ಶ್ರೀ ತ ೀವರಾಯ ಸುವಾಮಿಹಳ್ ಅರುಳಿಯ

ವರುಹ ವರುಹ ಮಯಿಲ ೀನ್ ವರುಹ

ಕಂದರ್ ಸಷ್ಟಿ ಕವಸಂ

ಇಂದಿರ ಮುದಲಾ ಎಣಿಿಸ ೈ ಪ್ೀಟ್ರ

ಸಣುಮಹಂ ನಿೀಯುಂ ತಣಿಯಳಿ ಯವಪಿಂ
... ೧೦

ಮಂದಿರ ವಡಿವ ೀಲ್ ವರುಹ ವರುಹ

ಕುಱಳ್ ವ ಣ್ಾಾ

ಕುಂಡಲ್ವ ಯಾಂ ಸಿವ ಕುಹನಿಿನ್ಂ ವರುಹ
ಆಱುಮುಹಮುಂ ಅಣಿಮುಡಿ ಆಱುಂ

ವಾಸವನ್ ಮರುಹಾ ವರುಹ ವರುಹ

ನಿೀಱಿಡು ನ ಟ್ರರಯುಂ ನಿೀಂಡ ಪಪರುವಮುಂ

ತುದಿಪ್ಪೀಕುಕು ವಲ್ವಿನ ೈಬ ೀಂ, ತುನ್ಾಂ ಪ್ೀಂ,

ನ ೀಸಕ್ ಕುಱಮಹಳ್ ನಿನ ೈವೀನ್ ವರುಹ

ಪನಿನರು ಕಣುಣಂ ಪವಳಚ್ ಚ ವಾಿಯುಂ

ನ ಂಜಿಲ್ ಪದಿಪ್ಪೀಕುಕುಚ್ ಚ ಲ್ಿಂ ಪಲ್ವತುುಕ್ ಕದಿತುು

ಆಱುಮುಹಂ ಪಡ ೈತು ಐಯಾ ವರುಹ

ಓಂಗುಂ,

ನಿೀಱಿಡುಂ ವ ೀಲ್ವನ್ ನಿತುಂ ವರುಹ

ನಿಷ ಿೈಯುಙ್ ಕ ೈಹ ಡುಂ,

ಸಿರಹಿರ ವ ೀಲ್ವನ್ ಸಿೀಕಕರಂ ವರುಹ

ನಿಮಲ್ರ್ ಅರುಳ್ ಕಂದರ್ ಸಷ್ಟಿ ಕವಸನ್ ದನ ೈ.
ಕಾಪಪಪ

ನ್ನ ನಱಿ ನ ಟ್ರರಯಿಲ್ ನ್ವಮಣಿಚ್ ಚುಟ್ರಿಯುಂ
... ೧೫

ಈರಾಱು ಸ ವಿಯಿಲ್ ಇಲ್ಹು ಕುಂಡಲ್ಮುಂ
ಆಱಿರು ತಿಣುಾಯತ್ ತೞಹಿಯ ಮಾರ್ಬುಲ್

ಸರಹಣಬವನಾರ್ ಸಡುದಿಯಿಲ್ ವರುಹ

ಪಲ್ ಪೂಷ್ಟಣಮುಂ ಪದಕಕಮುಂ ತರತುು

ರಹಣ ಪವಸ ರರರರ ರರರ

ನ್ನ್ಮಣಿ ಪೂಂಡ ನ್ವರತನ ಮಾಲ ೈಯುಂ

ವಿಣಬವ ಸರಹಣ ವಿೀರಾ ನ್ಮೀ ನ್ಮ

ಮುಪಪಪರ ನ್ ಲ್ುಂ ಮುತುಣಿ ಮಾಬುುಂ

ಕುಮರನ್ ಅಡಿ ನ ಂಜ ೀ ಕುಱಿ.

