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1 కైత్తల నిఱైహని (వయలూర్)

త త్నదన త్త్తన త్నదన
త్త్న
త్త్తన త్నదన ...... త్నదాన
కైత్తల నిఱైహని యప్ప మొ టవల్బొ రి
కప్పప య కరిముహ ...... నడిబేణిక్
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కట్రిడు మడియవర్ పుత్తతయి లుఱైబవ
కఱ్ప హ మెనవినై ...... కడిదేహుం
త
మత్ము
మదియముుం వైత్తతడు మరనమ హన్
మఱ్పప రు త్తరళ్బొ య ...... మదయానై
మత్తళ వయిఱ్నై ఉత్తమి పుదలవ నై
మటటవిళ్ మలర్గడు
ొ
...... ప్ణివేనే
త
ముత్మి
ళడైవినై ముఱ్ప డు కిరిదనిల్
ముఱ్ప డ ఎళ్బదియ ...... ముదల్వవ నే
ముపుప ర మెరిసెయద అచ్చి వ నుఱైరదుం
అచ్ి దు పొడిసెయద ...... అదిదీరా
అత్తతయ రదుహొడు సుప్పప ర మణిబడుుం
అపుప న మదనిడై ...... ఇబమాహి
అక్కు ఱ్ మహళ్బడ నచ్చి ఱు మురుహనై
అకు ణ మణమరుళ్ ...... పెరుమాళే.
2 ప్కు రై విసిట్రత్మణి

(వినాయహర్)

త న త్త్తదన త్త్తదన త్త్తదన
త్త్ద
త్త్తదన త్త్తదన ...... త్నదాన
ప్కు రై వి సిట్రత్మణి పొఱ్ు లణై యిటటనడై
ప్ిి యెను ముట్రకదుర ...... కమునీబప్
ప్క్కు వ మ లర్గతొడైయుం అక్కు వడు ప్ట్టటళియ
ప్ట్టటరువ విటటరుళ్గొ ...... వడివేలుుం
త్తకు దుమ త్తకు వరు క్కక్కు డముుం రట్చి దరు
సిట్రటడియ ముట్రియబ ...... నిరుదోళ్బుం
సెయప ప దియుం వైత్తతయర్ త్త రుపుప హళివ రుప్ప మొడు
సెపెప నఎ నకు రుళ్ కై ...... మఱ్వేనే
ఇకు వరై నఱ్ు నిహళ్ సరు ు రై ప్ రుపుప డనెయ్
ఎట్టప రి య వట్రట్టవరై ...... ఇళనీరవ ణ్
టెచ్చి లొ య ఱ్ప్ప వహై ప్చ్ి రిసి ప్పట్టట వెళ
రిప్ప ళమి ిప్ప ల్ వహై ...... త్నిమూలుం
మికు అడి సిఱ్ు డలై ప్టి ణమె నక్కు ళొరు
వికిు నస మర తొనెనుుం ...... అరుళాళి
వెఱ్ప హడి లచ్ి డిల విఱ్ప రమ రప్ప రరుళ్
విత్తహమ రుపుప డైయ ...... పెరుమాళే.
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3 ఉుంబర్ త్రు

(వినాయహర్)

త్ుందదనత్ తానదనత్ ...... త్నదాన
త్ుందదనత్ తానదనత్ ...... త్నదాన
ఉుంబర దరుత్ తేనుమణిక్ ...... కసివాహి
ఒణొడలిట్రేనముదత్ ...... త్తణర్వవ ఱి
ఇనొ రసత్ తేబరుహిప్ ...... ప్లహాలుుం
ఎుంట్రడనుయిర్ు కాదరవుఱ్ ...... ఱ్రుళావ యే
త్ుంబిదనక్ కాహవనత్ ...... త్ణైవోనే
త్ుందైవలత్ తాలరుళ్గొక్ ...... కనియోనే
అనొ ర దమక్ కాననిలైప్ ...... పొరుళోనే
ఐుందుహరత్ తానైముహప్ ...... పెరుమాళే.
4 నినదు త్తరువడి (వినాయహర్)
త
త్నన త్నదన త్త్తన త్త్న
త
త్నన త్నదన త్త్తన త్త్న
త్నన త్నదన త్త్తన త్త్తన ...... త్నదాన
నినదు త్తరువడి సత్తతమ యిఱ్పు డి
త
నినైవు కరుదిడు పుత్తతహొ ట్టత్తడ
నిఱైయ అముదుసెయ్ ముప్ప ళ మప్ప ము ...... నిహళాొ ల్దన్
ద
నెడియ వళైముఱి ఇక్కు డు లట్టటహుం
నిఱ్విల్ అరిసిబ రుప్ప వల్ ఎట్టప రి
నిహరిల్ ఇనిహద లికు ని వరు ు ముుం ...... ఇళనీరుుం
మనదు మహిళొవ డు తొటటహ రతొతరు
మహర సలనిది వైత్తదు త్తకు ర
వళరు కరిముహ ఒట్రట్చమ రుప్ప నై ...... వలమాహ
మరువు మలరుొ నై తొత్తతర సొఱ్పు డు
వళర్ గ ొ క్కళైబిడి తొప్ప ణ క్కట్టటడు
వనస ప్రిబుర పొఱ్ప ద అరి ి నై ...... మఱ్వేనే
తెనన తెనదెన తెతెతన నప్ప ల
సిఱియ అఱుబద మొయతొది రపుప నల్
త్తరళ్బుం ఉఱుసదై ప్పత్తని ణక్కు డల్ ...... సెఱిమూళై
సెరుమ ఉదరని రపుప సె రుక్కు డల్
నిరైయ అరవని ఱైత్తహ ళత్తతడై
త టకైు హళ్ ...... సెహసేసే
త్తమిద త్తమిదిమి మత్ళి
ఎనవె త్తహదుహ త్తతెతన ఒత్తతహళ్
త్తడిహళ్ ఇడిమిహ ఒత్తతము ళకిు డ
ిముడ ిముడిము ిిటమె నత్తవిల్ ...... ఎళ్బమోసై
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ఇహలి అలహైహళ్ కైప్ప ఱై క్కిటడ
ఇరణ ప్యిరవి సుట్రట్టన ిత్తతడ
ఎదిరు నిసిసర రైపెప లి యిటటరుళ్ ...... పెరుమాళే.
5 విడమడైసు వేలై

(వినాయహర్)

త్నదనన తాన త్నదనన తాన
త్నదనన తాన ...... త్నదాన
విడమడైసు వేలై అమరరొ డై సూలుం
విసైయనివ డు పాణ ...... మెనవేదాన్
విళియమది పార విదముముడై మాదర్
వినైయినివ ళై వేదుుం ...... అఱియాదే
కడియలవు పాయల్ ప్హలిరవె నాదు
కలవిదనిల్ మూళిొ ...... వఱిదాయ
కయవనఱి వీనన్ ఇవనుముయర్ నీడు
కళలిణైహళ్ సేర ...... అరుళావ యే
ఇడైయరిి ఱు పాలై త్తరుడిహొడు పోహ
ఇఱైవనమ హళ్ వాయ్మమ ...... అఱియాదే
ఇదయమిహ వాడి యడైయబిళై నాద
కణబదియె నామ ...... ముఱైహూఱ్
అడైయలవర్ ఆవి వెరువఅడి కూర
అసలుమఱి యామల్ ...... అవరోడ
అహలవ దెన టాసొల్ ఎనవుముడి సాడ
అఱివరుళ్బుం ఆనై ...... ముహవోనే.
త
6 ముతెగతత్రు
(త్తరువరుణై)

త త్త్తత్ త్నదన
త్త్తత్న
త్త్తత్తన త్త్తత్ త్నదన
త తన త్త్త్
త త్నదన ...... త్నదాన
త్త్త్
త తరు ప్త్తతత్ త్తరునహై
ముతెగత్
త చ్రవణ
అత్తతకిు ఱై సత్తచ్
ముత్తతక్కు రు విత్తతక్ క్కరుబర ...... ఎనవోదుుం
ముకు టప ర మఱుు చ్ చురుదియిన్
ముఱ్ప టటదు కఱిప త్ త్తరువరుుం
ముప్ప త్తతము వరు ు త్ త్మరరుుం ...... అడిబేణప్
త కణైదొడు
ప్త్తతత్తలై త్త్క్
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త పొరుదొరు
ఒట్రట్చకిు రి మతెగప్
ప్టటప్ప హల్ వటటత్ త్తహిరియిల్ ...... ఇరవాహప్
త కడవియ
ప్త్తఱిు ర త్తెగక్
ప్చ్చి పుప యల్ మెచ్ి త్ త్హబొరుళ్
ప్టి తొతడు రిి త్ త్రుళవ దుుం ...... ఒరునాళే
త్తత్తతతెతయ ఒత్తప్ ప్రిబుర
నిర తొప్ప దుం వైత్తతప్ ప్యిరవి
త్తక్కు టు న ికు క్ కళ్బహొడు ...... కళ్బదాడత్
త్తక్కు ప్ప రి అటటప్ ప్యిరవర్
తొక్కు తొతహ తొక్కు త్ తొహదొహ
సిట్రత్ప్ప వు రిక్కు త్ ట్రత్తహడహ ...... ఎనవోదక్
క్కత్తతప్ప ఱై క్కటటక్ కళమిసై
క్కక్కు క్కు హ క్కక్కు క్ క్కహక్కహ
క్కత్తతపుప దై పుక్కు ప్ ప్పడియెన ...... ముదుహూహై
క్కట్టప ట్రటెళ నటప ట్రటవుణరై
వెిటప్ప లి యిట్టటక్ క్కలహిరి
క్కత్తతప్ప డ ఒత్తతప్ పొరవల ...... పెరుమాళే.
8 ఉనైత్ త్తనుం

(త్తరుప్ప రుంగుంట్రడుం)

త్నత్త త్ుందన త్నదన త్నదన
త్నత్త త్ుందన త్నదన త్నదన
త్నత్త త్ుందన త్నదన త్నదన ...... త్నదాన
ఉనైత్తత నుందొళ్బ త్తలనున త్తయలిొ నై
ఉరైత్తత లనొ ల మలర్గడు
ొ న్ అడియిణై
ఉఱ్ప్ప ణిుందిలన్ ఒరుదవ మిలనున ...... త్రుళామ ఱా
ఉళత్తత ళనిొ నర్ ఉఱైవిడుం అఱిహిలన్
విరుపొప ట్టనిి హ రముమవ లుం వరుహిలన్
ఉవపొప ట్టనుొ హళ్ త్తదిసెయ విళైహిలన్ ...... మలైబోల్ద
కనైతెత ళ్బుంబహ టదుబిడర్ మిసైవరు
కఱుత్త వెుంజిన మఱ్లిదన్ ఉళైయినర్
కదిత్త టర్ుందెఱి కయిఱ్డు కదైహొడు ...... పొరుబోదే
కలక్కు ఱుుంజెయల్ ఒళివఱ్ అళివుఱు
కరుత్తత నైుందల ముఱుబొళ్బ త్ళవైహొళ్
కణత్తతల్ ఎనొ య మఱ్మయిల్ ముదుహినిల్ ...... వరువాయే
వినైత్త లుందనిల్ అలహైహళ్ క్కదిహొళ
విళ్బక్కు ట్చుందుమెయ్ ఉహదసై కళ్బహణ
Page # 6

విరిత్త క్కుంజియర్ ఎనుమవు ణరైఅమర్ ...... పురివేలా
మిహత్త ప్ణొ యిల్ క్కయిల్బమ ళి అళహియ
క్కడిచ్చి క్కుంగమ ములైముహ ట్టళ్బనఱై
విరైత్త సుందన ట్రముహమద పుయవరై ...... ఉడైయోనే
త్తనత్తత నుంజదుర్ మఱైముని ముఱైహొడు
పునఱ్పి రిుందలర్ పొదియవి ణవర్గడు
సినతెగత నిుందనై సెయముని వరర్గళ
ద ...... మహిళోవ నే
తెనతెత నుందన ఎనవరి యళినఱై
తెవిటట అన్బొ డు ప్రుహయర్ పొళిలిదహళ్
త్తరుప్ ప్రుంగిరి త్నిలుఱై సరవణ ...... పెరుమాళే.
9 కరువడైుందు

(త్తరుప్ప రుంగుంట్రడుం)

త త త్ుంద
త్ననదుంద త్త్త్
త్ననదుంద త్త్తత్త త్ుంద
త్ననదుంద త్త్తత్త త్ుంద ...... త్నదాన
కరువడైుందు ప్త్తతట్రట త్తుంగళ్
వయిఱిరుుందు ముట్రిప్ప యిుంట్రడు
కడైయిలవ ుందు త్తత్తతక్కు ళుందై ...... వడివాహిక్
కళ్బవియుంగె ట్టత్తతచుి రుంద
ములైయరుుందు వికు కిు టుందు
కదఱియుంగై క్కిటత్త వళ్ుందు ...... నడమాడి
అరైవడుంగళ్ కిటచ్ి త్ుంగై
ఇడుహదుంబై పొఱుి ిట త్ుండై
అవైయణిుందు ముట్రికిు ళర్ుందు ...... వయదేఱి
అరియబెణొళ్ నట్చప పుప ణర్ుందు
ప్పణియళుంట్రడు సుట్రిత్తత రిుంద
త్మైయముట్రనుొ పైచ్చి త్తుం ఎుంట్రడు ...... పెఱువేనో
ఇరవిఇుంట్రదన్ వెట్రిక్కు రుంగి
నరసర్ుంట్రడుుం ఒప్ప ట్రట ఉుంది
యిఱైవన్ఎణిొ నకు ర తొ నెుంట్రడుుం ...... నెడునీలన్
ఎరియదెుంట్రడుుం రుట్రత్ఱిి ఱ్ుంద
అనుమనెుంట్రడుుం ఒప్ప ట్రట అుండర్
ఎవరుమ్ఇుంద వరు ు త్తతల్ వుందు ...... పునమేవ
అరియదనొ ట్చకు ర తొ ర్ుంట్రడు
అసురర దుంగి ళైకు టెగట వెుంట్రడ
అరిముహుందన్ మెచుి ట్రట ప్ణిొ న్ ...... మరుహోనే
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అయనైయుంబు ట్చత్తతచ్చి నుందు
ఉలహముుంబ ట్చత్తతప్ప రిుందు
అరుళొ రుంగి రిక్కు ిి ఱ్ుంద ...... పెరుమాళే.
13 సుందదుం ప్ుంద

(త్తరుప్ప రుంగుంట్రడుం)

త్ుందనన్ దుందత్ ...... త్నదాన
త్ుందనన్ దుందత్ ...... త్నదాన
సుందదుం ప్ుందత్ ...... తొడరాల్ద
సుంజలన్ దుుంజిత్ ...... త్తరియాదే
కుందనెుంట్రరుంట్రడుఱ్ ...... ఱునైనాళ్బుం
కుండుహొణ్ టనుొ ఱ్ ...... ఱిడువేనో
త్ుందియిన్ క్కుంబైప్ ...... పుణరోవ నే
సుంగరన్ ప్ుంగిఱ్ ...... సివైబాలా
సెుందిలఙ్ కుండిక్ ...... కదిర్వవ లా
తెనొ రఙ్ క్కుంట్రడిఱ్ ...... పెరుమాళే.
28 అఱివళియ మయల్బొ రుహ

