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వేదాంతదేశికన్ చందవిరుత్త ం

పూవిన్మను్న మంగెదాళ్పొరుందుమార్బనార్ పుగఴ్
యావుం అంగం వేదనాను్గ పాడుమాఱనాగమ

మేవియోంగుపాచి్చయం విదిత్త యోగినామమే
నావిలంగుతూపు్పలయ్యర్ పాదనణు్ణ నెంజమే Á Á 1 Á Á

మూను్ఱ నానొ్గ డేఴుమూను్ఱ నాలుమూను్ఱ మూను్ఱ మాయ్
తో్త ను్ఱ బాగ నాలిలాయతూయతతు్త వతె్త యుం

నాని్ఱ తంద పేఱుడన్ నవిన్ఱ శారమొని్ఱ నాన్
మూని్ఱ లుళ్ళమొయ్త రుళ్ముయన్ఱ దేశికేశనే Á Á 2 Á Á

ముత్త ర్ పత్త ర్ కీరి్త యరి్క తతి్త లుట్ర నారణన్
శిత్త ముట్ర పేఱుశేర్ద ల్ పావమే తిగఴ్నవర్

వితి్త యాఱు పెటు్ర వందు వేందరె్మందర్ నీదియే
శుత్త గంజొల్మాల్ అరుళ్ శురకు్క వేదసూరియే Á Á 3 Á Á

అశార పుద్ద శంకరాది అఱ్పశారం ఇమె్మయుం
కుశారమాఞ్శువర్క మాయకోదిల్తాను రీయముం

విశారమటు్ర విటు్ట యరు్న వేదమౌళి తను్నడన్
శుశారమూనె్ఱ ఉళి్ళ నిన్ఱ రుళ్ శెయ్తూయదేశికా Á Á 4 Á Á

తిఱంగొళూ్మలమాయవోర్ ఎఴుతి్త లుట్ర శేడమాయ్
మఱన్ తిగఴ్న వంజమాటి్ర రండిలా్వయ్ విదేయమాయ్
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వేదాంతదేశికన్ చందవిరుత్త ం

శిఱందవంజిల్ ఈశనిల్ తిగఴి్నరుంద తంగమా
మఱందిడామల్ఈదరుళ్మఱెక్క మెందసూరియే Á Á 5 Á Á

పడెత్త మెకు్క నారణన్ పదతి్త లుట్ర శీవర్గ ళ్
కిడెప్పదాన నియాశ పతి్త కీఴై్మ పోకు్క నన్ పదం

మిడెయతాం విరోదియుట్ర మేలఱిందునాన్బదె -
త్త డెక్కలం కొళ్ ఎనె్న ఎను్ఱ ం ఆగమాంత దేశికా Á Á 6 Á Á

శయంగొళ్ పత్త ర్ పాదమెయ్ద ముత్త రు్శత్త ర్ నితి్త యర్
వియంగొణా్మయ వీవినా్వనం ఎను్ఱ మేవు కాలముం

పయంగొడన్న తీనమాయపంజముతి్త మాదవన్
అయంగొళ్ఞాన నన్నరుళ్ నయందు దేశి కేశనే Á Á 7 Á Á

ఆయిరంగొళ్ కోడియూఴి ఆరు్న పోటి్ర ఉయ్ందవన్
తాయబూవనేటి్ర తోని్ఱ యార్ తవత్త శంగరన్

తూయదానినెత్త తేవు శొలి్ల న్ఞాన శీబతి
కా్కయశారు్వణరి్త శేర్త నంతసూరిమెందనే Á Á 8 Á Á

ఎటి్ట ను్మన్ పదతి్త న్మూనె్ఱ ఴుతి్త నాల్ ఎనకె్కనుం
కటు్ట మట్ర వరె్క నుం కలం కుడంబినాన్ ఎనుం

తొట్ట మేల్ పదంగళాల్ ఉపాయముతి్త తొలె్ల శేర్
విట్ట నాన్ ఎనకె్కనుం మదిప్పరుం విరతి్త దా Á Á 9 Á Á

