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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

మూనా్ఱమ్ పత్తు 

 

ఆఱామ్ తిరుమొళి. - న్ఱవలమ్ 

కణ్ణన్ పులా్లఙ్కు ళ.ల్ ఊదఱ్ సిఱపుు  

 

** నావలమ్ పెరియ తీవినిల్ వాళు.మ్ * 

 నఙై్క మీర్ గళ్! ఇదోర్ అఱ్పు దమ్ కేళీర్ * 

తూ వలమ్పు రి ఉడైయ తిరుమాల్ * 

 తూయ వాయిల్ కుళ.ల్ ఓసై వళి.యే ** 

కోవలర్ సిఱ్పమియర్ ఇళఙ్కై ఙై్క  

 కుదుకలిప్ు  * ఉడల్ ఉళ్ అవిళ్. దు * ఎఙ్కై మ్ 

కావలుమ్ కడదు కయిఱ్ప మాలైయాగి * 

 వదు కవిళ్. దు నినఱనరే         ౧ 

 

ఇడవణరై ఇడత్ తోళొడు సాయ్త్తు * 

 ఇరు కై కూడప్ పురువమ్ నెరిన్దుఱ * 

కుడ వయిఱ్ప ప్డ వాయ్ కడై కూడక్ * 

 గోవినున్ కుళ.ల్ కొడు ఊదిన పోదు ** 

మడ మయిలగళొడు మాన్ పిణై పోలే * 

 మఙై్క మార్గళ్ మలర్ై  కూనుల్ అవిళ. * 

ఉడై నెగిళ. ఓర్ కైయాల్ తుగిల్ ప్ట్రి * 

 ఒలిగ ఓడరికై ణ్ ఓడ నినఱనరే        ౨ 

 

వాన్ ఇళవర్సు వైకునుక్ కుట్టన్ * 

 వాసుదేవన్ మదురై మనన న్ * నను 

కోన్ ఇళవర్సు కోవలర్ కుట్టన్ * 

 గోవినున్ కుళ.ల్ కొడు ఊదిన పోదు ** 

వాన్ ఇళము డియర్ వదు వన్దుణ్డ ి* 

 మనమ్ ఉరుగి మలర్ై  కణగళ్ ప్నిప్ు  * 

తేన్ అళవు సెఱి కూనుల్ అవిళ.చ్ * 

 సెనిన  వేర్ు ు చ్ చెవి సేరుతు నినఱనరే       ౩ 

 

తేదగన్ పిలమబ న్ కాళియన్ ఎదన మ్ * 

 తీప్ు ప్ పూడుగళ్ అడఙై్  ఉళ.క్కై  * 

కానగము డి ఉలావి ఉలావిక్ * 

 కరుఞి్చ ఱ్పకై న్ కుళ.ల్ ఊదిన పోదు ** 

మేనకైయొడు తిలోత్తమై అర్మైబ  * 

 ఉరుప్ు సి అర్వర్ వెళిగ మయఙ్కై  * 

వానగము డియిల్ వాయ్ తిఱపిు నిఱ * 

 ఆడల్ పాడల్ అవై మాఱినర్ తామే       ౪ 
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మ్పనన ర్సిఙై్ మ్ అదాగి అవుణన్ 

 మ్పక్కై యత్తత మ్పడిపాు న్ * మూవులగిల్ 

మనన ర్ అఞి్చ మ్ * మదుసూదనన్ వాయిల్ 

 కుళ.లిన్ ఓసై * సెవియైప్ ప్ట్రి వాఙై్  ** 

ననన ర్మ్పబ డైయ తుమ్పబ రువోడు * 

 నార్దదమ్ త్మ్ త్మ్ వీణై మఱదు * 

క్కనన ర్ మితునఙై్ ళుమ్ త్మ్ త్మ్ 

 క్కనన ర్మ్ * తొడుక్కలోమ్ ఎనఱనరే        ౫ 

 

సెమ్పు రుమ్ త్డఙై్ ణణన్ తిర్ళ్ తోళన్ * 

 దేవక్క సిఱ్పవన్ దేవర్ గళ్ సిఙై్ మ్ * 

నమ్ ప్ర్మన్ ఇనాన ళ్ కుళ.ల్ ఊదక్ 

 కేట్టవర్ గళ్ * ఇడర్ ఉట్రట్న కేళీర్ ** 

అమబ ర్మ్ తిరియ్త్మ్ కానతప్ు ర్ ఎలాామ్ * 

 అమ్పద గీత్ వలైయాల్ సురుకుై ణి్డ * 

నమ్ ప్ర్మ్ అనెఱదఱ నాణ్డ మయఙ్కై  * 

 నైదు సోరున ు కైమమ ఱితుత నినఱనరే        ౬ 

 