(త్తరుచ్ి ుందూర్)

త్నదనన త్నదనన త్నదనన త్నదనన
త్నదనన త్నదనన ...... త్నదానా
అఱివళియ మయల్బొ రుహ వురైయమఱ్ విళిసుళల
అనలవియ మలమొళ్బహ ...... అహలాదే
అనైయమనై యరుహిలుఱ్ వెరువియళ వుఱ్వుమళ
అళలినిహర్ మఱ్లియెనై ...... యళైయాదే
సెఱియమిరు వినైహరణ మరువుబుల న్బళియవుయర్
త్తరువడియి లణుహవర ...... మరుళావ యే
సివనైనిహర్ పొదియవరై మునివనహ మహిళఇరు
సెవిహళిర ఇనియదమిళ్ ...... ప్హరోవ నే
నెఱిదవఱి యలరిమది నడువనమ హ ప్దిముళరి
నిరుదినిది ప్దిహరియ ...... వనమాలి
నిలవుమఱై యవనివర ొ ళలైయఅర సురిమైబురి
నిరుదనుర మఱ్అయిలై ...... విడువోనే
మఱిబరసు కరమిలహ ప్రమనుమై యిరువిళియ
మహిళమడి మిసైవళరు ...... మిళైయోనే
మదలైదవ ళ్బదదియిడై వరుదరళ మణిబుళిన
మఱైయవుయర్ కరైయిలుఱై ...... పెరుమాళే.
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62 త్ుండై అణి (త్తరుచ్ి ుందూర్)
త్ుందదన త్ుందనన్ దుందదన త్ుందనన్
త్ుందదన త్ుందనన్ ...... త్ుందదానా
త్ుండైయణి వెుండైయఙ్ కిణిొణిస త్ుంగైయన్
త్ణొళలిి లుంబుడన్ ...... క్కుంజవేనిన్
త్ుందైయినై మునొ రిన్ దినొ వురి క్కుండునన్
సుందొడమ ణైుందునిన్ ...... ఱ్నుొ బోలక్
కుండుఱ్హ టుంబుడన్ సుందమహ టుంగళ్బఙ్
కుంజమలర్ సెుంగైయఞ్ ...... సిుందువేలుుం
కణొళ్బము కుంగళ్బఞ్ సుందిరని ఱ్ుంగళ్బఙ్
కణుొళిర ఎుంట్రడనుమ న్ ...... సుందియావో
పుుండరిహర్ అుండముఙ్ క్కుండబహి రుండముుం
పొుంగియెళ వెుంగళఙ్ ...... క్కుండబోదు
పొనిొరియె నుంజిఱ్న్ దెుంగినుమవ ళర్ుందుమున్
పుుండరిహర్ త్ుందైయఞ్ ...... సిుందైహూరక్
క్కుండనడ నుంబదఞ్ సెుందిలిలుుం ఎుంట్రడనుమ న్
క్కుంజినడ నుంగొళ్బఙ్ ...... కుందవేళే
క్కుంగైహఱ్ ముంగైయిన్ సుందమణుం ఉుండిడుఙ్
క్కుంబముని క్కుంబిడున్ ...... త్ుంబిరానే.
63 త్ుంద ప్సిదనై (త్తరుచ్ి ుందూర్)
త్ుంద త్నదనన త్ుంద త్నదనన
త్ుంద త్నదనన ...... త్నదానా
త్ుంద ప్సిదనైయ ఱిుందు ములైయముదు
త్ుందు ముదుహదడ ...... వియదాయార్
త్ుంబి ప్ణివిడైసెయ్ తొుండర్ ప్పరియముళ
త్ుంగై మరుహరుయి ...... ర్నవేసార్
మైుందర్ మనైవియర ొ ట్టుంబు కడనుదవు
ముంద వరిసైమొళి ...... ప్హర్వ ొడా
వుందు త్లైనవిర విళ్ుందు త్రైబుహమ
యుంగ వొరుమహిడ ...... మిసైయేఱి
అుంద కనుమెనైయ టర్ుందు వరుహైయిని
లుంజ ల్బనవలియ ...... మయిల్దమ ల్నీ
అుంద మఱ్లియొడు కుంద మనిదనమ
త్నొ నెనమొళియ ...... వరువాయే
సిుందై మహిళమలై ముంగై నహిలిణైహళ్
సిుందు ప్యమయిలు ...... మయిల్నవ రా
త్తుంగ ళరవునది త్తుంట్రడు సడిలరరుళ్
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సెుంది నహరిలుఱై ...... పెరుమాళే.
64 త్రిక్కు ుంగలై (త్తరుచ్ి ుందూర్)
త దన
త్నత్తుందన త్నత్ుం
త్నత్తుందన ...... త్నదానత్
త్రిక్కు ుంగలై నెహిళ్బు ు ుంబర
త్విక్కు ుంగొడి ...... మదనేవిఱ్
ఱ్హైక్కు ుందని త్తహైక్కు ుంజిఱు
త్మిళ్తొుంట్రడలి ...... నుడనేనిన్
ఱెరిక్కు ుంబిఱై యెనపుప ణొ డు
మెనపుప నొవి ...... సిలబాడి
ఇరుక్కు ుంజిలర్ త్తరుచ్ి ుందిలై
యరైత్తతయ్ుందిడ ...... అఱియార్వ
అరిక్కు ుంజదుర్ మఱైక్కు ుంబిర
మనుక్కు ుందెరి ...... వరిదాన
అడిచ్ి ుంజడై ముడిక్కు ుండిడు
మరఱుు ుంబురి ...... త్వబారక్
కిరిక్కు ుంబనన్ మునిక్కు ుంట్రగబై
వరిక్కు ుంగరు ...... ప్రవాళేవ
కిళైక్కు ుందిఱ్ లరకు నిొళై
కెడకు ుంట్రడియ ...... పెరుమాళే.
68 తొుంది సరియ (త్తరుచ్ి ుందూర్)
త్ుంద త్నన త్ననా త్ననదన
త్ుంద త్నన త్ననా త్ననదన
త్ుంద త్నన త్ననా త్ననదన ...... త్నదాన
తొుంది సరియ మయిర్వ వెళిఱ్నిరై
త్ుంద మసైయ ముదుహే వళైయఇదళ్
తొుంగ వొరుహై త్డిమేల్ వరమహళిర్ ...... నహైయాడి
తొుండు కిళవ నివనా ర్నఇరుమల్
కిణిొ ణెనము నురైయే క్కళఱ్విళి
త్తుంజు క్కరుడు ప్డవే సెవిడుబడు ...... సెవియాహి
వుంద ప్పణియ మదిల్ద మిడైయమొరు
ప్ుండి త్నుమె యఱువే త్నైయమిళ
మైుంద రుడైమై కడనే తెనముడుహ ...... త్తయర్వమ వి
ముంగై యళ్బదు విళవే యమబడర ొళ్
నిుంట్రడు సరువ మలమే యొళ్బహవుయిర్
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ముంగ పొళ్బదు కడిదే మయిలినిమ సై ...... వరవేణుుం
ఎుందై వరుహ రహనా యహవరుహ
మైుంద వరుహ మహనే యినివరుహ
ఎనొణ్ వరుహ ఎనదా రుయిరవ రుహ ...... అబిరామ
ఇుంగ వరుహ అరసే వరుహములై
యణొ వరుహ మలర్వి ిడవరుహ
ఎుంట్రడు ప్రివి న్బడుహో సలైబుహల ...... వరుమాయన్
సిుందై మహిళ్బ మరుహా క్కఱ్వరిళ
వుంజి మరువు మళహా అమరరిి ఱై
సిుంద అసురర్ కిళైవే ర్గడుమడియ ...... అడుదీరా
త్తుంగ ళరవు నదిసూ ియబరమర్
త్ుంద క్కమర అలైయే కరైబొరుద
సెుంది నహరి లినిదే మరువివళర్ ...... పెరుమాళే.
83 పెరుకు చ్ చ్ుంజలిత్తత

(త్తరుచ్ి ుందూర్)

త దనత్త్
త తన్
త్నత్తత్న్
త్నత్తత్తన్ దనత్తత్తన్
త తన్ దనత్త్
త న్
త ...... త్నదాన
త్నత్త్
పెరుకు చ్ి ఞ్ సలిత్తతకు న్
త్లుట్రట్టపుప న్ దియట్రట్టప్పప న్
ప్పళైప్ప ట్రట్టఙ్ క్కఱైపుప ట్రట్టుం ...... పొదుమాదర్
ట్రప్పయప్ప టటఙ్ కళైత్తతత్తఙ్
కలైక్కు టటఙ్ కిడప్ప టి ుం
త న్
త ...... త్ణైయాదే
ప్పణిత్తతత్తన్ దనతెగత్
పురకైు క్కు న్ ప్దతెగతత్తన్
తెనక్కు తొతణ్ ట్టఱ్ప్ప ట్రట్టుం
పులత్తతకు ణ్ సెళికు చ్ి న్ ...... త్మిళాొ డుుం
పులప్ప టటఙ్ క్కడుత్తఱుు ుం
కరుత్తతఱ్ు ణ్ ప్డకిు ట్టటుం
పుహళిి ి క్కు ఙ్ ట్రక్కబైచ్చి త్తుం ...... పురివాయే
త్రుకిు కు ణ్ కళికు తెతణ్
త పునత్తతఱెి ఙ్
టనిట్టటత్ణ్
త ...... త్ళరోవ నే
క్కఱ్త్తతకు న్ పుఱ్చ్చి త్న్
సలిపుప ట్రటఙ్ క్కరత్తతఱ్ి ుం
త
ట్రప్మిత్తతక్కు ణ్ టలైత్తతత్న్
సమరి తొఱ్ి ఙ్ కరికు త్తణ్ ...... ియసూరన్
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త ి ుంట్రడఱుత్తతప్ప న్
సిరతెగచ్
త్డిత్తతత్తతణ్ క్కవటెగటకు ణ్
ిడిత్తతచ్ి న్ దిలిఱుప కు ఙ్ ...... క్కఱైవోనే
త
సిఱ్కు ఱ్ు ఞ్ సెళ్బత్తత్న్
త్తరుచ్చి ట్రటుం ప్లత్తత్తన్
సెవిక్కు ప్ప ణ్ పుఱ్చ్ి పుప ుం ...... పెరుమాళే.
97 వుందు వుందు మున్

(త్తరుచ్ి ుందూర్)

త్ుంద త్ుంద త్ుంద త్ుంద
త్ుంద త్ుంద త్ుంద త్ుంద
త్ుంద త్ుంద త్ుంద త్ుంద ...... త్నదాన
వుందు వుందు మునద వళ్ుందు
వెుంజు కుంద యుంగ నిుంట్రడు
మొుంజి మొుంజి యెుంట్రడ ళ్బుంగ ...... ళుందైయోడు
ముండ లుంగ లుుంగ అుండర్
విుండ లుంబి ళుందె ళ్బుంద
సెుంబొన్ ముండ ప్ుంగ ళ్బుంబ ...... యిుంట్రడవీడు
క్కుంద ళైుంద క్కుంద ళుంద
ళైుందు క్కుంగ ముంద యుంగ
క్కుంగై వుంజి త్ుంజ మెుంట్రడు ...... ముంగహాలుం
క్కుంగ టుంబు క్కుంగ పొుంగ
పైుంగ టుంబు త్ుండై క్కుంజు
సెుంజ త్ుంగై త్ుంగ ప్ుంగ ...... యుంగళాదరాయ్
సుంద టర్ుందె ళ్బుంద రుుంబు
ముంద రుంజె ళ్బుంగ రుుంబు
కుంద రుంబై సెణొ త్ుంగొళ్ ...... సెుందిలావ ళేవ
త్ణొ టుంగ టుందు సెుంట్రడు
ప్ణొ టుంగ టర్ుంద ఇన్బి ల్
త్తణుొ నుంబు క్కుందు కుండి ...... ఱైుంజుహోవే
అుంద కనొ లుంగ వుంద
కుంద రుంగ లుంద సిుందు
రుంజి ఱ్ుందు వుంద లుంబు ...... రిుందమారాొ
అుంబు నుంబు క్కుంద నణొ ర్
సుంబు ననుొ రుంద రనద
రుంబ లుుంబర్ క్కుంబర్ నుంబు ...... త్ుంబిరానే.
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101 విఱ్లామ రన్ ఐుందు

(త్తరుచ్ి ుందూర్)

త్నదాన త్ుంద త్నదాన త్ుంద
త్నదాన త్ుంద ...... త్నదాన
విఱ్లామ ర నైుందు మలరావ ళి సిుంద
మిహవాని లిుందు ...... వెయిలాొయ
మిదవాడై వుందు త్ళల్వొ ల వొుంట్రడ
వినైమాదర్ త్ుందుం ...... వసైహూఱ్
క్కఱ్వాణర్ క్కుంట్రడి లుఱైబేదై క్కుండ
క్కడిదాన త్తనొ ...... మయల్నదర
క్కళిరామ లై యినొ ణణిమాలై త్ుందు
క్కఱైదీర వుందు ...... క్కఱుహాయో
మఱిమాను కుంద ఇఱైయోనమ కిళ్ుందు
వళిబాడు త్ుంద ...... మదియాళా
మలైమావు సిుంద అలైవేలై యుంజ
వడివేల్బ ఱిుంద ...... అదిదీరా
అఱివాల ఱిుందు నిరుదాళి ఱైుంజు
మడియారి ట్చుంజల్ ...... కళైవోనే
అళహాన సెుంబొన్ మయిల్దమ ల మర్ుందు
అలైవాయ కుంద ...... పెరుమాళే.
106 అదల విదల (ప్ళని)

త్నన త్నదనన త్ుందత్త త్ుందదన
త్నన త్నదనన త్ుందత్త త్ుందదన
త్నన త్నదనన త్ుందత్త త్ుందదన ...... త్ుందదాన
అదల విదలముద లుందత్త లుంగళ్న
అవని యెనఅమరర్ అుండత్త కుండమెన
అహిల సలదియెన ఎుండిక్కు ళ్ విుండువెన ...... అుంగిబాను
అముద కదిర ొళ్న అుందిత్త ముంట్రదమెన
అఱైయ మఱైయెనఅ రుుందత్తత వుంగళ్న
అణువి లణువెనని ఱైుందిట్టట నిుంట్రడదొరు ...... సుంట్రబదాయుం
ఉదయ మెళఇరుళివ ిుందకు ణుందనిలి
రుదయ కమలముహి ళుంగటట విళ్ుందుణరివ
లుణరు మనుబవమ నుంబెట్రి ట్టుంబడియ్మ ...... వుందునీమున్
ఉదవ ఇయలినియల్ సెుంజొట్రఱ్ప ప్ుందమెన
మదుర కవిహళిలమ నుంబట్రి రుుందుబుహళ్
ఉరియ అడిమైయనై యుంట్రడిట్రప్ప ప్ుంజమదై ...... నుంబువేనో
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త్దత్ త్దత్దత్ త్ుందత్త త్ుందదత్
త్తదిత్త త్తదిత్తదిత్త త్తుందిత్తత త్తుందిదిత్త
త్హహ త్హదహహ త్ుందత్త త్ుందహహ ...... త్తుందిదోది
సహక సహహెణహ త్ుందత్త క్కుంగెణహ
ిడిి ిడిిడిి ిుండిిట ిుండిడిి
త్హక త్హదహక త్ుందత్త త్ుందహక ...... ఎుంట్రడుదాళుం
ప్దలై త్తమిలైదుడి త్ుంబటట ముుంబెరుహ
అహిల నిసిసరరీ ట్టుంగక్కు ట్టుంగళ్బహ
ప్రియ క్కడరొ ళ్బవె లుుంబైప్పప ట్టుంగరణ ...... త్తుంగహాళి
ప్వురి యిడనరిబు లుంబప్ప రుుందిఱ్హ
కవరి యిడఇహలై వెుంట్రడుచ్చి కుండిదనిల్
ప్ళని మలైయినిమ సై వుందుట్రట ఇుందిరర ొళ్ ...... త్ుంబిరానే.
107 అబహార నిుందై

