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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

నానాా మ్ పత్తు 

 

పత్తు మ్ తిరుమొళి. - త్తప్పు డైయారై 

అన్దదమ కాలతిుల్ కడాక్షికా్క ము డి అప్పు దైకా్క  ఇప్పు దే  

పెరియ్ పెరుమాళ్ తిరువడిగళిల్ చరణమ్ ప్పగుదల్ 

 

** తుప్పు డైయారై అడైవదెలా్లమ్ * 

 సోర్వి డతుుత్ తుణై ఆవర్ ఎ ఱ ే* 

ఒప్పు లేన్ ఆగిలుమ్ నిన్న డైఱేన్ * 

 ఆనైక్కు  నీ అరుళ్ సెయే్మైయాల్ ** 

ఎయ్ప్ు ు నైన  వనే్ద న్లియుమ్ పోదు * 

 అఙ్కు దుమ్ నాన్ ఉనైన  నినైక్ు  మాట్టనే్ * 

అపోు దైక్కు పోు దే సొలి ావైత్తున్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!              ౧ 

 

సామిడతుు ఎనైన క్ క్కఱిక్కు ళ్ క్ణా్డయ్ * 

 సఙ్కు డు చక్ు రమ్ ఏనినేాఱ! * 

నామడితుు ఎనైన  అఱక్ త్ణ్మా్ * 

 సెయి్ దా నిఱ్ు ర్ న్మన్ త్మరగళ్ ** 

పోమిడతుు ఉన్ తిఱ్తుు ఎత్ునైయుమ్ * 

 ప్పగా వణ్ణమ్ నిఱ్ు దోర్ మాయై వల్ల ా* 

ఆమిడత్తు ఉనైన చ్ చొలి ావైత్తున్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!                  ౨ 

 

ఎల్లయాిల్ వాసల్ క్కఱుగచ్ చెనేాల్ * 

 ఎట్రి న్మన్ త్మర్ పట్రుమ్ పోదు * 

నిలుమాిన్ ఎన్దన మ్ ఉపాయ్మ్ ఇల్ల ా* 

 ఱమియుమ్ సఙ్ు ముమ్ ఏనినేాఱ! ** 

సొల్లా్లమ్ పోదే ఉన్ నామమ్ ఎలా్లమ్ * 

 సొలిఱాన్ ఎనైన క్ క్కఱిక్కు ణా్డ ఎనే్దమ్ * 

అల్లా్ పడా వణ్ణమ్ కాక్ు  వేణా్డమ్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!                  ౩ 

 

ఒట్రై విడైయ్న్దమ్ నాన్దు గన్దమ్ * 

 ఉనైన  అఱియాప్ పెరుమైయోఱ! * 

ముట్రర ఉల్గెలా్లమ్ నీయే ఆగి * 

 మూనే్ఱళు. ా ు య్ ముదల్ి ఱయో! ** 

అట్రరదు వాణ్డళ్ ఇవఱుు  ఎన్ఱణే్ణణ * 

 అఞ్చ  న్మన్ త్మర్ పట్రరల్ ఉట్రర * 

అట్రైక్కు  నీ ఎనైన క్ కాక్ు  వేణా్డమ్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!                  ౪ 

 

  



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 

పైయ్రవిన్ణైప్ పాఱ్ు డలుళ్ * 

 పళి్ళ  క్కళ్ళగన్ ేపరమ మూర్వుి ! * 

ఉయ్య  ఉల్గు పడైక్ు  వేణ్ణ ా* 

 ఉనియేిల్ తోట్రినాయ్ నాన్దు గనై ** 

వైయ్ మనిసరైప్ పొయ్ ఎన్ఱణే్ణణక్ * 

 కాల్నైయుమ్ ఉడఱ పడై ుా య్ * 

ఐయ్! ఇని ఎనైన క్ కాక్ు  వేణా్డమ్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!                  ౫ 

 

త్ణ్ణన్విల్ల ాన్మన్ త్మరగళ్ * 

 సాల్క్ క్కడుమైగళ్ సెయాయ  నిఱ్ు ర్ * 

మణ్ణణడు నీరుమ్ ఎర్వయుమ్ కాలుమ్ * 

 మట్రుమ్ ఆకాసముమ్ ఆగి నినేాయ్! ** 

ఎణ్ణల్లమ్ పోదే ఉన్ నామమ్ ఎలా్లమ్ * 

 ఎణ్ణణఱన్ ఎనైన క్ క్కఱిక్కు ణా్డ ఎనే్దమ్ * 

అణ్ణలే! నీ ఎనైన క్ కాక్ు  వేణా్డమ్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!                  ౬ 

 

సెఞ్చచ ల్ మఱైప్ పొరుళ్ ఆగి నిన్ ే* 

 దేవర గళ్ నాయ్గఱ! ఎమాు ఱ! * 

ఎఞ్చ లిల్ ఎన్దన డై ఇన్న ముదే! * 

 ఏళు.ల్గుమ్ ఉడైయాయ్! ఎన్న పాు ! ** 

వఞ్చ  ఉరువిన్ న్మన్ త్మరగళ్ * 

 వలినే్ద న్లినే్ద ఎనైన ప్ పట్రుమ్ పోదు * 

అఞ్చ ల్మ్ ఎనే్ద ఎనైన క్ కాక్ు  వేణా్డమ్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!                  ౭ 

 

నాన్ ఏదుమ్ ఉన్ మాయ్మ్ ఒన్ఱేియేన్ * 

 న్మన్ త్మర్ పట్రి న్లినిుేే * ఇన్ ే

ఊఱ ప్పగే ఎనే్ద మోదుమ్ పోదు * 

 అఙ్కు నైన  నానొనే్ద నినైక్ు  మాట్టనే్ ** 

వాఱయ్ వాన్వర్ త్ఙ్ు ళ్ ఈసా! * 

 మదురైప్ ప్పఱ్న్ ేమామాయ్ఱ! * ఎన్ 

ఆనాయ్! నీ ఎనైన క్ కాక్ు  వేణా్డమ్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!                  ౮ 

 

క్కన్ఱడేుతుు ఆనిరై కాత్ు ఆయా! * 

 కోనిరై మేయ్ు ివఱ! ఎమాు ఱ! * 

అనే్ద ముదల్ ఇనే్ద అఱుదియా * 

 ఆదియ్ఞ్చచ ది మఱ్న్ఱేియేన్ ** 

న్నే్దమ్ క్కడియ్ న్మన్ త్మరగళ్ * 

 న్లినే్ద వలినే్ద ఎనైన ప్ పట్రుమ్ పోదు * 

అన్ఙే్కు  నీ ఎనైన క్ కాక్ు  వేణా్డమ్ * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యాఱ!                  ౯ 
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** మాయ్వనై మదుసూదన్నై * 

 మాదవనై మఱైయోరగళ్ ఏతుుమ్ * 

ఆయ్రగళ్ ఏట్రినై అచ్చచ దనై * 

 అరఙ్ు త్ురవణైప్ పళి్ళ యానై ** 

వేయ్ర్ ప్పగళ్. విలిపా్పత్తు ర్ మన్ * 

 విుేచిత్ున్ సొన్న  మాలై పతుుమ్ * 

త్తయ్ మన్త్ున్రాగి వలా్లర్ * 

 త్తమణ్ణవణ్ణన్దక్కు  ఆళర్ ామే                ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


