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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

మూనా్ఱమ్ పత్తు 

 

మూనా్ఱమ్ తిరుమొళి. - సీలైక్ కుదమై్బ  

కణ్ణన్ కనా్ఱగళ్ మేయ్త్ుు వరక్ కణ్డు య్సోదై మగిళ్.దల్ 

 

** సీలైక్ కుదమ్బై  ఒరు కాదు ఒరు కాదు * సెన్ని ఱ మేల్ తోన్నపి్ పూ * 

కోలప్ పణైక్ కచ్చు మ్ కూఱై ఉడైయుమ్ * కుళిర్ ముత్తని్ కోడాలముమ్ ** 

కాలిప్ పిని్న  వరుగిన్ ి* కడలవ ణ్ణన్ వేడత్త ివన్దు కాణీర్ * 

ఞాలత్తిప్ పుత్తరినైప్ పెట్రార్ * న్ఙై్క మీర్! నాన్న మట్రారుమ్ ఇల్త ై     ౧ 

 

కన్ని  న్నాా మదిళ్ సూళ్. తరు * పూమ్పొ ళి.ల్ కావిరిత్ త్ని్ రఙై్ మ్ * 

మన్ని య సీర్ మదుసూదనా! కేసవా! * పావియేన్ వాళ్.వుగన్దు ** 

ఉనిై  ఇళఙై్ ని్ద మేయై ై చ్ * చిఱుకాలే ఊట్ట ిఒరుపొ డుత్తని్ * 

ఎన్ని న్ మన్మ్ వలియాళ్ ఒరు పెణ్ ఇల్త ై* ఎన్ కుట్ని్న ముతమి్ తా    ౨ 

 

కాడుగళ్ ఊడు పోయై్క  * కని్దగళ్ మేయిుు మఱియోడి * కారై్క్ ై డల్ పూచ్ 

చూడి వరుగిన్ ిదామోదరా! * కట్రుత్ తూళి కాణ్ ఉని్ద డమైు  ** 

పేడై మయిల్ సాయల్ పినిై  మణాళా! * నీరాట్మి్బత్తి వైత్తని్ * 

ఆడి అముదు సెయ్క అపొ న్దమ్ ఉణ్డలిన్ * ఉని్న డు ఉడన్న ఉణైా న్    ౩ 

 

** కడియార్ పొళి.ల్ అణ్డ వేఙై్ డవా! * కరుమ్ పోరేఱే! * నీ ఉగకుై మ్ 

కుడైయుమ్ సెరుపొు మ్ కుళ.లుమ్ తరువికై క్ * కొళాా దే పోనాయ్క మాలే! ** 

కడియ వెఙై్క న్ ఇడైక్ కన్నని్ పిన్ పోన్ * సిఱుక్ కుట్చి్ సెఙై్ మల 

అడియుమ్ వెదుమ్బై  * ఉన్ కణ్గళ్ సివనాు య్క అసైన్నుా ి య్క * నీ ఎమ్బొ రాన్!    ౪ 

 

పట్రార్ న్డుఙై్  మున్ పాఞ్ు సన్ని యత్త ి* వాయ్క వైత ిపోరేఱే! * 

ఎన్ సిట్రాయర్ సిఙై్ మే! సీతై మణాళా! * సిఱుకుై ట్చి్ సెఙై్ ణ్ మాలే! ** 

సిట్రాడైయుమ్ సిఱుప్ పత్తరిముమ్ * ఇవై కట్టలిిన్ మేల్ వైత్తపి్ పోయ్క * 

కట్రాయర్క్డు నీ కని్దగళ్ మేయిుుక్ * కలన్దుడన్ వనాు య్క పోలుమ్     ౫ 

 

అఞ్చు డర్ ఆళి. ఉన్ కైయగత్తని్దుమ్ * అళ.గా! నీ పొయ్తగ  పుకుై  * 

న్ఞ్చు మ్బళ్. నాగత్తని్నడు పిణ్ఙై్ వుమ్ * నాన్ ఉయిర్ వాళ్. న్నురున్నున్ ** 

ఎన్ సెయయ  ఎనిై  వయిఱు మఱుక్కై నాయ్క? * ఏదుమ్ ఓర్ అచ్ు మ్ ఇల్త ై* 

కఞ్ు న్ మన్త్తికుై  ఉగపొ న్వే సెయాు య్క * కాయామ్ పూ వణ్ణమ్ కొణిాయ్క!    ౬ 

 

పన్నయిుమ్ ఆమ్బయుమ్ మీన్ముమ్ ఆగియ * పాఱై డల్ వణాణ ! ఉన్ మేల్ * 

కన్నని్ ఉరువాగి మేయ్క పులత్త ివన్ు * కళా  అసురర్ తనిై  ** 

సెని్ద పిడిత్తిచ్ చిఱుకైై గళాలే * విళఙై్క య్క ఎఱినాు య్క పోలుమ్ * 

ఎని్దమ్ ఎన్ పిళ్ళా కుై త్ తీమ్బగళ్ సెయావ ర గళ్ * అఙ్ఙన్మ్ ఆవర గళే     ౭ 

 

కేట్ఱిియాదన్ కేటై్ట న్నని్ * కేసవా! కోవలర్ ఇన్నురఱైు  * 

కాట్టయి సోఱుమ్ కఱియుమ్ తయిరుమ్ * కలన్దుడన్ ఉణిాయ్క పోలుమ్ ** 

ఊట్ ిముదలిలేన్ ఉన్నిిై క్ కొణి్డ * ఒరు పోదుమ్ ఎన్కై రిదు * 

వాట్మి్బలాప్ పుగళ్. వాసుదేవా! * ఉనిై  అఞ్చు వన్ ఇని్ద తొుిమ్     ౮ 
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త్తణాణ ర్ వెణ్స ఙ్కై డైయాయ్క! * త్తరునాళ్ త్తరువోణ్మ్ ఇని్నళు. నాళ్ * మున్ 

పణ్ణణర్ మ్పళి.యారైక్ కూవి ముళ్ళ అట్టపి్ * పలైాణి్డ కూఱువిత్తని్ ** 

కణాణ లమ్ సెయయ క్ * కఱియుమ్ కలతదిరిసియుమ్ ఆక్కై  వైత్తని్ * 

కణాణ ! నీ నాళ్ళత్ తొుిక్ కన్నని్ పిన్ పోగేల్ * కోలమ్ సెయుు ఇఙై్క  ఇరు    ౯ 

 

** పుట్రట్రవలుగల్ అసోదై న్లైాయిు ు  * తన్ పుత్తరిన్ గోవిన్ునై * 

కట్రట్టన్మ్ మేయిుు వరక్ కణి్డగన్దు * అవళ్ కఱిొ త ిమాట్రట్మ్ ఎలైామ్ ** 

సెట్రట్మ్ ఇలాదవర్ వాళ్.తరు * త్నొ్ద దువై విుిచితని్ సొల్ * 

కట్రట్టవై పాడ వలైార్ * కడలవ ణ్ణన్ కళ.ల్ ఇణై కాణై్ ర గళే      ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


