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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

మూనా్ఱమ్ తిరుమొళి. - పోయాప ప డు 

పని్న రు న్ఱమమ్: కాదు కుత్తుదల్ 

 

** పోయ్ప్ప ప డుడైయ నిన్ తన్దయైుమ్ తాళ్. తానన్ * పొరుతిఱల్ కఞ్చ న్ కడియన్ * 

కాప్పప రుమ్ ఇల్ద ైకడల్వ ణా్ణ! ఉనై్న త్ * తనియే పోయ్ ఎఙ్కు మ్ తిరిది ** 

పేయ్ప్ప ప ల్ ములై ఉణ్డ పితననే! * కేసవ నమ్బీ ! ఉనై్న క్ కాదు కుతన * 

ఆయ్ప్ప ప ల్ర్ పెణ్డడగళ్ ఎలై్లరుమ్ వనై్దర్ * అడైకాు య్ తిరుతిన న్దన్ వైత్తనన్    ౧ 

 

వణ్పా్ పవళ మరుఙ్కు నిల్ సాతిన * మల్ర్ప  ప్పదక్ కిణ్కు ణ్క ఆర్పప ప  * 

నణ్కతా్ తొళు.మ్ అవర్ సిన్దై పిరియ్ప్ద * న్దరాయణ్ణ! ఇఙ్కు  వారాయ్ ** 

ఎణ్ఱా్కు  అరియ పిరానే! * తిరియై ఎరియ్ప్మే కాదుకుు  ఇడువన్ * 

కణా్డకుు  నన్ఱుమ్ అళ.గు ఉడైయ * కనగక్ కడిప్పప మ్ ఇవైయ్ప్!     ౨ 

 

వైయమ్ ఎలై్లమ్ పెఱ్కమ్ వార్పు డల్ వాళు.మ్ * మగర్పక్ కుళై. కొణ్డడ వైత్తనన్ * 

వెయయ వే కాదిల్ తిరియై ఇడువన్ * నీ వేణ్కడయదె లై్లమ్ తరువన్ ** 

ఉయయ  ఇవావ యర్ కుల్తిననిల్ తోనిుయ * ఒణ్డు డర్ ఆయర్ కొళు. నైే! * 

మైయనై్న  సెయైు ఇళవాయ్చ్చ చ యర్ ఉళళ త్తన * మాదవనే! ఇఙ్కు  వారాయ్    ౩ 

 

వణ్ నన్ఱుడైయ వయ్చ్ర్పక్ కడిపిప ట్టు * వారాు దు తాళ.ప్ పెరుకిు  * 

గుణ్ నన్ఱుడైయర్ ఇక్కు ప్పల్ పిళైళ గళ్ * గోవినై్ద! నీ సొల్లైక్ కొళ్ళళ య్ ** 

ఇణై ననుళ.గియ ఇకు డిపిప ట్టు ల్ * ఇనియ పల్లప్ పళ.మ్ తనై్ఱ * 

సుణ్ ననుణ్క ములైయుణ్తా్ తరువన్ న్దన్ * సోతనమ్ పిరాన్! ఇఙ్కు  వారాయ్    ౪ 

 

సోతనమ్ పిరాన్! ఎనిుర్పనై్దల్లమ్ కొళ్ళళ య్ * సురికుళ.ల్లరొడు నీ పోయ్ * 

క్కత్తనక్ కుర్పవై పిణైనిఙై్కు  వనై్దల్ * గుణ్మ్ కొణ్కడడువనో? నమ్బీ ! ** 

పేరునుమ్ పెరియన అపప మ్ తరువన్ * పిరానే! తిరి ఇడ ఒట్టుల్ * 

వేయ్న  తడనోనళ్ళర్ విరుమీు  కరుఙ్కు ళ.ల్ * విట్టువే! నీ ఇఙ్కు  వారాయ్    ౫ 

 

విణ్ణలైా్లమ్ కేట్ు  అళు.దిట్టు య్! * ఉన్ వాయ్చ్ల్ విరుమ్బీ  అదన్న న్దన్ నోకిు  * 

మణ్ణలైా్లమ్ కణ్ణడన్ మనత్తనళ్ళళ  అఞ్చచ  * మదుసూదనే ఎనుఱినైేన్ ** 

ప్పణ్ణదాుమ్ ఇల్ద ైఉన్ కాదు మఱియుమ్ * పొఱ్కత్తన ఇఱైపోప దు ఇరు నమ్బీ ! * 

కణా్ణ! ఎన్ కారైు గిలే! కడల్వ ణా్ణ! * కావల్నే! ములైయుణ్ణయే     ౬ 

 

