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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

ఐన్దద మ్ తిరుమొళి. - పిన్నై  మణ్డళన్న 

కణ్ణన్ కుళ.ల్ వారక్ కాకై్క యై వావెనల్ 

 

** పినై్న  మణాళన్నప్ * పేరిల్ కిడనా్దన్న * 

మునై్న  అమరర్ * ముదల్ తని విత్తని్న ** 

ఎనై్న యుమ్ ఎఙ్క ళ్ * కుడి ముళు.దు ఆట్కక ణ్డ * 

మనై్ న్న వనా్ద కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * మాదవన్ తన్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్!  ౧ 

 

పేయిన్ ములై ఉణ్డ * పిళ్ళై  ఇవన్ మునై్ మ్ * 

మాయచ్ చగడుమ్ * మరుదుమ్ ఇఱుతవిన్ ** 

క్కయా మలర్ వణ్ణన్ * కణ్ణన్ కరుఙ్కక ళ.ల్ * 

తూయాాగ వనా్ద కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * తూమణి వణ్ణన్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! ౨ 

 

త్తణ్ణక్ కలత్తతి్ * త్తరై ఉఱి మేల్ వైత ి* 

వెణ్ణణయ్ విళు.ఙ్కక  * విరైయ ఉఱఙ్కక డుమ్ ** 

అణ్ణల్ అమరర్ * పెరుమాన్న ఆయర్ తమ్ * 

కణ్ణన్న వనా్ద కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * క్కరుు గిల్ వణ్ణన్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్!  ౩ 

 

పళై త్తలి్ మేయుమ్ * పఱవై ఉరుక్ కొణ్డడ * 

కళై  అసురన్ * వరువాన్నత్ తాన్ కణ్డడ ** 

పుళ్ ఇదువెన్దు * పొదుక్కక  వాయ్ కీణిడట్ట * 

పిళ్ళై యై వనా్ద కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * పేయ్ ములై ఉణాడ న్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! ౪ 

 

కట్రిన్మ్ మేయిుుక్ * కనికుక  ఒరు కనిున్న * 

పట్రి ఎఱిన్ ా* పరమన్ త్తరు ముడి ** 

ఉట్రట్న్ పేసి * నీ ఓడిత్ త్తరియాదే * 

అట్రైకుక మ్ వనా్ద కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * ఆళి.యాన్ తన్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! ౫ 

 

కిళ.కిక ల్ కుడి మనై్ ర్ * కేడిలాదారై * 

అళి.పా్ప న్ నిన్ననిటా్టట * అవాా ళి. అదన్దల్ ** 

విళి.కుక మ్ అళవిలే * వేర్ అఱుతిాన్న * 

కుళ.ఱక ణియాగక్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * గోవిన్నా్ తన్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! ౬ 

 

పిణ్డత్ త్తరళ్ళయుమ్ * పేయిక క ట్ట నీర్్  చోఱుమ్ * 

ఉణ్డఱుక  వేణిడ * నీ ఓడిత్ త్తరియాదే ** 

అణ్డతమిరర్ * పెరుమాన్ అళ.గమర్ * 

వణ్డడ త్తరిుణ్డ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * మాయవన్ తన్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్!  ౭ 

 

ఉని ాఎళు. న్ ా* ఉరువ మలర్ తనిై ల్ * 

సన్చా్ చదుముగన్ తనై్న ప్ * పడైతవిన్ ** 

కొన్కా్ కుళ.లైక్ * కుఱనా్ద పుళి అిట * 

తన్తా్తని్ సీప్పా ల్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * దామోదరన్ తన్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! ౮ 
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మనై్ న్ తన్ తేవిమార్ * కణ్డడ మగిళ్.వెయా * 

మున్ ఇవా్వ లగిన్న * ముట్రట్టమ్ అళన్వాన్ ** 

పొనిై న్ ముడియిన్నప్ * పూవణై మేల్ వైత్త ి* 

పినై్న  ఇరునా్ద కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్! * పేరాయిరతిాన్ కుళ.ల్ వారాయ్ అక్కక క్కక య్!  ౯ 

 

** కణాడ ర్ పళి.యామే * అక్కక క్కక య్! * క్కర్ వణ్ణన్ 

వణాడ ర్ కుళ.ల్ వార * వా ఎన్ు ఆయ్ి ్  సొల్ ** 

విణి్తయ్ మదిళ్ * విల్లపిుతిూర్క  క్కన్ పట్టన్ సొల్ * 

కొణాడ డిప్ ప్పడక్ * కుఱుగా విన్న తామే        ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


