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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

ఐనాద మ్ తిరుమొళి. - ఆసైవాయ్ 

బగవానిడతిుల్ ఈడుపడామల్ ఇరుకా్క మ్ సమ్సా రిగళుక్కా  హితోపదేసమ్ సెయ్ద ల్ 

 

** ఆసైవాయ్్చ  చెన్ఱ సిన్దయైరాగి * 

 అనై్న  అత్తన్ ఎన్ పుత్తతరర్ బూమి * 

వాసవార్ కుళ.లాళ్ ఎన్ఱఱ మయఙ్కి  * 

 మాళుమ్ ఎల్దకిై్ ణ్ వాయ్చ త్తఱవాదే ** 

కేసవా! పురుడోత్తమా! ఎన్ఱఱమ్ * 

 కేళ.లాగియ కేడిలీ! ఎన్ఱఱమ్ * 

పేసువార్ అవర్ ఎయై్దమ్ పెరుమై * 

 పేసువాన్ పుగిల్ న్మ్ పరమ్ అన్ఱఱ               ౧ 

 

సీయినాల్ సెఱినై్ఱఱియ పుణ్ మేల్ * 

 సెట్రల్ ఏఱిక్ కుళ.మిి రునై్ఙి్క మ్ * 

ఈయినాల్ అరిపుు ణ్డు మయఙ్కి  * ఎల్ద ై

 వాయ్్చ  చెన్ఱఱ సేరవ దన్ మునై్ మ్ ** 

వాయినాల్ న్మో నారణా ఎన్ఱఱ * 

 మత్తగత్తతడైక్ కైగళైక్ కూప్పు  * 

పోయినాల్ ప్పనై్న  ఇత్తతసైకుి  ఎన్ఱఱమ్ * 

 పుణైక్ కొడుక్కి లుమ్ పోగ ఒటా్టరే                ౨ 

 

సోరివ నాల్ పొరుళ్ వైత్తదుణాు గిల్ * 

 సొలు ైసొల్నై్ఱఱ సుట్ుమ్ ఇరునై్ఱ * 

ఆర్ విన్విలుమ్ వాయ్చ త్తఱవాదే * 

 అన్కైాలమ్ అడైవదన్ మునై్ మ్ ** 

మారవ మ్ ఎని్ దోర్ కోయిల్ అమైత్తత * 

 మాదవన్ ఎనై్ఱ మ్ దెయవ త్దత న్ట్ట ా* 

ఆరవ మ్ ఎని్ దోర్ పూవిడ వలైారిు ి  * 

 అరవత్ణ్ుత్తతల్ ఉయయ లుమామే             ౩ 

 

మేల్ ఎళు. న్దైోర్ వాయ్దక్ క్కళరైు ు * 

 మేల్ మిడట్ట్టన్న ఉళె్ళ ళ. వాఙ్కి  * 

కాలుమ్ కైయ్దమ్ విదిర్ విదిరే తే ఱిక్ * 

 క్ణ్డుఱకి్ మ్ అదావదన్ మునై్ మ్ ** 

మూలమాగియ ఒట్రై ఎళు. త్దత * 

 మూన్ఱఱ మాత్తతరై ఉళె్ళ ళ. వాఙ్కి  * 

వేలై వణ్ున్న మేవుదిరాగిల్ * 

 విణ్ుగత్తతనిల్ మేవలుమామే                   ౪ 
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మడి వళి. వనై్ఱ నీర్ు  పులన్ సోర * 

 వాయిల్ అట్టయా క్ఞ్్చ య్దమ్ మీణ్డు * 

క్డై వళి. వారక్ క్ణ్ుమ్ అడైపు క్ * 

 క్ణ్డుఱకి్ మ్ అదావదన్ మునై్ మ్ ** 

త్తడై వళి. ఉమైై  నాయగ ళ్ క్వరా * 

 సూలత్తత ల్ ఉమైై ప్ పాయవ దుమ్ సెయ్యయ ర్ * 

ఇడై వళి.యిల్ నీర్ కూఱైయ్దమ్ ఇళ.వీర్ * 

 ఇరుడీకేసన్ ఎన్ఱఱత్త వలీరైే                 ౫ 

 