ನಿಬವ ಸರಹಣ ನಿಱನಿಱ ನಿಱ ನ್

ಸ ಪಪೞಹುಡ ೈಯ ತಿರುವಯಿಱು ಉಂದಿಯುಂ

... ೨೦

ತುವಂಡ ಮರುಂಗಿಲ್ ಸುಡರ ಳಿಪ್ ಪಟ್ುಿಂ

ವಸರ ಹಣಬ ವರುಹ ವರುಹ

ನ್ವರತಿುನ್ಂ ಪದಿತು ನ್ಱಿಚೀರಾವಪಂ

ಅಸುರರ್ ಕುಡಿಹ ಡುತು ಐಯಾ ವರುಹ

ಇರುದ ಡ ೈ ಅೞಹುಂ ಇಣ್ ೈಮುೞಂದಾಳ ಂ

ಸಷ್ಟಿಿಯೈ ನ ೀಕಕ ಸರವಣಬವನಾರ್

ಎನ ನೈ ಆಳ ಂ ಇಳ ೈಯೀನ್ ಕ ೈಯಿಲ್

೪೫

ಸಿಷ್ಟಿಿರುಕ್ ಕುದವಪಮ್ಚಂಗದಿರ್ ವ ೀಲ ೀನ್

ಪನಿನರಂಡಾ ಯುದಂ ಪಾಸ ಅಂಗುಸಮುಂ

ಪಾದಮಿರಂಡಿಲ್ ಪನ್ಮಣಿಚ್ ಚದಂಗ ೈ

ಪರಂದ ವಿೞಿಹಳ್ ಪನಿನರಂಡಿಲ್ಂಗ

ನ್ ಲ್

ಕೀದಂ ಪಾಡ ಕಣಿಿಣಿ ಯಾಡ
೫

... ೪೦

ರಹಣ ಪವಸ ರರರರ ರರರ

ಅಮರರ್ ಇಡದಿೀುರ ಅಮರಂ ಪಪರಂದ

ಮ್ೈಯಲ್ ನ್ಡಂಜ ಯುಯಂ ಮಯಿಲಾಿಹನ್ನಾರ್

... ೩೫

...

... ೨೫

ತಿರುವಡಿ ಯದನಿಲ್ ಸಿಲ್ಂಬ ಲ್ವ ಮುೞಂಗ
ಸ ಹಹಣ ಸ ಹಹಣ ಸ ಹಹಣ ಸ ಹಣ
ಮಹಮಹ ಮಹಮಹ ಮಹಮಹ ಮಹ ನ್

ವಿರ ೈಂದ ನ ೈಕ್ ಕಾಕಕ ವ ೀಲ ೀನ್ಿರುಹ
ಐಯುಂ ಕಲ್ವಯುಂ ಅಡ ೈವಪಡನ ಚಳವಪಂ

ನ್ಹನ್ಹ ನ್ಹನ್ಹ ನ್ಹನ್ಹ ನ್ಹ ನ್

ಉಯಯಳಿ ಸ ಳವಪಂ ಉಯಿರ್ ಐಯುಂ ಕಲ್ವಯುಂ

ಟ್ರಹುಹುಣ ಟ್ರಹುಡಿಹು ಟ್ರಹುಹುಣ ಟ್ರಹುಣ

ಕ ೈಯಿಲ್ ವ ೀಲಾಲ್ ಎನ ೈಕ್ ಕಾಕಕವ ಂಡುರ ವಂದು

ಕಲ್ವಯುಂ ಸ ಳವಪಂ ಕಳರ ಳಿ ಐಯುಂ

ವರ ವರ ವ ೀಲಾ ಯುದನಾರ್ ವರುಹ

ನಿಲ ೈ ಪ ಟ್ ರನ್ುಮನ್ ನಿತುಂ ಒಳಿರುಂ
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...

... ೩೦

ರರರರ ರರರರ ರರರರ ರರರ
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... ೫೦

ರರರರ ರರರರ ರರರರ ರರರ

ಮಾಬ ೈು ಇರತನ ವಡಿವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಟ್ುಡುಟ್ುಡು ಟ್ುಡುಟ್ುಡು ಟ್ುಡುಟ್ುಡು ಟ್ುಡುಟ್ು
ಟ್ಹುಡಹು ಟ್ರಹುಡಿಹು ಟ್ಂಗು ಟ್ರಂಗುಹು
ವಿಂದು ವಿಂದು ಮಯಿಲ ೀನ್ ವಿಂದು

