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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

ఆఱామ్ తిరుమొళి. - వేలికో్క ల్ 

కాకో్క యై కణ్ణనుకో్క క్ క్కల్ కొణా్డ వర విళమ్బు దల్ 

 

** వేలిక్ కోల్ వెట్ట ి* విళైయాడు విల్లటే్రట్ట * 

తాలిక్ కొళు. దైత్ * తడమ్ కళు. ి లల్ పూణ్డు ** 

పీలి్ తళై.యైప్ * పిణైత్తలప్ పిఱగిటి్ట * 

కాలిప్ పిన్ పోవాఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా * కడలిి ఱ వణ్ణఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౧ 

 

కొఙ్కో మ్ కుడదైతయుమ్ * కోట్టయిూరుమ్ పేరుమ్ * 

ఎఙ్కో మ్ ిరిన్దత * విళైయాడుమ్ ఎన్ మగన్ ** 

సఙో్ మ్ పిడికుో మ్ * తడక్కో కుో ్ తకో  * నల్ 

అఙో్ మ్ ఉడైయదోర్ కోల్ కొ ణ్డు వా * అరకుో  వళి. తలదోర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౨ 

 

కఱుిలటి్ట ఎదిర్ నినఱ * కఞ్చ నైక్ కొన్ఱఱ న్ * 

పొఱుిలటి్ట ఎదిర్ వనత * పుళిి న్ వాయ్ కీణ్డు న్ ** 

దఱితల కుళ. గళళై * నీఙో్  మున్ ఓడి * 

సిఱుకో న్దఱ మేయాప ప ఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా * దేవ పిరాన్దకోో ర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౩ 

 

ఒన్ఱఱ ఉరైప్పప న్ * ఒరు సొల్ల ేసొల్లేవాన్ * 

త్తన్దఱ ముడియాన్ * దురియోదనన్ పకో ల్ ** 

సెనఱఙో్క ప్ ప్పరతమ్ * క్క ఎఱిన్ఱత న్దకుో  * 

కన్దఱగళ్ మేయప ప దోర్ కోల్ కొణ్డు వా * కడలిి ఱ వణ్ణరో్క్ ో ర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౪ 

 

సీర్ ఒన్దఱ తూదాయ్ల  * దురియోదనన్ పకో ల్ * 

ఊర్ ఒన్దఱ వేణ్డుప్ * పెఱాద ఉర్క్డతాల ల్ ** 

ప్పర్ ఒనిఱప్ ప్పరతమ్ * క్క సెయుత ప్పర లతఱోు  * 

తేర్ ఒదైఱ ఊరిా ాఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా * దేవ పిరాన్దకోో ర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౫ 

 

ఆగిలలైయాన్ * అరవినణై మేలాన్ * 

నీగక్ కడల్లళ్ * దడుఙో్క గమ్ కణ్ వళరిా ాన్ ** 

ప్పగప్ పిరాయతేల * ప్పర లతఱోు  అరుళ్ సెయత  * 

కోగప్ పిరాన్దకోో ర్ కోల్ కొణ్డు వా * కుడదైతక్ కిడన్ఱత ఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౬ 

 

పొన్ ిగళ్. * చిిలరకూడప్ పొరుపిప నిల్ * 

ఉట్రర వడివిల్ * ఒరు కణ్డణమ్ కొణ్ు ** అక్ 

కట్రైక్ కుళ.గన్ * కడియన్ విరైన్దతనిై  * 

మట్రైక్ కణ్ కొళ్ళి మే కోల్ కొణ్డు వా * మణ్డవ ణ్ణ నమ్బి కోో ర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౭ 

 

మ్బనిి డైచ్ సీతై పొరుటి్ట * ఇగఙ్కో యర్ * 

మని న్ మణ్డముడి * పత్తలమ్ ఉడన్ వీళ. ** 

తనిి గర్ ఒనిఱలేాచ్ * సిలై కాల్ వళైిలర ి* 

మ్బని్ద  ముడియఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా * వేలై అడైతాల ఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౮ 
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** తెనిి గఙ్కో  మని న్ * సిరమ్ తోళ్ త్తణ్డ సెయుత * 

మ్బనిి గఙ్కో  పూణ్ * విబీడణ్ నమ్బి కుో  ** 

ఎనిి గఙ్కో  న్ఱమతలళవుమ్ * అరసెనఱ * 

మ్బనిి గఙో్క రఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా * వేఙో్ డ వాణ్ఱో్క ర్ కోల్ కొణ్డు వా    ౯ 

 

** అకాో కాో య్! నమి్బ కుో క్ * కోల్ కొణ్డు వా ఎన్దఱ * 

మ్బకాో ళ్ ఉరైతల సొల్ * విలిపేుతూల ర్ప  పరని్ ** 

ఒకో  ఉరైతల * తమ్బళ్. పత్తలమ్ వగవేర్ * 

మకో ళైప్ పెట్రట్ట * మగిళ్.వర్ ఇవై్వ యతేల        ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


