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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

ఏళా.మ్ తిరుమొళి. - ఆనిరై 

కణ్ణనైప్ పూచ్చూ డ అళై. తు్ 

 

** ఆనిరై మేయ్్క ్  నీ పోది * అరుమరున్దు ఆవదఱియాయ్ * 

కానగమ్ ఎలా్లమ్ తిరిన్దు * ఉన్ కరియ్క తిరుమేని వాడ ** 

పానైయిల్ పాలైప్ పరుగిప్ * పట్రాదార్ ఎలా్లమ్ సిరిపప  * 

తేనిల్ ఇనియ్క పిరానే! * సెణ్బ గప్ పూచ్చూ ట్ట వారాయ్      ౧ 

 

కరువుడై మేగఙ్్ ళ్ కణా్డల్ * ఉనైై క్ కణా్డల్ ఒక్క్ మ్ కణ్గళ్ * 

ఉరువుడైయాయ్! ఉలగేళు.మ్ * ఉణా్డగ వన్దు పిఱన్దు య్! ** 

తిరువుడైయాళ్ మణ్వాళా! * తిరువరఙ్్ తే ేకిడన్దు య్! * 

మరువి మణ్మ్ కమళ్.గినఱ * మల్లగాైప్ పూచ్చూ ట్ట వారాయ్      ౨ 

 

మచ్చూ డు మాళిగై ఏఱి * మాదర గళ్ తమి్మ డమ్ పుక్క్  * 

కచ్చూ డు పట్టటక్ కిళి. ుేక్ * కామ్బబ  ుగిల్ అవై కీఱి ** 

నిచ్ూ లుమ్ తీమైగళ్ సెయాా య్! * నీళ్ తిరువేఙ్్ డు ేఎన్దు య్! * 

పచ్చూ త్ తమనగతే్తడు * పాదిరిప్ పూచ్చూ ట్ట వారాయ్      ౩ 

 

తెరువిన్ ణ్ నిన్దఱ ఇళవాయిూ ూ మార గళైత్ * తీమై సెయాా దే * 

మరువుమ్ తమనగమ్బమ్ * సీర్ మాలై మణ్మ్ కమళ్.గినఱ ** 

పురువమ్ కరుఙ్క్ ళ.ల్ నెట్రి * పొల్లను మ్బగిల్ కన్దఱ పోలే * 

ఉరువమ్ అళ.గియ్క నమ్మబ ! * ఉగనిువై సూట్ట నీ వారాయ్      ౪ 

 

పుళిి నై వాయ్ పిళనిుా ట య్! * పొరు కరియిన్ కొమ్బబ సితే్తయ్! * 

కళి  అరకి్ యై మూక్ొ డు * కావలనైత్ తలై కొణా్డయ్! ** 

అళిి  నీ వెణ్ణయె్ విళు.ఙ్్  * అఞ్చూ దు అడియేన్ అడితేనే్ * 

తెళిి య్క నీరిల్ ఎళు. ను * సెఙ్్ ళు.నీర్ సూట్ట వారాయ్      ౫ 

 

ఎరుదుగళోడు పొరుది * ఏదుమ్ ఉలోబాయ్ కాణ్ నమ్మబ ! * 

కరుదియ్క తీమైగళ్ సెయ్దు * కఞ్ూ నైక్ కాల్ కొడు పాయైా ాయ్! ** 

తెరువిన్ ణ్ తీమైగళ్ సెయ్దు * చిక్్క న మలరా గళోడు * 

పొరుదు వరుగినఱ పొనైే ! * పునైై ప్ పూచ్చూ ట్ట వారాయ్      ౬ 

 

క్కడఙ్్ ళ్ ఎడుతేఱే విట్టటక్ * కూు ేఆడ వల ాఎమ్ కోవే! * 

మడఙ్్క ళ్ మది మ్బగతే్తరై * మాల్ సెయా్క  వల ాఎన్ మైన్దు ! ** 

ఇడనిుట్టట ఇరణియ్కన్ నెఞ్చూ  * ఇరు పిళవాగ మ్బన్ కీణా్డయ్! * 

క్కడనెటుక్ కిడను ఎన్ కోవే! * క్కరుక్ తిపే్ పూచ్చూ ట్ట వారాయ్      ౭ 

 

సీమాల్లగన్ అవనోడు * త్తళ.మై కొళి వుమ్ వలా్లయ్! * 

సామాఱు అవనై నీ ఎణిచె్ * చ్క్ రతే్తల్ తలై కొణా్డయ్! ** 

ఆమాఱఱియ్దమ్ పిరానే! * అణియ్కరఙ్్ తే ేకిడన్దు య్! * 

ఏమాట్రట్మ్ ఎనైై త్ తవిరేాాయ్! * ఇరువా ూి ప్ పూచ్చూ ట్ట వారాయ్     ౮ 
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అణ్తామేరర గళ్ సూళ. * అతే్తణియ్దళ్ అఙ్్క రున్దు య్! * 

తొణ్రా గళ్ నెఞ్చూ ల్ ఉఱైవాయ్! * తూమలరాళ్ మణ్వాళా! ** 

ఉణిటా్టట ఉలగినై ఏళు.మ్ * ఓర్ ఆల్లలైయిల్ ుయిల్ కొణా్డయ్! * 

కణా్డ న్దన్ ఉనైై  ఉగక్ క్ * కరుమ్బగైప్ పూచ్చూ  ట్ట వారాయ్      ౯ 

 

** సెణ్బ గ మల్లగాైయోడు * సెఙ్్ ళు.నీర్ ఇరువా ూి  * 

ఎణ్ప గర్ పూవుమ్ కొణ్ర్న్ై ాన్ * ఇనిఱవై సూట్ట వావెన్దఱ ** 

మణ్ప గర్ కొణా్డనై * ఆయిూ ూ  మగిళ్. న్దురై సెయ్కు  ఇమిా లై * 

పణ్ప గర్ విల్లపాుతేూర్్  కోన్ * పట్టర్ పిరాన్ సొనై  పతే ే      ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


