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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ముదల్ పత్తు 

 

ఏళా.మ్ తిరుమొళి. - తొడర్ సఙి్క లికై 

తళర్న డై నడతుల్: తళర్న డైప్ పరువమ్ 

 

** తొడర్ సఙి్క లికై సలార్ పిలార్ ఎన్న త్ * తూఙ్కి  పొన్మ ణి ఒలిప్ప  * 

ప్డు ముమ్మ దప్ పున్ల్ సోర * వారణమ్ పైయ నిన్ఱూ రవ దు పోల్ ** 

ఉడని్ఱ డిక్ కిణిి ణి ఆరవారిప్ప  * ఉడైమ్ణి ప్ఱై కఱఙ్గ * 

తడనా్తళిణై కొణ్డు సార ్ి పాణి * తళరన డై న్డవానో          ౧ 

 

సెకి ర్ ఇడై నునికిొ మ్బి ల్ తోనుూమ్ * సిఱుపిఱై ముళైప్ పోల * 

న్కి  సెనాువర్ వాయా్త తిణ్ణ ైమీదే * న్ళిర్ వెణప ల్ ముళై ఇలగ ** 

అక్కి వడమ్ ఉడుత్త ాఆమైత్ తాలి పూణు * అన్న్ ాసయన్న్ * 

తకి  మామ్ణివణనై్ వాసుదేవన్ * తళరన డై న్డవానో               ౨ 

 

మ్బనున క్ కొడియుమ్ ఓర్ వెణిఙిా్ ళుమ్ * సూళ్. ప్రివేడముమాయ్త * 

పిన్న ల్ త్తలఙ్కి మ్ అరసిలైయుమ్ * పీదగచ్ చిట్రాడైయొడుమ్ ** 

మ్బనిన ల్ పొలిన్దదోర్ కార్మమ గిల్ పోలక్ * కళు. తినాిల్ కాఱైయొడుమ్ * 

తనిన ల్ పొలిన్ద ఇర్మడీకేసన్ * తళరన డై న్డవానో                  ౩ 

 

కన్న ల్ క్కడమ్ తిఱన్తద ల్ ఒతాూఱిక్ * కణకణ సిరిత్త ావనుద * 

మున్ వనుద నినుూ ముతమా్ తర్మమ్ * ఎన్ ముగిలవ ణనై్ తిర్మమారవ న్ ** 

తన్నన ప్ పెట్రేఱిు త్ తన్ వాయ్త అముదమ్ తనుద * ఎన్నన త్ తళిరిప ప కిి న్తూ న్ * 

తన్ ఎట్రు మాట్రరలర్ తలైగళ్ మీదే * తళరన డై న్డవానో           ౪ 

 

మున్న ల్ ఓర్ వెళిి ప్ పెర్మమ్లైక్ క్కరటన్ * మొడుమొడు విరైనోదడ * 

పిన్నన త్ తొడరన దదోర్ కర్మమ్లైక్ క్కరటన్ * పెయరన దడి ఇడువదు పోల్ ** 

ప్నిన  ఉలగమ్ ప్రవి ఓవాప్ * పుగళ్.ప్ బలదేవన్ ఎనున మ్ * 

తన్ న్మ్బి  ఓడప్ పిన్ కూడచ్ చెలావ న్ * తళరన డై న్డవానో          ౫ 

 

ఒర్మ కాలిల్ సఙ్కి  ఒర్మ కాలిల్ చకి రమ్ * ఉళి డి పొఱితమాైన్ద * 

ఇర్మ కాలుమ్ కొణ్డు అఙి్ ఙ్కి  ఎళు.దిన్తఱ్ పోల్ * ఇలచిి న్న ప్డ న్డనుద ** 

పెర్మగా నిన్ూ ఇని్  వెళి తినా్ మేల్ * పిన్నన యుమ్ పెయుద పెయుద * 

కర్మకార్ి  కడలవ ణనై్ కామ్ర్ తాదై * తళరన డై న్డవానో          ౬ 

 

ప్డర్ ప్ఙి్ య మ్లర్ వాయ్త నెగిళ.ప్ * ప్ని ప్డు సిఱు త్తళి పోల్ * 

ఇడఙి్క ణు సెవావ య్త ఊఱియూఱి * ఇట్రిట్రు వీళ. నినుూ ** 

కడుమ్ చేకి ళు. తినా్ మ్ణిక్ క్కరల్ పోల్ * ఉడై మ్ణి కణ కణ్న్ * 

తడనా్తళిన్న కొణ్డు సార ్ి పాణి * తళరన డై న్డవానో             ౭ 

 

ప్కి మ్ కర్మమ్ చిఱుపాప ఱై మీదే * అర్మవిగళ్ ప్గరన దన్నయ * 

అక్కి  వడమ్ ఇళి. ే దఱిత్ తాళ. * అణియలుగల్ పుడై పెయర ** 

మ్కి ళ్ ఉలగినిల్ పెయద ఱియా * మ్ణిక్ క్కళ.వి ఉర్మవిన్ * 

తకి  మామ్ణివణనై్ వాసుదేవన్ * తళరన డై న్డవానో               ౮ 

 

 



m¸v¹±ÀÀ±µ l¼¶¢ï¶pñs¶mè´¢À  §ñ:  Èp±¼±ÀµÃy³.¢¸±³ i±µÀÈ¢ÀÀz. 

§ñ¶¢ÀhÉ ± ¶̧¢Ã¶mÀY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: 

Dy³.¢¸±³ IÈ¢Àê±µÀ¶¢Ãm¸±³ a±ÀµÀ±³ i±µÀ¶¢fºSµyÉ ¶¥±µg´¢À 

http://acharya.org 

వెణ్డప ళు.తి మేల్ పెయుద కొణ్డు అళైన్దదోర్ * వేళ. తినా్ కర్మఙి్ నుూ పోల్ * 

తెణ్డప ళు.తి ఆడిత్ తిరివికిి రమ్న్ * సిఱు పుగర్ ప్డ వియరా్ము ** 

ఒణ్ పోదలర్ కమ్లచ్ * చిఱుకాల్ ఉరైత్త ాఒనుూమ్ నోవామే * 

తణ్పప దు కొణు తవిసిన్ మీదే * తళరన డై న్డవానో                 ౯ 

 

తిరై నీరి్  చనిదర మ్ణులమ్ పోల్ * సెఙి్ ణ్మమ ల్ కేసవన్ తన్ * 

తిర్మనీర్ ముగత్తాత్ త్తలఙ్కి  చుిట * తిగళ్. నుద ఎఙ్కి మ్ పుడై పెయర ** 

పెర్మనీర్ ాతిరై ఎళు. గఙ్ణగయిలుమ్ * పెరియదోర్ తీరుా ప్లమ్ 

తర్మ నీర్ * సిఱుచి ణమై్ త్తళి మ్ సోరత్ * తళరన డై న్డవానో       ౧౦ 

 

** ఆయర్ క్కలతినాిల్ వనుద తోనిూయ * అఞి్ న్ వణనై్ తన్నన త్ * 

తాయర్ మ్గిళ. ఒన్తన ర్ తళరత్ * తళరన డై న్డన్దదన్న ** 

వేయర్ పుగళ్. విుటచితనా్ * సీరాల్ విరితనా్ ఉరైకి  వలాార్ * 

మాయన్ మ్ణివణనై్ తాళ్ ప్ణియుమ్ * మ్కి ళైప్ పెఱువరగళే               ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శర్ణమ్ 

 

 