పతి్త తాని్నయాశముం పఱందుగక్కమానిడర్ -
కు్కతి్త తాన్ కురుక్కళాల్ ఉగంద నిటె్ట ఉయ్ందిడం

విత్త ముతి్త ఒత్త తీంగు వేఱుపాడు శేరుమే
ఇతె్త నాన్ అఱిందుగక్క వందుపార్ ఎం ఈశనే Á Á 10 Á Á
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వేదాంతదేశికన్ చందవిరుత్త ం

ఞానమాఱుపేఱుఞాన నల్ల దెయ్వయాగమాయ్
ఞానయోగమొత్త పతి్త యానయోగమూని్ఱ నాల్

వానమెయు్ద వారి్మగుని్నయాసయోగమూని్ఱ నాల్
నానదిని్ఱ నిన్న పాద నణు్ణ ం ఎంగళ్ నాదనే Á Á 11 Á Á

పతి్త శకి్త అత్త న్ఞానమట్ర పటు్ర నూట్ర గె
ఒతి్త యాం విళంబముట్ర వేట్ర ల్ ఎన్న నాని్గ నాల్

ఒత్త నాలుమూని్ఱ నాల్ ఇరండిల్ ఆఱునాను్గ మాయ్
ప్పతొ్త డంజు తక్కవెకు్కమాయనిన్న పతి్త యే Á Á 12 Á Á

అయ్యమాలినానుంకూడి విని్ననెత్త తని్ఱ యుం
పొయ్యన్ మంద శెయె్గ పోయ్పు్పరిందు వేఱిలామెయాల్

ఐయమటు్ర ళందెళిందుమాఱుపాయమాయ్నినె
కొయు్యం అంగం అంజుకూఱు నిన్న పాదం ఎయ్ద వే Á Á 13 Á Á

నానుం ఎన్న తాం అనెతు్త నాద శీబతికి్క తాం
వానుబాయమాం పరంగళ్ వల్ల వన్ తవని్ఱ ఱ

తా్త న పేఱుం అప్పడికి్క తెను్ఱ తందదున్ఱ గె
వాన్ పిఱం అడెక్కలం కొళ్ ఆగమాంద దేశికా Á Á 14 Á Á

వల్ల ఞానముతి్త ఉట్ర వన్ పరంగొళ్మాదవన్
శొల్ల ఱిందుళందెళిందు శుటు్ర మోర్ పరందుఱన్

తొలె్ల వాల్ ఉగపు్పడని్నన్ శెయె్గ యోర్మనంగడా
తొలె్ల వేదమౌళిసూరియానతూయదేవనే Á Á 15 Á Á

ముకి్కయంగొణ్మందిరంగళ్మూని్ఱ నుళ్ళం ఎయు్ద వార్
తక్క తనె్మయానశారు్వ పేఱుశిన్నమామొఱె

తుక్కముట్ర వచ్చమినె్మ తోట్ర ముళ్ళ శిందెయిన్
మికు్కమాగమాందసూరిపాదబకి్త మేలెయే Á Á 16 Á Á
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వేదాంతదేశికన్ చందవిరుత్త ం

కాలం ఒను్ఱ మీదిలాదుగందు శెయు్ద కాదలాయ్
నాలిగెన్ దరుచె్చ పోటి్ర నోకు్క నంగురుక్కళిన్

మాలిలంగిదంజినాయవాయ్ందమూను్ఱ శార్వదా
వేలె వణ్ణ ర్ ఉళ్ళమాయ్ంద వేంగడేశసూరియే Á Á 17 Á Á

ఆగమాంద దేశిగర్క మెంద తొండర్ తొండరాయ్
ఆగ(గు)మతె్త నీంగి మటె నీంగుం ఇంగుం ఆవదోం

ఆగముటు్ర యరు్త ం అప్ప తపొ్పరుట్కళ్ ఈదిఱే
పోగమోడు తనె్మముతి్త పుఱప్పయన్గ ళ్ వేండిలేన్ Á Á 18 Á Á

పాశియతి్త ల్ ఓర్ద లుం పదిన్మర్ పాడల్ శిందెయాం
వాశియిని్ఱ నన్బదికు్కగంద వల్ల తేవెయాయ్

