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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ముదల్ పత్తు 

 

నానాా మ్ తిరుమొళి. - తన్ ముగత్తు 

చన్దదరనై అళై. తుల్: అముు లిప్ పరువమ్ 

 

** తన్ ముగత్తుచ్ చుట్ట ి* తూఙ్క త్ తూఙ్క త్ తవళ్. దు పోయ్ * 

పొన్ ముగక్ కిణ్కక ణ్క ఆర్్ప ్ ప్ * పుళు.ది అళైగినా్ఱన్ ** 

ఎన్ మగన్ గోవిన్ున్ * కూత్తునై ఇళ మామదీ! * 

నిన్ ముగమ్ కణ్ణుళవాగిల్ * నీ ఇఙ్కక  నోకిక ప్ పో                     ౧ 

 

ఎన్ సిఱుక్ కుట్ని్ * ఎన్క్కక ర్ ఇన్న ముదు ఎమ్ప్ రాన్ * 

తన్ సిఱుక్కక గళాల్ * కాట్టకి్ కాట్ట ిఅళై.కిక నా్ఱన్ ** 

అఞ్చ న్ వణ్ునోడు * ఆడల్ ఆడ ఉఱుదియేల్ * 

మఞ్చచ ల్ మఱైయాదే * మామదీ! మగిళ్. నోుి వా            ౨ 

 

సుట్రుమ్ ఒళి వట్మి్ * సూళ్. దు సోది పర్పన్దుఙ్కక మ్ * 

ఎతునై సెయి్య లుమ్ * ఎన్ మగన్ ముగమ్ నేర్ ఒవాా య్ ** 

వితుగన్ వేఙ్క డ వాణ్న్ * ఉనైన  విళికిక న్ ా* 

క్కతులమ్ నోవామే * అముు లీ! కిదోి వా                        ౩ 

 

చకక ర్పక్ క్కయన్ * తడఙ్క ణ్ణు ల్ మలర్ప విళి. త్తు * 

ఒకక లై మేల్ ఇరుదు * ఉనైన యే సుట్టకి్ కాుిమ్ కాణ్ ** 

తకక దు అఱిదియేల్ * చనిురా! సలమ్ సెయిా దే * 

మకక ళ్ పెఱాద * మలడన్ అల్లయైేల్ వా కణా్ణయ్                      ౪ 

 

అళ.గియ వాయ్యల్ * అముద ఊఱల్ తెళివుఱా * 

మళ.లై ముట్రాద * ఇళఞ్చచ  ా ై ల్ ఉనైన క్ కూవుగినా్ఱన్ ** 

కుళ.గన్ సిరీదర్పన్ * కూవక్ కూవ నీ పోదియేల్ * 

పుళై. ఇలవాగాదే * నిన్ సెవి పుగర్ మామదీ!                      ౫ 

 

తణా్డడు చకక ర్పమ్ * సార్ప ్క మ్ ఏదుమ్ తడక్కక యన్ * 

కణ్ త్తయ్యల్ కొళళ క్ కరుదిక్ * కొాివి కొళినాి్ఱన్ ** 

ఉణ్ ాములైప్ప్ ల్ అఱా కణా్ణయ్ * ఉఱఙ్కక విిల్ * 

విణ్ తనిల్ మనిన య * మామదీ! విరైనోుి వా             ౬ 

 

ప్పలగన్ ఎదా * పరిబవమ్ సెయిే ల్ * పణా్డరు న్ఱళ్ 

ఆలిన్ ఇలై వళర్పన ద * సిఱుకక న్ అవన్ ఇవన్ ** 

మేల్ ఎళ.ప్ ప్పయ్న్న ద * పిిత్తుక్ కొళుళ మ్ వెగుళుమేల్ * 

మాలై మదియాదే * మామదీ! మగిళ్. నోుి వా                     ౭ 

 

సిఱియన్ ఎదా ఎన్ ఇళఞి్చ ఙ్క తెలు * ఇగళే.ల్ కణా్ణయ్ * 

సిఱుమైయ్యన్ వార్తల ుై యై * మావలి ఇడైచ్ చెదా కేళ్ ** 

సిఱుమైప్ పిళై. కొళిళ ల్ * నీయ్న్మ్ ఉన్ తేవైకుక రియై కాణ్ * 

నిఱై మదీ! న్దడుమాల్ * విరైదు ఉనైన క్ కూవుగినా్ఱన్               ౮ 
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తాళి.య్యల్ వెణ్ణుయ్ * తడఙ్కక  ఆర్ప విళు.ఙ్కక య * 

పేళై. వయ్యట్రు ఎమ్ప్ రాన్ కణా్ణయ్ * ఉనైన క్ కూవుగినా్ఱన్ ** 

ఆళి. కొణా్ణ ఉనైన  ఎఱియ్న్మ్ * ఐయ్న్ఱవిల్ల ైకాణ్ * 

వాళ. ఉఱుదియేల్ * మామదీ! మగిళ్. నోుి వా                      ౯ 

 

** మైత్ తడఙ్క ణ్కు * అసోదై తన్ మగదకుక  * ఇవై 

ఒతున్ సొలి ై* ఉరైతు మాట్రట్మ్ ** ఒళి పుతూు ర్ 

వితుగన్ విుిచితున్ * విరితు తమ్పళ్. ఇవై * 

ఎతునైయ్న్మ్ సొల ైవలవైరుక క  * ఇడర్ ఇల్లయైే                      ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