ములైయేదుమ్ వేణ్ణడన్ ఎనోుడి * నిన్ కాదిల్ కడిప్పప ప్ పఱిత్తనఱినిటై్టు * 

మలైయై ఎడుత్తన మగిళ్. నై్ఱ కల్లై రి కాత్తనప్ * పసు నిరై మేయ్ప్న ుయ్! ** 

సిలై ఒనిుఱ్కతాన య్! తిరివికిు ర్పమా! * తిరువాయరాప డిప్ పిరానే! * 

తలై నిల్లప్ పోదే ఉన్ కాదైప్ పెరుకాు దే * విట్టుట్టున్ కుట్ట్మే అనేు     ౭ 

 

ఎన్ కుట్ట్మే ఎన్ఱు సొల్వైుమ్ వేణ్ణడ  కాణ్ * ఎనై్న  న్దన్ మణా్డణ్ణడన్దగ * 

అనీ్ఱ ట్ట్ట నోకిు  అడిత్తనమ్ పిడిత్తనమ్ * అన్నవరుు ు మ్ కాట్టుట్ట్టలైయే ** 

వన్ఱప ట్ట్ర్పవిన్ పగైక్ కొడి * వామన నమ్బీ ! ఉన్ కాదుగళ్ తూరుమ్ * 

త్తనీ్ఱ ట్ట్న ఎలై్లమ్ తీరాప ప య్ పిరానే! * తిరి ఇట్టుచ్ చొలై్లగేన్ మెయేయ     ౮ 
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మెయ్యయ న్ఱు సొల్లైవార్ సొల్దకై్ కరుదిత్ * తొడుప్పప ణ్ణడ య్ వెణ్ణయాై ఎన్ఱు * 

కైయైప్ పిడిత్తనక్ కరై ఉర్పలోడెనై్న క్ * కాణ్వే కట్టుట్ట్టలైయే? ** 

సెయైన సొల్లచై్ చిరితనఙ్కు రుకిు ల్ * సిరీదరా! ఉన్ కాదు తూరుమ్ * 

కైయ్చ్ల్ తిరియైయ్ ఇడుగిడాయ్ * ఇనిై ను కారిగైయ్ప్ర్ సిరియ్ప్మే     ౯ 

 

కారిగైయ్ప్రుు ు మ్ ఉనకుు మ్ ఇళు.కుు ట్ెన్? * కాదుగళ్ వీఙ్కు  ఎరియ్చ్ల్ * 

తారియ్ప్దాగిల్ తలై నొనిడైుమ్ ఎన్ఱు * విట్టుట్టున్ కుట్ట్మే అనేు ** 

సేరియ్చ్ల్ పిళైళ గళ్ ఎలై్లరుమ్ కాదు పెరుకిు త్ * తిరియవుమ్ కాణ్కడ * 

ఏరివ డై సెట్ట్ట ఇళఙ్ు న్ుఱినిటై్ు * ఇరుడీకేసా! ఎననన్ కణ్ణ!ా      ౧౦ 

 

కణ్ణదకా్ కుళిర్పక్ కల్నై్ఙ్కు మ్ నోకిు క్ * కడికమళ్. పూఙ్కు ళ.ల్లర్ప గళ్ * 

ఎణ్తా్తనళ్ ఎన్ఱుమ్ ఇరునై్ఱ తితినకుు మ్ * పెరుమానే! ఎఙ్ు ళ్ అముదే! ** 

ఉణ్కా్ కనిగళ్ తరువన్ * కడిపొప న్ఱుమ్ నోవామే కాదుకిు డువన్ * 

పణ్ణదకా్ కిళి.యచ్ చకడమ్ ఉదైతినట్ు * పఱప న్దబా! ఇఙ్కు  వారాయ్     ౧౧ 

 

వావెన్ఱు సొల్ల ైఎన్ కైయైప్ పిడిత్తన * వల్లయవే కాదిల్ కడిప్పప  * 

నోవత్ తరికిు ల్ ఉనకిు ఙ్కు  ఇళు.కుు ట్ెన్? * కాదుగళ్ నొనిడైుమ్ కిలేనై్ ** 

న్దవఱప ళ.మ్ కొణ్డడ వైత్తనన్ * ఇవై కాణ్ణయ్ నమ్బీ ! * మున్ వఞ్చ  మగళైచ్ 

చావప్ ప్పల్లణ్డడ సకడిఱప్ ప్పయై్చ్ ిట్ు * దామోదరా! ఇఙ్కు  వారాయ్     ౧౨ 

 

** వారాు దు తాళ.ప్ పెరుకిు  అమైత్తన * మగర్పక్ కుళై. ఇడ వేణ్కడ * 

సీరాల్ అసోదై తిరుమాలైచ్ చొనై  సొల్ * సిన్దయైుళ్ నిన్ఱు తిగళ. ** 

ప్పరార్ తొల్లప గళ్ళ.న్ ప్పదువై మనై న్ * పనిై రు న్దమతాన ల్ సొనై  * 

ఆరాద అనై్దది పనిై ర్పణ్డడమ్ వలై్లర్ * అచ్చచ దన్ఱకుు  అడియ్ప్రే     ౧౩ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