మాశఱెందుమూను్ఱ పతె్త ఴుతి్త ల్ వాయ్ంద నిటె్ట యా
ఆశెయట్ర తొండర్ తొండుమాంబడికు్క నీయరుళ్ Á Á 19 Á Á

వేదమౌలి దేశిగరు్క వీవిల్ తొండరాననాం
పోదలర్నపూవిన్మంగె మను్న నాదన్ పుందయెకు్క

ఆదరంగొళ్ పాతి్త రంగళాయపావముట్ర లుం
ఏదువోడునాశం ఎయి్ద ఈనమొను్ఱ ం ఇని్ఱ యే Á Á 20 Á Á

పొన్నరంగర్ తాముగంద పుణి్ణ యంగళ్ తొండర్ శేర్
నన్నలంగొళ్ దేశమే నయందునామిరుక్కవుం

నిన్న పాదం ఒని్ఱ శిందె నీడు నిఱు్కం ఇన్బమర్
మిన్న పేఱెనక్కరుళ్ శిఱక్క ఎంగళ్ నాదనే Á Á 21 Á Á

తేవుమటి్ర రాదు నిను్ఱ శేరి్నమిత్త ం ఒని్ఱ నాల్
తేవర్ తెన్నర్పూవమౌలి ఉన్ నినెంద పోదుమా
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వేదాంతదేశికన్ చందవిరుత్త ం

నావుడన్పులన్మనం మరుత్త రుక్కళెందుడన్
తేవుణర్త మతి్త మతె్త నాడిశేర్ ఎం ఈశనే Á Á 22 Á Á

అంగిబూవర్ తెన్నర్ తేవర్ నఱ్పగఱ్కళ్ ఆండుడన్
తంగువాయుపానుతింగళ్ శేరి్మనుం శలేశనుం

పొంగుం ఇందిరన్ విరింజన్ అను్ఱ పోయ్ నడత్త వే
ఇంగిరుందుమీదుమాయెఈఱుదావెంఈశనే Á Á 23 Á Á

అనెత్త వరు్క ం ఈదుశేరుం అను్ఱ మాదవన్ఱ నె
తి్త నెకొ్కళ్ పోదిలుం విడాదు తేరు్నమీటి్చ ఇని్ఱ యే

నినెత్త తేన్ వయంగు శెయ్య నీ ఉగందు నన్ఱ రుళ్
వినెకొ్కళ్ ఎణి్ణ ల్ ఈవడర్త వేంగడేశసూరియే Á Á 24 Á Á

ఞాన శతి్త శేర్ద యెకు్క నఱు్కఱిక్కణ్ పార్త రుళ్
ఆన మిత్త నెత్త శీవర్ మేలిల్ ఉట్ర నాదనార్

వానిలంగుం ఒత్త మాదుడన్ కొళ్ శిత్త వేదువే
నానఱింద తుయ్య నిన్ఱ రుళ్ కొళ్ వేంగడేశనే Á Á 25 Á Á

ఆదిశాది ఐందినోర్ద ల్ వేఱిలామె ఆక్కడిల్
ఆదరంగొళ్మాల్ పదత్త రుం పరంగళ్ వెక్కలాం

ఓదుం అంగమెయ్ందినోడుముతి్త యేదు ఎనె్గ యుం
కోదిల్ కాలమెందుళ్ శెయె్గ కూఱవుం పరిందరుళ్ Á Á 26 Á Á

పాదమీన్ఱ శాదియాలుం ఉట్ర శెయె్గ యాల్ పణిన్ -
తేదమిని్ఱ ఏతు్త ం ఎందె తేవర్తూయతొండరే

పోదిలొత్త శీలమారు్నమొత్త పొనొ్నడొప్పరే
ఈదిల్ ఎనె్న నాటు్ట వేదమౌలియేతు్త సూరియే Á Á 27 Á Á
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వేదాంతదేశికన్ చందవిరుత్త ం