(ప్ళని)

త్నదాన త్ుందనత్ ...... త్నదాన
త్నదాన త్ుందనత్ ...... త్నదాన
అబహార నిుందైబట్ ...... ట్టళలాదే
అఱియాద వుంజరైక్ ...... క్కఱియాదే
ఉబదేస ముందిరప్ ...... పొరుళాల్ద
ఉనైనాని నైుందరుట్ ...... పెఱువేనో
ఇబమాము కనదనక్ ...... కిళైయోనే
ఇమవానమ టుందైయత్ ...... త్మిబాలా
జెబమాలై త్ుందసఱ్ ...... క్కరునాదా
త్తరువావి ననుొడిప్ ...... పెరుమాళే.
110 అవనిదనిల్ద

(ప్ళని)

త్నదనన తాన త్ుంద త్నదనన తాన త్ుంద
త్నదనన తాన త్ుంద ...... త్నదాన
అవనిదని ల్దబి ఱ్ుందు మదలైయెన వేద వళ్ుందు
అళహబెఱ్ వేన టుందు ...... ఇళైఞోనాయ్
అరుమళలై యేమి క్కుందు క్కదలైమొళి యేబు కుంట్రడు
అదివిదమ తాయవ ళర్ుందు ...... ప్దినాఱాయ్
సివహలైహ ళాహ ముంగళ్ మిహవుమఱై యోదు మనొ ర్
త్తరువడిహ ళేని నైుందు ...... త్తదియామల్
తెరివైయర ొ ళాసై మిుంజి వెహహవలై యాయ ళుంట్రడు
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త్తరియమడి యేనై యుంట్రడ ...... నడిసేరాయ్
మవునవుబ తేస సుంబు మదియఱుహ వేణి త్తుంబై
మణిముడియిన్ మీద ణిుంద ...... మహదేవర్
మనమహిళ వేయ ణైుందు ఒరుబుఱ్మ తాహ వుంద
మలైమహళ్బొ మార త్తుంగ ...... వడివేలా
ప్వనివర వేయ కుందు మయిలినిమ సై యేది కళ్ుందు
ప్డియదిర వేన టుంద ...... కళల్నవ రా
ప్రమబద మేసె ఱిుంద మురుహనెన వేయ కుందు
ప్ళనిమలై మేల మర్ుంద ...... పెరుమాళే.
114 ఆఱుముహుం ఆఱుముహుం

(ప్ళని)

తానదన తానదన తానదన తానదన
తానదన తానదన ...... త్ుందదాన
ఆఱుముహుం ఆఱుముహుం ఆఱుముహుం ఆఱుముహుం
ఆఱుముహుం ఆఱుముహుం ...... ఎుంట్రడుబూది
ఆహమణి మాదవర ొళ్ పాదమలర్ సూడుమడి
యార ొళొ ద మేదుణైయ ...... తెుంట్రడునాళ్బుం
ఏఱుమయిల్ వాహనహ కాసరవ ణాఎనదు
ఈసఎన మానమున ...... తెుంట్రడుమోదుుం
ఏళైహళివ యాహలమి తేదెనవి నావిలునై
యేవరుొ హళ్ వారమ ఱైయ ...... మెన్బి లాదో
నీఱుబడు మాళైబొరు మేనియవ వేలఅణి
నీలమయిల్ వాహవుమై ...... త్ుందవేళే
నీసర ొడ మోరనదు తీవినైయె లామడియ
నీడుదని వేలివ డుమ ...... టుంగల్దవ లా
సీఱివరు మాఱ్వుణ నావియణు మానైముహ
తేవరుదణై వాసిహరి ...... అుండహూడఞ్
సేరుమళ కారొ ళని వాళ్బొమర నేబిరమ
తేవరవ ర తామురుహ ...... త్ుంబిరానే.
134 కరువిన్ ఉరువాహి

(ప్ళని)

త్నదనన తాన త్ుంద త్నదనన తాన త్ుంద
త్నదనన తాన త్ుంద ...... త్నదాన
కరువినురు వాహి వుందు వయదళవి ల్దవ ళర్ుందు
కలైహళొ ల వేదె రిుందు ...... మదనాల్ద
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కరియహళల్ మాదర్ త్ుంగ ళడిసువడు మారుొ తుందు
కవలైబెరి తాహి న్బుందు ...... మిహవాడి
అరహరసి వాయ వెుంట్రడు త్తనమునినై యామల్ నిుంట్రడు
అఱుసమయ నీది యొుంట్రడు ...... మఱియామల్
అసనమిడు వార ొళ్ త్ుంగళ్ మనైహళలై
ద వాసల్ నిుంట్రడు
అనుదినము నాణ మిుంట్రడి ...... యళివేనో
ఉరహబడ మేలవ ళర్ుంద పెరియబెరు మాళ రుంగర్
ఉలహళవు మాలమ కిళ్ుంద ...... మరుహోనే
ఉబయహల తీబ త్తుంగ విరుదుహవి రాజ సిుంగ
ఉఱైబుహలి యూరి లుంట్రడు ...... వరువోనే
ప్రవైమనై మీది లుంట్రడు ఒరుబొళ్బదు తూదు సెుంట్రడ
ప్రమనరు ళాలవ ళర్ుంద ...... క్కమర్వసా
ప్హైయసురర్ సేనై క్కుంట్రడు అమరరిి ఱై మీళ వెుంట్రడు
ప్ళనిమలై మీదిల్ నిుంట్రడ ...... పెరుమాళే.
156 సివనార్ మనుంగళిర

(ప్ళని)

త్ననా త్నుందదన త్ననా త్నుందదన
త్ననా త్నుందదన ...... త్నదాన
సివనార్ మనుంగళిర ఉబదేస ముంట్రదమిరు
సెవిమీది లుుంబహర్ి య్ ...... క్కరునాదా
సివహామ సుుందరిదన్ వరబాల కుందనిన
సెయల్దవి రుుంబియళుం ...... నినైయామల్
అవమాయ్మ క్కుండులహిల్ విరుదావ లైుందుళలు
మడియేనై అుంజల్బన ...... వరవేణుుం
అఱివాహ ముుంబెరుహ ఇడరాన త్తుందొలైయ
అరుళాాన ఇనొ మదు ...... పురివాయే
నవనీద ముుందిరుడి ఉరల్వర యొుంట్రడుమరి
రహరామర్ సిుందైమహిళ్ ...... మరుహోనే
నవల్వహ ముుంగైదొళ్బ నిసదేవ లుంగిరుద
నలమాన విుంజైహరు ...... విళైహోవే
తెవయానై యుంగఱ్మిన్ మణవాళ సుంట్రబముఱు
త్తఱ్ల్నవ ర మిుంజుహదిర్ ...... వడివేలా
త్తరువావి ననుొడియిల్ వరువేళి వుుందరిహ
సెహమేల్బమ య్ కుండవిఱ్ల్ ...... పెరుమాళే.
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168 త్తమిర ఉదది (ప్ళని)
త్నన త్నన త్నన త్నన
త్నన త్నన ...... త్నదాన
త్తమిర వుదది యనైయ నరహ సెనన మదనిల్ విడువాయేల్
సెవిడు క్కరుడు వడివు క్కఱైవు సిఱిదు మిడియ మణుహాదే
అమరర్ వడివు మదిహ క్కలము మఱివు నిఱైయుం వరవేనిన్
అరుళ త్రుళి యెనైయ మనదొ టడిమై క్కళవుుం వరవేణుుం
సమర ముహవె లసురర్ త్లైహ ళ్బరుళ మిహవేనీళ్
సలది యలఱ్ నెడియ ప్దలై త్హర అయిలై విడువోనే
వెమర వణైయి లినిదు త్తయిలుుం విళిహళ్ నళినన్ మరుహోనే
మిడఱు కరియర్ క్కమర ప్ళని విరవు మమరర్ పెరుమాళే.
170 నాద విుందు (ప్ళని)
తాన త్ుందన తానా త్నాదన
తాన త్ుందన తానా త్నాదన
తాన త్ుందన తానా త్నాదన ...... త్నదాన
నాద విుందుహ లాదీ నమోనమ
వేద ముంట్రదసొ ర్వబా నమోనమ
ఞాన ప్ుండిద ாమీ నమోనమ ...... వెహహోడి
నామ సుంబుహ మారా నమోనమ
పోహ అుందరి పాలా నమోనమ
నాహ ప్ుందమ యూరా నమోనమ ...... ప్రసూరర్
సేద త్ుండవి నోదా నమోనమ
కీద కిణిొణి పాదా నమోనమ
తీర సుంట్రబమ వీరా నమోనమ ...... కిరిరాజ
తీబ ముంగళ జోదీ నమోనమ
తూయ అుంబల ల్నలా నమోనమ
తేవ క్కుంజరి పాహా నమోనమ ...... అరుళాదరాయ్
ఈద లుుంబల కోలా లబూజైయుం
ఓద లుుంగణ ఆసా రనీదియుం
ఈర ముుంగరు సీరాొ త్సేవైయ ...... మఱ్వాద
ఏళద లుంబుహళ్ కావే రియాలివ ళై
సోళ ముండల మీదే మనోహర
రాజ కెుంబిర నాడా ళ్బనాయహ ...... వయలూరా
ఆద రుంబయి లార్వ రరోదళమై
సేర దల్ క్కుండవ రోడే మునాళినిల్
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ఆడల్ వెుంబరి మీదే ఱిమాహయి ...... లైయిల్దహి
ఆది యుందవు లావా సుబాడియ
సేరర్ క్కుంగవై కావూర్ ననాడదిల్
ఆవి ననుొడి వాళావ నదేవర ొళ్ ...... పెరుమాళే.
179 పోదహుం త్రు

(ప్ళని)

తాన త్ుందన తానా త్నాదన
తాన త్ుందన తానా త్నాదన
తాన త్ుందన తానా త్నాదన ...... త్నదాన
పోద కుందరు కోవే నమోనమ
నీది త్ుంగియ తేవా నమోనమ
పూద లుందనై యాళావ య్ నమోనమ ...... ప్ణియావుుం
పూణు కిుంట్రడబి రానే నమోనమ
వేడర్ త్ుంగొడి మాలా నమోనమ
పోద వనుొ హళ్ సామీ నమోనమ ...... అరిదాన
వేద ముందిర ర్వబా నమోనమ
ఞాన ప్ుండిద నాదా నమోనమ
వీర కుండైహొళ్ తాళా నమోనమ ...... అళహాన
మేని త్ుంగియ వేళే నమోనమ
వాన పైుందొడి వాళేవ నమోనమ
వీఱు క్కుండవి సాహా నమోనమ ...... అరుళాదరాయ్
పాద కుంజెఱి సూరా త్తమాళవె
కూరైమ క్కుండయి లాల్ద పొరాడియె
పార అుండర ొళ్ వానా ట్టసేర దర ...... అరుళోవ నే
పాది సుందిర నేసూ ట్టమేవ ణియర్
సూల సుంగర నార్గ ొ త్నాయహర్
పార త్తణుొ య మేసే రుసోదియర్ ...... కయిలాయర్
ఆది సుంగర నారాొ కమాదుమై
కోల అుంబిహై మాదా మనోమణి
ఆయి సుుందరి తాయా ననారణి ...... అబిరామి
ఆవల్ క్కుండువి ఱాల్ద సిరాడవె
కోమ ళుంబల సూళోొ యిల్నమ ఱియ
ఆవి ననుొడి వాళావ నదేవర ొళ్ ...... పెరుమాళే.
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182 మనకు వలై ఏదుుం

(ప్ళని)

త్నత్తదన తాన త్ుంద త్నత్తదన తాన త్ుంద
త్నత్తదన తాన త్ుంద ...... త్నదాన
మనకు వలై యేదు మిుంట్రడి ఉనకు డిమై యేబు రిుందు
వహైక్కు మను నూలివ త్ుంగళ్ ...... త్వఱాదే
వహైప్ప డిమ నోర త్ుంగళ్ తొహైప్ప డియి నాలి లుంగి
మయకు మఱ్ వేద ముుంగొళ్ ...... పొరుళాీ డి
వినైక్కు రియ పాద కుంగళ్ త్తహైత్తతవహై యాలిీ నైుందు
మిహత్తబొరు ళాహ ముంగళ్ ...... ముఱైయాల్ద
వెహిి దనై యేదు రుందు కళిప్పప నుడ నేన టుందు
మిహక్కు మునై యేవ ణుంగ ...... వరవేణుుం
త వ రు వోనె ఎుంట్రడు నడైకు లమ తాహ వుందు
మనత్తల
మలరప ప దమ తేబ ణిుంద ...... మునివోర ొళ్
వరరుు ు మిమై యోర ొ ళ్నొ ర్ త్మక్కు మన మేయి రుంగి
మరుిటవరు సూరై వెుంట్రడ ...... మునైవేలా
త్తనైపుప నము నేన టుందు క్కఱ్క్కు డియ్మ యేమ ణుందు
సెహతెగతముళ్బ తాళ వుంద ...... పెరియోనే
సెళిత్తవళ మేసి ఱ్ుంద మలర్గప ప ళిలొ ళేని ఱైుంద
త్తరుప్ప ళని వాళ వుంద ...... పెరుమాళే.
192 వసనమిహ ఏట్రి (ప్ళని)

త్నదనన తాత్త ...... త్నదాన
త్నదనన తాత్త ...... త్నదాన
వసనమిహ వేట్రి ...... మఱ్వాదే
మనదుదుయ రాట్రి ...... లుళలాదే
ఇసైబయిలష టాక్ష ...... రమదాల్ద
ఇహబరసెళ పాకయ ...... మరుళావ యే
ప్సుబదిసి వాకయ ...... ముణరోవ నే
ప్ళనిమలై వీట్రట ...... రుళ్బమేవ లా
అసురరి ొళై వాిట ...... మిహవాళ
అమరరిి ఱై మీటట ...... పెరుమాళే.
216 సరణ కమలాలయత్తతల్ (సువామిమలై)
త్నదనన తాన త్త్త త్నదనన తాన త్త్త
త్నదనన తాన త్త్త ...... త్నదాన
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సరణహమ లాల యతెగత అరైనిమిష నేర మిటల్
త్వముఱైది యానుం వైకు ...... అఱియాద
సడహసడ మూడ మిట ప్వవినైయి ల్దస నిత్త
త్మియనిమ డి యాలమ యకు ...... ముఱువేనో
కరుణైబురి యాది రుప్ప తెనహఱైయి వేళై సెపుప
కయిలైమలై నాదర్ పెట్రట ...... క్కమరోనే
కడహబుయ మీది రత్ీ మణియణిబొన్ మాల్ద సెచ్చి
కమళ్బమణ మార ొ టప్ప ...... మణివోనే
త్రుణమిదై యామి క్కత్త కనమదుఱు నీళి వుకయ
సహలసెలవ యోహ మికు ...... పెరువాళ్బవ
త్హైమైసివ ఞాన ముత్తత ప్రహదియ నీహొ ట్టత్తత
త్విబురియ వేణు నెయతొ ...... వడివేలా
అరుణదళ పాద ప్త్మ మదునిదము మేదు త్తకు
అరియదమిళ్ తాన ళిత్త ...... మయిల్నవ రా
అదిసయమ నేహ ముట్రట ప్ళనిమలై మీదు త్తత్త
అళహదిరు వేర కత్తతన్ ...... మురుహోనే.
222 నాసర దఙ్ కడై