... ೫೫

... ೭೫

ಎಪ್ಪೞುದುಂ ಎನ ೈ ಎದಿವ ೀುಲ್ ಕಾಕಕ
ಅಡಿಯೀನ್ ವಸನ್ಂ ಅಸ ೈವಪಳ ನ ೀರಂ

ಸ ೀರಳ ಮುಲ ೈಮಾರ್ ತಿರುವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಕಡುಹವ ೀ ವಂದು ಕನ್ಹ ವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ವಡಿವ ೀ ಲ್ವರುದ ೀಳ್ ವಳಂಬ ಱಕ್ ಕಾಕಕ

ವರುಂ ಪಹಲ್ ತನಿನಲ್ ವಚ್ಚಚರವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಅಱ ೈಯಿರುಳ್ ತನಿನಲ್ ಅನ ೈಯವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ ... ೧೦೦

ಪ್ಪಡರಹ ಳಿರಂಡುಂ ಪ ರುವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ
ಮುಂದು ಮುಂದು ಮುರುಹವ ೀಳ್ ಮುಂದು

ಅೞಹುಡನ್ ಮುದುಹ ೈ ಅರುಳ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಎಂಡರನ ೈ ಯಾಳ ಂ ಏರಹಚ್ ಚ ಲ್ಿ

ಪೞುಬದಿ ನಾಱುಂ ಪರುವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಮ್ೈಂದನ್ ವ ೀಂಡುಂ ವರಮಹಿೞಂದು ತವಪಂ
ಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ವ ೀಸಮುಂ
ಲ್ವೀಲಾ ಲ್ವೀಲಾ ಲ್ವೀಲಾ ವಿನ ೀದನ ಂಡುರ

... ೬೦

ತಾಮದಂ ನಿೀಕಕಚ್ ಚದುವ ೀುಲ್ ಕಾಕಕ
ಕಾಕಕ ಕಾಕಕ ಕನ್ಹವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಸಿಟ್ರರಡ ೈ ಅೞಹುಱಚ್ ಚ ವ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

ನ ೀಕಕ ನ ೀಕಕ ನ ಡಿಯಿಲ್ ನ ೀಕಕ

ನಾಣ್ ಆಂ ಕಯಿಟ್ ೈ ನ್ಲ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

ತಾಕಕತ್ ತಾಕಕತ್ ತಡ ೈಯಱತ್ ತಾಕಕ

ಆಣ್ ಾಣುಿಱ ಿಹಳ ೈ ಅಯಿಲ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಎನ್ಿಲ ೈ ವ ೈತುುನ್ ಇಣ್ ೈಯಡಿ ಕಾಕಕ

ಪ್ಪಟ್ಿ ಮಿರಂಡುಂ ಪ ರುವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಪನಿನರು ವಿೞಿಯಾಲ್ ಪಾಲ್ನ ೈಕ್ ಕಾಕಕ

ಏಮತಿುಲ್ ಸಾಮತಿುಲ್ ಎದಿವ ೀುಲ್ ಕಾಕಕ

ವ ಟ್ರರವ ೀಲ್ ವಯಿಟ್ ೈ ವಿಳಂಗವ ೀ ಕಾಕಕ

ಉನಿಿರು ವಡಿಯೈ ಉರುದಿ ಯಂಡ ರಣುಣಂ
ಎನ್ ಉಯಿಕ್ು ಕುಯಿರಾಂ ಇಱ ೈವನ್ ಕಾಕಕ

... ೮೦

... ೮೫

ಪಾಕಕುಪ್ ಪಾಕಕುಪ್ ಪಾವಂ ಪ್ಡಿಬಡ
ಪ್ಪಲ್ವಿ ಸ ನಿಯಂ ಪ ರುಂಬಹ ೈ ಅಹಲ್

ವಟ್ಿಕ್ ಕುದತ ೈ ವಲ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

ವಲ್ಿ ಪೂದಂ ವಲಾಷ್ಟಿಹಪ್ ಪ ೀಯಿಳ್

ಪಣ್ ೈತ ುಡ ೈ ಯಿರಂಡುಂ ಪರುವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಅಲ್ಿಱ್ ಪಡುತುುಂ ಅಡಂಗಾ ಮುನಿಯುಂ

