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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఐన్దద మ్ పత్తు 

 

మూనా్దమ్ తిరుమొళి. - దుక్క చ్ చుళ.లైయై 

తిరుమాలిరుఞ్చో లై ఎమె్ప రుమానైప్ పోగ ఒటే్టన్ ఎనా్ఱ తడుతుల్ 

 

** దుక్క చ్ చుళ.లైయైచ్ చూళ్.న్దు కిడన్ు * వలైయై అఱప్ప ఱిత్తు * 

పుకిక నిల్ పుక్కక నై్న క్ క్ణ్డు కొణ్డున్ * ఇనిప్ పోగ విడువదుణ్డు? ** 

మక్క ళ్ అఱువరైక్ క్ల్లడిై మోద * ఇళ.న్ువళ్ తన్ వయిట్రిల్ * 

చిక్క న్ వన్దు పిఱన్దు నినా్ఱయ్! * తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!            ౧ 

 

వళైత్తు వైత్తున్ ఇనిప్ పోగల్ ఒట్టనే్ * ఉన్ున్ ఇనిుర ఞాలఙ్క ళాల్ * 

ఒళితిుడిల్ నిన్ తిరువాణై క్ణ్డు య్ * నీ ఒరువరుక క మ్ మెయ్య న్ అల్ల ి** 

అళిత్తుఙ్కక మ్ న్ఱడుమ్ న్గరముమ్ * తముు డైత్ తీవిన్న తీరక క ల్ ఉట్రు * 

త్తళిత్తు వలఞో్చ య్యయ మ్ తీర ుతముడైత్ * తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!     ౨ 

 

** ఉన్క్కక ప్ ప్ణి సెయిు రుక్కక మ్ తవమ్ ఉడైయేన్ * ఇనిప్ పోయ్ ఒరువన్ 

తన్క్కక ప్ ప్ణిన్దు * క్డైతులై నిఱ్కక  * నిన్ సాయై అళి.వు క్ణ్డు య్ ** 

పున్తిున్నక్ కిళిి ప్ పుదు అవి కాి ే* ఉన్ పొనై్ డి వాళ్.గ ఎనా్ద * 

ఇన్క్కక ఱవర్ పుదియ్దుణ్డుమ్ * ఎళి.ల్ తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!           ౩ 

 

కాదమ్ ప్లవుమ్ తిరిన్దుళ.న్ఱఱాుక  * అఙ్కక ర్ నిళ.ల్ ఇల్ల ినీర్ ఇల్ల ి* ఉన్ 

పాద నిళ.ల్ అలి్లల్ మట్రోర్ ఉయిరిప ప డమ్ * న్ఱన్ ఎఙ్కక మ్ కాణినిిలాేన్ ** 

తూదు సెనా్ఱయ్! క్కరు పాణ్ువర్క్క క య్ * అఙ్కక ర్ పొయ్ సుట్రరమ్ పేసిచ్ చెనా్ద * 

పేదమ్ చెయ్దు ఙ్కక మ్ పిణ్మ్ ప్డుత్తు య్! * తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!       ౪ 

 

కాలుమ్ ఎళా. క్ణ్ునీరుమ్ నిలి్ల * ఉడల్ సోరైు ు న్డుఙ్కక  * క్కరల్ 

మేలుమ్ ఎళా. మయిర్క్క క చోు మ్ అఱా * ఎన్ తోళళిుమ్ వీళ్.వొళి.యా ** 

మాల్ ఉగళా నిఱుక మ్ ఎన్ మన్మే! * ఉనై్న  వాళ.త్ తలైప్పప యిు ట్టనే్ * 

సేల్ ఉగళా నిఱుక మ్ నీళ్ సున్న సూళ్. * తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!            ౫ 

 

ఎరుత్తుక్ కొడి ఉడైయాన్దమ్ * పిరమన్దమ్ ఇనిురన్దమ్ * మట్రుమ్ 

ఒరుతురుమ్ ఇపిప ఱవి ఎనై్ద మ్ నోయ్యక క  * మరున్ుఱివారుమ్ ఇల్ల ి** 

మరుత్తువన్ఱయ్ నిన్ ామామణివణ్డు ! * మఱు పిఱవి తవిరత్ 

తిరుతిు * ఉన్ కోయిల్ క్డైప్ పుగప్పప య్ * తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!           ౬ 

 

అక్క రై ఎనై్ద మ్ అన్తుక్ క్డలుళ్ అళు.నిు * ఉన్ పేరరుళాల్ * 

ఇక్క రై ఏఱి ఇళైతిురున్ఱున్న * అఞో్చ ల్ ఎనా్ద కై క్వియాయ్ ** 

సక్క రముమ్ తడకైక గళుమ్ * క్ణ్ళిుమ్ పీదగ ఆడైయొడుమ్ * 

సెక్క ర్ నిఱత్తుచ్ చివపుప డైయాయ్! * తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!          ౭ 

 

ఎతున్న కాలముమ్ ఎతున్న ఊళి.య్యమ్ * ఇనా్ఱడు న్ఱళై ఎన్ఱ ా* 

ఇతున్న కాలముమ్ పోయ్క  కిఱిప్ప ట్టనే్ * ఇని ఉనై్న ప్ పోగల్ ఒట్టనే్ ** 

మైత్తున్న్ఱు రళిై వాళ్.విత్తు * మాట్రరలర్ నూట్రువరైక్ కెడుత్తు య్! * 

చితుమ్ నిన్ పాలదఱిది అన్ఱ ా* తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!               ౮ 
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అనా్ద వయిట్రిల్ కిడనిురున్ఱు * అడిమై సెయ్య ల్ ఉట్రిరుప్ప న్ * 

ఇనా్ద వనిుఙ్కక  ఉనై్న క్ క్ణ్డు కొణ్డున్ * ఇనిప్ పోగ విడువదుణ్డు? ** 

సెన్ఙా్కక  వాణ్న్న ఆయిరమ్ తోళుమ్ * తిరుచో్ క్క రమ్ అదన్ఱల్ 

త్తని ా* తిసై తిసై వీళ.చ్ చెట్రాయ్! * తిరుమాల్లరుఞో్చ లై ఎన్ఱు య్!       ౯ 

 

** సెనా్దలగమ్ క్కడైన్ఱు డుమ్ సున్నత్ * తిరుమాల్లరుఞో్చ లై తనై్ద ళ్ 

నిన్ ాపిర్క్న్ * అడి మేల్ అడిమైత్ తిఱమ్ * న్ఱరప డ విణ్ుప్ప మ్ సెయ్ ** 

పొన్ తిగళ్. మాడమ్ పొల్లన్దు తోనా్దమ్ * పుదువైకోక న్ విుేచితున్ * 

ఒనినాోడు ఒన్బ దుమ్ పాడ వలి్లర్ * ఉలగమ్ అళన్ఱు న్ తమరే                  ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