(సువామిమలై)

తాననన్ దనదనన త్నదనా త్త్త త్ుంద ...... త్నదాన
తాననన్ దనదనన త్నదనా త్త్త త్ుంద ...... త్నదాన
నాసర దఙ్ కడైయదనిల్ విరవినాన్ మెత్త న్బుందు ...... త్డుమాఱి
ఞానముఙ్ కెడఅడైయ వళ్బవియా ళత్త ళ్బుంది ...... మెలియాదే
మాసహన్ దొళ్బమునదు పుహళినోర్ సొఱ్ప కర్ుందు ...... సుహమేవి
మామణఙ్ కమళ్బమిరు కమలబా త్తెగత నిుంట్రడు ...... ప్ణివేనో
వాసహుం పుహలవొరు ప్రమరాద మెచుి కిుంట్రడ ...... క్కరునాదా
వాసవన్ త్రుదిరువై యొరుదెయావ నైకిు రుంగ ...... మణవాళా
కీసహఞ్ సురర దరువు మహిళ్బమా వత్తత సుందు ...... పుడైసూళ్బఙ్
కేసవన్ ప్రవుహరు మలైయిల్వయ కత్త మర్ుంద ...... పెరుమాళే.
228 పాది మదినది (సువామిమలై)
తాన త్నదన తాన త్నదన
తాన త్నదన ...... త్నదాన
పాది మదినది పోదు మణిసడై
నాద రరుళియ ...... క్కమర్వసా
పాహ కనిమొళి మాదు క్కఱ్మహళ్
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పాదుం వరుడియ ...... మణవాళా
కాదు మొరువిళి కాహ ముఱ్అరుళ్
మాయ నరిదిరు ...... మరుహోనే
కాల నెనైయణు కామ లునదిరు
కాలిల్ వళిబడ ...... అరుళావ యే
ఆది యయన్బడు తేవర్ సురరుల
కాళ్బుం వహైయఱు ...... సిఱైమీళా
ఆడు మయిలిని ల్దఱి యమరర ొళ్
సూళ వరవరు ...... మిళైయోనే
సూద మిహవళర్ సోలై మరువుసు
వామి మలైదని ...... లుఱైవోనే
సూర నుడలఱ్ వారి సువఱిడ
వేలై విడవల ...... పెరుమాళే.
240 అరహర సివన్ అరి (త్తరుత్తణిహై)
త్నదన త్నదన త్నదన త్నదన
త్నదన త్నదన ...... త్నదాన
అరహర సివనరి అయనివర్ ప్రవిము
నఱుముహ సరవణ ...... ప్వనేయెన్
ఱ్నుదిన మొళిదర అసురర ొళ్ కెడఅయిల్
అనల్బన ఎళవిడు ...... మదివీరా
ప్రిబుర కమలమ త్డియిణై యడియవర్
ఉళమది లుఱ్వరుళ్ ...... మురుహేసా
ప్హవది వరైమహళ్ ఉమైదర వరుహహ
ప్రమన త్తరుసెవి ...... కళిహూర
ఉరైసెయ మొరుమొళి ప్పరణవ ముడివదై
ఉరైదరు క్కరుబర ...... వుయరావ య
ఉలహమ నలహిల వుయిర ొళ్బ మిమైయవ
రవర ొళ్బ ముఱువర ...... మునివోరుుం
ప్రవిము ననుదిన మనమహిళ్ వుఱ్వణి
ప్ణిదిహళ్ త్ణిహైయి ...... లుఱైవోనే
ప్హర దరు క్కఱ్మహళ్ త్రువమై వనిదైయ
మిరుబుడై యఱ్వరు ...... పెరుమాళే.
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242 ఇరుప్ప వల్ త్తరుపుప హళ్ (త్తరుత్తణిహై)

త త్నత్న
త త్నత్న
త త్నత్న
త
త్నత్న
త ...... త్నదాన
త్నత్తన త్నత్న
ఇరుప్ప వల్ త్తరుపుప హళ్ విరుపొప డు ప్డిప్ప వర్
ఇడుకిు నై యఱుత్తతడు ...... మెనవోదుుం
త
ఇసైత్తమిళ్ నడత్మి
ళ్నత్తతఱై విరుపుప డ
నిలకు ణ ఇలకిు య ...... కవినాలున్
త్రిప్ప వ రురైప్ప వర్ నినైప్ప వర్ మిహచ్ి హ
త్లత్తతనిల్ నవిట్రట్టద ...... లఱియాదే
త్నత్తతనిల్ ముహత్తతనిల్ మనత్తతని లురుకిు డు
సమరి తొహళ్ మయకిు నిల్ ...... విళలామో
త మలరు ు ణై తొడుత్తతయల్
కరుపుప విల్ వళైత్ణి
త ద ...... మదవేళైక్
కళిపుప డ న్బళితెయ
త నెరుపెప ళ నుదఱ్ప డు
కరుత్తతనిల్ నినైత్వ
త ర్ ...... కయిలాయప్
కనఱ్ు ణి ల్బరిత్వ
పొరుప్పప ని లిరుప్ప వర్ ప్రుప్ప ద వుమైక్కు రు
పుఱ్త్తతనై యళిత్తవర్ ...... త్రుసేయే
పుయఱ్పప ళిల్ వయఱ్ప ది నయప్ప డు త్తరుత్తణి
పొరుప్పప నిల్ విరుపుప ఱు ...... పెరుమాళే.
243 ఇరుమలు రోహ (త్తరుత్తణిహై)
త్నదన తాన త్నదన తాన
త్నదన తాన ...... త్నదాన
ఇరుమలు రోహ ముయలహన్ వాద
మెరిహణ నాసి ...... విడమేనీ
రిళివువి టాద త్లైవలి సోహై
యెళ్బహళ మాలై ...... యివైయోడే
పెరువయి ఱీళై యెరిహలై సూలై
పెరువలి వేఱు ...... ముళనోయొళ్
ప్పఱ్విహళ్ తోఱు మెనైనలి యాద
ప్డియన తాళళ్
ొ ...... అరుళావ యే
వరుమొరు కోడి యసురరొ తాది
మడియఅ నేహ ...... ఇసైబాడి
వరుమొరు కాల వయిరవ రాడ
వడిసుడర్ వేలై ...... విడువోనే
త్రునిళల్ మీది లుఱైముహి లూరి ద
త్రుదిరు మాదిన్ ...... మణవాళా
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సలమిడై పూవి నడువినిల్ వీఱు
త్ణిమలై మేవు ...... పెరుమాళే.
249 ఎనకెు న యావుుం (త్తరుత్తణిహై)

త తానుం త్నత్తన తానుం
త్నత్న
త్నత్తన తానుం ...... త్నదాన
ఎనకెు న యావుుం ప్డైత్తతడ నాళ్బుం
ఇళైపొప డు కాలన్ ...... త్నిల్వయా
ఎడుత్తతడు కాయన్ దనైక్కు డు మాయుం
ఇలచ్చి యి లాదెన్ ...... ప్వమాఱ్
ఉనైప్ప ల నాళ్బన్ దిరుపుప హ ళాలుుం
ఉరైత్తతడు వార దఙ్ ...... క్కళిమేవి
ఉణరి తొయ పోదన్ దనైప్పప రి యాదొణ్
పొలచ్ి ర ణానున్ ...... తొళ్బవేనో
వినైత్తతఱ్ మోడుంట్రరదిరి తొడుుం వీరన్
విళక్కు డు వేళొొన్ ...... ఱ్వనీయే
విళపెప న మేల్బుంట్రడిడకు య నారుుం
విరుపుప ఱ్ వేదుం ...... పుహల్వవ నే
సినతొతడు సూరన్ త్నైక్కు డు వేలిన్
సిరత్తతనై మాఱుుం ...... మురుహోనే
త్తనైపుప న మోవుఙ్ క్కఱ్క్కు డి యోడున్
త్తరుత్తణి మేవుుం ...... పెరుమాళే.
త ర్ ముడిక్కు ుం (త్తరుత్తణిహై)
269 సినత్వ

త త్నత్ుం
త త్నత్న
త త్నత్ుం
త
త్నత్న
త ...... త్నదాన
త్నత్తన త్నత్ుం
త ర్ ముడిక్కు ుం ప్హైత్తవర్ క్కడిక్కు ఞ్
సినత్వ
సెహత్తవర్ రుయిరుు ు ఞ్ ...... సినమాహచ్
సిరిప్ప వర్ త్మక్కు ుం ప్ళిప్ప వర్ త్మక్కు ుం
త్తరుపుప హళ్ నెరుపెప న్ ...... ఱ్ఱివోమాయ ుం
త
నినైత్తదు మళిక్కు ుం మనతెగయ
మురుక్కు ుం
నిసికు రు వఱుక్కు ుం ...... ప్పఱ్వామల్
నెరుపైప య మెరిక్కు ుం పొరుపైప య మిడిక్కు ుం
నిఱైపుప హ ళ్బరైక్కు ఞ్ ...... సెయలాదరాయ్
త త్నత్న్
త దిమిత్తమి
త
త
త్నత్న
త్తమిత్తన్
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త
త్హత్హ
త్హత్తన్ ...... త్నబేరి
త్డుట్టటడు ట్టడుట్టటణ్ టెనత్తతడి ముళక్కు న్
త్ళత్తతడ నడక్కు ఙ్ ...... క్కడుసూరర్
త
త
సినతెగయ
ముడఱ్ి ఙ్ కరిత్మ
లైముట్రట్టఞ్
సిరితెతరి క్కళ్బత్తతఙ్ ...... కదిర్వవ లా
త్తనైకిు రి క్కఱ్పెప ణ్ త్నత్తతనిల్ సుహితెతణ్
త్తరుత్తణి యిరుక్కు ుం ...... పెరుమాళే.
278 నినైత్తదు ఎత్తనై

(త్తరుత్తణిహై)

త త్ ...... త్నదాన
త్నత్త త్త్న
త్నత్త త్త్తనత్ ...... త్నదాన
నినైత్త తెత్తనైయిఱ్ ...... ఱ్వఱామల్
నిలైత్త పుత్తతదనైప్ ...... ప్పరియామఱ్
కనత్త త్త్తతవముఱ్ ...... ఱ్ళియామఱ్
కదిత్త నిత్తతయసిత్ ...... త్రుళావ యే
మనిత్తర్ ప్త్తర దమక్ ...... కెళియోనే
త ళిఱ్ ...... పెరియోనే
మదిత్త ముత్మి
సెనిత్త పుత్తతరరిఱ్ ...... సిఱియోనే
త్తరుత్త ణిప్ప దియిఱ్ ...... పెరుమాళే.
330 ముట్టప్
ట ప్ట్టట

(కాుంజీబురుం)

త్త్తత్ త్త్తత్ ...... త్నదాన
త్త్తత్ త్త్తత్ ...... త్నదాన
ముట్టప్
ట ప్ట్టటక్ ...... కదిదోఱుుం
ముట్రటచ్ చుట్రిప్ ...... ప్లనాళ్బుం
త్ట్టప్
ట ప్ట్టటచ్ ...... సుళల్దవ నైచ్
సట్రట్టప్ ప్ట్రటక్ ...... కరుదాదో
వటటప్ పుటప త్ ...... త్లమీదే
వైకు త్ త్కు త్ ...... త్తరుబాదా
కటటత్ త్ట్రటత్ ...... త్రుళోవ నే
కచ్చి చ్ చొకు ప్ ...... పెరుమాళే.
401 ఇరువినై అుంజ (త్తరువరుణై)
త్నదన త్ుంద త్నదన త్ుంద
త్నదన త్ుంద ...... త్నదాన
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ఇరువినై యుంజ మలవహై ముంగ
ఇరుళిొ ణి ముంగ ...... మయిల్దఱి
ఇనవరు ళనుొ మొళియహ టుంబు
వినదహ ముుంగొ ...... టళిబాడక్
కరిముహ నెుంబి మురుహనె నుండర్
కళిమలర్ సిుంద ...... అడియేనుమ న్
కరుణైబొ ళిుందు ముహముమ లర్ుందు
కడుహిన టుంగొ ...... టరుళావ యే
త్తరిబుర ముంగ మదనుడల్ ముంగ
త్తహళీ హై క్కుండ ...... విడైయేఱిచ్
సివమెవ ళి యుంగ ణరుళ్బొడి క్కుండు
త్తహళన టుంజెయ్ ...... తెమైయీణ
అరసియి టుంగొళ్ మళ్బవుడై యెుందై
అమలనమ కిళ్ుంద ...... క్కరునాదా
అరుణైవి లుంగల్ మహిళ్బొఱ్ ముంగై
అమళిన లుంగొళ్ ...... పెరుమాళే.
425 సెయసెయ అరుణా

(త్తరువరుణై)

త్నదన త్ననాత్ త్నదన త్ననత్
త్నదన త్ననాత్ త్నదన త్ననత్
త్నదన త్ననాత్ త్నదన త్ననత్ ...... త్నదాన
సెయసెయ అరుణాత్ త్తరిసివ యనమచ్
సెయసెయ అరుణాత్ త్తరిమసి వయనచ్
సెయసెయ అరుణాత్ త్తరినమ సివయత్ ...... త్తరుమూలా
సెయసెయ అరుణాత్ త్తరియన మసివచ్
సెయసెయ అరుణాత్ త్తరివయ నమసిచ్
సెయసెయ అరుణాత్ త్తరిసివ యనమస్త త ...... తెనమాఱి
సెయసెయ అరుణాత్ త్తరిదనిన్ విళివైత్
త్రహర సరణాత్ త్తరియెన ఉరుహిచ్
సెయసెయ క్కరుబాక్ కియమెన మరువిచ్ ...... సుడరాదళైచ్
సివసివ సరణాత్ త్తరిసెయ సెయెనచ్
సరణిమ సై తొళ్బదేత్ త్తయసువై పెరుహత్
త్తరువడి సివవాక్ కియహడ లముదైక్ ...... క్కడియేనో
సెయసెయ సరణాత్ త్తరియెన మునివర్ు
కణమిదు వినైహాత్ త్తడుమెన మరువచ్
సెడముడి మలైబోట్రటవుణర ొ ళవియచ్ ...... సుడుమేవ లా
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త్తరుముడి యడిబార్ త త్తడుమెన ఇరువర్ు
కడిదలై తెరియాప్ ప్డినిణ అరుణచ్
సివసుడర్ సిహినాట్ టవనిరు సెవియిఱ్ ...... పుహల్వవ నే
సెయసెయ సరణాత్ త్తరియెను మడియెఱ్
కిరువినై పొడియాక్ కియసుడర్ వెళియిఱ్
ఱిరునడ మిదుబార్ త త్తడుమెన మహిళొొ ఱ్ ...... క్కరునాదా
త్తహళిళి
ొ మొళిబాఱ్ సువైయిద ళముదక్
క్కఱ్మహళ్ ములైమేఱ్ పుదుమణ మరువిచ్
సివహిరి అరుణాత్ త్తరిదల మహిళొొ ఱ్ ...... పెరుమాళే.
493 ఎళ్బహడల్ మణలై