ಕಣ್ ೈಕಾಕಲ್ ಮುೞಂದಾಳ್ ಕದಿವ ೀುಲ್ ಕಾಕಕ

ಪ್ಪಳ ಳೈಹಳ್ ತಿನ್ುನಂ ಪಪೞಕಕಡ ೈ ಮುನಿಯುಂ

ಪ್ಡಿಬುನ ೈ ನ ಟ್ರರಯೈಪ್ ಪಪನಿದವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಐವಿರಲ್ ಅಡಿಯಿಣ್ ೈ ಅರುಳ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

೧೧೦

ಕದಿವ ೀುಲ್ ಇರಂಡುಂ ಕಣಿಣನ ೈಕ್ ಕಾಕಕ

ಕ ೈಹ ಳಿರಂಡುಂ ಕರುಣ್ ೈವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಅಡಿಯೀನ್ ವದನ್ಂ ಅೞಹುವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

... ೬೫

ವಿದಿಸ ವಿ ಯಿರಂಡುಂ ವ ೀಲ್ವರ್ ಕಾಕಕ
ನಾಸಿಹಳಿರಂಡುಂ ನ್ಲ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

... ೯೦

ಪ ಣಿಳ ೈತ್ ತ ಡರುಂ ಪ್ಪರಮರಾಟ್ಚದರುಂ

ಪ್ಪನ ಿೈಯಿರಂಡುಂ ಪ್ಪನ್ನವಳ್ ಇರುಕಕ

ಅಡಿಯನ ೈಕ್ ಕಂಡಾಲ್ ಅಲ್ಱಿಕಕಲ್ಂಗಿಡ

ನಾವಿಲ್ ಸರಸಿದಿ ನ್ಟ್ುರಣ್ ೈ ಆಹ

ಇರಸಿಕ್ ಕಾಟ್ ಿೀರ ಇತುುನ್ಾ ಸ ೀನ ೈಯುಂ

ಮುಪಪತ್ ತಿರುಬಲ್ ಮುನ ೈವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ನಾರ್ಬಕ್ ಕಮಲ್ಂ ನ್ಲ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಎಲ್ವಿನ್ುಂ ಇರುಟ್ರಿನ್ುಂ ಎದಿಬುಡುಂ ಅಣಣರುಂ

ಸ ಪ್ಪಪಯ ನಾವ ೈಚ್ ಚ ವ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಮುಪಾಪಲ್ ನಾಡಿಯೈ ಮುನ ೈ ವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಕನ್ನಮಿರಂಡುಂ ಕದಿವ ೀುಲ್ ಕಾಕಕ
ಎನಿನಳಙ್ ಕೞುತ ೈ ಇನಿಯವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

... ೭೦

೯೫
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...

...

ಕ ಳಿಳವಾಯ್ಪಪ ಪ ೀಯಿಳ ಂ ಕುಱಳ ೈಪ್ ಪ ೀಯಿಳ ಂ

ಮುನ ಿೈಯಿರಂಡುಂ ಮುರಣ್ ಿೀಲ್ ಕಾಕಕ

ಪ ೀಸಿಯ ವಾಯಿನ ೈಪ್ ಪ ರುವ ೀಲ್ ಕಾಕಕ

... ೧೦೫

೧೧೫
ಕನ್ಬ ಸ ೈ ಕ ಳ ಳಂ ಕಾಳಿಯೀಡನ ೀ ವರುಂ
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...

ವಿಟ್ಾಿಙ್ ಕಾರರುಂ ಮಿಹುಬಲ್ ಪ ೀಯಿಳ ಂ

ಸ ಕುಕ ಸ ಕುಕ ಸ ದಿಲ್ ಸ ದಿಲಾಹ

ತಂಡಿಯಕ್ ಕಾರರುಂ ಸಂಡಾಳಗುಳ ಂ

ಸ ಕುಕ ಸ ಕುಕಚ್ ಚ ಪಪುಹ ೈಚ್ ಚ ಕುಕ

ಎನ ಾಯರ್ ಸ ಲ್ಿವಪಂ ಇಡಿವಿೞುಂದ ೀಡಿಡ

ಕುತುು ಕುತುು ಕ ವುಡಿ ವ ೀಲಾಲ್

ಆನ ೈ ಅಡಿಯಿನಿಲ್ ಅರುಂಬಾವ ೈಹಳ ಂ

... ೧೨೦

೧೬೦

... ೧೪೦

ಉನ ನೈತ್ ತುದಿಕಕ ಉನ್ ತಿರುನಾಮಂ
ಪಟ್ುರ ಪಟ್ುರ ಪಹಲ್ವನ್ ತಣಲ ರ

ಸರಹಣ ಪವನ ೀ ಸ ೈಲ ಳಿ ಪವನ ೀ

ಪೂನ ೈ ಮಯಿರುಂ ಪ್ಪಳ ಳೈಹಳ್ ಎನ್ುಾಂ

ತಣಲ ರ ತಣಲ ರ ತಣಲ್ದು ವಾಹ

ತಿರಬುರ ಪವನ ೀ ತಿಹೞ ಳಿ ಪವನ ೀ

ನ್ಹಮುಂ ಮಯಿರುಂ ನಿೀಣುಮಡಿ ಮಂಡ ೈಯುಂ

ವಿಡು ವಿಡು ವ ೀಲ ೈ ವ ರುಂಡದು ವೀಡ

ಪರಬುರ ಪವನ ೀ ಪವಮ್ಒಳಿ ಪವನ ೀ

ಪಾವ ೈಹಳ ಡನ ೀ ಪಲ್ಹಲ್ಸತುುಡನ್

ಪಪಲ್ವಯುಂ ನ್ರಯುಂ ಪಪನ್ನರ ನಾಯುಂ

ಮನ ೈಯಿಱ್ ಪಪದ ೈತು ವಂಜನ ೈ ತನ ೈಯುಂ

ಅರದಿರು ಮರುಹಾ ಅಮರಾ ಪದಿಯೈಕ್

ಎಲ್ವಯುಂ ಕರಡಿಯುಂ ಇನಿತ ುಡನ್ು ದ ೀಡ

ಒಟ್ರಿಯಚ್ ಚ ರುಕುಕಂ ಒಟ್ರಿಯಪ್ ಪಾವ ೈಯುಂ

...

...

...

೧೬೫

೧೪೫
ಕಾತುುತ್ ತ ೀವಗುಳ್ ಕಡುಂಜಿಱ ೈ ವಿಡುತಾುಯ್ಪ

೧೨೫
ತ ೀಳ ಂ ಪಾಂಬುಂ ಸ ಯಾಯನ್ ಪೂರಾನ್

ಕಂದಾ ಕುಹನ ೀ ಕದಿವ ೀುಲ್ವನ ೀ

ಕಾಸುಂ ಪಣಮುಂ ಕಾವಪಡನ್ ಸ ೀಱುಂ

ಕಡಿವಿಡ ವಿಷ್ಟಂಗಳ್ ಕಡಿತುುಯ ರಂಗಂ

ಕಾತಿುುಹ ೈ ಮ್ೈಂದಾ ಕಡಂಬಾ ಕಡಂಬನ ೀ

ಓದುಂ ಅಂಜನ್ಮುಂ ಒರುವೞಿಪ್ ಪ್ೀಕುಕಂ

ಏಱಿಯ ವಿಷ್ಟಂಗಳ್ ಎಳಿದಿನಿಲ್ ಇಱಂಗ

ಇಡುಂಬನ ೈ ಏಟ್ರ ಇನಿಯವ ೀಲ್ ಮುರುಹಾ

ಅಡಿಯನ ೈಕ್ ಕಂಡಾಲ್ ಅಲ ೈಂದು ಕುಲ ೈಂದಿಡ

ಒಳಿಪಪಪಞ್ ಸುಳ ಕುಕಂ ಒರುದಲ ೈ ನ ೀಯುಂ

ಮಾಟ್ಾರರ್ ವಂಜಹರ್ ವಂದು ವಣಂಗಿಡ

ತಣಿಹಾ ಸಲ್ನ ೀ ಸಂಗರನ್ ಪಪದಲಾಿ

ವಾದಂ ಸಯಿತಿುಯಂ ವಲ್ವಪಪಪಪ್ ಪ್ಪತುಂ

ಕಾಲ್ ತ ದಾಳ್ ಎನ ೈಕಕಂಡಾಱ್ ಕಲ್ಂಗಿಡ

...

... ೧೫೦

ಪೞನಿಪ್ ಪದಿವಾೞ ಪಾಲ್ ಕುಮಾರಾ

ಕುಡ ೈಚಚಲ್ ಸಿಲ್ಂದಿ ಕುಡಲ್ವಿಪ್ ಪ್ಪರುದಿ

ಆವಿನ್ನ್ ಕುಡಿವಾೞ ಅೞಹಿಯ ವ ೀಲಾ

ಅಂಜಿ ನ್ಡುಂಗಿಡ ಅರಂಡು ಪಪರಂಡಿಡ

ಪಕಕಪ್ ಪ್ಪಳವ ೈ ಪಡರ್ ತ ಡ ೈ ವಾೞ ೈ

ಸ ಂದಿನಾಮ ಮಲ ೈಯುಱುಂ ಸ ಂಗಲ್ಿರಾಯಾ

ವಾಯಿಿಟ್ಿಲ್ಱಿ ಮದಿಹ ಟ್ ಿೀಡ

ಕಡುವನ್ ಪಡುವನ್ ಕ ೈತಾುಳ್ ಸಿಲ್ಂದಿ

ಪಡಿಯಿನಿಲ್ ಮುಟ್ಿ ಪಾಸಕಕ ಯಿಟ್ಾರಲ್

ಸಮರಾ ಪಪರವಾೞ ಸಣುಮಹತ್ ತರಸ ೀ

ಪಱುಕತುು ಅರಣ್ ೈ ಪರುಅರ ೈ ಯಾಪಪಪಂ
... ೧೩೫

... ೧೭೦

ಕದಿಗಾು ಮತುುಱ ೈ ಕದಿವ ೀುಲ್ ಮುರುಹಾ
ಸ ಲ ೈಸಯಙ್ ಕುನ್ಮಂ ಸ ಕುಕಚ್ ಚ್ಚರಂಗು

೧೩೦

ಕಟ್ುಿಡನ್ ಅಂಗಂ ಕದಱಿಡಕ್ ಕಟ್ುಿ

...

ಮಣ್ಾಣ ಳರಸರುಂ ಮಹಿೞಂದುಱ ವಾಹವಪಂ

... ೧೫೫

...

೧೭೫

ಎಲಾಿಪ್ ಪ್ಪಣಿಯುಂ ಎಂದನ ೈಕ್ ಕಂಡಾಲ್

ಕಾರಾರ್ ಕುೞಲಾಳ್ ಕಲ ೈಮಹಳ್ ನ್ಂಡಾರಯ್ಪ

ನಿಲಾಿ ತ ೀಡ ನಿೀ ಎನ್ಕ್ ಕರುಳಾಿಯ್ಪ

ಎನಾನ ಇರುಕಕ ಯಾನ್ ಉನ ೈಪ್ ಪಾಡ

ಕಟ್ುಿ ಕಟ್ುಿ ಕದಱಿಡಕ್ ಕಟ್ುಿ

ಈರ ೀೞ ಉಲ್ಹಮುಂ ಎನ್ಕುಕ ಉಱವಾಹ

ಎನ ೈತ ುಡನ್ು ದಿರುಕುಕಂ ಎಂದ ೈ ಮುರುಹನ ೈಪ್

ಮುಟ್ುಿ ಮುಟ್ುಿ ಮುೞಿಹಳ್ ಪ್ಪದುಂಗಿಡ

ಆಣುಂ ಪ ಣುಣಂ ಅನ ೈವರುಂ ಎನ್ಕಾಕ

ಪಾಡಿನ ೀನ್ ಆಡಿನ ೀನ್ ಪರವಸಮಾಹ

ಕಟ್ರಿ ಉರುಟ್ುಿ ಕಾಲ ಿೈ ಮುಱಿಯ

Skandha Sashti Kavacham Kanada

Page#3

...

ಆಡಿನ ೀನ್ ನಾಡಿನ ೀನ್ ಆವಿನ್ನ್ ಪೂದಿಯೈ

... ೨೦೦

ಕಂದರ್ ಸಷ್ಟಿ ಕವಸಂ ವಿರುಂರ್ಬಯ

೧೮೦

ಅಱಿಂದ ನ್ ತುಳಳಂ ಅಷ್ಟಿಲ್ಟ್ ಸುಮಿಹಳಿಲ್
ವಿೀರಲ್ಟ್ ಸುಮಿಕುಕ ವಿರುಂದುಣ ವಾಹಚ್

ಪಾಲ್ನ್ ತ ೀವ ರಾಯನ್ ಪಹರ್ಂದದ ೈಕ್

ಸ ರಬತಾಮವ ೈತ್ ತುಣಿತುಹ ೈ ಯದನಾಲ್

ನ ೀಸ ಮುಡನಾಯನ್ ನ ಟ್ರರಯಿಲ್ ಅಣಿಯಪ್

ಕಾಲ ೈಯಿಲ್ ಮಾಲ ೈಯಿಲ್ ಕರುತುುಡನ್ ನಾಳ ಂ

ಇರುಬತ್ ತ ೀೞಿಕುಕು ಉವಂದಮು ತಳಿತು

ಪಾಸ ವಿನ ೈಹಳ್ ಪಟ್ರದು ನಿೀಂಗಿ

ಆಸಾ ರತುುಡನ್ ಅಂಗನ್ ದುಲ್ಕಕ

ಕುರುಬರನ್ ಪೞನಿಕ್ ಕುಂಡಿರನಿ ಲ್ವರುಕುಕಂ

ಉನ್ಾದಂ ಪ ಱವ ೀ ಉನ್ನರುಳಾಹ

ನ ೀಸ ಮುಡನ್ಒರು ನಿನ ೈವದು ವಾಹಿ

೨೨೫

ಅನ್ುಾಡನ್ ಇರಕ್ಷಿ ಅನ್ನಮುಞ್ ಸ ನ್ನಮುಂ

ಕಂದರ್ ಸಷ್ಟಿಕ್ ಕವಸಂ ಇದನ ೈಚ್

ಮ್ತು ಮ್ತ್ ತಾಹ ವ ೀಲಾ ಯುದನಾರ್

...

... ೨೦೫

ಸಿನ್ನಕ್ ಕುೞಂದ ೈ ಸ ೀವಡಿ ಪ್ೀಟ್ರರ

ಸಿಂದ ೈ ಕಲ್ಂಗಾದು ತಿಯಾನಿಪಪವಗುಳ್

ಎನ ೈತುಡುತ್ ತಾಟ್ ಕಳ ಎಂಡರನ್ ತುಳಳಂ

ಒರುನಾಳ್ ಮುಪಪತ್ ತಾಱುರುಕ್ ಕ ಂಡು

ಮ್ೀವಿಯ ವಡಿವಪಱುಂ ವ ೀಲ್ವ ಪ್ೀಟ್ರರ

ಸಿತಿುಬ ಟ್ರಡಿಯೀನ್ ಸಿಱಪಪಪಡನ್ ವಾೞಿ

ಓದಿಯೀ ಸ ರ್ಬತುು ಉಹಂದು ನಿೀಱಣಿಯ

ತ ೀವಗುಳ್ ಸ ೀನಾ ಪದಿಯೀ ಪ್ೀಟ್ರರ

ವಾೞಿ ವಾೞಿ ಮಯಿಲ ೀನ್ ವಾೞಿ

ಅಷ್ಟಿದಿಕ್ ಕುಳ ್ಳೀರ್ ಅಡಂಗಲ್ುಂ ವಸಮಾಯ್ಪು

ಕುಱಮಹಳ್ ಮನ್ಮಹಿೞ ಕ ೀವ ೀ ಪ್ೀಟ್ರರ

ವಾೞಿ ವಾೞಿ ವಡಿವ ೀಲ್ ವಾೞಿ

ತಿಸ ೈಮನ್ನ ರ ಣಮರ್ ಸ ಯಲ್ದು ಅರುಳ ವರ್

೧೮೫

ವಾೞಿ ವಾೞಿ ಮಲ ೈಕುಕರು ವಾೞಿ
ವಾೞಿ ವಾೞಿ ಮಲ ೈಕುಕಱ ಮಹಳ ಡನ್

... ೧೯೦

...

