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పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

మూనా్ఱమ్ పత్తు 

 

ఇరణా్డమ్ తిరుమొళి. - అఞ్చ న వణ్ణనై 

య్సోదైప్ పిరాట్టి కణ్ణనైక్ కన్ఱనా్ పిన్ పోకి్క నదై ఎణ్ణణ అనుతపితుల్ 

 

** అఞ్చ న వణ్ణనై * ఆయర్ కోలక్ కొళు. ి ననై * 

మఞ్చ నమ్ ఆట్ట ి* మనైగళ్ తోఱుమ్ తిరియామే ** 

కఞ్చ నైక్ కాయ్ ద * కళ.లడి నోవక్ కిని్ పిన్ * 

ఎన్ సెయప్ పిళై్ళ యైప్ పోక్కి నేన్? * ఎల్ల ేపావమే!       ౧ 

 

పట్రు మఞ్చ ళ్ పూసిప్ * పావైమారొడు పాడియిల్ * 

సిట్రట్టల్ సిదైత్తు ఎఙ్కి మ్ * తీమై సెయ్దన తిరియామే ** 

కట్రుత్ తూళియ్దడై * వేడర్ కాిడైక్ కిని్ పిన్ * 

ఎట్రుక్కి  ఎన్ పిళై్ళ యైప్ పోక్కి నేన్? * ఎల్ల ేపావమే!      ౨ 

 

ననమ ణి మేగలై * నఙి్క మారొడు నాళ్తు ఱుమ్ * 

పొన్ మణి మేి * పుళు.ది ఆడిత్ తిరియామే ** 

కనమ ణి ినదిిర్ * కానదర్ ఇడైక్ కిని్ పిన్ * 

ఎన్ మణివణ్ణనైప్ పోక్కి నేన్ * ఎల్ల ేపావమే!       ౩ 

 

వణ్ణక్ కరుఙ్కి ళ.ల్ * మాదర్ వన్దన అలర్ తూట్రట్టడ * 

పణిణప్ పల సెయ్దన * ఇపాా డి ఎఙ్కి మ్ తిరియామే ** 

కణ్ణణక్కి ియానైక్ * కానదర్ ఇడైక్ కిని్ పిన్ * 

ఎణ్ణఱ్ి రియానైప్ పోక్కి నేన్ * ఎల్ల ేపావమే!       ౪ 

 

అవవ వ్వవ డమ్ పుక్కి  * అవ్వవ యర్ పెణిరిిు ి  అణ్ణకి నాయ్ * 

కొవైవ క్ కివ్వయ్ కొడుత్తుక్ * కూళ్ళ.మై సెయాా మే ** 

ఎవవ మ్ సిలైయ్దడై * వేడర్ కాిడైక్ కిని్ పిన్ * 

దెయవ త్ తలైవనైప్ పోక్కి నేన్ * ఎల్ల ేపావమే!        ౫ 

 

మిడఱు మెళు. మెళు. తోుడ * వెణ్ణణయ్ వ్వళు.ఙ్కి ప్ పోయ్ * 

పడిఱు పల సెయ్దన * ఇపాా డి ఎఙ్కి మ్ తిరియామే ** 

కడిఱు పల తిరి * కానదర్ ఇడైక్ కిని్ పిన్ * 

ఇడఱ్ ఎన్ పిళై్ళ యైప్ పోక్కి నేన్ * ఎల్ల ేపావమే!       ౬ 

 

వళైి  న్దడఙ్కి డై * మాదర్ వన్దన అలర్ తూట్రట్టడ * 

త్తళైి  వ్వళ్ళయాడిత్ * తోళ.రోడు తిరియామే ** 

కళైి  ఉణ్ఙ్కి  * వెఙి్క నదర్ ఇడైక్ కిని్ పిన్ * 

పుళైి న్ తలైవనైప్ పోక్కి నేన్ * ఎల్ల ేపావమే!       ౭ 

 

పి్ రు తిఙి్ ళ్ * వయిట్రట్టల్ కొణ్ ిఅపాా ఙి్క నాల్ * 

ఎి్ ళమ్ కొఙి్క  * అముదమ్ ఊట్ట ిఎడుత్తు యాన్ ** 

పొన్ డి నోవప్ * పులరియే కాిల్ కిని్ పిన్ * 

ఎి్ ళమ్ సిఙి్ త్తుప్ పోక్కి నేన్ * ఎల్ల ేపావమే!       ౮ 
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క్కడైయ్దమ్ సెరుపాు మ్ కొడాదే * దామోదరనై నాన్ * 

ఉడైయ్దమ్ కడియన * ఊని్ద వెమా రఱ్ి ళ్ ఉడై ** 

కడియ వెఙి్క న్ ఇడైక్ * కాలడి నోవక్ కిని్ పిన్ * 

కొడియేన్ ఎన్ పిళై్ళ యైప్ పోక్కి నేన్ * ఎల్ల ేపావమే!       ౯ 

 

** ఎని్దమ్ ఎనక్కి ియానై * ఎన్ మణివణ్ణనై * 

కిని్ పిన్ పోక్కి నేన్ ఎని్ద * అసోదై కళ.ఱియ ** 

పొిుగళ్. మాడప్ * పుదువైయర్ కోన్ పట్ని్ సొల్ * 

ఇనుమిళ్. మాలైగళ్ వలవేరిు ి  * ఇడర్ ఇల్తయేే       ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


