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పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఇరణా్డమ్ పత్తు 

 

పత్తు మ్ తిరుమొళి. - ఆట్రిల్ ఇరున్దద 

ఆయ్రమ ఙ్కై య్ర్ య్సోదై పకై్ ల్ క్ణ్ణన్ తీమ్బు క్ళైక్ కూఱి మ్బఱైయిడుదల్ 

 

ఆట్రిల్ ఇరున్దు * విళైయాడువోఙ్క ళై * 

సేట్రాల్ ఎఱిన్దు * వళై తుగిల్ కైక్కక ణ్డు ** 

కాట్రిల్ కడియనాయ్ * ఓడి అగమ్ పుక్కక  * 

మాట్రరముమ్ తారానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * వళైత్ తిఱమ్ పేసానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్   ౧ 

 

క్కణ్ులమ్ తాళ.క్ * క్కళ.ల్ తాళ. నాణ్ తాళ. * 

ఎణ్తసిైయోరుమ్ * ఇఱైఞి్చ త్ తొళు.దేత్ ి** 

వణ్ుమర్ పూఙ్కక ళ.లార్ * తుగిల్ కైక్కక ణ్డు * 

విణ్ తోయ్ మరతిానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * వేణ్ువుమ్ తారానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్   ౨ 

 

త్డమ్ పడు తామరైప్ * పొయ్గై  కలక్కక  * 

విడమ్ పడు నాగత్గ ి* వాల్ పట్రి ఈరిుు ** 

పడమ్ పడు పైన్ులై * మేల్ ఎళ.ప్ పాయ్న్ద ిుు * 

ఉడమ్బై  అసైతిానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * ఉచ్చి య్న్ల్ నినాు నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్    ౩ 

 

తేన్దగన్ ఆవి సెగుతుపి్ * పన్ఙ్క ని * 

తాన్ ఎఱినిురు * త్డమ్ పెరుమ్ తోళినాల్ ** 

వాన్వర్ కోన్ విడ * వన్ు మళై. త్డుతుి * 

ఆనిరై కాతిానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * అవై ఉయయ క్ క్కణ్డు నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్    ౪ 

 

ఆయి్న్ ి యర్ సేరి * అళై త్య్న్ర్ పాల్ ఉణ్డు * 

పేరుివర్ కణ్డు పిడికక ప్ * పిడియుణ్డు ** 

వేయి్ త్డని్తళినార్ * వెణ్ణయె్ క్కళ్ మా ుా దు * అఙ్కక  

ఆపుు ణ్డు ఇరునాు నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * అడి ఉణ్డు అళు.దానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్   ౫ 

 

త్ళిి త్ త్ళర్ న్డై ఇుు * ఇళమ్ పిళిై యాయ్ * 

ఉళి తిని్ ఉళ్ళి  * అవళై ఉఱ న్తక్కక  ** 

కళి తినిాల్ వన్ు * పేయి్న్ ి  ములై ఉయ్న్ర్ * 

తుళి చ్ చువైతిానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * తువకక ఱ ఉణ్డు నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్    ౬ 

 

మావలి వేళిి య్న్ల్ * మాణ్ ఉరువాయి్  చెన్దు * 

మూవడి తావెన్దు * ఇరన్ు ఇమమ ణ్తనెై * 

ఓరడి ఇుు * ఇరణ్డు మ్ అడి త్నిద లే * 

తావడి ఇ ుా నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * త్రణ్త అళనాు నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్     ౭ 

 

తాళై. త్ణె్డమై ల్ * త్డమ్ పెరుమ్ పొయ్గై  వాయ్ * 

వాళు. ముదలై * వలైపు ుు వాదిపుు ణ్ ** 

వేళ.మ్ తుయర్ కెడ * విణె్ణర్ పెరుమానాయ్ * 

ఆళి. పణ్త క్కణ్డు నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * అదఱక రుళ్ సెయాు నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్   ౮ 
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వాన్తు ిఎళు. న్ు * మళై. ముగిల్ పోల్ * ఎఙ్కక మ్ 

కాన్తుి మేయుద ి * కళితు ివిళైయాడి ** 

ఏన్తు ిఉరువాయ్ * ఇడన్ు ఇమమ ణ్తనెై * 

తాన్తే ివైతిానాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్ * త్రణ్త ఇడనాు నాల్ ఇన్దు ముట్రుమ్    ౯ 

 

అఙ్క మలక్ కణ్నె్ త్నైద  * అసోదైక్కక  * 

మఙ్కక  న్లాారళై్ తామ్ * వన్దు ముఱైపు రు ** 

అఙ్క వర్ సొల్గపా్ * పుదువైకోక న్ పరున్ సొల్ * 

ఇఙ్కక వై వలవారుక క  * ఏదమ్ ఒనిుల్గయాే        ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


