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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

నాలామ్ తిరుమొళి. - వెణ్ణెయ్ళైన్ద 

కణె్నై నీరాడ అళై. తు్ 

 

** వెణ్ణయె్ అళైన్ద కుణుఙ్కు మ్ * విళైయాడు పుళు.దియుమ్ కొణుు * 

తిణ్ణనె్ ఇవిి రా ఉనై్న త్ * తేయుతుక్ కిడక్ు  నాన్ ఒట్టనే్ ** 

ఎణ్ణయె్ పుళిప్ప ళ.మ్ కొణుు * ఇఙ్కు త్తన్న పోదుమ్ ఇరున్దదన్ * 

న్ణ్లె్ అరియ పిరాన్ద! * నారణా! నీరాడ వారాయ్       ౧ 

 

క్న్ఱుగళ్ ఓడచ్ చెవియిల్ * క్ట్టఱేుమ్బు  పిడితితటే్టల్ * 

తెన్ఱుక్ కెడుమ్ ఆగిల్ * వెణ్ణయె్ తిరట్ట ేవిళు.ఙ్కు మా కాణ్ు న్ ** 

న్ఱన్ు మరామరమ్ సాయాత ుయ్! * నీ పిఱన్ద తిరువోణ్మ్ * 

ఇన్ఱు నీ నీరాడ వేణుుమ్ * ఎమ్పప రాన్! ఓడాదే వారాయ్      ౨ 

 

పేయిచ చ  మ్బలై ఉణ్కె్ క్ణుు * పినై్న యుమ్ న్ఱలా్లదు ఎన్ నెఞ్చ మ్ * 

ఆయిచ చ యర్ ఎలా్లరుమ్ కూడి * అళై.క్ు వుమ్ నాన్ మ్బలై త్న్దదన్ ** 

కాయిచ చ న్ నీరొడు నెల్ల ా* క్డారతితల్ పూరిత్తత వైతేతన్ * 

వాయత ు పుగళ్. మణివణెా! * మఞ్చ న్మ్ ఆడ నీ వారాయ్      ౩ 

 

క్ఞ్చ న్ పుణ్రిప ప న్ఱల్ వన్ద * క్డియ సగడమ్ ఉదైత్తత * 

వఞ్చ గప్ పేయ్ మగళ్ త్తఞ్చ  * వాయ్ మ్బలై వైత్త పిరాన్ద! ** 

మఞ్చ ళుమ్ సెఙ్ు ళు.నీరిన్ * వాసిగైయుమ్ నాఱు సాన్ఱదమ్ * 

అఞ్చ న్మ్బమ్ కొణుు వైతేతన్ * అళ.గన్ద! నీరాడ వారాయ్      ౪ 

 

అప్ప మ్ క్లన్ద సిట్రుణిు * అకాు రమ్ పాల్లల్ క్లన్ఱద * 

సొప్ప డ నాన్ సుుే వైతేతన్ * తినై్ ల్ ఉఱుదియేల్ న్మ్బు ! ** 

సెపిప ళ మెన్ఱు లైయారగళ్ * సిఱు పుఱమ్ పేసిచ్ చిరిప్ప ర్ * 

సొప్ప డ నీరాడ వేణుుమ్ * సోత్తమ్ పిరాన్! ఇఙ్కు  వారాయ్      ౫ 

 

ఎణ్ణయె్ు  కుడతెతత ఉరుట్ట ే* ఇళమ్ పిళైై  కిళైి  ఎళు.పిప  * 

క్ణ్ణతపె్ పురట్ట ేవిళి. త్తతక్ * క్ళై.క్ణుు సెయుు మ్ పిరాన్ద! 

ఉణ్కె్ క్న్ఱగళ్ త్రువన్ * ఒల్లక్డల్ ఓదనీర్ పోలే * 

వణ్మె్ అళ.గియ న్మ్బు ! * మఞ్చ న్మ్ ఆడ నీ వారాయ్      ౬ 

 

క్ఱన్ద న్ఱ్పప లుమ్ త్యిరుమ్ * క్డైన్ఱదఱి మేల్ వైత్త వెణ్ణయె్ * 

పిఱన్దదువే మ్బదల్లగప్ * పెట్రరఱియేన్ ఎమ్పప రాన్ద! ** 

సిఱన్ద న్ట్రట్టయ్ అలర్ తూట్రుమ్ * ఎన్ు దనాల్ పిఱర్ మ్బనై్ద  * 

మఱన్ఱదమ్ ఉరైయాడ మాట్టనే్ * మఞ్చ న్మ్ ఆడ నీ వారాయ్     ౭ 

 

క్న్ఱున్న వాలోలై క్ట్టకే్ * క్న్ఱగళ్ ఉదిర ఎఱిన్ఱద * 

పిన్ తొడర్న్ై ోడి ఓర్ పామ్బు ప్ * పిడిత్తతక్ కొణాు ట్టనేాయ్ పోలుమ్ ** 

న్ఱన్ తిఱతేతన్ అలేనా్ న్మ్బు ! * నీ పిఱన్ద తిరున్నాై ళ్ * 

న్న్ఱు నీ నీరాడ వేణుుమ్ * నారణా! ఓడాదే వారాయ్       ౮ 
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పూణిత్ తొళు.విన్ఱల్ పుకుు ప్ * పుళు.ది అళైన్ద పొన్దు న్ఱ * 

కాణ్ప్ పెరిదుమ్ ఉగప్ప న్ * ఆగిలుమ్ క్ణాు ర్ ప్ళి.ప్ప ర్ ** 

నాణ్ ఎత్తన్నయుమ్ ఇల్లదాయ్! * న్పిప నై్న  కాణిల్ సిరికుు మ్ * 

మాణిక్ు మే! ఎన్ మణియే! * మఞ్చ న్మ్ ఆడ నీ వారాయ్      ౯ 

 

** కారు ల్ల మేన్ఱ న్ఱఱత్తతక్ * క్ణ్ ెపిరాన్న ఉగన్ఱద * 

వారు ల్ల కొఙ్కు  యసోదై * మఞ్చ న్మ్ ఆట్టయేవాట్రై ** 

పారు ల్ల తొల్ పుదువైక్ కోన్ * ప్రరే్ పిరాన్ సొనై్  పాడల్ * 

సీరు ల్ల సెన్తమ్పళ్. వలా్లర్ * తీవిన్న యాదుమ్ ఇలరే       ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


