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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ముదల్ పత్తు 

 

ఆఱామ్ తిరుమొళి. - మాణిక్క క్ కిణిక ణి 

కైకొట్టి విళైయాడుదల్ : చపా్ప ణిప్ పరువమ్ 

 

** మాణిక్క క్ కిణిక ణి ఆర్ప్ ్  * మరుఙ్కక న్ మేల్ * 

ఆణిప్ పొన్నా ల్ సెయ్ద  * ఆయ్ పొనా్న డై మణి ** 

పేణిప్ పవళ వాయ్ * ముత్తలిఙ్క  * పణ్డు 

కాణి కొణ్ు కైగళాల్ చప్ప్ ణి * క్రుఙ్కక ళ.ల్ కుట్టనే! చప్ప్ ణి      ౧ 

 

పొనా్ రై న్నణొడు * మాణిక్క క్ కిణిక ణి * 

తనా్ రై ఆడత్ * తనిచ్ చుట్టట తాళ్.న్నద డ ** 

ఎనా్ రై మేల్ నినిళిి.న్నద * ఉఙ్క ళ్ ఆయ్ర్ తమ్ * 

మనా్ రై మేల్ కొట్టటయ్ చప్ప్ ణి * మాయ్వనే! కొట్టటయ్ చప్ప్ ణి      ౨ 

 

పన్మ ణి ముత్తని్ * పవళమ్ పదితనాి్  * 

ఎన్ మణివణ్ణన్! * ఇలఙ్కక  పొట్రోట్టటన్ మేల్ ** 

నిన్ మణి వాయ్ ముత్తలిఙ్క  * నిన్ అమ్మమ  తన్ * 

అమమ ణి మేల్ కొ ట్టటయ్ చప్ప్ ణి * ఆళి.య్ కై య్నే! చప్్ప ణి        ౩ 

 

తూనిలా ముట్రట్త్త ి* పోన్నద విళైయాడ * 

వానిలా అముు లీ! * చనిదరా! వావెని్న ** 

నీ నిలా నిన్ పుగళా. నిన్ ి* ఆయ్ర్ తమ్ * 

కో నిలావక్ కొట్టటయ్ చప్ప్ ణి * కుడన్దదక్ కిడన్నద నే! చప్్ప ణి         ౪ 

 

పుట్టటయిల్ సేఱుమ్ * పుళు.దియుమ్ కొ ణ్డు వన్నద * 

అట్టట అముకిక  * అగమ్ పుక్క ఱియామే ** 

చట్టటత్ తయిరుమ్ * తడావినిల్ వెణ్ణణయుమ్ ఉణ్ * 

పట్టటక్ క్నే!ి కొట్టటయ్ చప్ప్ ణి * పఱ్్ న్నబా! కొట్టటయ్ చప్ప్ ణి         ౫ 

 

తారిత్తి నూట్రువర్ * తన్దద సొల్ కొళాా దు * 

పోర్ ఉయిుు వన్నద * పుగున్దవర్ మణ్ణణ ళ ** 

ప్పరిత ిమనా్ ర్ పడప్ * పఞ్చ వరుక క  * అని్న 

త్తర్ ఉయి్ు కైగళాల్ చప్ప్ ణి * దేవకి సిఙ్క మే! చప్ప్ ణి         ౬ 

 

పర్పనిదుట నిన్ ి* పడు క్డల్ తనా్న  * 

ఇర్పనిదట్ట కై మేల్ * ఎఱి త్తరై మోద * 

క్ర్పనిదుట నిన్ ి* క్డలైక్ క్లఙ్క  * 

చర్పని్తట్ట కైగళాల్ చప్ప్ ణి * సార్ప ్క  విల్ కైయ్నే! చప్్ప ణి         ౭ 

 

కుర్పకిక న్తిాలే * కురై క్డల్ తనా్న  * 

న్రుకిక  అణై క్ట్టట * నీళ్ నీర్ ఇల కై  ** 

అర్పక్క ర్ అవియ్ * అడు క్ణైయాలే * 

న్రుకిక య్ కైగళాల్ చప్ప్ ణి * నేమి అ కై య్నే! చప్ప్ ణి             ౮ 
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అళనిదట్ట తూణై * అవన్ తట్ట * ఆఙ్కక  

వళరిా ి ుట * వాళ్ ఉర్చర్చ  సిఙ్  ఉరువాయ్ ** 

ఉళని్తుట ఇర్పణియ్న్ * ఒణ్ మార్పవ గలమ్ * 

పిళనిదట్ట కైగళాల్ చప్ప్ ణి * పేయ్ ములై ఉణ్ణు నే! చప్ప్ ణి        ౯ 

 

అడైనిదుట అమర్పర్ప  ళ్ * ఆళ్.క్డల్ తనా్న  * 

మిడైనిదుట మన్దర్పమ్ * మతిాగ న్నట్టట ** 

వడమ్ సుట్రట్ట * వాసుర్చ వన్క యిఱాగ * 

క్డై నిదట్ట కైగళాల్ చప్ప్ ణి * కారుమ ర్చల్ వణ్ణనే! చప్ప్ ణి         ౧౦ 

 

** ఆట్కక ళా త్ తోనియి్ * ఆయ్ర్ తమ్ కోవిన్న * 

న్నట్క మళ్. పూమ్ప్ ళి.ల్ * విల్లపిుతిూర్్  పట్టన్ ** 

వేట్కక యాల్ సొనా్  * చప్ప్ ణి ఈరైన్నదమ్ * 

వేట్కక యిన్నల్ సొల్లివార్ * విన్న పోమే                        ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


