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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

ఒన్బ దామ్ తిరుమొళి. - వెణ్ణయె్ విళు.ఙి్క  

వెణ్ణెయ్ కళవాడల్ ముదలియ్ బాల క్రీడై వరనె్మ్ 

 

** వెణ్ణయె్ విళు.ఙ్కి  వెఱుమ్ కలత్త ైవెఱ్పి డై ఇట్టు * అదన్ ఓసై కేట్టి మ్ * 

కణ్పెిరాన్ కట్ర కలి్వ  తనై్న క్ * కాకి  కిలో్లమ్ ఉన్ మగన్నక్ కావాయ్ ** 

పుణ్ణలె్ పుళిప్ పెయా్దల్ ఒక్కి మ్ తీమై * పురై పురైయ్దల్ ఇవై సెయ్య  వల ో* 

అణ్లె్ కణె్ణన్ ఓర్ మగన్నప్ పెట్ర * అసోదై నఙి్క య్! ఉన్ మగన్నక్ కూవాయ్    ౧ 

 

వరుగ వరుగ వరుగ ఇఙి్క  * వామన నమ్బీ ! వరుగ ఇఙి్క  * 

కరియ్ క్కళ.ల్ సెయ్య  వాయ్ ముగత్తైక్ * కాగుత ైనమ్బీ ! వరుగ ఇఙి్క  ** 

అరియ్న్ ఇవన్ ఎనకిి న్ఱు నఙి్క య్! * అఞ్చ న వణె్ణ! అసల్ అగతై్తర్ * 

పరిబవమ్ పేసత్ తరికి  కిల్లనో్ * పావియేన్ఱక్కి  ఇఙి్క  పోదరాయే     ౨ 

 

తిరువుడైప్ పిళై్ళ  త్తన్ తీయ్వాఱు * తేకి మ్ ఒన్ఱుమ్ ఇలన్ తేసుడైయ్న్ * 

ఉరుగ వైత ైక్కడతై్తడు వెణ్ణయె్ * ఉఱ్పఞ్చచ  ఉడైతిటై్టుప్ పోనా్ఱ నిన్ఱు న్ ** 

అరుగిరునా్ఱర్ తమైై  అనియ్దయ్మ్ సెయి్ దు త్తన్ * వళ.క్కి ? అసోదాయ్! * 

వరుగ ఎన్ఱు ఉన్ మగన్ తనై్న క్ కూవాయ్ * వాళ. ఒట్టు న్ మదుసూదననే    ౩ 

 

కొణ్డల్ వణె్ణ! ఇఙి్క  పోదరాయే * క్కయిల్ పిళై్ళ య్! ఇఙి్క  పోదరాయే * 

త్ణ్ణడరై సూళ్. తిరుపిే ర్ి  కిడన ా* తిరున్ఱరణ్ణ! ఇఙి్క  పోదరాయే ** 

ఉణ్డడ వనాేన్ అమై మ్ ఎన్ఱు సొల్వ ో* ఓడి అగమ్ పుగ ఆయిచ చ  త్తన్ఱమ్ * 

కణ్ణడదిరే సెన్ఱుడుత్తకై్ కొళై క్ * కణ్పెిరాన్ కట్ర కలి్వ  త్తనే      ౪ 

 

పాలైక్ కఱనా్ఱ అడుపిే ఱ వైత్తపై్ * పలి ళ్ళయ్దళ్ ఎన్ మగళ్ ఇరుపి  * 

మేలై అగతే ైన్ఱరుపుి  వే ణ్ణడ్  చెన్ఱు * ఇఱైప్ పొళు.దు అఙి్క  పేసి నినేున్ ** 

సాళకిి రామమ్ ఉడైయ్ నమ్బీ  * సాయై్త్ుప్ పరుగిట్టుప్ పోనా్ఱ నిన్ఱు న్ * 

ఆలైక్ కరుమీు  ఇనై్మ ళి. అన్నయ్ * అసోదై నఙి్క య్! ఉన్ మగన్నక్ కూవాయ్    ౫ 

 

