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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

ఎటా్టమ్ తిరుమొళి. - మాతవత్తున్ 

తిరువరఙా్ మ్ పెరియ్ కోయిలిన్ పెరుమై ౧ 

 

** మాతవతో్తన్ పుత్తరోన్ పోయ్ * మఱికడల్ వాయ్ మాణా్డనై * 

ఓదువిత ోతకక ణైయా * ఉరువురువే కొడుతో్తన్ ఊర్ ** 

త్తద వత్తతో్ తూయ్మ ఱైయోర్ * తుఱై పడియ్త్ తుళుమ్బి  ఎఙ్కక మ్ * 

పోదిల్ వైత ోతేన్ సొరియుమ్ * పునల్ అరఙ్క మ్ ఎని దువే           ౧ 

 

పిఱపప గతే ోమాణా్డళి. నద * పిళై్ళ గళ్ళ నాల్వ రైయుమ్ * 

ఇఱైప్ పొళు.దిల్ కొణరుద ు కొడుతు ో* ఒరుపప డుత ోఉఱైపప న్ ఊర్ * 

మఱైప్ పెరుమ్ తీ వళరి ోి రుప్పప ర్ * వరువిరున్దద అళిత్తరోుప్పప ర్ * 

సిఱపుప డైయ్ మఱైయ్వర్ వాళ్. * త్తరువరఙ్క మ్ ఎని దువే            ౨ 

 

మరుమగన్ తన్ సనదదియై * ఉయిర్ మీట్టు మైతుోననామ ర్ * 

ఉరు మగతే ోవీళా.మే * గురుముగమాయ్క  కాతో్తన్ ఊర్ ** 

త్తరుముగమాయ్్  చెఙ్క మల్మ్ * త్తరునిఱమాయ్క  కరుఙ్కక వళ్ళ * 

పొరుముగమాయ్ నినఱల్రుమ్ * పునల్ అరఙ్క మ్ ఎని దువే             ౩ 

 

కూన్ తొళు. ్ ద ోసిదగురైపప క్ * కొడియ్వళ్ వాయ్క  కడియ్ సొల్ కేట్టు * 

ఈన్ఱడుత ోత్తయ్రైయుమ్ * ఇరాచ్చ్ య్ముమ్ ఆఙ్కక ళి.య్ ** 

కాన్ తొడుత ోన్ఱి పోగిక్ * కణగారైక్ కళ్ళనాద న్ ఊర్ * 

తేన్ తొడుత ోమల్ర్్  చోలైత్ * త్తరువరఙ్క మ్ ఎని దువే           ౪ 

 

పెరు వరఙ్క ళ్ అవై పట్రిప్ * పిళ.క్కక డైయ్ ఇరావణనై * 

ఉరువరఙ్క ప్ పొరుదళి. తు ో* ఇవువ ల్గినైక్ కణ్ పెఱుతో్తన్ ఊర్ ** 

క్కరవరుమి క్ కోఙ్క ల్రక్ * క్కయిల్ కూవుమ్ క్కళిర్ పొళి.ల్ సూళ్. * 

త్తరువరఙ్క మ్ ఎని దువే * ఎన్ త్తరుమాల్ సేరివ డమే                  ౫ 

 

కీళ్. ఉల్గిల్ అసురర గళ్ళక్ * కిళ.ఙ్కక రున్దద కిళరామే * 

ఆళి. విడుతుో అవరుడైయ్ * కరువళి. త ోఅళి.పప న్ ఊర్ * 

త్తళ్ళ. మడలూడు ఉరిఞ్్చ త్ * తవళ వణణప్ పొడి అణిన్దద * 

యాళి.న్ ఇసై వణినాఙ్క ళ్ * ఆళమ్ వైక్కక మ్ అరఙ్క మే                  ౬ 

 

కొళు.పుప డైయ్ సెళు.ఙ్కక రుది * కొళి. త్తళోి. న్దద క్కమ్బళ్. ్ ఱోియ్ * 

పిళ.క్కక డైయ్ అసురర గళ్ళప్ * పిణమ్ పడుత ోపెరుమాన్ ఊర్ * 

తళు.పప రియ్ సనదనఙ్క ళ్ * తడవరై వాయ్ ఈరోుిక్ కొణా్డ * 

్ళి.పుప డైయ్ కావిరి వన్దద * అడి తొళు.మ్ సీర్ అరఙ్క మే            ౭ 

 

వల్ ఎయిట్రట్టక్ కేళ.లుమాయ్ * వాళ్ ఎయిట్రట్టచ్ చీయ్ముమాయ్ * 

ఎల్ద ైఇలై్లత్ తరణియైయుమ్ * అవుణనైయుమ్ ఇడనాద న్ ఊర్ ** 

ఎల్లయై్మ్ పోదు ఇరుఞ్్చ ఱై వణా్డ * ఎమ్పప రుమాన్ గుణమ్ ప్పడి * 

మల్లగైై వెణస ఙ్కక దుమ్ * మదిళ్ అరఙ్క మ్ ఎని దువే                  ౮ 
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క్కనాఱ డు కొళు.ముగిల్ పోల్ * క్కవళ్ళగళ్ పోల్ క్కరైకడల్ పోల్ * 

నినాఱ డు కణమయిల్ పోల్ * నిఱముడైయ్ న్డుమాల్ ఊర్ ** 

క్కన్ఱఱ డు పొళి.ల్ న్దళ్ళ. న్దద * కొడి ఇడైయార్ ములై అణవి * 

మన్ఱఱ డు ్నఱల్ ఉల్లమ్ * మదిళ్ అరఙ్క మ్ ఎని దువే                   ౯ 

 

** పరు వరఙ్క ళ్ అవై పట్రిప్ * పడై ఆల్ల్ళోు. నాద నై * 

సెరువరఙ్క ప్ పొరుదళి. త ో* త్తరువాళన్ త్తరుపప ది మేల్ ** 

త్తరువరఙ్క త్ తమ్బళ్. మాలై * విట్టుచ్చతనో్ విరితనో కొణా్డ * 

ఇరువర్ అఙ్క మ్ ఎరితో్తనై * ఏత ోవలై్లర్ అడియోమే                ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