పువియ్త్ళ్ నాన్ కణదిోర్ అఱ్పు దమ్ కేళీర్ * 

 పూణ్డ మేయ్త్ై ై మ్ ఇళఙై్క వలర్ కూట్టత్ 

త్వైయ్త్ళ్ * నాగత్తణైయాన్ కుళ.ల్ ఊద * 

 అమర్ లోకత్తళవుమ్ సెదఱ ఇసైప్ు  ** 

అవి ఉణా మఱదు వానవర్ ఎలాామ్ * 

 ఆయర్పు డి నిఱైయప్ పుగున్దుణ్డ ి* 

సెవియ్త్ళ్ నావిన్ సువై కొణి్డ మగిళ్. దు * 

 గోవినునైత్ తొడరున ు ఎదఱమ్ విడారే       ౭ 

 

సిఱ్పవిర్లగళ్ త్డవిప్ ప్రిమాఱచ్ * 

 సెఙై్ ణ్ కోడచ్ చెయయ  వాయ్ కొప్ు ళిప్ు  * 

కుఱ్పవెయర్ు  పురువమ్ కూడలిప్ు క్ * 

 గోవినున్ కుళ.ల్ కొడు ఊదిన పోదు ** 

ప్ఱవైయిన్ కణఙై్ ళ్ కూడు తుఱదు * 

 వదు సూళ్. దు ప్డుకాడు క్కడప్ు  * 

కఱవైయిన్ కణఙై్ ళ్ కాల్ ప్ర్పిు ట్టటక్ * 

 కవిళ్. దు ఇఱఙై్క చ్ చెవి ఆట్టక్కలాావే       ౮ 

 

తిర్ణ్డళిు. త్ళై. మళై. మ్పగిలవ ణణన్ * 

 సెఙై్ మల మలర్ సూళ్. వణ్డనిమ్ పోలే * 

సురుణ్డరిుణ ికుళ.ల్ తాళ్. ను మ్పగతాతన్ * 

 ఊదుగినఱ కుళ.ల్ ఓసై వళి.యే ** 

మరుణి్డ మాన్ కణఙై్ ళ్ మేయ్తగ  మఱదు * 

 మేయన ు పులుామ్ కడైవాయ్ వళి. సోర్ * 

ఇర్ణి్డ పాడుమ్ తులఙై్క ప్ పుడై పెయర్ప * 

 ఎళు.దు చితితర్ఙై్ ళ్ పోల నినఱనవే       ౯ 
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కరుఙై్ ణ్ తోగై మయిల్ పీలి అణ్డదు * 

 కిట నదై డుత్త పీదగవాడై * 

అరుఙై్ ల ఉరువిన్ ఆయర్ పెరుమాన్ * 

 అవన్ ఒరువన్ కుళ.ల్ ఊదిన పోదు ** 

మర్ఙై్ ళ్ నిదఱ మదు తారైగళ్ పాయ్త్మ్ * 

 మలర్గళ్ వీళు.మ్ వళర్ కొమ్పబ గళ్ తాళు.మ్ * 

ఇర్ఙ్కై మ్ కూమ్పబ మ్ తిరుమాల్ నినఱ నినఱ 

 ప్కై మ్ నోక్కై  * అవై సెయ్త్య మ్ గుణమే       ౧౦ 

 

** కుళ.ల్ ఇరుణి్డ సురుణ్డఱిియ కుఞి్చ క్ * 

 గోవినుదడైయ కోమళ వాయిల్ * 

కుళ.ల్ మ్పళ.ఞి్చ కళినూడు కుమిళ్. తుతక్ * 

 కొళి. తితళి. ను అమ్పదప్ పునల్ త్నైన  ** 

కుళ.ల్ మ్పళ.వమ్ విళమ్పబ మ్ పుదువైక్ కోన్ * 

 విట్టటచిత్తన్ విరిత్త త్మిళ్. వలాార్ * 

కుళ.లై వెనఱ కుళిర్ వాయినర్పగిచ్ * 

 సాదు కోిటయ్త్ళ్ కొళళ ప్ు డువారే        ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


