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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఐన్దద మ్ పత్తు 

 

ఇరణా్డమ్ తిరుమొళి. - నెయ్క్క క డత్త ు 

తమి్మ డత్తు ఎమె్ప రుమాన్ తిరుపె దిగళిఱ్ పోలే విరుమి్మ ప్ పుగున్దదన్దల్,  

నోయ్గ ళై అగలుమె్ డి ఆళ్.వార్ కూఱుదల్ 

 

** నెయ్క్క క డత్తపై్ పట్రి * ఏఱుమ్ ఎఱుమ్బు గళ్ పోల్ నిరన్దు * ఎఙ్కక మ్ 

కైక్కక ణ్డు నిఱ్కక న్ఱ నోయా్గళ్! * కాలమ్ పెఱ ఉయ్య ప్ పోమిన్ ** 

మెయ్క్క క ణ్డు వన్దు పుగున్దు * వేదప్పి రానార్ కిడనాు ర్ * 

పైక్కక ణ్ు పామ్ు ణైయోడుమ్ * పణ్ున్దఱ పిని్మ్ కాపి్ప              ౧ 

 

చిత్తరైకుత్నై్ ఎళు.తై్తల్ * త్ని్ద లక్కక న్ పొఱ్క ఒట్రి * 

వైత్ ైఇలచిి నై మాట్రిత్ * తూదువర్ ఓడి ఒళితై్తర్ ** 

మ్బత్తతై్ త్తరైక్క డఱ్ సేరి ి న్ * మూదఱ్కవాళర్ మ్బదలవ న్ * 

పత్రైక క మ్బదన్ అడియేన్ * పణ్ున్దఱ పిని్మ్ కాపి్ప                ౨ 

 

వయిట్రిల్ తొళు.వైప్ ప్పరిత్తై * వని్ద లచ్ చేవై అదకిక  * 

క్యిట్రుమ్ అకాక ణి క్ళి.త్తైక్ * కాలిడైప్ పాసమ్ క్ళ.ట్రి ** 

ఎయిట్రిడై మ్ణ్ క్కణ్ు ఎనెతు * ఇరాపి గల్ ఓదువిత్తై * ఎనైై ప్ 

పయిట్రిప్ పణి సెయ్య క్ క్కణ్డు న్ * పణ్ున్దఱ పిని్మ్ కాపి్ప              ౩ 

 

మ్ఙ్కక య్ వలివ నై నోయా్గళ్! * ఉమ్కుక మ్ ఓర్ వలివ నై క్ణ్డుర్ * 

ఇఙ్కక ప్ పుగేనిి న్ పుగేనిి న్ * ఎళిదన్దఱ క్ణ్డుర్ పుగేనిి న్ ** 

సిఙ్క ప్పి రాన్ అవన్ ఎమిా న్ * సేరుమ్ త్తరుక్కక యిల్ క్ణ్డుర్ * 

పఙ్క పి డాదు ఉయ్య ప్ పోమిన్ * పణ్ున్దఱ పిని్మ్ కాపి్ప              ౪ 

 

మాణికుక ఱళ్ ఉరువాయ్ * మాయ్నై ఎన్ మ్న్తై్తళ్ళే  * 

ప్పణిక్ క్కణ్రైు ు పుగుద వైత్తైక్ క్కణ్డున్ * ప్పఱ్కదినిఱ ** 

మాణిక్క ప్ పణ్డు రమ్ క్ణ్డుర్ * వలి వన్దక ఱుమ్ు రళా్ ఉళే్ళ ర్! * 

పాణిక్క  వేణ్డు  న్డమిన్ * పణ్ున్దఱ పిని్మ్ కాపి్ప                ౫ 

 

ఉట్రర ఉఱు ప్పణి నోయా్గళ్! * ఉమ్క్కక న్దఱ సొల్లుగేన్ కేణిి న్ * 

పెట్రరఙ్క ళ్ మేయ్క్క క మ్ ప్పరానార్ * ప్పణ్డమ్ త్తరుక్కక యిల్ క్ణ్డుర్ ** 

అట్రరమ్ ఉరైకిక న్ఱఱన్ * ఇనై్ మ్ ఆళ్.వినైగాళ్! * ఉమ్కిక ఙ్కక ర్ 

పట్రిల్తు క్ణ్డుర్ న్డమిన్ * పణ్ున్దఱ పిని్మ్ కాపి్ప                ౬ 

 

క్కఙ్కక చ్ చిఱువరై ఎనై్ద మ్ * పొదుమిు నిల్ వీళ్.న్దు వళు.కిక  * 

అఙ్కక ర్ మ్బళై.యినిల్ పుకిక ుి * అళు.నిుక్ కిడన్దుళ.ల్వవ నై ** 

వఙ్క క్క డల్ వణ్ణన్ అమిా న్ * వలివ నై ఆయిన్ మాట్రి * 

పఙ్క పి డా వణ్ణమ్ సెయ్గు న్ * పణ్ున్దఱ పిని్మ్ కాపి్ప               ౭ 

 

ఏదఙ్క ళ్ ఆయిన్ ఎల్లు మ్ * ఇఱఙ్క ల్ ఇడువిత్తై * ఎనై్ద ళ్ళే  

పీదగ ఆడైప్ ప్పరానార్ * ప్పరమ్ గురువాగి వన్దు ** 

పోదిల్ క్మ్ల వనైె ఞి్ మ్ * పుగున్దుమ్ ఎన్ సెనిై త్ త్తడరిల్ * 

పాద ఇలచిి నై వైతై్తర్ * పణ్ున్దఱ పిని్మ్ కాపి్ప            ౮ 
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** ఉఱగల్ ఉఱగల్ ఉఱగల్ * ఒణ్డు డర్ ఆళి.యే! సఙ్కక ! * 

అఱవెఱ్క నాన్ుగ వాళ్ళ! * అళ.గియ్ సార ్క మే! త్ణ్డు! ** 

ఇఱవు పడామ్ల్ ఇరున్ు * ఎణి్ ర్ ఉలోగపాలీరాాళ్! * 

పఱవై అరైయ్గ! ఉఱగల్ * పళేి  అఱైక్ కుఱ్కక్ క్కణిి న్             ౯ 

 

** అరవత్తై అమ్ళియినోడుమ్ * అళ.గియ్ పాఱక డలోడుమ్ * 

అరవిన్ుప్ పావైయ్క్మ్ త్తన్దమ్ * అగమి్ డి వన్దు పుగున్దు ** 

పరవైత్ త్తరై పల మోదప్ * పళేి  క్కళినా్ఱ ప్పరానై * 

పరవుగినాఱ న్ విుిచిత్నై్ * పిని్మ్ కావఱ్ పొరుట్ట ి         ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


