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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ముదల్ పత్తు 

 

ఇరణా్డమ్ తిరుమొళి. - సీదక్ కడల్ 

కణ్ణనదు తిరుమేని అళ.గైప్ పాదాది కేసానుమాగ అనుబవిత్ుల్ 

 

** సీదక్ కడల్ ఉళ్ * అముదన్న  దేవకి * 

కోదైక్ కుళ.లాళ్ * అసోదైకుు ప్ పోత్తన్ద ** 

పేదైక్ కుళ.వి * పిడిత్తతచ్ చువైత్తతణ్ణుమ్ * 

పాదక్ కమలఙ్ు ళ్ కాణీరే * పవళ వాయీర్! వన్దద కాణీరే           ౧ 

 

ముత్తతమ్ మణియుమ్ * వయిరముమ్ న్నొ్ప న్దన మ్ * 

త్త్తతప్ పదిత్తతత్ * త్లైపొ్ప య్దద ఱ్ పోల్ ** ఎఙ్కు మ్ 

పత్తత విరలుమ్ * మణివ ణు  పాదఙ్ు ళ్ * 

ఒత్తతట్టు ఇరున్దవా కాణీరే * ఒణ్ణుదలీర్! వన్దద కాణీరే                ౨ 

 

పణైత్ తోళ్ ఇళవాయిచ చ  * పాల్ పాయ్నన ద కొఙ్కు  * 

అణైత్తత ర ఉణ్ణు * కిడన్ద ఇపొి ళ్ళై  ** 

ఇణైకాు లిల్ వెళై్ళ త్ * త్ళ్ళ నినిలిఙ్కు మ్ * 

కణైకాు ల్ ఇరున్దవా కాణీరే * కారిగైయీర్! వన్దద కాణీరే               ౩ 

 

ఉళ.న్దద ళ్ న్ఱునెయ్ * ఓరో త్డా ఉణు * 

ఇళ.న్దద ళ్ ఎరివిన్దల్ * ఈరుతు ఎళ్ళ.ల్ మత్తత  ** 

పళ.న్దతమా్బ ల్ ఓచ్చ ప్ * బయ్నత్తతల్ త్వళ్.న్దద   * 

ముళ.న్దద ళ్ ఇరున్దవా కాణీరే * ముగిళ్.ములైయీర్! వన్దద కాణీరే           ౪ 

 

పిఱఙ్కు య్న పేయిచ చ  * ములై సువైత్తత ఉణిు ట్టు * 

ఉఱఙ్కు వా  పోలే * కిడన్ద ఇపొి ళ్ళై  ** 

మఱఙ్కు ళ్ ఇరణియ్న  * మ్బర్వై  ము  కీణ్డు  * 

కుఱఙ్కు కళ్ళ వన్దద కాణీరే * కువిములైయీర్! వన్దద కాణీరే             ౫ 

 

మత్తక్ కళ్ళట్రట్ట * వసుదేవర్ త్ముు డై * 

సిత్తమ్ పిరియ్దద * దేవకి త్  వయిట్రిల్ ** 

అత్తత్తత  పత్తత  న్దళ్ * తోనియి్న అచుచ త్  * 

ముత్తమ్ ఇరున్దవా కాణీరే * ముగిళ్.న్గైయీర్! వన్దద కాణీరే          ౬ 

 

ఇరుఙ్కు  మదకళ్ళఱు * ఈరిు ు న్వినై * 

పరుఙ్కు ప్ పఱిత్తతక్ * కొణ్డుడు పరమ  త్  ** 

నెరుఙ్కు  పవళముమ్ * నేర్నన ణ్ణమ్ ముత్తతమ్ * 

మరుఙ్కు మ్ ఇరున్దవా కాణీరే * వాణ్ణదలీర్! వన్దద కాణీరే             ౭ 

 

వన్ద మదలైక్ * కుళా.త్తత వలి సెయుద * 

త్న్దక్ కళ్ళఱు పోల్ * త్తనే విళ్ళయ్దడుమ్ ** 

న్న్ద  మదలైకుు  * న్ని్దమ్ అళ.గియ్న * 

ఉనిద ఇరున్దవా కాణీరే * ఒళ్ళయిళ్ళ.యీర్! వన్దద కాణీరే              ౮ 
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అదిరుమ్ కడల్ నిఱ వణునై * ఆయిచ చ  

మదుర ములైయూిు * వఞ్చచ త్తత వైత్తత ** 

పదరపొ డామే * పళ.న్దతమా్బ ల్ ఆర తు * 

ఉదరమ్ ఇరున్దవా కాణీరే * ఒళ్ళవళ్ళయీర్! వన్దద కాణీరే              ౯ 

 

ప్పరు మ్బ ఉరలిల్ * పిణిప్పొ ణ్ణు ఇరున్దద * అఙ్కు  

ఇరు మ్బ మరుదమ్ * ఇఱుత్త ఇపొి ళ్ళై  ** 

కురు మ్బ మణిప్పొ ణ్ * కులావిత్ త్తగళు.మ్ * 

త్తరుమ్బరైు  ఇరున్దవా కాణీరే * సేయిళ్ళ.యీర్! వన్దద కాణీరే              ౧౦ 

 