పోదర్ కణ్ణడ య్ ఇఙి్క  పోదర్ కణ్ణడ య్ * పోదరేన్ ఎన్ఱై దే పోదర్ కణ్ణడ య్ * 

ఏదేన్ఱమ్ సొల్వ ోఅసల్ అగతై్తర్ * ఏదేన్ఱమ్ పేస న్ఱన్ కేరి  మట్టున్ ** 

క్కదుకలముడైక్ క్కరునేయో! * క్కన్ఱుడుతై్తయ్! క్కడమాడు కూతై్త! * 

వేదప్ పొరుళే! ఎన్ వేఙి్ డవా! * వితగైనే! ఇఙి్క  పోదరాయే      ౬ 

 

సెనై్ఱ ల్ అరిసి సిఱు పరుపుి ్ * సెయా్ అకాి రమ్ నఱున్ఱయ్ పాలాల్ * 

పనిై రణ్డడ తిరువోణ్మ్ అట్టున్ * పణ్డడమ్ ఇపిి ళ్ళై  పరిసఱ్పవన్ ** 

ఇనై మ్ ఉగపి న్ న్ఱన్ ఎన్ఱు సొల్వ ో* ఎలోామ్ విళు.ఙి్క ట్టుప్ పోనా్ఱ నిన్ఱు న్ * 

ఉన్ మగన్ తనై్న  య్సోదై నఙి్క య్! * కూవిక్ కొళ్ళై య్ ఇవైయ్త్మ్ సిలవే    ౭ 

 

కేసవనే! ఇఙి్క  పోదరాయే * కిల్లనో్ ఎనై్ఱ దు ఇఙి్క  పోదరాయే * 

నేసమ్ ఇలాదార్ అగతిరైునా్ఱ * నీ విళ్ళయ్దడాదే పోదరాయే ** 

తూసనమ్ సొల్లోమ్ త్తళు. త్తమైారుమ్ * త్తణ్డరుమ్ నిను ఇడతిలై్ నిన్ఱు * 

త్తయ్ సొల్లోక్ కొళి దు తనై మ్ కణ్ణడ య్ * దామోదరా! ఇఙి్క  పోదరాయే    ౮ 
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కనై ల్ ఇలట్టువతై్తడు సీడై * కార్ ఎళైి ల్ ఉణ్ణతడ కలతిలై్ ఇట్టు * 

ఎనై గమ్ ఎన్ఱు న్ఱన్ వైత్తపై్ పోనాేన్ * ఇవన్ పుక్కి  అవట్రైప్ పెఱుతిపై్ పోనా్ఱన్ ** 

పినై్ఱ మ్ అగమ్ పుక్కి ఱ్పయై నోకిి ప్ * పిఱఙి్క ళి వెణ్ణయె్త్మ్ సోదికిి న్ఱు న్ * 

ఉన్ మగన్ తనై్న  య్సోదై నఙి్క య్! * కూవిక్ కొళ్ళై య్ ఇవైయ్త్మ్ సిలవే    ౯ 

 

సొల్వలో్ అరసిపి డుది నఙి్క య్! * సూళ.ల్ ఉడైయ్న్ ఉన్ పిళై్ళ  త్తనే * 

ఇలమో్ పుగునా్ఱ ఎన్ మగళ్ళక్ కూవిక్ * కైయిల్ వళ్ళయైక్ కళ.ట్ిక్ కొణ్డడ ** 

కొల్తయోిల్ నిన్ఱుమ్ కొణ్రైు ు విట్ర * అఙి్క రుతికై్కి  అవి ళ్ళ కొడుత్త ై* 

నలనో న్ఱవల్ పళ.ఙి్ ళ్ కొణ్డడ * న్ఱన్ అల్లనో్ ఎన్ఱు సిరికిి న్ఱు నే     ౧౦ 

 

** వణ్డడ కళిత్తై ఇరైక్కి మ్ పొళి.ల్ సూళ్. * వరుపునల్ కావిరిత్ త్నై రఙి్ న్ * 

పణ్డవన్ సెయా్ కిరీడై ఎలోామ్ * పరురిి రాన్ విట్టుచితనై్ పాడల్ ** 

కొణ్ణడవై పాడిక్ క్కనికి  వలోార్ * గోవిననా్ తన్ అడియ్దరగళ్ళగి * 

ఎణ్ణసైైక్కి మ్ విళకాి గి నిఱ్పి ర్ * ఇణై అడి ఎన్ తలై మేలనవే     ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


