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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

ఏళా.మ్ తిరుమొళి. - తఙా్క యై మూకా్క మ్ 

దేవప్పయాగై ఎన్ఱు వళ.ఙా్క మ్ కణ్డమ్ ఎన్ఱు మ్ తిరుపప దియిన్ పెరుమై 

 

** తఙై్క యై మూక్కై మ్ తమైయనైత్ తలైయుమ్  

 తడిన్ద * ఎమ్ దాసరది పోయ్ * 

ఎఙ్కై మ్ తన్ పుగళా. ఇరు దద అరసాణ్డ *  

 ఎమ్ పురుడోతతమన్ ఇరుక్కై  ** 

గఙై్క  గఙై్క  ఎన్ఱ వాసగత్తత లే *  

 కడువినై కళైన్దదడకిఱై్క మ్ * 

గఙై్క యిన్ కరై మేల్ క్క తొళ. న్దన్ఱ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే              ౧ 

 

సలమ్ పొది ఉడమ్బి న్ తళ.ల్ ఉమ్బళ్. పేళ్. వాయ్్  *  

 చన్దదరన్ వెఙై్ దిర్ అఞ్్  * 

మలర్న్ు ెళు. దద అణ్వు మణివణ్ణ ఉరువిన్ *  

 మాల్ పురుడోతతమన్ వాళ్.వు ** 

న్లమ్ తిగళ్. సడైయాన్ ముడిక్ కొన్ఱఱ మలరుమ్ *  

 నారణ్న్ పాదత్ తుళా.యుమ్ * 

కలన్దదళి. పున్లాల్ పుగరప డు గఙై్క క్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే             ౨ 

 

అదిరుు గమ్ ఉడైయ వలముప రి క్కమ్బళ్. తిత *  

 అళ.ల్ ఉమ్బళ్. ఆళి. కొణ్డడఱిదద * అఙ్ 

కెదిరుు గ అసురర్ తలైగళై ఇడఱ్కమ్ *  

 ఎమ్ పురుడోతతమన్ ఇరుక్కై  ** 

సదుముగన్ క్కయిల్ సదుపుప యన్ త్తళిల్ *  

 సఙై్ రన్ సడైయిన్దల్ తఙ్కై  * 

కదిరుు గ మణి కొణిడళి. పున్ల్ గఙై్క క్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే            ౩ 

 

ఇమైయవర్ ఇఱ్కమాన్దదరుదద అరసాళ *  

 ఏట్రు వన్దదిర్ పొరు సేనై * 

న్మపురమ్ న్ణుగ నాన్దగమ్ విసిఱ్కమ్ *  

 న్మ్ పురుడోతతమన్ న్గర్ త్తన్ ** 

ఇమవన్దమ్ తొడఙ్కై  ఇరుఙై్ డల్ అళవుమ్ *  

 ఇరుకరై ఉలగిరైత్తత డ * 

కమైయుడైప్ పెరుమైక్ గఙై్క యిన్ కరై మేల్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే            ౪ 
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ఉళు.వదోర్ పడైయుమ్ ఉలక్కై యుమ్ విల్లుమ్ *  

 ఒణుు డర్ ఆళి.యుమ్ సఙ్కై మ్ * 

మళు.వొడు వాళుమ్ పడైకై లమ్ ఉడైయ *  

 మాల్ పురుడోతతమన్ వాళ్.వు ** 

ఎళు.మైయుమ్ కూడి ఈణిడయ పావమ్ *  

 ఇఱైప్ పొళు.దళవిన్దల్ ఎలాు మ్ * 

కళు.విడుమ్ పెరుమైక్ గఙై్క యిన్ కరై మేల్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే           ౫ 

 

తలైపెప యుద క్కముఱిచ్ చలమ్ పొది మేగమ్ *  

 సలసల పొళి. న్దదడక్ కణుడ * 

మలైప్ పెరుఙ్కై డైయాల్ మఱ్కతతవన్ మదురై *  

 మాల్ పురుడోతతమన్ వాళ్.వు ** 

అలైపుప డైత్ తిరైవాయ్ అరున్తవమున్దవర్ *  

 అవపిరదమ్ క్కడైనాద డ * 

కలప్పప గళ్ కొళి.క్కై మ్ గఙై్క యిన్ కరై మేల్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే             ౬ 

 

విఱిప డితితఱ్కతుత వేళ. ్ ఱ త ముఱ్కకిై  *  

 మేల్ ఇరున్దవన్ తలై సాడి * 

మఱ్పప రుదెళ.ప్ పాయుు ె అరైయనై ఉదైతత *  

 మాల్ పురుడోతతమన్ వాళ్.వు ** 

అఱ్కప దమ్ ఉడైయ అయిరావద మదముమ్ *  

 అవర్ ఇళమప డియర్ ఒణ్సు దదమ్ * 

కఱ్ప గ మలరుమ్ కలన్దదళి. గఙై్క క్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే             ౭ 

 

తిరైపొరు కడల్ సూళ్. తిణ్ు దిళ్ తువరై * 

 వేదద తన్ మైతుతన్నాు రైా ై య్ * 

అరసినై అవియ అరసినై అరుళుమ్ *  

 అరి పురుడోతతమన్ అమరుు  ** 

న్దరై న్దరైయాగ న్డియన్ యూబమ్ *  

 న్దరన్దరమ్ ఒళు.క్కై  విుు * ఇరణుడ 

కరై పురై వేళిు ప్ పుగై కమళ్. గఙై్క క్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే               ౮ 

 

** వడతిసై మదురై సాళకిై రామమ్ *  

 వైక్కన్తమ్ తువరై అయోదిద * 

ఇడముడై వదరి ఇడవగై ఉడైయ *  

 ఎమ్ పురుడోతతమన్ ఇరుక్కై  ** 

తడవరై అదిరత్ తరణి విణిడడియత్ *  

 తలైప్ పట్రిక్ కరై మరమ్ సాడి * 

కడలినైక్ కలఙ్ై క్ కడుతితళి. గఙై్క క్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే             ౯ 
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** మూన్ఱళు. తతదనై మూన్ఱళు. తతదనాల్ *  

 మూన్ఱళు. త్తత కిై  * మూన్ఱళు. ్ ఱ త 

ఏదఱ కొణిడరుపాప రైు ై  ఇరకై మ్ న్దై డైయ *  

 ఎమ్ పురుడోతతమన్ ఇరుక్కై  ** 

మూన్ఱడి న్దమ్బరుతు మూన్దఱన్దల్ తోన్దఱ *  

 మూన్దఱన్దల్ మూదఱరువానాన్ * 

కాన్ తడమ్ పొళి.ల్ సూళ్. గఙై్క యిన్ కరై మేల్ *  

 కణ్డమ్ ఎదు మ్ కడిన్గరే         ౧౦ 

 

** పొఙై్క లి గఙై్క క్ కరై మలి కణ్డతుత *  

 ఉఱై పురుడోతతమన్ అడి మేల్ * 

వెఙై్ లి న్లియా విలిుపుత్తత ర్ై  కోన్ *  

 విుుచితతన్ విరుపుప ట్రు ** 

తఙై్క య అనాి ల్ సెయ్ తమ్బళ్. మాలై *  

 తఙై్క య నావుడైయారైు ై  * 

గఙై్క యిల్ తిరుమాల్ కళ.లిణైక్ కీళే. *  

 క్కళితితరున్ద కణ్కాై మే             ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