ఉణె్మ శొలు్ల మాగమాందమోదు శీలముట్ర వర్
వణె్మ ఎణి్ణ న్ మీదియన్ఱ శందరాదల్ తీదిలా

త్త ణె్మ ఉట్ర సూరి నేరిల్ తాదర్పాద పంగయం
కణ్మనంగళ్ పట్ర ల్ ఇంగు కార్మఱెకు్క నాదనే Á Á 28 Á Á

వితి్త కావల్ ఈశన్మాయెవేఱుఞానం ఆకి్కనాన్
పుతి్త యోడెనక్కఱాదపోదమెయి్ద పత్త ర్ తాన్

పత్త నాయ్ చ్చరణ్ పడెతు్త నణ్ణ నారణన్ పదం
ముతి్త తావనాదియాం ఒఴిక్కమెందసూరియే Á Á 29 Á Á

గుణం కొడుత్త వంగెడుతు్త కోదు కేటు్ట ణరి్త యుం
వణంగి నాం వణంగి నిన్ఱ శీర్ మిగుందనారణన్

కుణంజరణ్ శరణ్ పుగుందు కోదిల్ శీర్ పరన్ పదం
మణంగొడేవె ఏయనామగిఴ్నరుళ్ కొళ్ ఈశనే Á Á 30 Á Á

కుఱికొ్కళ్ఞానం ఉటి్ర గఴు్న కోదిల్ పేఱుమాఱుమాం
వెఱికొ్కళ్ పోదమాదు శేర్న వీవిల్ తన్ శరణ్ పుగ

కు్కఱిక్కళేంది నం వినెగళ్ పతి్త శేమం ఏతి్త నార్
కుఱికొ్కళ్ వేదమౌలి తేవిఱ్ కోయు్వ తా ఉణరి్త యే Á Á 31 Á Á

నం కిడాంబి అపు్పళార్ నవిన్ఱ ఞాన దీపమా
ఱంగమెందుళ్ ఆఱు తంద వాగమాంద దేశికా

ఎంగుం ఉన్ దయెకు్క నానినెత్త మాతి్త రంగిడా
ఇంగునానురెతు్త వాఴ్వన్ ఎను్ఱ మొకు్క మీదెయే Á Á 32 Á Á

తతు్త వతు్త ణరి్త ఞానదీపం ఏటు్ర మారియర్
పతి్త ముత్త శేవెయాదిన్ అయ్య కున్ఱ శీలమే
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వేదాంతదేశికన్ చందవిరుత్త ం

ఎతి్త శెకు్కం ఇంగెదిర్క ళ్ ఇలె్ల యెన్ఱ శందమే
అత్త నెకు్క నీయరుట్ కొళ్ ఆగమాందసూరియే Á Á 33 Á Á

మన్ననాదిమామలరొ్క ళ్ మంగె శేనె నాదనార్
మాఱనాదయోగిబంగయక్కణా్మల్ ఇరామనార్

అనె్నయామునేయర్ నంబి ఆరెదీశన్ ఎని్బరాన్
ఆంగడాంబిమాణి్బలార్ అరంగరాశర్ అపు్పళార్ Á Á 34 Á Á

వేంగడేశ దేశిగా విళంగునాను్గ పేరినాయ్
ఓంగుమున్గుణంగళ్ వేదమోదునాం ఇదెణి్ణ లార్

ఆంగుణంగళ్ పోటి్ర నేన్ ఇదానతుణె్మ నీపొఱు -
తీ్త ంగిరుట్ తరుక్కళ్ మీదు నిన్న నీరె్మ ఎణి్ణ యే Á Á 35 Á Á

ఆగమందనెక్కనెతు్త మీశనిల్ల తొను్ఱ మొన్ -
ఱాగమాంద శొలు్ల ఱుతు్త మెతి్త యంగు శారమే

ఆగమాందమూని్ఱ నుళ్ అమర్నవీడగట్ర వర్
ఆగమాంద దేశిగర్ క్కమరు్నవాయ్ందువాఴ్వరే Á Á 36 Á Á

వేదాంతదేశికన్ చందవిరుత్త ంముటి్ర టు్ర
శీరార్తూపు్పల్ తిరువేంగడముడెయాన్ తిరువడిగళే శరణం

www.prapatti.com 7 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi


