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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

తిరుప్ప లా్లణ్డు 

 

తిరుప్ప లా్లణ్డు పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి.గళిన్ తనియ్న్క ళ్ 

 

నాతమునిగళ్ అరుళిచ్ చెయ్ద దు 

 

 గురుముఖమ్ అనదీట్య  ప్రాహ వేదాన్ అశేషాన్ 

  నరపటి పరిక్లుపటమ్ శుల్క మ్ ఆదాటుకామ: | 

 శ్వ షురమ్ అమరవన్య మ్ రఙ్గనాతస్య  సాక్షాట్ 

  ద్వవ జక్లల్ టిల్కమ్ ట్మ్ విషుు చిట్టమ్ నమామి || 

 

పాణ్డుయ్ బట్టర్ అరుళిచ్ చెయ్ద వై 

 

 మినాా ర్ తడమద్వళ్ సూళ్. * విల్లుపుత్తూ ర్ ఎన్ఱు * ఒరుకాల్ 

 సొనాా ర్ కళ.ఱ్క మల్మ్ సూడినోమ్ * - మునాా ళ్ 

 కిళి. అఱుత్తూన్ ఎన్ఱురైత్తూమ్ * కీళ్.మైయినిల్ సేరుమ్ 

 వళి. అఱుత్తూమ్ * నెఞ్చ మే! వన్్ఱ 

 

 ాణ్డయిన్ కొణి్డడప్ * పట్టరిి రాన్ వన్ాన్ ఎన్ఱు * 

 ఈణ్డయి స్ఙ్క మ్ ఎడుత్తూ ద * - వేణ్డయి 

 వేదఙ్క ళ్ ఓద్వ * విరైన్్ఱ కిళి. అఱుత్తూన్ * 

 ాదఙ్క ళ్ యాముడైయ పప్రటు 

 

 

పెరియాళ్.వార్ అరుళిచెె య్ద  

తిరుప్ప లా్లణ్డు 

 

** పల్లు ణి్డ పల్లు ణి్డ పల్లు యిరత్తూ ణి్డ * 

 పల్ కోడి నూఱాయిరమ్ * 

మల్లు ణ్ ితిణ్తూళ్ మణ్డవణ్డు ! * ఉన్ 

 సేవడి సెవివ  తిరుకాక పిు          ౧ 

 

** అడియోమోడుమ్ నినాో డుమ్ * పిరివినిు ఆయిరమ్ పల్లు ణి్డ * 

వడివాయ్ నిన్ వల్ మారిి నిల్ * వాళ్.గిను మఙ్కక యుమ్ పల్లు ణి్డ * 

వడివార్ సోద్వ వల్త్తూఱైయుమ్ * సుడర్ ఆళి.యుమ్ పల్లు ణి్డ * 

పడై పోర్ పుక్లక  ముళ.ఙ్కక మ్ * అాి ఞ్చ స్నిా యముమ్ పల్లు ణ్డ ి     ౨ 

 

వాళా.టి్ టుట నిన్ఱుర్ ఉళ్ళీ రేల్ * వన్్ఱ మణ్డుమ్ మణ్ముమ్ కొణి్డ న్ * 

కూళా.టి్ టుట నిన్ఱుర గళై * ఎఙ్క ళ్ క్లళు.వినిల్ పుగుదల్ ఒట్టటమ్ ** 

ఏళా.ట్కక లుమ్ పళి.పిి లోమ్ నాఙ్క ళ్ * ఇరాకక దర్ వాళ్. * ఇల్ఙ్కక  

ాళా.ళాగప్ పడై పొరుదాన్ఱక్లక ప్ * పల్లు ణి్డ కూఱుదుమే       ౩ 

 

ఏడు నిల్తిూల్ ఇడువదన్ మునా మ్ వన్్ఱ * ఎఙ్క ళ్ క్లళా.మ్ పుగున్్ఱ * 

కూడు మనమ్ ఉడైయీరగళ్ * వరమ్బి ళి. వన్్దల్లుక్ కూడుమినో ** 

నాడు నగరముమ్ నఙ్ఱియ * నమో నారాయణ్డయ ఎన్ఱు * 

ాడు మనముడైప్ పతూర్ ఉళ్ళీ ర్! * వన్్ఱ పల్లు ణి్డ కూఱుమినే      ౪ 
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అణ్కి్ క్లల్త్తూక్లక  అద్వపద్వ ఆగి * అసురర్ ఇరాకక దరై *  

ఇణ్లకి్ క్లల్త్లూ ఎడుత్తూక్ కళైన ్* ఇరుడీకేస్న్ తనక్లక  ** 

తొణ్కి్ క్లల్తిూల్ ఉళీ్ళ ర్! వనడ్ి తొళు.దు * ఆయిర నామమ్ సొల్లు * 

పణ్లకి్ క్లల్త్లూత్ తవిరాు ు * పల్లు ణి్డ పల్లు యిరత్తూ  ణి్డ ఎనిి నే      ౫ 

 

ఎనెల్ తనెల ్తనెల ్తనెల్ తమ్ మూతూపి న్ * ఏళ్.పడికాల్ తొడఙ్కక  * 

వన్్ఱ వళి. వళి. ఆటె్స యిగ నోుమ్ ** తిరువోణ్త్ తిరువిళ.విల్ 

అని ్అమిో ద్వల్ అరి ఉరువాగి * అరియై అళి. తూవై * 

పన్ై  తీరప్ పల్లు ణి్డ * పల్లు యిరత్తూ ణి్డ ఎన్ఱు ాడుదుమే       ౬ 

 

తీయిల్ పొల్లగిను సెఞ్చచ డర్ ఆళి. * తిగళ్. తిరుచ్చ కక రతిూన్ * 

కోయిల్ పొఱియాలే ఒప్రటుణి్డ నిన్ఱు * క్లడి క్లడి ఆటె్స యిగ నోుమ్ ** 

మాయప్ పొరుపడై వాణ్ై * ఆయిరమ్ త్తళుమ్ పొళి. క్లరుద్వ 

ాయ * సుళ.ప్రటియ ఆళి. వల్లు న్ఱక్లక ప్ * పల్లు ణి్డ కూఱుదుమే      ౭ 

 

నెయ్యయ డై నల్ుదోర్ సోఱుమ్ * నియతముమ్ అత్తూ ణ్డచ్ సేవగముమ్ * 

కై అడైకాక యుమ్ కళు. త్తూక్లక ప్ పూణొడు * కాదుక్లక క్ క్లణ్లి్ముమ్ ** 

మెయియ డ నల్ుదోర్ సానమ్ుమ్ తన్్ఱ * ఎైా  వెళీు యిర్ ఆకక  వల్ు * 

పైయుడై నాగప్ పగైక్ కొడియాన్ఱక్లక ప్ * పల్లు ణి్డ కూఱువనే      ౮ 

 

ఉడుత్తూక్ కళైన ్నిన్ పీదగ ఆడై ఉడు త్తూక్ * కల్తూదుణి్డ * 

తొడుతూ త్తళా.య్ మల్ర్ సూడిక్ కళైనన్ * సూడుమ్ ఇతొూణ్రి గళోమ్ ** 

విడుతూ తిసైక్ కరుమమ్ తిరుతిూత్ * తిరువోణ్త్ తిరువిళ.విల్ * 

పడుతూ పైనాా గణైప్ పళీి  కొణి్డన్ఱక్లక ప్ * పల్లు ణి్డ కూఱుదుమే      ౯  

 

ఎనాా ళ్ ఎమెి రుమాన్ * ఉనూనక్లక  అడియోమ్ ఎన్ఱు ఎళు. త్తూపి ట్ట 

అనాా ళే * అడియోఙ్క ళ్ అడిక్లక డిల్ * వీడు పెప్రటు ఉయా ుదు కాణ్ ** 

సెనాా ళ్ త్తప్రటిత్ * తిరుమదురైయుళ్ సిలై క్లనిత్తూ * ఐనూలైయ 

పైనాా గతూలైప్ ాయా ువనే! * ఉైా ప్ పల్లు ణి్డ కూఱుదుమే      ౧౦ 

 

** అల్వ ళ.క్లక  ఒన్ఱుమ్ ఇల్లు  * అణ్డకోటిటయర్ కోన్ * అబిమానత్తఙ్క న్ 

సెల్వ ైప్ పోల్త్ * తిరుమాలే! నాన్ఱమ్ ఉనక్లక ప్ పళ.వడియేన్ ** 

నల్ వగైయాల్ నమో నారాయణ్డ ఎన్ఱు * నామమ్ పల్ పరవి * 

పల్ వగైయాలుమ్ పవితిూరనే! * ఉైా ప్ పల్లు ణి్డ కూఱువనే      ౧౧ 

 

** పల్లు ణ్ని్ఱు పవితిూరైప్ పరమేటిటయై * సార ్క మ్ ఎనా్ఱ మ్ 

విల్లు ణి్డన్ తైా  * విల్లుపుత్తూ ర్ విటుటచితూన్ విరుమిి య సొల్ ** 

నల్లు ణ్ని్ఱు నవిన్ఱురైాి ర్ * నమో నారాయణ్డయ ఎన్ఱు * 

పల్లు ణి్డమ్ పరమాతి ైచ్ * సూళ్. నిర్ున్్ఱ ఏత్తూవర్ పల్లు ణ్డ ి      ౧౨  

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 
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