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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఐన్దద మ్ పత్తు 

 

ముదల్ తిరుమొళి. - వాక్కు త్తు యై్మ  

నైచా్య నుసన్దద నమ్ 

 

** వాక్కు త్ తూయై్మ  ఇలామైయినాలే * 

 మాదవా! ఉనై్న  వాయ్కు  కొళ్ళ  మాట్టనే్ * 

నాక్కు  నినై్న  అలాాల్ అఱియాదు * 

 నాన్ అదఞ్చు వన్ ఎన్ వసమ్ అన్ఱు ** 

మూర్క్ు ు ప్ పేసుగినాు న్ ఇవన్ ఎన్ఱు * 

 మునివాయేలుమ్ ఎన్ నావిన్ఱక్కు ట్రట్టన్ * 

క్కక్కు  వాయిలుమ్ కటే్టరై కొళ్వ ర్ * 

 క్కరణా! కర్క్ళ్క్ కొడియానే!                   ౧ 

 

సళ్.క్కు  నాకొు డు పున్ు వి సొనైే న్ * 

 సఙ్కు  చకు రమ్ ఏన్ఱు క్కయానే! * 

పిళై.ప్ప ర్ ఆగిలుమ్ తమై్ డియార్ సొల్ 

 పొఱుప్ప దు * పెరియోర్ కడన్ అనేు ** 

విళి.క్కు మ్ కణ్ణలిేన్ నిన్ు ణ్ మ్ట్రరలాాల్ * 

 వేఱొర్క్వరోడు ఎన్ మ్న్మ్ ప్ట్రాదు * 

ఉళై.క్కు  ఓర్ పుళిళ  మిగై అన్ఱు కణాాయ్క * 

 ఊళి. ఏళు.లగు ఉణా్డ ఉమిళ్.నాు నే!                  ౨ 

 

న్నై్న  తీమైగళ్ ఒన్ఱుమ్ అఱియేన్ * 

 నారణా! ఎనై్ఱ మ్ ఇతతన్న అలాాల్ * 

పునై్న యాల్ ఉనై్న ప్ పుళుళ వమ్ పేసిప్ * 

 పుగళ్.వాన్ అన్ఱు కణాాయ్క తిర్క్మాలే! ** 

ఉనై్ఱ మాఱు ఉనై్న  ఒన్ఱుమ్ అఱియేన్ * 

 ఓవాదే న్మో నారణా! ఎన్బ న్ * 

వనై్న  ఆవదు ఉన్ కోయిలిల్ వాళు.మ్ * 

 వైరణేవన్ ఎనై్ఱ మ్ వనై్న  కణాాయే                 ౩ 

 

నెడుమైయాల్ ఉలగేళు.మ్ అళ్నాు య్క! * 

 నినై్ లా! నెడియాయ్క! అడియేన్న * 

క్కడిమై కొళ్వ దఱుు  ఐయుఱ వేణాా * 

 కూఱై సోఱు ఇవై వేణా్డవదిల్ల ా** 

అడిమై ఎనై్ఱ మ్ అకోు యినై్న యాలే * 

 అఙ్ు ఙ్కు  అవై పోదర్క్మ్ కణాాయ్క * 

కొడుమైక్ కఞ్ు న్నక్ కొన్ఱు నిన్ తాదై * 

 కోతత వన్తళై కోళ్ విడుతాత నే!                ౪ 
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తోరమే్ ఇలవాళ్ ఆత్తతళు. ఓడై * 

 తుడవైయుమ్ కిణఱుమ్ ఇవై ఎలాామ్ * 

వారమే్ ఇనిు ఉన్ పొనై్ డిక్ కీళే. * 

 వళైప్ప గమ్ వగుతుతక్ కొణ్ణరా్క్నేున్ ** 

నాటే్ట మానిడతోతడు ఎన్కు రిదు * 

 న్చ్చు వార్ ప్లర్ కేళ్.ల్ ఒనాు గి * 

కోటే్ట మ్ణ్ కొణ ాకొళ్లయైినానే! * 

 క్కఞ్ు రమ్ వీళ్.క్ కొమ్బబ సితాత నే!                ౫ 

 

కణిా! నానై్ఱ గన్నప్ ప్డైతాత నే! * 

 క్కరణా! కరియాయ్క! అడియేన్ నాన్ * 

ఉణిా నాళ్ ప్సి ఆవదొనిుల్ల ా* 

 ఓవాదే న్మో నారణా ఎన్ఱు ** 

ఎణిా నాళుమ్ ఇర్క్క్కు  ఎసుచ్ చామ్ 

 వేద * నాణై లర్ కొణా్డన్ పాదమ్ 

న్ణిా నాళ్ * అవై తతుతఱుమ్ ఆగిల్ * 

 అనెున్కు వై ప్ట్టనేి నాళే                   ౬ 

 

వెళైళ  వెళ్ళ తితన్ మేల్ ఒర్క్ పామైబ  * 

 మెత్లతయాగ విరితతదన్ మేలే * 

కళ్ళ  నితితరై కొళినై్ు మారు ు మ్ * 

 క్కణలాఙ్కు ల్ ఎనాై సైయినాలే ** 

ఉళ్ళ మ్ సోర ఉగనెుదిర్ విమైి  * 

 ఉరోమ్ కూబఙ్ు ళాయ్క కణనిీరళై్ * 

తుళ్ళ మ్ సోరత్ తుయిలణై కొళేళ న్ * 

 సొలాాయ్క యాన్ ఉనై్న త్ తతుతఱుమ్ ఆఱే            ౭ 

 

వణ ిమాల్ వరైయే క్కడైయాగ * 

 మారి క్కతతవనే! మ్దుసూదా! * 

కణనిే! కరికోళ్ విడుతాత నే! * 

 క్కరణా! కళిఱర ేపిరానే! ** 

ఎణి్డవార్ ఇడరైక్ కళైవానే! * 

 ఏతతర్క్మ్ పెర్క్మ్ కీరి తి యినానే! * 

న్ణ్ణ ినాన్ ఉనై్న  నాళ్తత ఱుమ్ ఏతుతమ్ * 

 న్నై్న యే అర్క్ళ్ సెయ్క ఎమిప రానే!                    ౮ 

 

న్మ్బ నే! న్వినేుతత వలాారళై్ * 

 నాదనే! న్రసిఙ్ు మ్ అదానాయ్క! * 

ఉమ్బ ర్ కోన్ ఉలగేళు.మ్ అళ్నాు య్క * 

 ఊళి. ఆయినాయ్క! ఆళి. మునైే నిు ** 

కమ్బ మా కరికోళ్ విడుతాత నే! * 

 క్కరణా! కడలైక్ కడైనాు నే! * 

ఎమిప రాన్! ఎనై్న  ఆళుడైత్ తేనే! * 

 ఏళై.యేన్ ఇడరైక్ కళైయాయే                      ౯ 
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** క్కమ్ర్ తాదై కర్క్దలర్ సిఙ్ు మ్ * 

 క్కణ ఇనియ కర్క్ఙ్కు ళ్.ల్ క్కరనే్ * 

వామ్న్న్ ఎన్ మ్రగద వణని్ * 

 మాదవన్ మ్దుసూదన్న్ తనై్న  ** 

సేమ్ న్న్ు మ్ర్క్మ్ పుదువైయర్ కోన్ * 

 విటే్టచితతన్ వియన్ తమిళ్. ప్తుతమ్ * 

నామ్మ్ ఎన్ఱు న్విన్ఱురైపాప రళై్ * 

 న్ణి్డవార్ ఒల్ల ానారణన్ ఉలగే               ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