(సిదుంబరుం)

త్నదన త్నన త్నదన త్నన
త్నదన త్నన ...... త్నదాన
ఎళ్బహడల్ మణలై అళవిడి నదిహ
మెనదిడర్ ప్పఱ్వి ...... అవదారుం
ఇనియన త్బయ మెనదుయి రుడలు
మినియడల్ విడుహ ...... ముడియాదు
కళ్బహొడు నరియ మెరిబువి మఱ్లి
కమలను మిహవు ...... మయరావ నార్
కడనున త్బయ మడిమైయ నడిమై
కడుహియ నడిహళ్ ...... త్రువాయే
విళ్బదిహ ళళహి మరహద వడివి
విమలిము నరుళ్బ ...... మురుహోనే
విరిదల మెరియ క్కలహిరి నెరియ
విసైబెఱు మయిలిల్ ...... వరువోనే
ఎళ్బహడల్ క్కముఱ్ అవుణర ొ ళ్బయిరై
యిరైహొళ్బుం అయిలై ...... యడైయోనే
ఇమైయవర్ మునివర్ ప్రవియ పులియ
రినిలీ డ మరువు ...... పెరుమాళే.
525 సరవణ ప్వనిది

(త్తరువేుంగడుం)

త్నదన త్నదన త్నదన త్నదన
త్నదన త్నదన త్నదన త్నదన
త్నదన త్నదన త్నదన త్నదన ...... త్నదాన
......... పాడల్ .........
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సరవణ ప్వనిది యఱుముహ క్కరుబర
సరవణ ప్వనిది యఱుముహ క్కరుబర
సరవణ ప్వనిది యఱుముహ క్కరుబర ...... ఎనవోదిత్
త్మిళిని లురుహియ వడియవ రిడముఱు
సననమ రణమదై యొళివుఱ్ సివముఱ్
త్రుబిణి త్తళవర మెమదుయిర్ సుహముఱ్ ...... వరుళావ యే
కరుణైయ విళిబొళి యొరుదని ముదల్బన
వరుహరి త్తరుముహర్ త్తణైహొళ్బ మిళైయవ
కవిదైయ ముదమొళి త్రుబవ రుయిర్ొ ఱ్ ...... వరుళేీ యా
కడలుల కినిలవ రు ముయిరొ డు మవదిహళ్
కలహమి నైయదుళ కళియవుుం నిలైబెఱ్
కదియము నదుదిరు వడినిళల్ త్రువదు ...... మొరునాళే
త్తరిబుర మెరిసెయ మిఱైయవ రరుళియ
క్కమరస మరబురి త్ణిహైయ మిహముయర్
సివహిరి యిలుమవ డ మలైయిలు ములవియ ...... వడివేలా
త్తనముము నదుదుది ప్రవియ అడియవర్
మనదుహ ియమిరు పొరుళిలు మిలహవ
త్తమిరమ లమొళియ త్తనహర నెనవరు ...... పెరువాళేవ
అరవణై మిసైదుయిల్ నరహరి నెడియవర్
మరుహనె నవెవరు మదిసయ ముడైయవ
అమలివి మలిబరై ఉమైయవ ళరుళియ ...... మురుహోనే
అదలవి త్లముదల్ కిడుహిడు కిడువెన
వరుమయి లినిదొళిర్ షడుమైయిల్ నడువుఱ్
అళహిను టనమరు మరహర సివసివ ...... పెరుమాళే.
557 ప్హలిరవినిల్ (సెనిీ మలై, త్తరుసిరాప్ప ళిి )
త్నదనదనత్ ...... త్నదాన
త్నదనదనత్ ...... త్నదాన
ప్హలిరవినిఱ్ ...... ఱ్డుమాఱా
ప్దిహరువెనత్ ...... తెళిబోద
రహసియమురైత్ ...... త్నుబూది
రదనిలైదనైత్ ...... త్రువాయే
ఇహబరమదఱ్ ...... కిఱైయోనే
ఇయలిసైయినుమ త్ ...... త్మిళోనే
సహసిరహిరిప్ ...... ప్దివేళే
సరవణబవప్ ...... పెరుమాళే.
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561 వాసిత్తత (త్తరుసిరాప్ప ళిి )

తానత్తత్ తాన తానన తానత్తత్ తాన తానన
తానత్తత్ తాన తానన ...... త్ుందదాన
వాసిత్తతక్ కాణొ ణాదదు పూసిత్తతక్ కూడొ ణాదదు
వాయివ ట్టప్
ట పేసొ ణాదదు ...... నెుంజినాల్ద
మాసరుు ు త్ తోణొ ణాదదు నేసరుు ు ప్ పేర్గ ణాదదు
మాయ్మక్కు చ్ చూళొ ణాదదు ...... విుందునాద
ఓసైక్కు త్ తూర మానదు మాహత్తతక్ కీఱ్ తానదు
ల్వహత్తతక్ కాది యానదు ...... కుండునాయేన్
త చేరు మాఱుమెయ్ా ఞానతెగతప్ పోది యాయిని
యోహతెగచ్
యూనతెగతప్ పోడి టాదుమ ...... యుంగలామో
ఆసైప్ప ట్ ేనల్ కావల్బి య్ వేడిచ్చి క్ కాహ మామయ
లాహిపొప ఱ్ పాద మేబణి ...... కుందవేళే
ఆలిత్తతచ్ చేలళ్
ొ పాయవ య లూరత్తతఱ్ కాళ మోడడ
రారతెగతప్ పూణమ యూరదు ...... రుంగవీరా
నాసిక్కు ట్ ట్రపాణ వాయవై ర్వసితెతట్ టాద యోహిహళ్
నాడిట్రట్టక్ కాణొ ణాదెన ...... నిుంట్రడనాదా
నాహత్తతచ్ చాహై పోయయర్ మేహతెగతచ్ చేరిి రామలై
నాదరుు ు చ్ చామి యేసురర్ ...... త్ుంబిరానే.
567 ప్త్తతయాల్ యానునై

(ఇరత్ీ హిరి)

త
త్త్నా
తాననత్ ...... త్నదాన
త్త్తనా తాననత్ ...... త్నదాన
ప్త్తతయాల్ యానునైప్ ...... ప్లహాలుుం
ప్ట్రియే మాదిరుప్ ...... పుహళాొ డి
ముత్తనా మాఱెనైప్ ...... పెరువాళివ న్
ముత్తతయే సేరవ దఱ్ ...... కరుళావ యే
ఉత్తమా తానసఱ్ ...... క్కణర్వీ యా
ఒప్పప లా మామణిక్ ...... కిరివాసా
విత్తహా ఞానసత్ ...... త్తనిబాదా
వెట్రివే లాయదప్ ...... పెరుమాళే.
571 నిరామయ పురాదన

(విరాలిమలై)

త్నాదన త్నాదన త్నాదన త్నాదన
త్నాదన త్నాదనత్ ...... త్నదాన
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నిరామయ పురాదన ప్రాబర వరాట్రముద
నిరాహల సిరాదిహప్ ...... ట్రప్బైయాహి
నిరాససి వరాజద వరాజర ొళ్ ప్రావియ
నిరాయద పురారియచ్ ...... సుదనేవ దా
సురాలయ త్రాదల సరాసర ప్పరాణిహళ్
సొర్వబమి వరాదియ్మక్ ...... క్కఱియామే
త్తరాలుొ హళ్ ప్రాదిన కరావుళ ప్రాముహ
త్తరోహరై త్రాసైయఱ్ ...... ఱ్డైవేనో
ఇరాహవ ఇరామనుమ న్ ఇరావణ ఇరావణ
ఇరావణ ఇరాజనుట్ ...... క్కడనామ యెవ న్
ఱిరాహనమ లరాణిజ పురాణరుొ మరాహలై
యిరాజసొ లవారణర్ు ...... కిళైయోనే
విరాహవ సురాదిబ పొరాదుద విరాదడు
విరాయణ ప్రాయణచ్ ...... సెరువూరా
విరావియ క్కరావహిల్ ప్రారైము త్తరావళర్
విరాలిమ లైరాజదప్ ...... పెరుమాళే.
585 అనాొ హ వుందు (సెనిీ మలై, త్తరుసిరాప్ప ళిి )
త
త్త్నా
తాననత్ ...... త్నదాన
త్త్తనా తాననత్ ...... త్నదాన
అనాొ హ వుందు ఉుంట్రడాళ్ ప్ణిుందు
ఐుంబూద మొుంట్రడ ...... నినైయామల్
అనాొ ల్ మిహుందు నుంజారు కణొ
ళుంబోరు కుంగళ్ ...... ములైదానుుం
క్కుందే మిహుందు వుండాడి నిుంట్రడు
క్కుండాడు కిుంట్రడ ...... క్కళలారైక్
క్కుండే నినైుందు మనేొ దు ముండి
క్కుంట్రడా మలైుందు ...... అలైవేనో
ముంట్రడాడి త్ుంద మైుందా మిహుంద
వుంబార్ కడుంబై ...... యణివోనే
వుందే ప్ణిుందు నిుంట్రడార్ ప్వుంగళ్
వుంబే తొలైుంద ...... వడివేలా
సెుంట్రడే యిడుంగళ్ కుందా ఎనుుంబొ
సెుంజేవల్ క్కుండు ...... వరవేణుుం
సెుంజాలి కుంజ మొుంట్రడాయ్ వళర్ుంద
సెుంగో టమర్ుంద ...... పెరుమాళే.
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598 కాలనిడత్తత (త్తరుచ్ి ుంగోడు)
తాన త్నత్ ...... త్నదాన
కాలనిడత్ ...... త్ణుహాదే
కాసినియిఱ్ ...... ప్పఱ్వాదే
సీలఅహత్ ...... త్తయఞాన
తేనముదైత్ ...... త్రువాయే
మాలయనుక్ ...... కరియానే
మాదవరైప్ ...... ప్పరియానే
నాలుమఱైప్ ...... పొరుళానే
నాహహిరిప్ ...... పెరుమాళే.
599 తామా తామ ఆలాబా

(త్తరుచ్ి ుంగోడు)

తానా తానా తానా తానా
తానా తానత్ ...... త్నదాన
......... పాడల్ .........
తామా తామా లాబా ల్వహా
తారా తారత్ ...... త్రణీసా
తానా సారో పావా పావో
నాసా పాసత్ ...... త్బరాద
యామా యామా తేసా ర్వడా
యారా యాబత్ ...... తెనదావి
యామా కావాయ్ తీయే నీరావ
యాదే యీమత్ ...... త్తహలామో
కామా కామా తీనా నీణా
కావాయ్ కాళక్ ...... కిరియాయొఙ్
కాళా ల్నలా పాలా నీబా
కామా మోదక్ ...... కనమానిన్
తేమార్ తేమా కామీ పాహీ
తేసా తేసత్ ...... త్వరోదుఞ్
సేయే వేళే పూవే కోవే
తేవే తేవప్ ...... పెరుమాళే
616 ఐుంగరనై

(క్కుంగణహిరి)

త న
త్ుందదన త్త్తదన త్ుందదన త్త్ద
త్ుందదన త్త్తదన ...... త్నదాన
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ఐుంగరనై యొత్తమన మైుంబులమ కట్రివళ
రుందిబహ లట్రటనినై ...... వరుళావ యే
త
అుంబువిద నక్కు ళవ ళర్ సెుందమిళవ ళ్బత్తయ
నై
అన్బొ డుదు త్తకు మన ...... మరుళావ యే
త్ుంగియద వత్తతణరువ త్ుందడిమై ముత్తతబెఱ్
సుందిరవె ళిక్కు వళి ...... యరుళావ యే
త్ుండిహైహ నప్ప వుసు ఎుండిసైమ త్తకు వళర్
సుంట్రబమవి త్త్తతడనె ...... యరుళావ యే
త హ ఇుంగిదమె నుట్రటమన
ముంగైయరుి కతెగవె
ముుంట్రడనైని నైత్తమైయ ...... అరుళావ యే
ముండలిహ రప్ప హలుుం వుందసుబ రట్చి బురి
వుందణైయ పుత్తతయినై ...... యరుళావ యే
క్కుంగిలుయిర్ పెట్రట్టవళర్ తెనరై
ొ యి లప్ప రరుళ్
క్కుండుఉడ లుట్రటబొరు ...... ళరుళావ యే
క్కుంజరము కఱిు ళైయ కుందనెన వెట్రిబెఱు
క్కుంగణహి రిక్కు ళవ ళర్ ...... పెరుమాళే.
636 త్తరుమహళ్ ఉలావుుం (కదిరాొముం)
త్నదనన తాన త్నదనన తాన
త్నదనన తానత్ ...... త్నదాన
త్తరుమహళ్బ లావు మిరుబుయము రారి
త్తరుమరుహ నామప్ ...... పెరుమాళాొణ్
సెహదలముుం వాను మిహదిబెఱు పాడల్
తెరిదరుహ మారప్ ...... పెరుమాళాొణ్
మరువుమడి యార ొళ్ మనదిలివ ళై యాడు
మరహదమ యూరప్ ...... పెరుమాళాొణ్
మణిదరళుం వీసి యణియరువి సూళ
మరువుహదిర్ కామప్ ...... పెరుమాళాొణ్
అరువరైహళ్ నీఱు ప్డఅసురర్ మాళ
అమర్గొ రుద వీరప్ ...... పెరుమాళాొణ్
అరవుబిఱై వారి విరవుసడై వేణి
అమలరుొరు నాదప్ ...... పెరుమాళాొణ్
ఇరువినైయి లాద త్రువినైవి టాద
ఇమైయవరుొ ల్దసప్ ...... పెరుమాళాొణ్
ఇలహసిలై వేడర్ క్కడియినది పార
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ఇరుదనవి నోదప్ ...... పెరుమాళే.
656 అడల్ అరి మహవు (వెళిి హరుం)
త్నదన త్నన త్నదన త్నన
త్యయ త్నత్త త్ుంద ...... త్నదానా
అడలరి మహవు విదివళి యొళ్బహ
మైవ రుమొయు ు రుంబై ...... యడనాళ్బుం
అలైహడ లులహి లలమవ రు కలహ
వైవర్ త్మక్కు ట్చుందు ...... త్డుమాఱి
ఇడరొ డు మడిమై యళమురై యడల్బ
టెల్బగై విడట్రప్ ప్ుంజ ...... మయల్నదర
ఎనదఱ్ నినదు కళల్బొ ఱ్ మవున
వెల్బగై క్కఱిప్ప తొుంట్రడు ...... పుహలావ యే
వడమణి ములైయ మళహియ ముహముుం
వళైి యెనత్త యుంగ ...... మిరుహాదుుం
మరహద వడివు మడలిడై యెళ్బది
వళిి పునత్తతల్ నిుంట్రడ ...... మయిల్నవ రా
విడదర త్తహణర్ ససిదరర్ నిమలర్
వెళిి మలైచ్ి యుంబు ...... క్కరునాదా
విహసిద కమల ప్రిబుర ముళరి
వెళిి కరత్త మర్ుంద ...... పెరుమాళే.
675 పువిబునల్ కాలుుం

