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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

ముదల్ తిరుమొళి. - కదిరాయిరమ్ 

సరే్వ శే్ రనైక్ కాణ వేణుమ్ ఎన్ఱు తేడువార్ సిలరుమ్, కణా్డర్ సిలరుమాగక్ కూఱుదల్ 

 

** కదిర్ ఆయిరమ్ ఇరవి * కలనె్దరితా్తల్ ఒత్ ానీళ్ము డియన్ * 

ఎదిరిల్ పెరుమై ఇరామనై * ఇరుక్కు మ్ ఇడమ్ నాడుదిరేల్ ** 

అదిరుమ్ కళ.ల్ పొరు తోళ్ * ఇరణియన్ ఆగమ్ పిళన్రెియాయ్ * 

ఉదిరమ్ అళైన్ ెకైయోడిరునెానై * ఉళళ వా కణా్డర్ ఉళర్      ౧ 

 

నాన్గెమ్ సఙ్కు  త్ణా్డ * నాణొలిచ్ సార ్ు మ్ తిరుచ్చ కు రమ్ * 

ఏనె్ద పెరుమై ఇరామనై * ఇరుక్కు మ్ ఇడమ్ నాడుదిరేల్ ** 

కాన్ళె్ ముగిళ్. విరల్ సీతైకాు గిక్ * కడుఞ్చచ లై సెన్ఱఱిుకు  * 

వేన్రె్ త్లైవన్ సన్కరాసన్ త్న్ * వేళి్వ యిల్ కణా్డర్ ఉళర్      ౨ 

 

కొలై యానైక్ కొముు  పఱిత్తకా్ * కూడలర్ సేనై పొరుదళ్వ.య * 

సిలైయాల్ మరామరమ్ ఎయె దేవనైచ్ * చిక్కు న్ నాడుదిరేల్ ** 

త్లైయాల్ క్కరక్కు న్మ్ త్తఙ్కు చ్ చెని్ద * త్డవరై కొణ్డాైపప  * 

అలైయార్ కడఱ్ు రై వీట్రిరునెానై * అఙ్కు త్తకా్ కణా్డర్ ఉళర్       ౩ 

 

తోయమ్ పరన్ ెన్డువు సూళ.లిల్ * తొల్త ైవడివు కొణ్ ా* 

మాయక్ క్కళ.వి అదనై నాడుఱిల్ * వమ్ము న్ సువడురైక్కు న్ ** 

ఆయర్ మడమగళ్ పినైై కాు గి * అడల్ విడై ఏళ్వ.నైయుమ్ * 

వీయప్ పొరుదు వియరాుు న్ఱనిానై * మెయ్మ్ు ు యే కణా్డర్ ఉళర్       ౪ 

 

నీరేఱు సెఞ్చ డై నీలకణ్నా్దమ్ * నాన్దు గన్దమ్ ముఱైయాల్ * 

సీరేఱు వాసగమ్ సెయయ  న్ఱన్ ి* తిరుమాలై నాడుదిరేల్ ** 

వారేఱు కొఙ్కు  ఉరుపిప ణియ్మ్ * వలియప్ పిడిత్తాక్ కొణా్డ 

తేర్ ఏట్రి * సేనై న్డువు పోర్ సెయయ చ్ * చిక్కు న్క్ కణా్డర్ ఉళర్        ౫ 

 

పొలై్ల వడివుడైప్ పేయిచ చ  త్తఞ్చ ప్ * పుణ్ర్ ములై వాయ్ మడుకు  

వలై్లనై * మామణివణ్ణనై * మరువుమ్ ఇడమ్ నాడుదిరేల్ ** 

పలై్లయిరమ్ పెరునె్దవిమారొడు * పౌవమ్ ఎఱి త్తవరై * 

ఎలై్లరుమ్ సూళ.చ్ సిఙ్కు సన్తే ా* ఇరునెానైక్ కణా్డర్ ఉళర్        ౬ 

 

వెళైళ  విళ్వసఙ్కు  వెఞ్చచ డర్ ాతిరుచ్చ కు రమ్ * ఏనె్ద కైయన్ * 

ఉళళ  ఇడమ్ విన్విల్ * ఉమక్కు ఱై వమ్ము న్ సువడురైక్కు న్ ** 

వెళైళ ప్ పురవిక్ క్కరక్కు  వెల్కు డిత్ * తేర్ మ్మసై మున్దు  న్ఱని్ద * 

కళళ ప్ పడైత్ త్తణైయాగిప్ * పారదమ్ కై సెయయ క్ కణా్డర్ ఉళర్       ౭ 

 

నాళ్వ.గై కూఱిట్టుక్ కాత్త ాన్ఱన్ ి* అరసర గళ్ త్మ్ ముగపేప  * 

నాళ్వ.గై పోగప్ పడై పొరుదవన్ * దేవక్క త్న్ సిఱువన్ ** 

ఆళ్వ. కొణా్డ అని్ద ఇరవి మఱైపప చ్ * చ్యతిరాదన్ త్లైయ్మ్ * 

పాళ్వ.ల్ ఉరుళప్ పడై పొరుదవన్ * పకు మే కణా్డర్ ఉళర్            ౮ 
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మణ్డణమ్ మలైయుమ్ మఱికడలగళ్మమ్ * మట్రట్టమ్ యావుమ్ ఎలై్లమ్ * 

తిణ్ణమ్ విళ్మ.ఙ్కు  ఉమ్మళ్. న్ ెదేవనైచ్ * చిక్కు న్ నాడుదిరేల్ ** 

ఎణ్ణఱ్ు రియదోర్ ఏన్మాగి * ఇరున్ఱలమ్ పుక్కు డనె్ద * 

వణ్ణక్ కరుఙ్కు ళ.ల్ మాదరోడు * మణ్నెానైక్ కణా్డర్ ఉళర్        ౯ 

 

** కరియ ముగిల్ పురై మేన్ఱ మాయనైక్ * కణ్ ాసువడురైత్త ా* 

పురవి ముగమ్ సెయెు సెనై్ద ల్ ఓఙ్కు  * విళై కళ.న్ఱప్ పుదువై ** 

తిరువిల్ పొలి మఱైవాణ్న్ * పట్ురిప రాన్ సొనై్  మాలై పత్తామ్ * 

పరవు మన్ముడైప్ పత్రా్ ఉళ్ళళ ర్ * పరమన్డి సేరి ర గళే          ౧౦ 

 

పెరియ్ళ్.వార్ తిరువడిగళే శ్రణమ్ 

 

 


