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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

ఎటా్టమ్ తిరుమొళి. - ఇన్దదరనోడు 

కణ్ణనై ద్రుషా్ట దోశమ్ వారాదపడి తిరువన్దదకా్క పి్ప డ అళై. తు్ 

 

** ఇన్దరినోడు పిరమన్ * ఈసన్ ఇమైయవర్ ఎలా్లమ్ * 

మన్దరి మామలర్ కొణ్డు * మఱైని్దవరాయ్ వని్ద న్దనా్ఱర్ ** 

చన్దరిన్ మాళిగై సేరుమ్ * సదురర గళ్ వెళ్ళ ఱై న్దనా్ఱయ్! * 

అన్దయిమో్ప దు ఇదువాగుమ్ * అళ్.గనే! కాపిో డ వారాయ్      ౧ 

 

కనా్దగళ్ ఇలమా్ పుగుని్ద * కదఱుగిన్ ాపసు ఎలా్లమ్ * 

న్దనా్ఱళి. నిేన్ ఉనై్న క్ కూవి * నేసమేల్ ఒనా్దమ్ ఇల్లదాయ్! ** 

మన్దలా్ న్దల్లలా్ అన్దపోి్ప దు * మదిళ్ తిరువెళ్ళ ఱై న్దనా్ఱయ్! * 

న్నా్ద కణ్డు య్ ఎన్తన్ సొల్లా * న్ఱన్ ఉనై్న క్ కాపోి డ వారాయ్      ౨ 

 

సెపో్ప దు మెన్దు లైయారగళ్ * సిఱు సోఱుమ్ ఇల్లామ్ సిదైతితట్టు * 

అపో్ప దు న్ఱన్ ఉరపో ప్ ప్పయ్ * అడిసిల్లమ్ ఉణ్డులై ఆళ్వా య్! ** 

ముపో్ప దుమ్ వాన్వర్ ఏత్తతమ్ * మున్దవర గళ్ వెళ్ళ ఱై న్దనా్ఱయ్! * 

ఇపో్ప దు న్ఱన్ ఒనా్దమ్ సెయే్య న్ * ఎమ్పో రాన్! కాపిో డ వారాయ్     ౩ 

 

కణ్డలి్ మణల్ కొడు తూవిక్ * కాలిన్ఱల్ పాయై దన్న ఎన్ఱనాా్ద * 

ఎణరిుమ్ పిళ్ళళ గళ్ వన్దటి్టు * ఇవరాల్ ముఱైపో డుగినా్ఱర్ ** 

కణనిే! వెళ్ళ ఱై న్దనా్ఱయ్! * కణ్డు రోడే తీమై సెయాా య్! * 

వణమిే వేలై అదొపాో య్! * వళ్ళ ల్ల! కాపిో డ వారాయ్      ౪ 

 

పలా్లయిరవర్ ఇవ్వా రిల్ పిళ్ళళ గళ్ * తీమైగళ్ సెయాా ర్ * 

ఎలా్లమ్ ఉన్ మేల్ అన్దపా్ ప్పగాదు * ఎమ్పో రాన్! నీ ఇఙే్క  వారాయ్ ** 

న్లా్లర గళ్ వెళ్ళ ఱై న్దనా్ఱయ్! * ఞాన్చ్ చుడరే! ఉన్ మేన్ద * 

సొలా్లర వాళ్. తిత న్దనేతాితచ్ * చొపో డక్ కాపిో డ వారాయ్      ౫ 

 

కఞ్చ న్ కఱుక్ కొణ్డు న్దన్ మేల్ * కరు న్దఱచ్ చెము యిర్ో  పేయై * 

వఞ్చచ పో దఱేు  విడుత్తతన్ * ఎన్బ దోర్ వార్త్ తై యుమ్ ఉణ్డు ** 

మఞ్చచ  తవళ్. మణ్డమాడ * మదిళ్ తిరువెళ్ళ ఱై న్దనా్ఱయ్! * 

అఞ్చచ వన్ నీ అఙ్కే  న్దఱే  * అళ్.గనే! కాపిో డ వారాయ్      ౬ 

 

కళ్ళ చ్ చగడుమ్ మరుదుమ్ * కలకే ళి.య ఉదై సెయి * 

పిళ్ళళ  అరసే! నీ పేయైప్ పిడిత్తత * ములై ఉణు పినై్న  ** 

ఉళ్ళ వాఱు ఒనా్దమ్ అఱియ్యన్ * ఒళియుడై వెళ్ళ ఱై న్దనా్ఱయ్! * 

పళిళ కొళ్ ప్పదు ఇదువాగుమ్ * పరమనే! కాపిో డ వారాయ్      ౭ 

 

ఇన్బ మ్ అదన్న ఉయరాత ైయ్! * ఇమైయవరేు ే  ఎనా్దమ్ అరియాయ్! * 

కుమబ క్ కళిఱట్ు కోవే! * కొడుమ్ కఞ్చ న్ న్ఱఞ్చచ న్దల్ కూట్రే! ** 

సెమ్పో న్ మదిళ్ వెళ్ళ ఱైయాయ్! * సెలా తితన్ఱల్ వళ్ర్ పిళ్వళ య్! * 

కమబ క్ కబాలి కాణ్ అఙ్కే క్ * కడిదోడిక్ కాపిో డ వారాయ్      ౮ 
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ఇరుకేొ డు నీర్ సఙే్క ల్ కొణ్డుట్టు * ఎళి.ల్ మఱైయోర్ వని్ద న్దనా్ఱర్ * 

తరుకే్క ల్ న్మ్పబ ! సన్ద ిన్దనా్ద * త్తయ్ సొల్లకా్ కొళ్వళ య్ సిల న్ఱళ్ ** 

తిరుకేా పుో  న్ఱన్ ఉనై్న చ్ సాతతత్ * తేసుడై వెళ్ళ ఱై న్దనా్ఱయ్! * 

ఉరుకాే ట్టుమ్ అన్ద ివిళ్కుే  * ఇనా్ద ఒళి కొళ్ళ  ఏట్రట్టగేన్ వారాయ్     ౯ 

 

** ప్పదమర్ సెలా క్ కొళు. ని్ద * పుణర్ తిరువెళ్ళ ఱైయాన్న * 

మాదరేు ే  ఉయరై ద అసోదై * మగన్ తనై్న క్ కాపిో ట్ు మాట్రట్మ్ ** 

వేదప్ పయన్ కొళ్ళ  వల ా* విట్టుచితతన్ సొనై్  మాలై * 

పాదప్ పయన్ కొళ్ళ  వల ా* పతతర్ ఉళ్వళ ర్ విన్న ప్పమే      ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


