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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ఐన్దద మ్ పత్తు 

 

న్దలామ్ తిరుమొళి. - సెని్న యోఙ్కు  

ఎమె్ప రుమాన్ తమదు తిరువుళ్ళ తిుల్ పుగున్దమైయాల్  

ఆళ్.వార్ తామ్ పెట్ర న్నై్మ గళైక్ కూఱి ఉగతుల్ 

 

** సెన్ని యోఙ్కు  * తణ్తరిువేఙ్ు డమ్ ఉడైయాయ్! * ఉలగు 

తని్న  వాళ. న్నన్ఱ న్మ్బీ ! * దామోదరా! సదిరా! ** 

ఎని్న యుమ్ ఎన్ ఉడైమైయైయుమ్ * ఉన్ చక్ు రప్ పొఱి ఒట్రిక్ కొణ్డు * 

న్నన్ అరుళే పురిన్నరిుని్దన్ * ఇన్న ఎన్ తిరుక్కు ఱిపే్ప ?             ౧ 

 

పఱవై ఏఱు పరమే్ప రుడా! * నీ ఎని్న క్ కైకొు ణ్ు పిన్ * 

పిఱవి ఎని్న మ్ క్డలుమ్ వట్రిప్ * పెరుమ్ పదమ్ ఆగిన్ఱదాల్ ** 

ఇఱవు సెయుు మ్ పావక్కు డు * తీకొు ళీఇ వేగిన్ఱదాల్ * 

అఱివై ఎని్న మ్ అమ్పద ఆఱు * తలైపే ట్రి వాయ్క్ు ు ణ్ుదే          ౨ 

 

ఎమ్మ నా! ఎన్ క్కల దెయ్వ మే! * ఎని్న డై నాయ్గన్ద! * 

న్నని్న ళేనాయే్  పెట్రర న్న్నమ  * ఇవువ లగిన్నల్ ఆర్ పెఱువార్? ** 

న్మ్మ న్ పోలే వీళ్.తమి్పక్కు మ్ * నాిలి్ ఉళళ  పావమ్ ఎలా్లమ్ * 

సుమ్మమ నాదే కైవిటి్టడిత్ * తూఱుగళ్ పాయి్ దన్వే                ౩ 

 

క్డల్ క్డైన్మి్పదమ్ కొణ్డు * క్లసత్త ిన్నఱైతి్తప్ పోల్ * 

ఉడల్ ఉరుగి వాయ్ తిఱని్న * మ్డుతి్తని్న  న్నఱైత్తిక్ కొణ్డున్ ** 

కొడుమై సెయుు మ్ కూట్రరమ్పమ్ * ఎన్ కోల్ ఆడి క్కఱుగప్ పెఱా * 

తడవరైత్ తోళ్ చక్ు రపాణీ! * సార ్ు విఱ్ సేవగన్ద!            ౪ 

 

పొని్న క్ కొణ్డు ఉరైక్ల్ మ్బదే * న్నఱమ్ ఎళ. ఉరైతి్తఱ్ పోల్ * 

ఉని్న క్ కొణ్డు ఎన్ నావగమ్ పాల్ * మాట్రిన్నఱ ఉరైత్తకి్ కొణ్డున్ ** 

ఉని్న క్ కొణ్డు ఎని్న ళ్ వైత్తని్ * ఎని్న యుమ్ ఉన్ని ల్ ఇట్టని్ * 

ఎన్ అపాే ! ఎన్ ఇరుడీకేసా! * ఎన్ ఉయిర్ు  క్కవలన్ద!                 ౫ 

 

ఉని్న డైయ్ విక్కు రమ్మ్ * ఒన్ఱఱళి.యామ్ల్ ఎలా్లమ్ * 

ఎని్న డైయ్ నెఞ్చ గమ్ పాల్ * సువర్ వళి. ఎళు.దిక్ కొణ్డున్ ** 

మ్ని్ డఙ్ు  మ్ళు. వలఙ్కు క్ కొణ్ు * ఇరామ్ న్మ్బీ ! * 

ఎన్ని డై వనిెమ్మే రుమాన్! * ఇన్న ఎఙ్కు ప్ పోగిన్ఱదే?                ౬ 

 

** పరుపే దత్తిక్ క్య్ల్ పొఱిత ి* పాణ్తుయ్ర్ క్కలపది పోల్ * 

తిరుపొే లిన్ ిసేవడి * ఎన్ సెన్ని యిన్ మేల్ పొఱితి్తయ్ ** 

మ్రుపొే సితి్తయ్! మ్లడారిాాయ్! * ఎనెఱన్నఱన్ వాసగమే * 

ఉరుపొే లిన్ ినావిన్దన్న * ఉన్క్కు  ఉరితి్తక్కు న్నయే              ౭ 

 

అన్న్ని్ పాలుమ్ క్రుడన్ పాలుమ్ * ఐదు న్ఱయిాగ వైత్తి * ఎన్ 

మ్న్న్ని్నళేళ  వని్న వైగి * వాళ.చ్ చెయిాయ్ ఎమ్పే రాన్! ** 

న్నన్నని్న ఎని్న ళేళ  న్నన్నఱ నెక్కు క్ * క్ణ్గళ్ అసుమ్పే ళు.గ * 

న్నన్నన్నరిుని్ద సిరమ్మ్ తీర్న్ి దన్ * న్దమ్ప నెడియ్వన్ద!             ౮ 
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పన్నక్ు డలిల్ పళిళ కోళైప్ * పళ.గ విటి్టడి వని్న * ఎన్ 

మ్న్క్ు డలిల్ వాళ. వల ా* మాయ్ మ్ణాళ న్మ్బీ ! ** 

తన్నక్ క్డలే తన్నచ్ చుడర్న్ * తన్న ఉలగే ఎనెఱన్నఱ * 

ఉన్క్కు డమాయ్ ఇరుక్ు  * ఎని్న  ఉన్క్కు  ఉరితి్తక్కు న్నయే         ౯ 

 

** తడవరై వాయ్ మ్పళిరిు ద మ్పని్న మ్ * తవళ నెడుఙ్కు డిప్ పోల్ * 

సుడర్ ఒళియాయ్ నెఞ్చచ న్ ఉళేళ  * తోన్నఱమ్ ఎన్ సోది న్మ్బీ ! ** 

వడతడమ్పమ్ వైక్కన్మి్పమ్ * మ్దిళ్ త్తవరాపదియుమ్ * 

ఇడవగైగళ్ ఇగళ్.న్నటిి్ట * ఎనాే ల్ ఇడవగై కొణ్ున్నయే        ౧౦ 

 

** వేయ్ర్ తఙ్ు ళ్ క్కలత్తదిిత ి* విటి్టచితని్ మ్న్త్త ి* 

కోయిల్ కొణ్ు కోవలన్నక్ * కొళు.ఙ్కు ళిర్ మ్పగిలవ ణ్ణన్న ** 

ఆయ్ర్ ఏట్రై అమ్రర్ కోవై * అన్ణి్ర్ తమ్ అమ్పదతిని్న * 

సాయై పోలప్ పాడ వలా్లర్ త్తమ్పమ్ * అణ్డక్ు ర గళే                ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