అఙి్ మ్ విరవాై ఐనై్ఱమ్ అగట్ట్ట * 

 ఆవి మూక్కి నిల్ సోదిత్త ప్పనై్న  * 

సఙి్ మ్ విరవార్ కైయై మఱిత్తతప్ * 

 పైయవే త్లై సాయు ు దన్ మునై్ మ్ ** 

వఙి్ మ్ విుాలవుమ్ క్డఱు ళెి  మాయన్న * 

 మదుసూదన్న్న మారిి ల్ 

త్ఙి్  విుా వైత్తత * ఆవదోర్ క్రుమమ్ 

 సాదిపాు రిు ి  * ఎన్ఱఱమ్ సాదికి్ లామే          ౬ 

 

త్నై్ వన్ త్మర్ సెపు మ్ ఇలాదార్ * 

 సేవత్కుి వార్ పోలప్ పుగునై్ఱ * 

ప్పనై్ఱ మ్ వని్ యిట్ట్టల్ ప్పణిత్తట్ట్టప్ * 

 ప్పన్ మునాై గ ఇళు.పు దన్ మునై్ మ్ ** 

ఇనై్ వన్ ఇన్నయ్యన్ ఎన్ఱఱ సొల్ల ై* 

 ఎణిు ఉళె త్తతరుళ్ అఱ నోక్కి  * 

మనై్ వన్ మదుసూదన్న్ ఎనాి ర్ * 

 వాన్గత్తత మనాఱ డిగళ్ త్తమే                ౭ 

 

కూడిక్ కూడి ఉట్ట్టర గళ్ ఇరునై్ఱ * 

 కుట్రమ్ నిఱి  న్ట్రఙి్ ళ్ పఱైనై్ఱ * 

పాడిప్ పాడి ఓర్ పాడైయిల్ ఇుా * 

 న్రిప్ పడైకిొ రు పాకుడమ్ పోలే ** 

కోడి మూడి ఎడుపు దన్ మునై్ మ్ * 

 కౌత్తతవమ్ ఉడైక్ గోవిన్నైోడు * 

కూడి ఆడియ ఉళె త్తరానాల్ * 

 కుఱిప్పు డమ్ క్డనై్ఱ ఉయయ లుమామే              ౮ 

 

వాయ్చ ఒరు పకి్ మ్ వాఙ్కి  వల్లపు  * 

 వారై ు నీర్ి  కుళి.క్ క్ణ్గళ్ మిళ.ట్ర * 

త్తయ్చ ఒరు పకి్ మ్ త్న్ద ైఒరు పకి్ మ్ * 

 త్తరముమ్ ఒరు పకి్ మ్ అలట్ర ** 

తీ ఓరు పకి్ మ్ సేరవ దన్ మునై్ మ్ * 

 సెఙి్ ణ్ మాలొడుమ్ సికి్క న్చ్ చుట్ర 

మాయ్చ * ఒరు పకి్ మ్ నిఱి  వలైారిు ి  * 

 అరవత్ణ్ుత్తతల్ ఉయయ లుమామే               ౯ 
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** సెత్తతప్ పోవదోర్ పోదు నిన్ననై్ఱ * 

 సెయ్దయ మ్ సెయ్దగ గళ్ దేవప్పరాన్ మేల్ * 

పత్తరాయ్చ ఇఱనైార్ పెఱుమ్ పేట్రైప్ * 

 పాళి. ో తళ్ విుాచిత్తన్ పుత్తత ర్ి  కోన్ ** 

సిత్తమ్ న్ని్క రుఙి్క త్ త్తరుమాలైచ్ * 

 సెయై మాలై ఇవై పత్తతమ్ వలైార్ * 

సిత్తమ్ న్ని్క రుఙి్క త్ త్తరుమాల్ మేల్ 

 సెన్ఱ సిన్ద ై* పెఱువర్ త్తమే                 ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


