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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ముదల్ పత్తు 

 

ఎటా్టమ్ తిరుమొళి. - పొని్న య్ల్ 

అణైత్తుకొ్క ళ్ళ  అళై. తుల్: అచ్చో ప్ పరువమ్ 

 

** పొన్ని యల్ కిణి్క ణ్క * సుట్ట ిపుఱమ్ కట్ట ి* 

తన్ని యల్ ఓసై * సలన్ సలన్ ఎన్నడి ** 

మిన్ని యల్ మేగమ్ * విరైనె్దదిర్ వనె్దఱ్ పోల్ * 

ఎన్ని డైకి్క ట్రిా అచో్చ వచో్చ  * ఎమ్పె రుమాన్! వారా అచో్చ వచో్చ      ౧ 

 

సెఙి్ మలప్ పూవిల్ * తేన్ ఉణ్ణుమ్ వణ్డ ేపోల్ * 

పఙ్గగిళ్ వనె్ద * ఉన్ పవళ వాయ్ మొయె ె  ** 

సఙ్కి  విల్ వాళ్ తణే్ణ * చకి రమ్ ఏన్నయె * 

అఙి్క గళాలే వనె్ద అచో్చ వచ్చో  * ఆరత్ తళు.వా వనె్ద అచో్చ వచో్చ      ౨ 

 

పఞో్ వర్ తూదన్దయె్  * బారతమ్ కై సెయె్ద * 

నఞ్చో మిళ్. న్దగమ్ కిడన ె* నఱ్పె య్గి  పుక్కి  ** 

అఞో్ ప్ పణత్తని్ మేల్ * పాయి్న్ ిటి్ట అరుళ్ సెయె * 

అఞో్ న వణునే! అచో్చ వచో్చ  * ఆయర్ పెరుమానే! అచో్చ వచో్చ      ౩ 

 

న్దఱియ సానమె్ * నమక్కి  ఇఱై నల్గనిి  * 

తేఱి అవళుమ్ * త్తరు ఉడమిి ల్ పూస ** 

ఊఱియ కూన్ననై * ఉళ్ళే  ఒడుఙి్  * అని్ద 

ఏఱ ఉరువిన్దయ్! అచో్చ వచ్చో  * ఎమ్పె రుమాన్! వారా అచో్చ వచో్చ      ౪ 

 

కళ.ల్ మని ర్ సూళ.క్ * కదిర్ పోల్ విళఙ్గి  * 

ఎళ.ల్ ఉట్రట్ట మీణ్డ ే* ఇరునె్దనిై  నోక్కి మ్ ** 

సుళ.లైప్ పెరిదుడైత్ * తుచో్చ దననై * 

అళ.ల విళి. ా ి నే! అచో్చ వచ్చో  * ఆళి. అఙి్క యనే! అచో్చ అచో్చ      ౫ 

 

పోర్ ఒకి ప్ పణ్కు * ఇపెూ మిప్ పొఱై తీరెా ె న్ * 

తేర్ ఒకి  ఊరిా ియ్! * సెళు. ని్దర్ విసయఱ్కి య్ ** 

కార్ ఒక్కి మ్ మేన్నక్ * కరుమ్ పెరుమ్ కణునే! * 

ఆరత్ తళు.వా వనె్ద అచో్చ వచో్చ  * ఆయరళి్ పోరేఱే! అచో్చ వచో్చ      ౬ 

 

మికి  పెరుమ్ పుగళ్. * మావలి వేళిి య్న్ల్ * 

తకి దు ఇదన్దనిి్ద * ానమ్ విలకిి య ** 

సుకిి రన్ కణ్గుత్ * తురుమిా ల్ కిళఱియ * 

చకి రక్ కైయనే! అచో్చ వచో్చ  * సఙి్ మ్ ఇడాినే! అచో్చ వచో్చ      ౭ 

 

ఎన్ని దు మాయమ్? * ఎన్ అపె న్ అఱిన్నలెన్ * 

మునిై య వణుమే కొణే్ణ * అళవాయ్ ఎని  ** 

మని్ద  నముసియై * వాన్నల్ సుళ.ట్రట్టయ * 

మిని్ద  ముడియనే! అచో్చ వచో్చ  * వేఙి్ డ వాణనే! అచో్చ వచో్చ      ౮ 
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కణ ేకడలుమ్ * మలైయ్దమ్ ఉలగేళు.మ్ * 

ముణతేుికాి ట్రా * ముగిల్ వణ్ణు  ఓవెని్ద ** 

ఇణ్గచే్ చడై ముడి * ఈసన్ ఇరక్ కొళే  * 

మణ్గ ేన్నఱైాినే! అచో్చ వచో్చ  * మారిి ల్ మఱువనే! అచో్చ వచో్చ       ౯ 

 

తున్ని య పేర్ ఇరుళ్ * సూళ్. నె్దలై మూడ * 

మన్ని య న్దనమ ఱై * ముట్రట్టమఱైన్నడె ** 

పిన్ ఇవి్వ లగిన్నల్ * పేర్ ఇరుళ్ నీఙ్ ి* అని్ద 

అని మ్ అదాన్దనే! అచో్చ వచో్చ  * అరుమఱై తనె్దనే! అచో్చ వచో్చ      ౧౦ 

 

** నచో్చ వార్ మున్ న్నఱిు మ్ * న్దరాయణన్ తనిై  * 

అచో్చ  వరుగ ఎని్ద * ఆయో్న్ ో  ఉరైతని ** 

మచో ణ్క మాడప్ * పుదువైకి్క న్ పట్ని్ సొల్ * 

న్నచో లుమ్ పాడువార్ * నీళ్ విసుమాి ళి రే       ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


