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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

ముదల్ పత్తు 

 

ఒన్బ దామ్ తిరుమొళి. - వట్టు న్డువే 

తన్ ముదుగైక్ కట్టుకొ్క ళ్ళు మ్ప డి కణ్ణనై అళై. తుల్ 

 

** వట్టు నడువే వళర్గనిఱ * మాణిక్క  

మొట్టు నునైయిల్ * ముళైక్కక నఱ ముత్త ేపోల్ ** 

సొట్టుచ్ చొట్టునన త్ * తుళిక్క త్ తుళిక్క  * ఎన్ 

కుట్ున్ వనె్దనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * గోవిననె్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్    ౧ 

 

క్కణిక ణి క్ట్టుక్ * క్కఱి క్ట్టు * కైయినిల్ 

క్ఙ్క ణమ్ ఇట్టుక్ * క్ళు. ి లే్ తొడర్ క్ట్టు ** 

తన్ క్ణతే్తలే * సదిరా నడనెు వనెు * 

ఎన్ క్ణణన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * ఎమ్పి రాన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్    ౨ 

 

క్తకే్ క్దితుేక్ * క్కడన ెపెరుఞె్చ ల్వ మ్ * 

ఒతుపే్ పొరునికె్ కొణ్డు * ఉణ్ణణ దు మణ్ణణ ళ్వవ న్ ** 

కొతుేత్ తలైవన్ * కుడి కెడత్ తోనిఱయ * 

అతనే్ వనె్దనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * ఆయర్ళి్ ఏఱు ఎన్ పుఱమ్ పుల్గివాన్    ౩ 

 

నానగెమ్ ఏనియె * నమ్పి  సర్ణ్ ఎనుఱ * 

త్తళ్. న ెదనఞె్ యఱ్కక గి * తర్ణియిల్ ** 

వేనరె్క ళ్ ఉట్క  * విసయన్ మణిత్ ిణ్తరే్ * 

ఊర్న దవన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * ఉమి ర్ కోన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్   ౪ 

 

వెణక ల్ప్ పిరే్మ్ * క్ట్టు విళైయాడి * 

క్ణ్ పల్ సెయె * క్రునళేై.క్ కావిన్ కీళ్. ** 

పణ్ పల్ పాడిప్ * పలా్లణిుసైపి  * పణ్డు 

మణ్ పల్ కొణ్ణు న్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * వామనన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్    ౫ 

 

చిరే్మ్ ఏనితె్ * తని ఒరు మాణియాయ్ * 

ఉతరే్ వేదియిల్ * నినఱ ఒరువనై ** 

క్ిరే్గయర్ కాణక్ * కాణి ముట్రట్టమ్ కొణు * 

పిరేాకార్న్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * పార్ అళనెాన్ ఎన్ పుఱమ్ పుల్గివాన్    ౬ 

 

పొత ేఉర్లైక్ క్విళ్. తు ే* అదన్ మేల్ ఏఱి * 

ిితే ేపాల్గమ్ * తడావినిల్ వెణ్ణణయుమ్ ** 

మెతతే్ ిరువయిఱ్కర్ * విళు.ఙ్కక య * 

అతనే్ వనె్దనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * ఆళి.యాన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్    ౭ 

 

మూతవేై కాణ * ముదు మణఱుక న్ఱఱఱి * 

కూతువేనెాడిక్ * కుళ.ల్లల్ ఇసై పాడి ** 

వాయేత మఱైయోర్ * వణఙ్క  * ఇమైయవర్ 

ఏత ేవనె్దనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * ఎమ్పి రాన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్    ౮ 
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క్ఱి గక్ కావు * క్రుదియ కాదలికుక  * 

ఇపొి ళు.దు ఈవన్ ఎనుఱ * ఇనిరె్న్ కావినిల్ ** 

నిఱి న సెయెు * నిల్లత్ ిగళ్. ముట్రట్తుేళ్ * 

ఉయేతవన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్ * ఉమి ర్ కోన్ ఎనైన ప్ పుఱమ్ పుల్గివాన్   ౯ 

 

** ఆయెి ె  అనాఱ ళి.ప్పి రాన్ * పుఱమ్ పులియి * 

వేయే్ తడనే్తళి సొల్ * విట్టుచితనే్ మగిళ్. నెు ** 

ఈత ేతమ్పళ్. ఇవై * ఈరైనెుమ్ వల్వార్ * 

వాయేత ననమ క్క ళైప్ పెట్రట్ట * మగిళ్.వరే        ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


