಪಡೈ ಅಂಗೈಯುಳ್ ಅಮನ್ದರ್ನೈ ⋆ ಶುಂದರ
ಾಲ್ ತೋಳ್ ಮುನಿ್ನೕರ್ ವಣ್ಣ ⋆ ನಿನ್ ಈರ್ ಅಡಿ
ಒನಿ್ಱಯ ಮನ ಾ್ತಲ್ ⋆ ಒರು ಮದಿ ಮುಗತು್ತ

ಮಂಗೈಯರ್ ಇರುವರುಂ ಮಲರ್ ಅನ ⋆ ಅಂಗೈಯಿನ್
ಮು ್ಪೞುದುಂ ವರುಡ ಅಱಿ ತುಯಿಲ್ ಅಮನ್ದರ್ನೈ ⋆

ನೆಱಿ ಮುಱೈ ಾಲ್ ವಗೈ ವರುಣಮುಂ ಆಯಿನೈ ⋆
ಮೇದಗುಂ ಐಂ ಪೆರುಂ ಪೂದಮುಂ ನೀಯೇ ⋆

ಅಱುಪದ ಮುರಲುಂ ಕೂಂದಲ್ ಾರಣಂ ⋆

ಏೞ್ ವಿಡೈ ಅಡಂಗ ಚೆ್ಚಟ್ರನೈ ⋆ ಅಱು ವಗೈ
ಚ್ಚಮಯಮುಂ ಅಱಿವರು ನಿಲೈಯಿನೈ ⋆ ಐಂ ಾಲ್
ಓದಿಯೈ ಆಗತಿ್ತರುತಿ್ತನೈ ⋆ ಅಱಂ ಮುದಲ್
ಾನ್ಗವೈ ಾಯ್ ಮೂತಿ್ತರ್ ಮೂ ಾ್ಱಯ್ ⋆

ಇರು ವಗೈ ಪ್ಪಯ ಾಯ್ ಒ ಾ್ಱಯ್ ವಿರಿಂದು
ನಿನ್ಱನೈ ⋆ ಕು ಾ್ಱ ಮದು ಮಲರ್ ಚೊ್ಚೕಲೈ
ವಣ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಪಡಪೆ್ಪ ೖ ⋆ ವರು ಪುನಲ್ ನಿ್ನ
ಾ ಮಣಿ ಅಲೈಕು ್ಕಂ ⋆ ಶೆನೆ್ನಲ್ ಒಣ್ ಕೞನಿ
ತಿ್ತಗೞ್ ವನಂ ಉಡುತ್ತ ⋆ ಕ ್ಪೕರ್ ಪುರಿಶೈ

ಕ ್ಕನಗ ಾಳಿಗೈ ⋆ ನಿಮಿರ್ ಕೊಡಿ ವಿಶುಂಬಿಲ್
ಇಳಂ ಪಿಱೈ ತುವಕು ್ಕಂ ⋆ ‡ಶೆಲ್ವಂ ಮಲು್ಗ ತೆನ್
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ತಿರುಕು ್ಕಡಂದೈ ⋆ ಅಂದಣರ್ ಮಂದಿರ ೞಿಯುಡನ್
ವಣಂಗ ⋆ ಆಡರವಮಳಿಯಿಲ್ ಅಱಿ ತುಯಿಲ್

ಅಮನ್ದರ್ ಪರಮ ⋆ ನಿನ್ ಅಡಿ ಇಣೈ ಪಣಿವನ್
ವರುಂ ಇಡರ್ ಅಗಲ ಾಟೊ್ರೕ ವಿನೈಯೇ Á Á 1 Á Á
ಇಡಂಗೊಂಡ ನೆಂಜತಿ್ತಣಂಗಿ ಕಿ್ಕಡಪ್ಪನ್ ⋆ ಎನು್ಱಂ ನಿ್ನ
ತ್ತಡಂಗೊಂಡ ಾಮರೈ ಶೂೞುಂ ಮಲನ್ದರ್ ತಣ್ ಪೂಂಗುಡಂದೈ ⋆

ವಿಡಂಗೊಂಡ ವೆಣ್ಬಲ್ ಕರುಂದುತಿ್ತ ಶೆಂಗಣ್ ತೞಲ್ ಉಮಿೞ್ ಾಯ್ ⋆

ಪಡಂಗೊಂಡ ಾಂಬಣೈಪ್ಪಳಿ್ಳ ಕೊಂ ಾನ್ ತಿರು ಾ್ಪದಂಗಳೇ

ತಿರುವೆೞುಕೂಟಿ್ರರುಕೆ ್ಕ ೖ ಮುಟಿ್ರಟು್ರ
ತಿರುಮಂಗೈ ಾೞಾ್ವರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ
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