೨೧೦

ತಿಱಮಿಹು ತಿವಿಿಯ ತ ೀಹಾ ಪ್ೀಟ್ರರ
ಇಡುಂಬಾ ಯುದನ ೀ ಇಡುಂಬಾ ಪ್ೀಟ್ರರ

ವಾೞಿ ವಾೞಿ ವಾರಣತುುವಸಂ

ನ್ವಹ ೀಳ್ ಮಹಿೞಂದು ನ್ನ ೈ ಯಳಿತಿುಡುಂ

ಕಡಂಬಾ ಪ್ೀಟ್ರರ ಕಂದಾ ಪ್ೀಟ್ರರ

ವಾೞಿ ವಾೞಿ ಎನ್ ವಱುಮ್ೈಹಳ್ ನಿೀಂಗ

ನ್ವಮದ ನ ನ್ವಪಂ ನ್ಲ ಿೞ ಿಲ್ ಪ ಱುವರ್

ವ ಟ್ರಚ ಪಪನ ೈಯುಂ ವ ೀಳ ೀ ಪ್ೀಟ್ರರ

ಎತುನ ೈ ಕುಱ ೈಹಳ್ ಎತುನ ೈ ಪ್ಪೞ ೈಹಳ್

ಎಂದ ನಾಳ ಮಿೀ ರ ಟ್ಾಿ ವಾೞಿರ್

ಉಯಗಿುರ ಕನ್ಹ ಸಬ ೈಕುಕ ಓರರಸ ೀ

ಎತುನ ೈ ಯಡಿಯೀನ್ ಎತುನ ೈ ಸ ಯಾಿಲ್

ಕಂದಗ ೈು ವ ೀಲಾಂ ಕವಸತ್ ತಡಿಯೈ

... ೧೯೫

... ೨೧೫

ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸರಹಣ ಪವ ಓಂ

ವಿೞಿಯಾಱ್ ಕಾಣ ವ ರುಂಡಿಡುಂ ಪ ೀಯಿಳ್

ಸರಣಂ ಸರಣಂ ಸಣುಮಹಾ ಸರಣಂ.

ಪ್ಲಾಿ ತವರ ೈಪ್ ಪ್ಡಿಪ್ ಪ್ಡಿ ಯಾಕುಕಂ

ಪ್ಪಳ ಳೈಯಂಡರನಾಾಯ್ಪ ಪ್ಪರಯ ಮಳಿತುು

ನ್ಲ ಿೀರ್ ನಿನ ೈವಿಲ್ ನ್ಡನ್ಂ ಪಪರಯುಂ

ಮ್ೈಂದನ ನ್ ಮಿೀದು ಉನ್ ಮನ್ಮಹಿೞನ ದರುಳಿತ್

ಸವು ಸತುುರು ಸಂಗಾ ರತುಡಿ
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... ೨೩೫

ಮಯಿಲ್ನಡ ಮಿಡುವೀಯ್ಪ ಮಲ್ರ್ ಅಡಿ ಸರಣಂ

ವೞಿಯಾಱ್ ಕಾಣ ಮ್ಯಾಯಯ್ಪ ವಿಳಂಗುಂ

ಪ ಟ್ರವಳ ಿಱಮಹಳ್ ಪ ಟ್ರವಳಾಮ್ೀ

ತಂಜಮ್ಂಡರಡಿಯಾರ್ ತೞ ೈತಿುಡ ಅರುಳ್ ಸ ಯ್ಪ

...

೨೩೦

ಮಾಟ್ರಲ್ ರ ಲಾಿಂ ವಂದು ವಣಂಗುವರ್

ಪ ಟ್ರವನ್ ನಿೀ ಕುರು ಪ್ಱುಪಪದು ಉನ್ ಕಡನ್

...

... ೨೨೦
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