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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

ఒన్బ తామ్ తిరుమొళి. - మరవడియై 

తిరువరఙా్ మ్ పెరియ్ కోయిలిన్ పెరుమై ౨ 

 

** మరవడియైత్ తమ్బి క్కు  * వాన్ పణయమ్  

 వైత్తుప్ పోయ్ వానోర్ వాళ. * 

సెరువుడైయ తిసైక్ కరుమమ్ * తిరుతిు వన్దు 

 ఉలగాణడ తిరుమాల్ కోయిల్ ** 

తిరువడి తన్ తిరు ఉరువుమ్ * 

 తిరుమఙ్కు  మలరు ణ్ణుమ్ కాట్ట ినిన్ఱ* 

ఉరువుడైయ మలర్ నీలమ్ * 

 కాట్రాట్ ిఓసలిక్కు మ్ ఒళి అరఙ్ు మే         ౧ 

 

** తనిడ ియార్ తిఱతుగత్తుత్ * 

 తామరైయాళ్ ఆగిలుమ్ సిదగురైక్కు మేల్ * 

ఎనిడ ియార్ అదు సెయాా ర్ *  

 సెయాు రేల్ న్న్దఱ సెయాు ర్ ఎని్ ర్ పోలుమ్ ** 

మన్దడ డైయ విబీడణఱ్కు  *  

 మదిళ్ ఇలఙ్కు త్ తిసై నోక్కు  మలరు ణ్ వైతు * 

ఎన్దడ డైయ తిరువరఙ్ు ఱ్కు  అనిఱయుమ్ * 

 మట్రొరువరుు ు  ఆళావరే?           ౨ 

 

కరుళ్ ఉడైయ పొళి.ల్ మరుదుమ్ * 

 కదకు ళిఱ్కమ్ పిలమి నైయుమ్ కడియ మావుమ్ * 

ఉరుళ్ ఉడైయ సకడినైయుమ్ * మలలరైయుమ్ 

 ఉడైయ విటి్టసై కేాిన్ ** 

ఇరుళ్ అగట్రుమ్ ఎఱికదిరోన్ * మణడలత్తు డు 

 ఏట్రట్ట వైత్తు ఏణి వాఙ్కు  * 

అరుళ్ కొడుతిుుి అడియవరై * 

 ఆ ుొ ళాా న్ అమరుమ్ ఊర్ అణి అరఙ్ు మే        ౩ 

 

పదినాఱ్కమ్ ఆయిరవర్ * దేవిమార్ పణి సెయా  

 త్తవరై ఎన్దడ మ్ 

అదిల్ * నాయగరాగి వీట్రట్టరున్ు * 

 మణవాళర్ మన్దడ  కోయిల్ ** 

పుదు నాణమ లర్ు  కమలమ్ * 

 ఎమ్పె రుమాన్ పొన్ వయిట్రట్టల్ పూవే పోలా్వ న్ * 

పొదు నాయగమ్ పావితిురుమాన్దు * 

 పొన్ సాయుు ు మ్ పున్ల్ అరఙ్ు మే         ౪ 
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ఆమైయాయ్ు  గఙ్కు యాయ్ * 

 ఆళ్.కడల్వయ్ అవనియాయ్ అరువరైగళాయ్ * 

నాన్దమ గనాయ్ నాన్మ ఱైయాయ్ * 

 వేళాి యాయ్ు  తకు ణైయాయ్ు  తాన్దమ్ ఆనాన్ ** 

సేమమ్ ఉడై నారదనార్ * 

 సెన్దఱ సెన్దఱ త్తదిత్తు ఇఱైఞ్చ క్ క్కడనాు న్ కోయిల్ * 

పూ మరువిప్ పుళిి న్ఙ్ు ళ్ * 

 పుళి రైయన్ పుగళ్. క్కళ.ఱ్కమ్ పున్ల్ అరఙ్ు మే       ౫ 

 

