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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

నానాా మ్ తిరుమొళి. - నావకారియ్మ్ 

ముకా్ రణఙా్ ళాలుమ్ తిరుకా్క ట్టయిూరై అనుబవిపప వరైక్ కొణా్డడియుమ్,  

అవాా ఱు అనుబవియాద అవైష్ణవరై ఇళి. త్తుమ్ కూఱుదల్ 

 

** నావకారియమ్ సొల్లలిాదవర్ * నాళొ్తఱుమ్ విరు ో మ్బువా రర్ * 

దేవకారియమ్ సెయ్దమ్బ * వేదమ్ పయిన్ఱు రళ్. తిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

మూవర్ కారియుమ్ తిరుత్తొమ్ * ుదల్వ నైచ్ చిన్దమ్బయాద * అప్ 

పావకారిగళైప్ పడైత్వొన్ * ఎఙ్ఙనమ్ పడైతొ్తన్ కొలో!        ౧ 

 

కుట్రమిన్దుక్ గుణమ్ పెరుక్కో క్ * గురుకో్ ళుకుో  అన్ఱకూల్రాయ్ * 

సెట్రమ్ ఒన్ఱుమ్ ఇలాద * వణో్క యినార్గళ్ రళ్. తిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

త్తట్ట్ట ఏళు.ల్గుణడ * తూమణివణణన్ త్నైై త్ తొళా.దవర్ * 

పెట్ర త్తయర్ వయిట్ట్టనైప్ * పెరు ోయ్ సెయావ న్ పిఱనామ్బ ర్ గళే         ౨ 

 

వణణ ననమ ణియ్దమ్ * మర్దగుమ్ అళు. తి ొ* న్దళ.ల్ ఎళు.మ్ 

తిణ్ణణ సూళ్. తిరుకో్క ట్టయిూర్ ొ* తిరుమాల్ అవన్ తిరునామఙో్ ళ్ ** 

ఎణణక్ క్ణడ విర్ల్గళాల్ * ఇఱైప్ పొళు.దుమ్ ఎణణక్కలాదు పోయ్ * 

ఉణణక్ క్ణడ త్మ్ ఊత్ణ ొరయో్ద ో క్ * క్వళమ్ ఉన్ఱమ్బగినాు ర్ గళే          ౩ 

 

ఉర్గ మెల్ణి్కయాన్ కైయిల్ * ఉఱై సఙో్ మ్ పోల్ మడవనై ఙో్ ళ్ * 

న్దరై క్ణమ్ పర్న్దమ్బఱుమ్ * సెఙో్ మల్ వయల్ తిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

నర్గ నాసనై నావిల్ కొణడళై.యాద * మాన్దడ సాదియర్ * 

పరుగు నీరుమ్ ఉడుకుో మ్ కూఱైయ్దమ్ * పావమ్ సెయమ్బ న త్తన్ కొలో!       ౪ 

 

ఆమైయిన్ ుదుగతిడొైక్ కుది కొణ్డడ * తూమల్ర్ సాడిప్ పోయ్ * 

తీమై సెయ్దమ్బ ఇళరళైగళ్ * విళైయాడు నీర్ ొతిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

న్దమి సేర్ త్డఙో్క యినానై * న్దనైపిి లా వల్ల నెఞ్చు డై * 

బూమి బార్ఙో్ ళ్ ఉణ్డణమ్ సోట్ట్టనై రఙ్కో ప్ * పుల్ణతి్ తిణిమిన్ద          ౫ 

 

పూదమ్ ఐన్దమ్బడు వేళ్వవ  ఐన్ఱమ్బ * పుల్నో ళ్ ఐన్ఱమ్బ పొఱిగళాల్ * 

ఏదమ్ ఒన్ఱుమ్ ఇలాద * వణో్క యినార్గళ్ రళ్. తిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

నాదనై నర్సిఙో్ నై * నవిన్దుత్తొరర్ గళ్ ఉళ.క్కో య * 

పాద తూళ్వ పడుదలాల్ * ఇవ్వవ ల్గమ్ పాక్కో యమ్ సెయమ్బ దే          ౬ 

 

కురునమ్బమ్ ఒన్దు సితొ్తన్దడుమ్ సెన్ఱు * కూడి ఆడి విళా.చ్ చెయ్దమ్బ * 

తిరున్ఱమ్బ నానమ ఱైయోర్ ఇరాపి గల్ * ఏతి ొరళ్. తిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

క్రునమ్బడ ుగిల్వ ణణనైక్ * క్డైకోొ ణ్డడ కై తొళు.మ్ పత్రొ్ గళ్ * 

ఇరునమ్బ ఊరిల్ ఇరుకుో మ్ మాన్దడర్ * ఎత్వొఙో్ ళ్ సెయామ్బ ర్ కొలో!           ౭ 

 

నళ్వర్ై ద సీల్న్ నయాసల్న్ * అబిమానత్తఙో్ నై నాళొ్తఱుమ్ * 

త్ళ్వనమ్బ సెల్వ నైచ్ సేవగమ్ కొణడ * సెఙో్ ణ్మమ ల్ తిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

కుళ్వరైు దఱైగిను గోవినమ్బన్ * గుణమ్ పాడురర్ ఉళళ  నాట్టని్ఱళ్ * 

విళైనమ్బ దాన్దయుమ్ ఇరాకో్ దర్ * మీదు కొళళ క్కలార్ గళే             ౮ 
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కొమివా నార్ పొళ్వ.ల్ రయ్ * కుయిల్ ఇనమ్ గోవినమ్బన్ గుణమ్ పాడు సీర్ * 

సెమ్పి నార్ మదిళ్ సూళ్. * సెళు.ఙో్ ళ.న్దయ్దడైత్ తిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

నమవా నై నర్సిఙో్ నై * నవిన్ఱు ఏత్తరొర్ గళైక్ క్ణడకాో ల్ * 

ఎమిి రాన్ త్న చినై ఙో్ ళ్ * ఇవరివర్ ఎన్ఱు ఆసైగళ్ తీర్వ న్ద           ౯ 

 

కాసిన్ రయో్  క్ర్మ్ విఱిో లుమ్ * క్ర్రదు మాట్ట్టల్ల సోఱిటి్ట * 

తేస రర్తణ ొై  పడైకుో మ్ * వణో్క యినార్గళ్ రళ్. తిరుకో్క ట్టయిూర్ ** 

కేసర! పురుడోత్మొా! * క్కళర్ సోదియాయ్! కుఱళా! ఎన్ఱు * 

పేసురర్ అడియార్గళ్ * ఎనమొైమ  విఱో వ్వమ్ పెఱురర్గళే                ౧౦ 

 

** సీత్నీర్ పుడై సూళ్. * సెళు.ఙో్ ళ.న్దయ్దడైత్ తిరుకో్క ట్టయిూర్ * 

ఆదియాన్ అడియారైయ్దమ్ * అడిమై ఇన్దుత్ తిరిరరైయ్దమ్ ** 

క్కదిల్ పరరిిి రాన్ * కుళ్వర్ పుదువైమన్ విటి్టణ్డచిత్నొ్ సొల్ * 

ఏదమ్ ఇన్దు ఉరైపి వర్ * ఇరుడీకేసన్ఱకుో  ఆళరే                   ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


