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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

మూనాామ్ తిరుమొళి. - ఉరుపి్ప ణి నఙా్క  

తిరుమాలిరుఞ్చో లైమలైయిన్ సిఱపి్ప  

 

** ఉరుప్పి ణి నఙై్క  తనై్న  మీటి్ప న్ * తొడర్న్ై ోడిచ్ చెనఱ * 

ఉరుపి్ న్న ఓట్టకి్ కొణిటిి్ట * ఉఱైత్తటి్ ిఉఱైప్ి న్ మలై ** 

పొరుప్పి డైక్ కొన్ఱఱ నిన్ఱఱ * ముఱి ఆళి.యుమ్ కాసుమ్ కొణి్డ * 

విరుపిొ డు పొన్ వళ.ఙ్కై మ్ * వియన్ మాలిరుఞో్చ లైయదే        ౧ 

 

కఞో్ న్ఱమ్ కాళియన్ఱమ్ * కళిఱుమ్ మరుదుమ్ ఎరుదుమ్ * 

వఞో్ న్నయిల్ మడియ * వళర్నై ో మణివణ్ణన్ మలై ** 

నఞ్చో మిళ్. నాగమ్ ఎళు. నణణ్వి * నళిర్ మామదియై * 

సెఞ్చో డర్ నావళైక్కై మ్ * త్తరుమాలిరుఞో్చ లైయదే           ౨ 

 

మనై్ఱ  నర్నగన్ తనై్న చ్ * చూళ్. పోగి వళైత్తఱిిన్ఱణ * 

కనిై  మగళిర్ తమై్మ క్ * కవర్నై ో కడల్వ ణ్ణన్ మలై ** 

పునై్న  సెరునిణయొడు * పునవేఙై్క యుమ్ కోఙ్కై మ్ నిన్ఱఱ * 

పొనై రి మాలైగళ్ సూళ్. * పొళి.ల్ మాలిరుఞో్చ లైయదే          ౩ 

 

మావలి తనై్ఱ డైయ * మగన్ వాణ్న్ మగళ్ ఇరునణ * 

కావలైక్ కట్ళిి. త ి* తనిక్ కాళై కరుదుమ్ మలై ** 

కోవల్ర్ గోవినణన్నక్ * క్కఱమాదర్నగళ్ ప్ణై్డ ఱిఞో్చ  * 

పావొలి పాడి నడమ్ ప్యిల్ * మాలిరుఞో్చ లైయదే               ౪ 

 

** ప్ల్ ప్ల్ నాళ.మ్ సొలిపి్ * ప్ళి. త ిసిసుపాల్న్ తనై్న  * 

అల్వలైమ్మ తవిర్నతి * అళ.గన్ అల్ఙై్క ర్నన్ మలై ** 

క్కల్ మలై కోల్ మలై * క్కళిర్ మామలై కొట్ట్ మలై * 

నిల్మలై నీణ్మిలై * త్తరుమాలిరుఞో్చ లైయదే          ౫ 

 

పాణ్విర్ తమైు డైయ * పాఞో్చ లి మఱుకై మ్ ఎలి్లమ్ * 

ఆణ్ఙైి్క  నూట్ట్టవర్ తమ్ * పెణిరి్ మేల్ వైత ిఅప్ి న్ మలై ** 

పాణ్గిు వణినిఙై్ ళ్ * ప్ణ్గళ్ పాడి మదుప్ ప్రుగ * 

తోణ్లి్ ఉడైయ మలై * తొల్ఱ ిమాలిరుఞో్చ లైయదే            ౬ 

 

కనఙ్కై ళై.యాళ్ పొరుటి్పక్ * కణై పారిత్తి * అర్నకై ర్ తఙై్ ళ్ 

ఇనఙై్ ళు. ఏట్ట్టవిత ి* ఎళి.ల్ తోళ్ ఎమిై రామన్ మలై ** 

కనఙై్క ళి. త్తళళ రువి * వన్ఱణ సూళ్. న్ఱణ అగల్ ఞ్చల్మ్ ఎలి్లమ్ * 

ఇనఙ్కై ళు. ఆడుమ్ మలై * ఎళి.ల్ మాలిరుఞో్చ లైయదే            ౭ 

 

ఎరి సిదఱుమ్ సర్నతి్తల్ * ఇల్ఙ్కై యిన్నత్ * తనై్ఱ డైయ 

వరి సిలై వాయిల్ పెయుణ * వాయై్క  కోట్మి్ తవిరిుతగనణ ** 

అరైయన్ అమరుమ్ మలై * అమర్నరొడు కోన్ఱమ్ సెన్ఱఱ * 

త్తరి సుడర్ సూళు.మ్ మలై * త్తరుమాలిరుఞో్చ లైయదే           ౮ 
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కోటి్ట మణ్ కొణిడిన్ఱణ * క్కడఙై్క యిల్ మణ్ కొణ్ళిన్ఱణ * 

మీటి్టమ్ అదు ఉణి్డమిళ్. న్ఱణ * విళైయాడు విమల్న్ మలై ** 

ఈట్టయి ప్లి్ప రుళగళ్ * ఎమిి రాన్ఱక్కై  అడియుఱై ఎన్ఱఱ * 

ఓట్రిుమ్ తణిి ల్మాా ఱుడై * మాలిరుఞో్చ లైయదే              ౯ 

 

** ఆయిర్నమ్ తోళ్ ప్ర్నప్పి  * ముడి ఆయిర్నమ్ మినిై ల్గ * 

ఆయిర్నమ్ పైనలిైయ * అననసియనన్ ఆళుమ్ మలై ** 

ఆయిర్నమ్ ఆఱుగళుమ్ * సున్నగళ్ ప్ల్ ఆయిర్నముమ్ * 

ఆయిర్నమ్ పూమ్పి ళి.లుమ్ ఉడై * మాలిరుఞో్చ లైయదే           ౧౦ 

 

** మాలిరుఞో్చ లై ఎనై్ఱ మ్ * మలైయై ఉడైయ మలైయై * 

నాలిరు మూరితి తనై్న  * నాల్ వేదక్ కడల్ అముదై ** 

మేలిరుమ్ కఱి గత్తఱ ి* వేదాన ివిళు.ప్ పొరుళిల్ * 

మేలిరునణ విళక్కై  * విటి్టచితని్ విరితనివే          ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


