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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ముదల్ పత్తు 

 

మూనా్ఱమ్ తిరుమొళి. - మాణిక్క మ్ క్ట్ట ి

క్ణ్ణనైత్ తొట్టిలిల్ ఇటి్టత్ తాలాటి్టదల్: తాలప్ పరువమ్ 

 

** మాణిక్క మ్ క్ట్ట ి* వయిరమ్ ఇడై క్ట్ట ి* 

ఆణిపొ్ప న్నా ల్ సెయ్ద  * వణ్ణచ్ చిఱుత్ తొట్టలి్ ** 

పేణి ఉనక్కక ప్ * పిరమన్ విడు తన్నద న్ * 

మాణిక్కక ఱళనే! తాలేలో * వైయ్మ్ అళన్నద నే! తాలేలో            ౧ 

 

ఉడైయార్ క్నమణియోడు * ఒణా్మ దళమొ్ప  * 

ఇడై విరవిక్ కోతత * ఎళి.ల్ తెళ్.గినోడు ** 

విడై ఏఱు కాపాలి * ఈసన్ విడు తన్నద న్ * 

ఉడైయాయ్! అళే.ల్ అళే.ల్ తాలేలో * ఉలగమ్ అళన్నద నే! తాలేలో        ౨ 

 

ఎనతమ్ పిరాన్నర్ * ఎళి.ల్ తిరుమారవ రుక క  * 

సనదమ్ అళ.గియ్ * తామరైత్ తాళరుక క  ** 

ఇన్దదరన్ తానుమ్ * ఎళి.లుడైక్ కిణిక ణి * 

తనుదవన్నయ్ న్దనా్నన్ తాలేలో * తామరైక్ క్ణ్ణనే! తాలేలో       ౩ 

 

సఙ్కక న్ వలమొ్ప రియుమ్ * సేవడిక్ కిణిక ణియుమ్ * 

అఙ్కక చ్ చరివళైయుమ్ * న్నణుమ్ అరైత్ తొడరుమ్ ** 

అఙ్క ణ్ విసుమి్బ ల్ * అమరర గళ్ పోతతన్నద ర్ * 

సెఙ్క ణ్ క్రుమ్పగిలే! తాలేలో * దేవకి సిఙ్క మే! తాలేలో       ౪ 

 

ఎళి.లార్ తిరుమారిి ఱుక  * ఏఱుక మ్ ఇవై ఎనాు * 

అళ.గియ్ ఐమొ డైయుమ్ * ఆరమ్పమ్ కొణుు ** 

వళు.విల్ కొడైయాన్ * వయిచిి రవణ్న్ * 

తొళు.దువన్నయ్ న్దనా్నన్ తాలేలో * తూమణి వణ్ణనే! తాలేలో      ౫ 

 

ఓదక్ క్డలిల్ * ఒళి మ్పతితన్ ఆరమ్పమ్ * 

సాదిప్ పవళమ్పమ్ * సనదచ్ చరివళైయుమ్ ** 

మా తక్క వెనాు * వరుణ్న్ విడు తన్నద న్ * 

సోదిచ్ చుడర్ మ్పడియాయ్! తాలేలో * సునదరత్ తోళనే! తాలేలో     ౬ 

 

కాన్నర్ నఱునుతళా.య్ * కై సెయ్ద  క్ణిణయుమ్ * 

వాన్నర్ సెళు.ఞి్చ లైక్ * క్ఱొ గతితన్ వాసిగైయుమ్ ** 

తేన్నర్ మలర్ మేల్ * తిరుమఙ్కక  పోతతన్నద ళ్ * 

కోనే! అళే.ల్ అళే.ల్ తాలేలో * క్కడన్దదక్ కిడన్నద నే! తాలేలో       ౭ 

 

క్చి్చ డు ప్పఱుు రిగై * కామి్ప  క్న వళై * 

ఉచిి  మణిచ్ చుట్ట ి* ఒణ్మత ళ్ న్దరైప్ ప్పఱొ్ప  ** 

అచిు దనుక్కక  ఎనాు * అవన్దయాళ్ పోతతన్నద ళ్ * 

నచిు  మ్పలై ఉణ్ము య్! తాలేలో * న్నరాయ్ణ్మ! అళే.ల్ తాలేలో      ౮ 

 

  



m¸v¹±ÀÀ±µ l¼¶¢ï¶pñs¶mè´¢À  §ñ:  Èp±¼±ÀµÃy³.¢¸±³ i±µÀÈ¢ÀÀz. 

§ñ¶¢ÀhÉ ± ¶̧¢Ã¶mÀY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: 

Dy³.¢¸±³ IÈ¢Àê±µÀ¶¢Ãm¸±³ a±ÀµÀ±³ i±µÀ¶¢fºSµyÉ ¶¥±µg´¢À 

http://acharya.org 

మెయ్ తిమ్బరు న్ననప్ * ప్పడియోడు మఞి్ ళుమ్ * 

సెయ్య  తడఙ్క ణుణక్కక  * అఞి్ నమ్పమ్ సినుదరమ్పమ్ ** 

వెయ్య  క్లైప్ పాగి * కొణుువళాయ్ న్దనా్నళ్ * 

అయాయ ! అళే.ల్ అళే.ల్ తాలేలో * అరఙ్క తతణైయానే! తాలేలో     ౯ 

 

** వఞి్ నైయాల్ వనద * పేయిి ి  మ్పలై ఉణ్ు * 

అఞి్ న వణ్ణనై * ఆయిి ి  తాలాట్టయి్ ** 

సెఞి్చ ల్ మఱైయ్వర్ * సేర్ పుదువైప్ పట్ని్ సొల్ * 

ఎఞ్చి మై వలలవరుక క  * ఇల్దల ఇడర్ తానే                       ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