న్దళగళ్ ఓర్ న్దలైన్దద * త్తఙ్ు ళ్ అళవిలే * 

త్తళ్ళ నిమిరుతుచ్ * చ్కడత్తతచ్ చాడిప్ పోయ్ ** 

వాళ్కు ళ్ వళ్ళ ఎయిట్రట్ట * ఆరుయిర్ వవిై న్ద  * 

తోళగళ్ ఇరున్దవా కాణీరే * సురికుళ.లీర్! వన్దద కాణీరే              ౧౧ 

 

మైత్తడఙ్ు ణిు * అసోదై వళరిు ు న్ ి* 

సెయ్నత ులై నీల నిఱత్తతచ్ * చిఱుపొి ళ్ళై  ** 

నెయ్నత ులై నేమియుమ్ * సఙ్కు మ్ నిలావియ్న * 

కైత్తలఙ్ు ళ్ వన్దద కాణీరే * కన్ఙ్కు ళ్ళ.యీర్! వన్దద కాణీరే            ౧౨ 

 

వణుమర్ ప్పఙ్కు ళ.ల్ * ఆయిచ చ  మగన్దగ * 

కొణ్ణు వళరిు ు న్ ి* కోవలక్ కుట్ుఱుు  ** 

అణుముమ్ న్దడుమ్ * అడఙ్ు  విళు.ఙ్కు య్న * 

కణుమ్ ఇరున్దవా కాణీరే * కారిగైయీర్! వన్దద కాణీరే               ౧౩ 

 

ఎన్పతణ్తు వాయ్చ  చిఙ్ు మ్ * వావెని్ద ఎడుత్తతక్ కొణ్ణు * 

అన్పతణ్తు వాయ్ * అముదాదరిత్తత ** ఆయిచ చ య్నర్ 

త్న్పతణ్తు వాయ్దల్ * త్రుకిు ప్ పరుగుమ్ * ఇచ్ 

చెన్పతణ్తు వాయ్ వన్దద కాణీరే * సేయిళ్ళ.యీర్! వన్దద కాణీరే              ౧౪ 

 

నోకిు  య్నసోదై * న్దణ్ణకిు య్న మఞ్చ ళాల్ * 

న్దకుు  వళ్ళ.త్తత * నీర్నట్టుమ్ ఇన్న మిా కుు  ** 

వాకుు మ్ న్య్నన్ముమ్ * వాయుమ్ ముఱువలుమ్ * 

మూకుు మ్ ఇరున్దవా కాణీరే * మొయుు ళ.లీర్! వన్దద కాణీరే              ౧౫ 

 

విణ్ కొళ్ అమరర గళ్ * వేదనై తీర * ము  

మణ్ కొళ్ వసుదేవర్ త్మ్ * మగన్దయ్ వన్దద ** 

త్తణ్ కొళ్ అసురర్వత్ * తేయ్న వళరి గని్ద  * 

కణగళ్ ఇరున్దవా కాణీరే * కన్వళ్ళయీర్! వన్దద కాణీరే              ౧౬ 

 

పరువమ్ నిరమా్బ మే * పార్ ఎలాామ్ ఉయ్నయ  * 

త్తరువి  వడివొకుు మ్ * దేవకి ప్పట్రట్ ** 

ఉరువు కరియ్న * ఒళ్ళ మణివణు  * 

ప్పరువమ్ ఇరున్దవా కాణీరే * ప్పణ్ణు లైయీర్! వన్దద కాణీరే             ౧౭ 
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మణ్ణుమ్ మలైయుమ్ * కడలుమ్ ఉలగేళు.మ్ * 

ఉణ్ణుమ్ త్తఱత్తత * మగిళ్.న్దద ఉణ్ణుమ్ పిళ్ళై కుు  ** 

వణుమ్ ఎళ్ళ.ల్ కొళ్ * మగరక్ కుళ్ళ. ఇవై * 

త్తణుమ్ ఇరున్దవా కాణీరే * సేయిళ్ళ.యీర్! వన్దద కాణీరే               ౧౮ 

 

ముట్రిలుమ్ తూదైయుమ్ * ము  కై మేల్ ప్పవైయుమ్ * 

సిట్రిల్ ఇళ్ళ.త్తతత్ * త్తరిత్రువోరగళ్ళ ** 

పట్రిప్ పఱిత్తతక్ * కొణ్డుడుమ్ పరమ  త్  * 

నెట్రి ఇరున్దవా కాణీరే * నేరిళ్ళ.యీర్! వన్దద కాణీరే               ౧౯ 

 

అళ.గియ్న పైమొొ నిన   * కోల్ అఙ్కు క్ కొణ్ణు * 

కళ.లగళ్ సత్ఙ్కు  * కలనెదఙ్కు మ్ ఆరొ ొ  ** 

మళ. కనిని్ఙ్ు ళ్ * మఱిత్తతత్ త్తరివా  * 

కుళ.లగళ్ ఇరున్దవా కాణీరే * కువిములైయీర్! వన్దద కాణీరే             ౨౦ 

 

** సురుపాొ ర్ కుళ.లి * అసోదై ము  సొన్న  * 

త్తరుపొా ద కేసత్తతత్ * త్నొ్ద దువైప్ పట్ు  ** 

విరుపాొ ల్ ఉర్వత్త * ఇరుపతోడు ఒని్దమ్ 

ఉర్వపాొ ర్ పోయ్ * వైకున్దత్తత ఒని్దవర్ త్తమే                  ౨౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 
 


