
m¸v¹±ÀÀ±µ l¼¶¢ï¶pñs¶mè´¢À  §ñ:  Èp±¼±ÀµÃy³.¢¸±³ i±µÀÈ¢ÀÀz. 

§ñ¶¢ÀhÉ ± ¶̧¢Ã¶mÀY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: 

Dy³.¢¸±³ IÈ¢Àê±µÀ¶¢Ãm¸±³ a±ÀµÀ±³ i±µÀ¶¢fºSµyÉ ¶¥±µg´¢À 

http://acharya.org 

పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

ఆఱామ్ తిరుమొళి. - కాసుఙా్ ఱైయుడై 

పెట్ర పిళై్ళ గళుకా్క ప్ పరమపురుషనుడైయ్ తిరునామఙా్ ళ్ళ  

ఇట్టు అళ్ళ.కా్క మప డి మనమ్ తిరునాద దారుా ా  ఉపదేసిత్ుల్ 

 

** కాసుమ్ కఱైయుడైక్ కూఱైక్కు మ్ * అఙ్కు ర్ కట్రైక్కు  

మాసైయినాల్ * అఙ్ు వత్తప్ పేర్ ఇడుమ్ ఆదరా్గళ్! ** 

కేసవన్ పేర్ ఇట్టు * నీఙ్ు ళ్ తేనిత్తతరుమినో * 

నాయగన్ నారణన్ * త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్             ౧ 

 

అఙ్కు రు కూఱై * అరైక్కు డుప్ప దన్ ఆసైయాల్ * 

మఙ్కు య మానిడ సాదిప్ * పేర్ ఇడుమ్ ఆదరా్గళ్! ** 

సెఙ్ు ణెడుమాల్! * సిరీదర్గ! ఎనఱళై. త్తకాు ల్ * 

నఙ్కు గాళ్! నారణన్ * త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్             ౨ 

 

ఉచి్చ యిల్ ఎణెయెుమ్ * చుట్టుయుమ్ వళైయుమ్ ఉగన్దు * 

ఎచి్ మ్ పొలినీురా్గళ్! * ఎన్ సెయాా న్ పిఱర్ పేర్ ఇట్టుర్? ** 

పిచి్చ  పుకాు గిలుమ్ * ఎమిప ర్గన్ త్తరునామమే * 

నచిు మిన్ * నారణన్ త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్              ౩ 

 

మానిడ సాదియిల్ తోనిఱట్రోర్ * మానిడ సాదియై * 

మానిడ సాదియిన్ పేర్ ఇట్టు ల్ * మఱుమైక్కు ల్ల ై** 

వాన్దడై మాదవా! * గోవినాు ! ఎనఱళై. త్తకాు ల్ * 

నాన్దడై నారణన్ * త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్               ౪ 

 

మలముడై ఊత్లతయిల్ తోనిఱట్రోర్ * మల ఊత్లతయై * 

మలముడై ఊత్లతయిన్ పేర్ ఇట్టు ల్ * మఱుమైక్కు ల్ల ై** 

క్కలముడైక్ గోవినాు ! * గోవినాు ! ఎనఱళై. త్తకాు ల్ * 

నలముడై నారణన్ * త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్               ౫ 

 

నాడుమ్ నగరుమ్ అఱియ * మానిడప్ పేర్ ఇట్టు * 

కూడి అళు.ఙ్కు క్ * క్కళి.యిల్ వీళ్. న్దు వళు.కాు దే ** 

సాడిఱప్ పాయై ద త్లైవా! * దామోదర్గ! ఎన్దఱ 

నాడుమిన్ * నారణన్ * త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్                ౬ 

 

మణ్ణలె్ పిఱన్దు మణె్ణగుమ్ * మానిడప్ పేర్ ఇట్టు * అఙ్ 

కెణమె్ ఒనిఱనిఱ ఇరుక్కు మ్ * ఏళై. మనిసరా్గళ్! ** 

కణె్ణక్కు నియ * కరుముగిల్ వణనె్ నామమే 

నణె్ణమిన్ * నారణన్ * త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్                ౭ 

 

నమిి  నమిి  ఎన్దఱ * నాట్టు మానిడప్ పేర్ ఇట్టు ల్ * 

నమిు మ్ పిమిు మ్ ఎలై్లమ్ * నాలు నాళిల్ అళు.ఙ్కు ప్ పోమ్ ** 

సెమ్పప రునాత మరైక్ కణనె్ * పేర్ ఇట్టు అళై. త్తకాు ల్ * 

నమిి గాళ్! నారణన్ * త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్              ౮ 
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ఊత్లతక్ క్కళి.యిల్ * అముదమ్ పాయా దు పోల్ * ఉఙ్ు ళ్ 

మూత్తతరప్ పిళైై యై * ఎన్ ముగిల్ వణనె్ పేరిట్టు ** 

కోత్తతక్ క్కళై. త్తతక్ * క్కణ్ణలమ్ ఆడిత్ త్తరిమినో * 

నాత్తగు నారణన్ * త్మ్ అనై్న  నరగమ్ పుగాళ్              ౯ 

 

** సీరణ్ణమాల్ * త్తరునామమే ఇడత్ తేట్రట్టయ ** 

వీరణ్ణ తొల్ పుగళ్. * విట్టుచ్చత్తన్ విరి త్త ** 

ఓరణ్ణ ఒణతమిళ్. * ఒని దోడు ఒన్దఱమ్ వలవైర్ * 

పేరణ్ణ వైక్కనుత్తత * ఎన్దఱమ్ పేణ్ణ ఇరుప్ప రే                 ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