(త్తరువాలుంగాడు)

త్నదన తానన్ దాత్త త్నదన తానన్ దాత్త
త్నదన తానన్ దాత్త ...... త్నదాన
పువిబునల్ కాలుఙ్ కాిట సిహియొడు వానుఞ్ సేరి తొ
పుదుమన మానుుం పూిట ...... యిడైయూడే
పొఱిబుల నీరైన్ దాకిు కరువిహళ్ నాలుఙ్ కాిట
పుహలవ ళి నాలైన్ దాకిు ...... వరుహాయుం
ప్వవినై నూఱుఙ్ కాిట సువమది తానుఞ్ సూిట
ప్సుబది పాసఙ్ కాిట ...... పులమాయప్
ప్డిమిసై పోవెుంట్రోిట అడిమైయ్మ నీవన్ దేత్తత
ప్రహది తానుఙ్ కాిట ...... యరుళావ యే
సివమయ ఞానఙ్ కేటు త్వముని వోరుుం పారు ు
త్తరునడ మాడుఙ్ కూత్తర్ ...... మురుహోనే
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త్తరువళర్ మారొ న్ పోట్రట త్తసైముహ నాళ్బుం పోట్రట
జెహమొడు వానఙ్ కాకు ...... మయిల్దఱిక్
క్కవడొడు సూరన్ తోఱ్ు ఎళ్బహడల్ సూదన్ దాకిు
క్కదరవ డి వేలఙ్ కోట్టట ...... క్కమర్వసా
క్కవలయుం యావుుం పోట్రట ప్ళనైయి లాలఙ్ కాిటల్
క్కఱ్మహళ్ పాదుం పోట్రట్ట ...... పెరుమాళే.
676 వడివదు నీలుం

(త్తరువాలుంగాడు)

త్నదన తానన్ దాత్త త్నదన తానన్ దాత్త
త్నదన తానన్ దాత్త ...... త్నదాన
వడివదు నీలఙ్ కాిట ముడివుళ కాలన్ కూిట
వరవిడు తూదన్ కోిట ...... విడుబాసుం
మహన్బడు మామన్ పాిట ముదలుఱ్ వోరుఙ్ కేట్టట
మదిహెడ మాయన్ దీిట ...... యయిరోొ మున్
ప్డిమిసై తాళ్బఙ్ కాిట యడలుఱు నోయొ ణ్ ేట్రట
ప్ళవినై పావన్ దీరుతొ ...... నడియేనైప్
ప్రివొడు నాళ్బఙ్ కాత్తత విరిదమి ళాలఙ్ కూర తొ
ప్రబుహళ్ పారుంట్రడాట్టు ...... టరుళావ యే
ముడిమిసై సోమన్ సూిట వడివుళ ఆలఙ్ కాిటల్
ముదిరీ డ మాడుఙ్ కూత్తర్ ...... పుదల్వవ నే
మురుహవిళ్ తారుఞ్ సూిట యొరుదని వేళఙ్ కూిట
ముదలమ ఱ్ మానిన్ సేరైు ు ...... మయలూొరావ య్
ఇడియెన వేహఙ్ కాిట నెడిదరు సూలన్ దీిట
యెదిర్గొ రు సూరన్ తాకు ...... వరఏహి
ఇలహియ వేల్బొణ్ టారుతొ ఉడలిరు కూఱ్ుంట్రడాకిు
యిమైయవ ర్వదన్ దీర తొ ...... పెరుమాళే.
724 అుండరొ ది క్కడియేఱ్ (సిఱువై)
త్ుందదన త్నదాన త్ుందదన త్నదాన
త్ుందదన త్నదాన ...... త్నదాన
అుండరొ ది క్కడియేఱ్ ముండసురర్ ఉరుమాఱ్
అుండరమ న మహిళ్మమ ఱ్ ...... వరుళాల్ద
అుందరియొ ట్టడనాడు సుంగరను మహిళ్గొర
ఐుంగరను ముమైయాళ్బ ...... మహిళావ హ
ముండలము మునివోరు మెుండిసైయి లుళబేరు
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ముంజినను మయనారు ...... మెదిరాొణ
ముంగైయడ నరిదాను మినొ ముఱ్ మహిళ్గొఱ్
మైుందుమయి లుడనాడి ...... వరవేణుుం
పుుండరిహ విళియాళ అుండరమ హళ్ మణవాళ
పుుందినిఱై యఱివాళ ...... వుయరోదళా
పొుంగహడ లుడనాహుం విుండువరై యిహలాి డు
పొనొ రవు కదిర్గవ సు ...... వడివేలా
త్ుండరళ మణిమారొ సెుంబొనెళిల్ సెఱిర్వబ
త్ుండమిళిన్ మిహనేయ ...... మురుహేసా
సుందదము మడియార ొళ్ సిుందైయదు క్కడియాన
త్ణిి ఱువై త్నిల్దమ వు ...... పెరుమాళే.
725 సీదళ వారిజ (సిఱువై)
తానన తానన తానాన తానన
తానన తానన తానాన తానన
తానన తానన తానాన తానన ...... త్నదాన
సీదళ వారిజ పాదాన మోనమ
నారద కీదవి నోదాన మోనమ
సేవల మామయిల్ ట్రీదాన మోనమ ...... మఱైదేడుఞ్
సేహర మానట్రప్ తాబాన మోనమ
ఆహమ సారసొ ర్వబాన మోనమ
తేవర ొళ్ సేనైమ కీబాన మోనమ ...... కదిదోయప్
పాదహ నీవుహ టారాన మోనమ
మావసు ర్వసహ టోరాన మోనమ
పారిని ల్దజయ వీరాన మోనమ ...... మలైమాదు
పారవ ది యాళరు
ద పాలాన మోనమ
నావల ఞానమ నోలాన మోనమ
పాలహ మారసు వామీన మోనమ ...... అరుళాదరాయ్
పోదహ మాముహ నేరాన సోదర
నీఱ్ణి వేణియర్ నేయాట్రప్ పాహర
పూమహ ళారమ రు కేసామ కోదది ...... యిహలూి రా
పోదహ మామఱై ఞానాద యాహర
తేనవిళ్ నీబన ఱావారు మారొ హ
పూరణ మామది పోలాఱు మాముహ ...... మురుహేసా
మాదవర్ తేవర ొ ళోడేము రారియ
మామలర్ మీదుఱై వేదావు మేబుహళ్
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మానిల మేళిను మేలాన నాయహ ...... వడివేలా
వానవ ర్వరినుుం వీఱాహి వీఱ్ళ
కాబురి వాళివ ను మేలాహ వేదిరు
వాళిి ఱు వాబురి వాళేవ సు రాదిబర్ ...... పెరుమాళే.
780 ఎత్తనై కోడి

(వైతీతసురన్ కోయిల్)

త్త్తన తాన తాన త్త్తన తాన తాన
త్త్తన తాన తాన ...... త్నదాన
ఎత్తనై కోడి కోడి విట్టటడ ల్వడి యాడి
యెత్తనై కోడి పోన ...... త్ళవేదో
ఇప్ప డి మోహ పోహ మిప్ప డి యాహి యాహి
యిప్ప డి యావ తేదు ...... ఇనిమేల్వ
సిత్తతడిల్ సీసి సీసి క్కత్తతర మాయ మాయ్మ
సికిు ని లాయ మాయ ...... మడియేనైచ్
త ళ్ వాణ రోదు
సిత్తతని లాడ ల్వడు ముత్మి
సిత్తతర ఞాన పాద ...... మరుళావ యే
త
త
నిత్ము
మోదు వార ొళ్ సిత్మె
వీడ తాహ
నిర తొమ తాడు మాఱు ...... ముహవోనే
నిటు ళ ర్వబర్ పాది ప్చుి రు వాన మూణు
నెిటలై సూల పాణి ...... యరుళాొ లా
పైత్తలై నీడు మాయి రత్తలై మీదు ీఱు
ప్త్తతర పాద నీల ...... మయిల్నవ రా
ప్చ్చి ళ పూహ పాళై సెయు ు యల్ తావు వేళ్గర్
ప్ట్రియ మూవర్ తేవర్ ...... పెరుమాళే.
786 సూలుం ఎన ఓడు (త్తరుకు డవూర్)

తానదన తాన త్త్త తానదన తాన త్త్త
తానదన తాన త్త్త ...... త్నదాన
సూలమెన వోడు సరప ప వాయవైవి టాద టకిు
తూయవొళి కాణ ముత్తత ...... విదమాహచ్
సూళ్బమిరుళ్ పావ కతెగత వీళ అళ లూర రిత్తత
సోదిమణి ీడ మిటట ...... మడమేవి
మేలైవెళి యాయి రత్తత నాలిరుబ రాబ రత్తతన్
మేవియరు ణాస లత్తత ...... నుడనూమ ళిొ
వేలుమయిల్ వాహ నట్రప్ కాసమది ల్దద రిత్తత
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వీడుమదు వేసి ఱ్కు ...... అరుళాదరాయ్
ఓలసుర రాళి యెట్టట వాళహిరి మాయ వెఱుప
మూడురువ వేల్బద ట్టత్త ...... మయిల్నవ రా
ఓదుహఱ్ మానవ నత్తతల్ మేవియవళ్ కాలిొ ిత్తత
ళోమెనుబ తేస వితొత ...... టణైవోనే
కాలన్బడు మేది మటు వూళిబువి మేలిొ టత్తత
కాలనిడ మేవు సత్తత ...... యరుళాొ లా
కాలముదల్ వాళ్బొ వికు తారనహర్ కోబు రత్తతళ్
కానమయిల్ మేలద రిత్త ...... పెరుమాళే.
798 మరుక్కు లావియ

(త్తరువిడైకు ళి)

త్నత్త తానన త్నదన ...... త్నదాన
మరుక్కు లావియ మలరణై ...... క్కదియాదే
వళర తొ తాయదమర్ వసైయదు ...... మొళియాదే
కరుక్కు లావియ అయలవర్ ...... ప్ళియాదే
కడప్ప మాలైయ్మ యినివర ...... విడవేణుుం
త్రుక్కు లావియ క్కడియిడై ...... మణవాళా
సమర తొ నేమణి మరహద ...... మయిల్నవ రా
త్తరుక్కు రావడి నిళలని
ద ...... లుఱైవోనే
త్తరుకైు వేలవ డి వళహియ ...... పెరుమాళే.
816 కూసాదే పార్ (త్తరువార్వర్)
తానా తానా తానా తానా
తానా తానత్ ...... త్నదాన
కూసా తేబా ర్వసా తేమాల్
కూఱా నూలఱ్
ొ ...... ఱుళమేవ ఱు
కోడా తేవేల్ పాడా తేమాల్
కూర్వొ తాళత్ ...... తొడైదోళిల్
వీసా తేబేర్ పేసా తేసీర్
వేదా తీదక్ ...... కళల్నమ దే
వీళా తేబోయ్ నాయేన్ వాణాళ్
వీణే పోహత్ ...... త్హమోదాన్
నేసా వానో ర్గసా వామా
నీబా కానప్ ...... పునమానై
నేరావ యారావ య్ సూరావ య్ సారావ య్
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నీళాొర్ సూళఱ్
ొ ...... ప్హసాలత్
తేసా తీనా తీనా ర్గసా
సీరా ర్వరిఱ్ ...... పెరువాళేవ
సేయే వేళే పూవే కోవే
తేవే తేవప్ ...... పెరుమాళే.
817 కూరావ య్ నారాయ్

(త్తరువార్వర్)

తానా తానా తానా తానా
తానా తానత్ ...... త్నదాన
కూరావ య్ నారాయ్ వారాయ్ పోనార్
కూడా ర్వసఱ్ ...... ఱ్లఆవి
కోదా నేనామ తామా ఱానాళ్
కోళే కేళమ ఱ్ ...... ఱిళవాడై
ఈరావ ళ్ పోల్ద మేల్ద వీసా
ఏఱా వేఱిట్ ...... టదుదీయిన్
ఈయా వాళోవ ర్ పేర్వ పాడా
ఈడే ఱారిఱ్ ...... కెడలామో
సూరావ ళాదే మాఱా తేవాళ్
సూళావ నోర ొట్ ...... కరుళ్గొరున్
తోలా వేలా వీఱా ర్వరావ ళ్
సోదీ పాహత్ ...... త్తమైయూడే
సేరావ య్ నీదీ వానోర్ వీరా
సేరా ర్వరైచ్ ...... సుడువార దఞ్
సేయే వేళే పూవే కోవే
తేవే తేవప్ ...... పెరుమాళే.
818 పాల్వ తేనో పాహో

(త్తరువార్వర్)

తానా తానా తానా తానా
తానా తానత్ ...... త్నదాన
పాల్వ తేనో పాహో వానోర్
పారా వారత్ ...... త్ముదేయో
పారోర్ సీరో వేళేర్ వాళోవ
పానో వానుమ త్ ...... తెననీళత్
తాల్వ తాల్ద ల్వబా టాదే
తాయామ ర్ నేసత్ ...... త్తనుసారన్
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తారా తేబే ర్గయా తేబే
సాదే యేసత్ ...... త్హమోదాన్
ఆల్వల్ కేళా మేల్వర్ నాణామ
లానా తేనఱ్ ...... పునమేబోయ్
ఆయాళ్ తాళేమ ల్ వీళా వాళా
ఆళా వేళైప్ ...... పుహవోనే
సేల్వ ేసే రారాల్ సాలార్
సీరా ర్వరిఱ్ ...... పెరువాళేవ
సేయే వేళే పూవే కోవే
తేవే తేవప్ ...... పెరుమాళే.
821 కరము ముళరియిన్ (త్తరువార్వర్)
త్నన త్నదన త్నదన త్నదన
త్నన త్నదన త్నదన త్నదన
త్నన త్నదన త్నదన త్నదన ...... త్నదాన
కరము ముళరియిన్ మలరుమ హ మదిహళల్
కనమ తెణుమొళి కనిహదిర్ ములైనహై
కలహ మిడువిళి కడల్బన విడమెన ...... మనదూడే
కరుది యననడై క్కడియిడై యియలమ యిల్
కమళ్బ మహిలుడ నిళహియ ట్రముహమద
కళబ పుళహిద కిరియిను మయల్బొడు ...... త్తరివేనుుం
ఇరవు ప్హలఱ్ ఇహలఱ్ మలమఱ్
ఇయలు మయలఱ్ విళియిని రిళివర
ఇదయ మురుహియె యొరుహళ ప్దముఱ్ ...... మడలూడే
యెళ్బద అరియవళ్ క్కఱ్మహ ళిరుదన
కిరియిల్ ముళ్బహిన ఇళైయవ నెనుమురై
యినిమై పెఱువదు మిరుబద మడైవదు ...... మొరునాళే
సురబి మహవినై యెళ్బబొరుళ్ వినవిడ
మనువి నెఱిమణి యసైవుఱ్ విసైమిహ
త్తయరిల్ సెవియిని లడిబడ వినవుమి ...... నదిదీదు
త్తణివి లిదుబిళై పెరిదెన వరుమను
ఉరుహి యరహర సివసివ పెఱుమదొర్
సురబి యలమర విళిబునల్ పెరుహిడ ...... నడువాహప్
ప్రవి యదనదు త్తయర్గడు
ొ
నడవియ
ప్ళ్బదిన్ మదలైయ్మ యడలిరు ప్పళవొడు
ప్డియ రదమదై నడవిడ మొళిబవ ...... నరుళార్వర్ప
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ప్డియ లఱుముహ సివసుద కణబది
యిళైయ క్కమరని రుబబది సరవణ
ప్రవై ముఱైయిడ అయిల్బొడు నడవియ ...... పెరుమాళే.
847 ఎరువాయ్ కరువాయ్

