
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 

పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

ఇరణా్డమ్ తిరుమొళి. - అరవణైయాయ్ 

కణ్ణనై ములైయుణ్ణ అళై. తు్ 

 

** అరవణైయాయ్! ఆయర్ ఏఱే! * అమ్మ మ్ ఉణ్ణత్ తుయిల్ ఎళా.యే * 

ఇరవుమ్ ఉణ్ణణ దు ఉఱఙ్కి  నీ పోయ్ * ఇన్ఱుమ్ ఉచి్చ  కొణ్డదాలో ** 

వరవుమ్ కాణేన్ వయిఱసైనా్దయ్ * వనములైగళ్ సోర్న్ద ు పాయ * 

తిర్న్వుడైయ వాయ్ మ్డుతుుత్ * తిళైతుుదైతుుప్ పర్న్గిడాయే     ౧ 

 

వైత్ు నెయ్యు మ్ కాయద ు పాలుమ్ * వడిత్యిర్న్మ్ నఱువెణ్ణణయ్యమ్ * 

ఇత్ునైయ్యమ్ పెట్రఱియేన్ * ఎమ్పి రాన్! నీ పిఱన ాపినైద  ** 

ఎత్ునైయ్యమ్ సెయు ప్ పెట్ాయ్ * ఏదుమ్ సెయేు న్ కదమ్ పడాదే * 

ముత్ునైయ ముఱువల్ సెయా్య * మూక్కి ఱుఞి్చ  ములై ఉణ్ణయే       ౨ 

 

త్మ్ త్మ్ మ్కి ళ్ అళు.దు సెన్దు ల్ * తాయామ ర్ ఆవార్ త్రికి  కిలా్లర్ * 

వనా్ఱ నిన్ మేల్ పూసల్ సెయు  * వాళ. వల్ ావాసుదేవా! ** 

ఉనెదాయార్ ఉన్ తిఱత్ుర్ అల్రా్ * ఉనైద  న్దన్ ఒన్ఱురపి  మాట్టనే్ * 

ననగాోపన్ అణిసిఱువా! * న్దన్ సురన ాములై ఉణ్ణయే         ౩ 

 

కఞి్ న్ త్న్దద ల్ పుణ్రి ి పి ర ే* కళళ చ్ చకడు కల్కి ళి.య * 

పఞి్చ యనద  మెల్డాియాల్ * పాయద ు పోదు నొనిడాుమ్ ఎన్ఱు ** 

అఞి్చ నేన్ కాణ్ అమ్రర్ కోవే! * ఆయర్ కూరతేుు అళవన్దు లో * 

కఞి్ నై ఉన్ వఞి్ నైయాల్ * వలైపి డుతాు య్! ములై ఉణ్ణయే      ౪ 

 

తీయ పునికా్ కఞి్ న్ ఉన్ మేల్ * సినమ్ ఉడైయన్ సోర్న్ు  పార్న్ుు * 

మాయనున్దద ల్ వలైపి డుకిి ల్ * వాళ.కిల్లనా్ వాసుదేవా! ** 

తాయర్ వాయి్చ్ ి ల్ కర్న్మ్మ్ కణ్ణడ య్ * సాట్ిచ్ చొనేద న్ పోగ వేణ్ణడ  * 

ఆయరిా డికి ణివిళకి్క ! * అమ్ర్న్ద ు వనాెన్ ములై ఉణ్ణయే       ౫ 

 

మ్పనద నైయ న్ఱణిణడైయార్ * విరిక్కళ.ల్ మేల్ న్ఱళై. న ావణ్డడ * 

ఇనిద సైక్కి మ్ విల్లపాుత్తు ర్ * ఇనిదమ్రాద ుయ్! ఉనైద క్ కణ్ణడ ర్ ** 

ఎనద  నోన్ఱు  నోట్ాళ్ కొలో * ఇవనైప్ పెట్ర వయిఱుడైయాళ్ * 

ఎన్ఱద మ్ వార్తద ుు ఎయా్యవిత్ు * ఇర్న్డీక్కసా! ములై ఉణ్ణయే       ౬ 

 

పెణిడర్ వాళ్.వార్ నిన్ ఒపాి రైప్ * పెఱుదుమ్ ఎన్ఱద మ్ ఆసైయాల్ల * 

కణ్డవర గళ్ పోకిొ ళి. నా్దర్ * కణిణణైయాల్ కల్కి  నోకిి  ** 

వణ్డడల్లమ్ పూఙ్కి ళ.ల్లన్దర్ * ఉన్ వాయ్ అముదమ్ ఉణ్ణ వేణిడ * 

కొణ్డడ పోవాన్ వనా్ఱ నిన్దు ర్ * గోవినా్ద! నీ ములై ఉణ్ణయే        ౭ 

 

ఇర్న్ మ్లై పోల్ ఎదిరద ు మ్ల్రా్ * ఇర్న్వర్ అఙి్ మ్ ఎరి సెయాాయ్! * ఉన్ 

తిర్న్ మ్ల్లనా్ఱ తిగళు. మార్న్ు  * తేకి  వనాెన్ అలుగల్ ఏఱి ** 

ఒర్న్ ములైయై వాయ్ మ్డుతుు * ఒర్న్ ములైయై నెర్న్డిక్ కొణ్డడ * 

ఇర్న్ ములైయ్యమ్ ముఱై ముఱైయాయ్ * ఏఙ్కి  ఏఙ్కి  ఇర్న్నా్ఱణ్ణయే      ౮ 
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అఙి్ మ్ల్ప్ పోదగతిుల్ * అణికొళ్ ముత్ుమ్ సినినా్దఱ్ పోల్ * 

సెఙి్ మ్ల్ ముగమ్ వియరి ి త్ * తీమై సెయా్య ఇముమ ట్రత్తు డే ** 

అఙ్గమ్ ఎలా్లమ్ పుళు.దియాగ * అళైయ వేణ్ణడ  అమ్మ ! విమ్మ  * 

అఙి్ మ్రరి్న్ ి  అముదళిత్ు * అమ్రర్ కోవే! ములై ఉణ్ణయే      ౯ 

 

ఓడ ఓడక్ కిణిి ణిగళ్ * ఒల్లక్కి మ్ ఓసైప్ పాణియాల్ల * 

పాడిప్ పాడి వర్న్గిన్దు యైప్ * పఱి న్దబన్ ఎనిుర్న్నాేన్ ** 

ఆడియాడి అసైనా్ఱ అసైనిటేా్ట * అదన్ఱకి్క ట్ర కూత్దు ఆడి * 

ఓడియోడిప్ పోయ్ విడాదే * ఉత్ుమా! నీ ములై ఉణ్ణయే      ౧౦ 

 

** వారణిన ాకొఙి్క  ఆయిి ి  * మాదవా! ఉణ్ణణను మాట్రమ్ * 

నీరణిన ాక్కవళై వాసమ్ * నిగళ. న్దఱుమ్ విల్లపాుత్తు ర్ ** 

పారణిన ాతొలుి గళా.న్ * పరరేిి రాన్ పాడల్ వలా్లర్ * 

సీరణిన ాసెఙి్ ణ్ణమ ల్ మేల్ * సెను సినెద ాపెఱువర్ తామే       ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