మైత్తున్నామ ర్ కాదలియై * మయిర్ ముడిపిె త్తు 

 అవర గళైయే మన్డ రాక్కు  * 

ఉతురై తన్ సిఱ్కవనైయుమ్ * ఉయా క్ కొణడ 

 ఉయిరాళన్ ఉఱైయుమ్ కోయిల్ ** 

పతుర గళుమ్ పకవర గళుమ్ * 

 పళ.మొళి. వాయ్ మునివర గళుమ్ పరన్ు నాడుమ్ * 

సితుర గళుమ్ తొళు.దిఱైఞ్చ త్ * 

 తిసై విళకాు య్ నిఱిు న్ఱ తిరువరఙ్ు మే           ౬ 

 

క్కఱట్ పిరమసారియాయ్ * 

 మావలియైక్ క్కఱ్కమి దక్కు  అరసు వాఙ్కు  * 

ఇఱైప్ పొళి.దిల్ పాదాళమ్ * కలవిరుక్కు  

 కొడుత్తుగన్ు ఎమామ న్ కోయిల్ ** 

ఎఱిపుె డైయ మణివరై మేల్ * 

 ఇళఞాయిఱ్క ఎళు. నాు ్ పోల్ అరవణైయిన్ వాయ్ * 

సిఱపుె డైయ పణఙ్ు ళ్ మ్బసైచ్ * 

 సెళు.మణిగళ్ విట్టఱిిక్కు మ్ తిరువరఙ్ు మే          ౭ 

 

ఉరమ్ పట్రట్ట ఇరణియనై * 

 ఉగిర్ న్దదియాల్ ఒళిి య మారిు ఱైకు  ఊనిఱ * 

సిరమ్ పట్రట్ట ముడి ఇడియక్ కణ్ పిదుఙ్ు  * 

 వాయ్ అలరత్ తెళి. తాున్ కోయిల్ ** 

ఉరమ్ పెట్రట్ మలర్ు  కమలమ్ * 

 ఉలగళన్ు సేవడి పోల్ ఉయరుడ ు కాట్ ి* 

వరమిు ట్రట్ కదిర్చ  చెన్నడ ల్ * 

 తాళ్ సాయుుుత్ తలై వణక్కు మ్ తణురఙ్ు మే        ౮ 

 

తేవుడైయ మీన్మాయ్ ఆమైయాయ్ ఏన్మాయ్ * 

 అరియాయ్ు  క్కఱళాయ్ * 

మూవురువిన్ ఇరామనాయ్ు  * 

 కణునాయ్ు  కఱిు యాయ్ ముడిపెా న్ కోయిల్ ** 

సేవలొడు పెడై అన్డ మ్ * 

 సెఙ్ు మల మలర్ ఏఱి ఊసల్ ఆడి * 

పూవణై మేల్ త్తదైన్నుళు. * 

 సెమొె డి ఆడి విళైయాడుమ్ పున్ల్ అరఙ్ు మే          ౯ 
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సెరువాళుమ్ పుళాి ళన్ మణ్ణు ళన్ * 

 సెరుచ్ చెయాు మ్ నా న్ుగమ్ ఎన్దడ మ్ 

ఒరు వాళన్ * మఱైయాళన్ ఓడాద పడైయాళన్ * 

 విళు.క్కు యాళన్ ** 

ఇరవాళన్ పగల్వళన్ ఎనైడ యాళన్ * 

 ఏళు.లగప్ పెరుమ్ పురవాళన్ * 

తిరువాళన్ ఇనిదాగత్ * 

 తిరుకు ణగళ్ వళరి గన్ఱ తిరువరఙ్ు మే           ౧౦ 

 

** క్కనాడ గత్తు ఇడర్ కడిన్ు * 

 కన్ల్ ఆళి.ప్ పడై ఉడైయాన్ కరుదుమ్ కోయిల్ * 

తెనాడ డుమ్ వడనాడుమ్ తొళ. నిన్ఱ * 

 తిరువరఙ్ు మ్ తిరుపె దియిన్ మేల్ ** 

మ్పయాడ డ వన్ మ్పయా డియాన్ విుిచితున్ * 

 విరితు తమ్బళ్. ఉరైకు  వల్వల ర్ * 

ఎఞాాన్దఱమ్ ఎమ్పె రుమాన్ ఇణైయడిక్ కీళ్. * 

 ఇణై పిరియాదిరుపె ర్ తామే                  ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