(త్తరువీళిమిళలై)

త్ననా త్ననా త్ననా త్ననా
త్ననా త్ననా ...... త్నదాన
ఎరువాయ్ కరువాయ్ త్నిల్ద యరువా
యిదువే ప్యిరాయ్ ...... విళైవాహి
ఇవరోొ యవరా యవరోొ యివరా
యిదువే తొడరాొ య్ ...... వెఱిబోల
ఒరుదా యిరుదాయ్ ప్లహో ియదా
యడనే యవమా ...... యళియాదే
ఒరుహాల్ మురుహా ప్రమా క్కమరా
ఉయిరాొ వెనవో ...... త్రుళాదరాయ్
మురుహా వెనవోర్ త్రమో త్డియార్
ముడిమే లిణైదా ...... ళరుళోవ నే
మునివో రమరోర్ ముఱైయో వెనవే
ముదుసూ రురమేల్ ...... విడుమేవ లా
త్తరుమాల్ ప్పరమా వఱియా త్వర్గి ర్
సిఱువా త్తరుమాల్ ...... మరుహోనే
సెళ్బమా మదిల్ది రళహార్ పొళిలూి ళ్
త్తరువీ ళియిలావ ళ్ ...... పెరుమాళే.
858 అఱుహనుని ప్ని (త్తరువిడైమరుదూర్)
త్నదనన త్నదనన త్నదనన త్నదనన
తాన తాననా తాన తాననా
త్నదనన త్నదనన త్నదనన త్నదనన
తాన తాననా తాన తాననా
త్నదనన త్నదనన త్నదనన త్నదనన
తాన తాననా తాన తాననా ...... త్నదన త్నదాన
అఱుహనుని ప్నియనైయ సిఱియదుళి పెరియదొరు
ఆహ మాహియోర్ పాల ర్వబమాయ్
అరుమదలై క్కదలైమొళి త్నిలురుహి యవరుడైయ
ఆయి తాదైయార్ మాయ మోహమాయ్
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అరుమైయిని లరుమైయిడ మొళ్బమొళ్న వుడలవ ళర
ఆళ్బ మేళమాయ్ వాల ర్వబమాయ్ ...... అవర్గరు పెరియోరాయ్
అళహబెఱు నడైయడైయ కిఱుదుబడు మొళిబళహి
ఆవి యాయవోర్ తేవి మారుమాయ్
విళ్బసువరై యరివైయర ొళ్ ప్డుహళియ్మ నిలైమైయెన
వీడు వాసలాయ్ మాడ కూడమాయ్
అణువళవు త్విడుమిహ ప్పదిరవిడ మనమిఱుహి
ఆసై యాళరాయ్ ఊసి వాసియాయ్ ...... అవియఱు సుడరోొ ల్ద
వెఱుమిడియ న్బరుదవసి యముదుబడై యెనుమళవిల్
మేలై వీడుహేళ్ కీళై వీడుహేళ్
త్తడుదిరన నుళైవదనుమ న్ ఎదిరుమ డుహి యవర ొళొడు
సీఱి ఞాళిబోల్ ఏఱి వీళవ దాయ్
విరహిన్బడు వరుబొరుళళ్
ొ సువఱియిడ మొళియమొరు
వీణి యార్గి ల్ద మేల తాయిడా ...... విదిదనై నినైయాదే
మినుహమిను కెనుముడల మఱ్ముఱుహి నెహిళ్బవ ఱ్వుుం
వీణర్ సేవైయే పూణు పావియాయ్
మఱుమైయళ తెనుమవరై విడుమివ ళలై యదనినవ రు
వార ొళ్ పోహవార్ కాణు మోఎనా
విడుదుఱ్వు పెరియవరై మఱైయవరై వెడువెరన
మేళ మేసొలా యాళి వాయరాయ్ ...... మిడైయఱ్ వరునాళిల్
వఱుమైహళ్బ ముడుహివర వుఱుబొరుళ్బ నళ్బవసిల
వాద మూదుహా మాలై సోహైనోయ్
పెరువయిఱు వయిఱువలి ప్డువనవ ర ఇరువిళిహళ్
ీళై సాఱిడా ఈళై మేలిడా
వళవళ్న ఉమిళ్బమదు క్కళహొళ్న ఒళ్బహివిళ
వాడి యూనెలాుం నాడి పేదమాయ్ ...... మనైయవళ్ మనమేవ ఱాయ్
మఱుహమనై యఱుమవర ొళ్ నణుహనణు కెనుమళవిల్
మాదర్ సీయెనా వాలర్ సీయెనా
కనవుదని లిరదమొడు క్కదిరైవర నెడియసుడు
కాడు వావెనా వీడు పోవెనా
వలదళియ విరహళియ వురైహళఱి విళిసొరుహి
వాయ మేలిడా ఆవి పోహనాళ్ ...... మనిదర ొళ్ ప్లబేస
ఇఱుదియదొ టఱుదియెన ఉఱ్వినుమ ఱై కదఱియళ
ఏళై మాదరాళ్ మోది మేలివ ళా
ఎనదుడైమై యెనదడిమై యెనుమఱివు సిఱిదుమఱ్
ఈమొ ల్దల్బనా వాయ్మ ఆవెనా
ఇడుహబఱై సిఱుబఱైహళ్ త్తమిలైయొడు త్విలఱైయ
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ఈమ తేసమే పేయొళ్ సూళవ దాయ్ ...... ఎరిదని లిడుమావ ళేవ
ఇణైయడిహళ్ ప్రవుమున త్డియవర ొళ్ పెఱువదువుుం
ఏసి టార ొళో పాస నాసనే
ఇరువినైము మలముమఱ్ ఇఱ్వియొడు ప్పఱ్వియఱ్
ఏహ పోహమాయ్ నీయ నానుమాయ్
ఇఱుహమవ హై ప్రమసుహ మదనైయరు ళిడైమరుదిల్
ఏహ నాయహా ల్వహ నాయహా ...... ఇమైయవర్ పెరుమాళే.
943 ఇఱ్వామఱ్ ప్పఱ్వామల్

(అవినాసి)

త్నదానత్ త్నదాన త్నదానత్ ...... త్నదాన
ఇఱ్వామఱ్ ప్పఱ్వామల్ ఎనైయాళి ఱ్ ...... క్కరువాహిప్
ప్పఱ్వాహిత్ త్తరమాన పెరువాళైవ త్ ...... త్రువాయే
క్కఱ్మాదైప్ పుణరోవ నే క్కహనేసొఱ్ ...... క్కమర్వసా
అఱ్నాలైప్ పుహల్వవ నే అవినాసిప్ ...... పెరుమాళే.
1002 కడలై ప్యఱ్పడు (పొదుపాప డలళ్
ొ )
త్నన త్నదన త్నదన త్నదన
త్నన త్నదన త్నదన త్నదన
త్నన త్నదన త్నదన త్నదన ...... త్నదాన
కడలై ప్యఱ్పడు త్తవరైయె ళవల్బొ రి
సుహియన్ వడైహనల్ కదలియి నముదొడు
కనియ ముదుబల కనివహై నలమివై ...... యినిదాహక్
కడల్బొళ్ పువిముదల్ త్తళిర్గవ డు వళముఱ్
అముదు త్తదిహైయిల్ మనమదు కళిబెఱ్
కరుణై యడనళి త్తరువరుళ్ మహిళ్బవ ఱ్ ...... నెడిదాన
క్కడహ వయిఱిని లడైవిడు మదహరి
ప్పఱ్హ వరుమొరు మురుహసణ్ ముహవెన
క్కవియ ఇరుహర మలరివ ళి పునల్బడు ...... ప్ణియామఱ్
క్కడియ నెడియన అదివినై త్తయర్గడు
ొ
వఱుమై సిఱుమైయి నలైవుడ నరివైయర్
క్కళియిల్ ముళ్బహియ మళ్బహియ ముళలవ హై ...... యొళియాదో
నెడియ కడలినిల్ ముడుహియె వరముఱు
మఱ్లి వెరువుఱ్ రవిమది ప్యముఱ్
నిలము నెఱునెఱు నెఱువెన వరుమొరు ...... క్కడిదాన
నిసిసర్ క్కడుముడి సడసడ సడవెన
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ప్హర కిరిముడి కిడుహిడు కిడువెన
నిహరి లయిల్బవ యి ల్బళ్బబసు మైయనిఱ్ ...... ముళదాన
నడన మిడుబరి త్తరహద మయిలదు
ముడుహి కడుమైయి లులహదై వలమవ రు
నళిన ప్దవర నదిహము క్కమువెన ...... మునివోరుుం
నఱియ మలర్గడు
ొ
హరహర హరవెన
అమరర్ సిఱైహెడ నఱైహమళ్ మలరిమ సై
నణియె సరవణ మదిలవ ళ రళహియ ...... పెరుమాళే.
1015 విడుం ఎన అయిల్

(పొదుపాప డలళ్
ొ )

త్నదన త్నదన త్నదన త్నదన త్నదన త్నదన
త్త్తత్ త్త్తన త్త్తత్ త్త్తన ...... త్ుందదాన
......... పాడల్ .........
విడమెన అయిల్బన అడువన నడువన మిళిరవ న సుళలివ ళి
వితెగతత్ క్కప్ప హ ర్గపుప చ్ చ్ట్రిలై ...... యెుంట్రడుబేసుుం
విరహడై వనిదైయ రణైమిసై యరుహియ వెహముహ కలవియిల్
ఇచ్చి ప్ ప్ట్టటయిర్ త్ట్టప్
ట ప్ట్టటవు ...... ళుంట్రడువాడుుం
నడలైయిల్ వళిమిహ అళిబడు త్మియనై నమనివ డు త్తరళదు
కిటచ్ చ్చకెు న వొత్తతక్ కైక్కు డు ...... క్కుండుబోయే
నరహదిల్ విడుమెను మళవిని లిలహియ నఱైహమళ్ త్తరువడి
ముత్తతక్ క్కటప డు నిత్య త్ త్త్తతవుం ...... వుందిడాదో
ఇడియెన అదిరుొరల్ నిసిసరర్ క్కలబది యిరుబదు త్తరళ్బొ య
మట్రట్టప్ పొట్రటలై త్త్తక్ క్కతొతడు ...... నుంజువాళి
ఎరియెళ ముడుహియ సిలైయిన రళహొళ్బ కియలిి ఱు వినైమహళ్
ప్చ్చి ప్ ప్ిి ద నైకైు ప్ ప్ట్రిడు ...... మిుంట్రదల్వహా
వడవరై యిడిబడ అలైహడల్ సువఱిడ మహవరై పొడిబడ
మైకు ట్ పెట్రిడు ముట్రకక్ కటెి వి ...... యుంజసూరన్
మణిముడి సిదఱిడ అలహైహళ్ ప్లవుడన్ వయిరవర్ నడమిడ
ముిటప్ పొటెటళ వెిటక్ క్కత్తతయ ...... త్ుంబిరానే
1028 కాది మోది (పొదుపాప డలళ్
ొ )
తాన తాన తానాన తానత్ ...... త్నదాన
కాది మోది వాదాడు నూలఱ్
ొ ...... ఱిడువోరుఙ్
కాసు తేడి యీయామల్ వాళప్ ...... పెఱువోరుుం
మాదుబాహర్ వాళేవ యెనానెక్ ...... క్కరుహారుుం
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మాఱి లాద మాహాల నూరుొ క్ ...... కలైవార్వ
నాద ర్వబ మానాద రాహత్ ...... త్తఱైవోనే
నాహ ల్వహ మీర్వళ్బ పారుక్ ...... క్కరియోనే
తీది లాద వేల్నవ ర సేవఱ్ ...... క్కడియోనే
తేవ తేవ తేవాది తేవప్ ...... పెరుమాళే.
1040 నారాల్ద తోల్

(పొదుపాప డలళ్
ొ )

తానా తానా తానా తానా
తానా తానత్ ...... త్నదాన
నారా ల్దదోల్ నీరా ల్దయాుం
నానా వాసఱ్ ...... క్కడిలూడే
ఞాదా వాయే వాళాొ ల్దహాయ్
నాయేొ య్ సూళ్గొక్ ...... కిడమామున్
తారా రారోద ళ్మరా ఱానే
సారావ నోరీ ఱ్ ...... పెరువాళేవ
తాళా తేనా యేనా వాల్ద
తాళాొ టాణైమ త్ ...... త్తఱ్లాదరాయ్
పార్వ ళోరాద ళాల్ద యాళోవ ర్
పావార్వవ దత్ ...... త్యనారుుం
పాళ్గ ేవా నూడే పార్వ
ేయూర్ పాదత్ ...... త్తనైనాడాచ్
సీరార్ మాదో ేవాళ్ వార్గీ ళ్
సేవూర్ వార్గొ ఱ్ ...... సడైయీసర్
సేయే వేళే పూవే కోవే
తేవే తేవప్ ...... పెరుమాళే.
1041 మాదా వోడే (పొదుపాప డలళ్
ొ )
తానా తానా తానా తానా
తానా తానత్ ...... త్నదాన
మాదా వోడే మామా నానోర్
మాదో ేమైత్ ...... త్తనమారుుం
మాఱా నారోొ నీళ్మద యూడే
మాయా మోహక్ ...... క్కడిల్వొ డాప్
పోదా నీర్వ ేబోయ్ మూళాొ
వీళాొ వేదైక్ ...... క్కయిరోొ మున్
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పోదా కారా పారాయ్ సీరార్
పోదార్ పాదత్ ...... త్రుళాదరాయ్
వేదా వోడే మాలా నార్వమ ల్
వానోర్ మేనిప్ ...... ప్యమీళ
వేదా నోర్వమ లాహా తేయోర్
వేలాల్ వేదిత్ ...... త్తడుమీవ రా
తీదార్ తీయార్ తీయ ేమూళ్
సేరా సేదిత్ ...... త్తడువోర దఞ్
సేయే వేళే పూవే కోవే
తేవే తేవప్ ...... పెరుమాళే.
1045 అమల వాయ

(పొదుపాప డలళ్
ొ )

త్నన తాన తానాన త్నన తాన తానాన
త్నన తాన తానాన ...... త్నదాన
అమల వాయ వోడాద కమల నాబి మేలూమ ల
అముద పాన మేమూల ...... అనలూమ ళ
అసైవు ఱాదు పేరాద విదము మేవి యోవాదు
అరిస తాన సోబాన ...... మదనాల్ద
ఎమనై మోది యాహాస కమన మామ నోబావ
మెళిదు సాల మేలాహ ...... వురైయాడుుం
ఎనది యానుుం వేఱాహి ఎవరుుం యాదుుం యానాహుం
ఇదయ పావ నాదీద ...... మరుళావ యే
విమలై తోడి మీదోడు యమునై పోల వోర్వళ్బ
విబుద మేహ మేబోల ...... వులహేళ్బుం
విరివు కాణు మామాయన్ ముడియ నీళ్బ మాబోల
వెహవి తాము కాహాయ ...... ప్దమోడిక్
కమల యోని వీడాన కహన కోళ మీదోడు
కలబ నీల మాయూర ...... ఇళైయోనే
కరుణై మేహ మేదూయ కరుణై వారి యేయీఱిల్
కరుణై మేరు వేదేవర్ ...... పెరుమాళే.
1053 అదల సేడనారాడ (పొదుపాప డలళ్
ొ )
త్నన తాన తానాన త్నన తాన తానాన
త్నన తాన తానాన ...... త్నదాన
అదల సేడ నారాడ అహిల మేరు మీదాడ
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అబిన కాళి తానాడ ...... అవళోడన్
ఱ్దిర వీసి వాదాడుుం విడైయి ల్దఱు వారాడ
అరుహ పూద వేదాళ ...... మవైయాడ
మదుర వాణి తానాడ మలరిల్ వేద నారాడ
మరువు వాను ళోరాడ ...... మదియాడ
వనస మామి యారాడ నెడియ మామ నారాడ
మయిలు మాడి నీయాడి ...... వరవేణుుం
కదైవి టాద తోళ్మవ మ నెదిర్గళ్
ొ వాళి యాల్నీ డు
కరుద లార ొళ్ మాసేనై ...... పొడియాహక్
కదఱు కాలి పోయీమ ళ విజయ నేఱు తేర్గమ దు
కనహ వేద కోడూది ...... అలైమోదుుం
ఉదది మీది ల్దసాయ ములహ మూడు సీరాొ ద
ఉవణ మూరి ద మామాయన్ ...... మరుహోనే
ఉదయ తామ మారాొ న ట్రప్బుడ తేవ మారాజ
నుళము మాడ వాళేవ
ద ర్ ...... పెరుమాళే.
1177 పుహరిల్ సేవల

(పొదుపాప డలళ్
ొ )

త్నన తానన త్ుందన త్ుందన
త్నన తానన త్ుందన త్ుందన
త్నన తానన త్ుందన త్ుందన ...... త్నదాన
పుహరిల్ సేవల త్ుందుర సుంట్రగమ
నిరుదర్ కోబట్రక వుుంజనె ట్టుంగిరి
పొరుద సేవహ క్కుంట్రడవర్ పెణొొడి ...... మణవాళా
పునిద పూసుర రుుంజుర రుుంబణి
పుయస పూదర ఎుంట్రడిరు కణుొ నల్
పొళియ మీమిసై యనుొ దు ళ్బుంబియ ...... మననాహి
అహిల పూదవు టుంబుము టుంబినిల్
మరువు మారుయి రుుంగర ణుంగళ్బ
మవిళ యానుమి ళుందఇ టుందని ...... లుణరావ ల్ద
అహిల వాదిహ ళ్బుంజమ యుంగళ్బుం
అడైయ ఆమెన అుంట్రరన నిుంట్రడదై
యఱివి ల్దనఱి యుంబడి యిుంట్రడరుళ్ ...... పురివాయే
మహర కేదన ముుందిహళ్ సెుందమిళ్
మలయ మారుద ముుంబల వెుంబరి
మళసి ల్నముహ ముుంబల ముంజరి ...... వెఱియాడుుం
మదుహ రారమివ క్కుంజణి యుంగర
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మదుర కారుమ హ ముుంబొర వుందెళ్బ
మదన రాజనై వెుందువి ళ్బుంబడి ...... మునిబాల
ముహిళివ ల్వసన రుంజిఱు త్తుంగళ్బ
ముదుబ కీరది యుంబునై యుంజడై
ముడియర్ వేదము నిుంట్రడుమ ణుంగమళ్ ...... అబిరామి
ముహర నూబుర ప్ుంగయ సుంగరి
కిరిహ మారిట్రత్త యుంబహి త్ుందరుళ్
మురుహ నేసుర క్కుంజరి రుంజిద ...... పెరుమాళే.
1250 తీ ఊదై తాట్రత్త

(పొదుపాప డలళ్
ొ )

తానాన తాత్త తానాన తాత్త
తానాన తాత్త ...... త్నదాన
తీయూదై తాట్రత్త పానీయ మేట్రట
వానీది యాట్రి ...... కళ్బమాసైచ్
సేఱూఱు తోఱైప యానాహ నోక్కు
మామాయ్మ తీరు ు ...... అఱియాదే
పేయూొ ద మూత్త పాఱోరి కాకైు
ీఱాఇ ళాత్తత ...... నుడల్దొ ణిప్
పేయోన టాత్తత కోమాళి వాళైు ు
పోమాఱు పేరుతొ ...... నడిదారాయ్
వేయూఱు సీరైు ు వేల్దవ డర్ కాిట
ల్దయావ ళై వేటు ...... వురుమాఱి
మీళాదు వేట్చు మీదూర వాయతొ
వేల్వడు వేయతొ ...... ఇళైయోనే
మాయూర వేట్రిన్ మీదే పుహాపొప న్
మామేరు వేరప ప ...... ఱియమోది
మాఱాన మాకు ళ్ నీఱాహ వోిట
వానాడు కాత్త ...... పెరుమాళే.
1291 త్తళ్బి

మదవేళ్

(పొదుపాప డలళ్
ొ )

త్యయ దన తానత్ ...... త్నదాన
త్తళ్బి మద వేళ్గొక్ ...... కణైయాల్ద
తొల్బగనె
ై డు నీలక్ ...... కడలాల్ద
మెళి వరు సోలైక్ ...... క్కయిలాల్ద
మెయయ రుహ మానైత్ ...... త్ళ్బవాయే
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తెళ్బి దమిళ్ పాడత్ ...... తెళివోనే
సెయయ హమ ర్వసత్ ...... త్తఱ్ల్వనే
వళి ల్బదళ్బ ఞానక్ ...... కళల్వనే
వళిి మణ వాళప్ ...... పెరుమాళే.
1297 ప్ట్టప్
ట ప్డాద

(పొదుపాప డలళ్
ొ )

త్త్తత్ త్నాన ...... త్నదాన
ప్ట్టప్
ట ప్డాద ...... మదనాలుుం
ప్కు త్తత మాదర్ ...... వసైయాలుుం
సుట్టటచ్ చుడాద ...... నిలవాలుుం
త్తకు త్తత లాళవ ...... త్తయల్వొ దాన్
త్ట్టప్
ట ప్డాద ...... త్తఱ్ల్నవ రా
త్రిు ు త్త సూరర్ ...... క్కలహాలా
మట్టప్
ట ప్డాద ...... మయిల్వనే
మట్రట్టప్పప లాద ...... పెరుమాళే.
1306 క్కుంబహోణుం

(క్షేత్తతరక్ కోవై)

త్ుంద తానన తానాన త్ుందన
త్ుంద తానన తానాన త్ుందన
త్ుంద తానన తానాన త్ుందన ...... త్నదాన
క్కుంబ కోణమొ టార్వర్ సిదుంబరుం
ఉుంబర్ వాళ్బవ ఱు సీహాళి నిుంట్రడిడు
క్కుంట్రడై వేణియర్ మాయూర ముంబెఱు ...... సివహాసి
క్కుందు లావియ రామే సురుందని
వుందు పూజైసెయ్ నాల్దవ ద త్ుందిరర్
క్కుంబు కూడియ వేళ్గర్ ప్రుంగిరి ...... త్నిలావ ళేవ
సెుంబు కేసుర మాడానై యినుొ ఱు
సెుంది ల్దడహుం వాళోి లై యుంగిరి
తెుంట్రడన్ మాహిరి నాడాళ వుందవ ...... సెహనాదఞ్
సెుంజొ ల్దరహ మావా విననుొడి
క్కుంట్రడు తోఱుడన్ మూదూర్ విరిుంజైనల్
సెుంబొన్ మేనియ సోణాడు వుంజియిల్ ...... వరుదేవే
కుంబై మావడి మీదేయ సుుందర
కుంబు లావియ కావేరి సుంగము
కుంజి రామలై వాళేవ
ద త్ుందిర ...... వయలూరా
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కుంద మేవియ పోర్వర్ నడుంబురి
తెనిి వాయము మేయా యహుంబడు
కుండి యూరవ రు సామీహ టుంబణి ...... మణిమారాొ
ఎుంబి రాన్బడు వాదాడు ముంగైయర్
ఉుంబర్ వాణిబొ నీళామ ల్ సవుుందరి
ఎుంద నాళొదఱు మేరాొ హ నిుంట్రడుఱు ...... త్తదియోదుుం
ఇుంది రాణిదన్ మాదోడు ననుొఱ్
ముంగై మానైయ మాలాయమ ణుందుల
కెుంగ మేవియ తేవాల యుందొఱు ...... పెరుమాళే.
1307 అహరముమాహి (ప్ళముదిరోి ి లై)
త్నదన తాన త్నదన తాన త్నదన తాన ...... త్నదాన
అహరము మాహి యదిబను మాహి యదిహము మాహి ...... అహమాహి
అయనెన వాహి అరియెన వాహి అరనెన వాహి ...... అవర్వమ లాయ్
ఇహరము మాహి యెవైహళ్బ మాహి యినిమైయ మాహి ...... వరువోనే
ఇరునిల మీది ల్బళియనుుం వాళ ఎనదుము నోడి ...... వరవేణుుం
మహబది యాహి మరువుుం వలారి మహిళళి
ొ కూరుుం ...... వడివోనే
వనముఱై వేడ నరుళియ పూజై మహిళది
ొ ర్ కామ ...... ముడైయోనే
సెహహణ సేహ త్హదిమి తోది త్తమియెన ఆడు ...... మయిల్వనే
త్తరుమలి వాన ప్ళముదిర్ సోలై మలైమిసై మేవు ...... పెరుమాళే.
1315 సీర్ సిఱ్క్కు ుం మేని (ప్ళముదిరోి ి లై)

తానదత్త తాన త్నాదనా త్న
తానదత్త తాన త్నాదనా త్న
తానదత్త తాన త్నాదనా త్న ...... త్నదానా
సీరిి ఱ్క్కు మేని ప్సేల్ ప్సే ల్బన
నూబురత్తత నోసై కల్నర్ కల్న ర్న
సేరవిటట తాళళ్
ొ సివేల్ సివే ల్బన ...... వరుమానార్
త వాలై సిల్వర్ సిల్వర్ కళ్బ
సేహరత్తన్
నూఱులక్ష కోడి మయాల్ మయాల్ క్కడు
తేడియొకు వాడి య్మయో వైయో వెన ...... మడమాదర్
మారొ డైత్త కోడు ప్ళ్మర్ ప్ళ్మ ర్న
ఏమలితెత నావి ప్హీర్ ప్హీ ర్న
మామసకిు లాసై యళో ముళో మెన ...... నినైవోడి
వాడైబట్రట్ట వేళై యడా వడా వెన
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నీమయకు మేదు సొలాయ్ సొలా యెన
వారమైవ త్త పాద మిదో ఇదో ఎన ...... అరుళావ యే
పారదతెగత మేరు వెళ్మ వెళ్మ త్తహళ్
కోడొడిత్త నాళిల్ వరైఇ వరైఇ ప్వర్
పానిఱ్కు ణేసర్ క్కవా క్కవా కనర్ ...... ఇళైయోనే
పాడలుమ కయ మాదు త్మీళ్ త్మీ ళిఱై
మామునిక్కు కాది లుణార్ వుణార్ విడు
పాసమట్రట వేద క్కర్వ క్కర్వ ప్ర ...... క్కమర్వసా
పోరిమ హత్త సూరన్ విోుం విో మెన
నేర్దిరు ు వేలై ప్డీర్ ప్డీ ర్న
పోయఱుత్త పోదు క్కబీర్ క్కబీ ర్న ...... వెహసోరి
పూమియకు వీసు క్కహా క్కహా త్తహళ్
సోలైవెఱిప న్ మేవు తెయావ తెయావ నైదొళ్
పూణియిచ్చి యాఱు పుయా పుయా ఱుళ ...... పెరుమాళే.
1318 వాదినై అడర్ుంద (ప్ళముదిరోి ి లై)
తానదన త్ుంద తానదన త్ుంద
తానదన త్ుంద ...... త్నదాన
వాదినై యడర్ుంద వేలివ ళియర్ త్ుంగళ్
మాయమదొ ళిుందు ...... తెళియేనే
మామలర ొళ్ క్కుండు మాలైహళ్ పునైుందు
మాబదమ ణిుందు ...... ప్ణియేనే
ఆదియొడు ముంద మాహియ నలుంగళ్
ఆఱుముహ మెుంట్రడు ...... తెరియేనే
ఆనదని ముంట్రద ర్వబనిలై క్కుండ
తాడుమయి ల్బనొ ...... త్ఱియేనే
నాదమొడు విుందు వానవుడల్ క్కుండు
నానిలమ లైుందు ...... త్తరివేనే
నాహమణి కిుంట్రడ నాదనిలై కుండు
నాడియదిల్ నిుంట్రడు ...... తొళ్బహేనే
సోదియణర్ కిుంట్రడ వాళ్బవ సివ మెుంట్రడ
సోహమదు త్ుందు ...... ఎనైయాళావ య్
సూరరుొలుం వెుంట్రడు వాహైయొడు సెుంట్రడు
సోలైమలై నిుంట్రడ ...... పెరుమాళే
వేల్ విరుత్తుం 10 - వలారియల లాహలమి
వలారియల లాహలమి లాదహల వేహరియ
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మాలఱియ నాలు మఱైనూల్
వలానలై విలానసి విలానమ లై విలానివర్
మనోలయ ఉలాసుం ఉఱ్వే
ఉలావరు కల్వలమ కరాలయ సలుంగళ్బుం
ఉల్వహనిలై నీరిీ లైయిలా
వొలావొలి నిసాసరర్ ఉల్వహమ తెలామళల్
ఉలావియ నిలావు క్కలైవేల్
సిలావడ కలావిన్బ త్వాసిలి ముహావిల్బస
నాసిన సిలాద ణివిలా
సిలామలర్ ఎలామదియ మోదమది సేల్బళియ
సేవహ సరాబ ముహిలాుం
విలాసహలి యాణహలై సేరబసు మేలైములై
మేవియ విలాస అహలన్
విలాళియి నిలాళియహల్ వానిల్అనల్ ఆరవిడు
వేళమ్ఇళై ఞనెగొ వేల్ద.
1328 ముంగళుం - ఏఱుమయిల్ ఏఱి(త్తరువరుణై)
ఏఱుమయి ల్దఱివిళై యాడుముహ మొుంట్రడే
ఈసరుడన్ ఞానమొళి పేసుముహ మొుంట్రడే
కూఱుమడి యార ొళివ నై తీరుు ు ముహ మొుంట్రడే
క్కుంట్రడురువ వేలావ ుంగి నిుంట్రడముహ మొుంట్రడే
త
మాఱుబడు సూరరై వదైత్ము
హ మొుంట్రడే
వళిి య్మ మణుంబుణర వుందముహ మొుంట్రడే
ఆఱుముహ మానబొరుళ్ నీయరుళల్ వేుండుుం
ఆదియరు ణాసల మమర్ుంద పెరుమాళే.
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