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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

మూనా్ఱమ్ పత్తు 

 

న్ఱనా్ఱ మ్ తిరుమొళి. - తళై.గళుమ్ 

కాలిప్ పినే్న  వరుమ్ కణ్ణనైక్ కణ్డు ఇడైకా నే్న య్ర్ కాముఱుదల్ 

 

** తళై.గళుమ్ తొఙ్క లుమ్ తదుమ్బి  ఎఙ్కక మ్ * 

 తణ్ణుమై ఎక్క మ్ మతతళి తాళ్. పీలి * 

కుళ. గళుళుమ్ గీతముమాగి ఎఙ్కక మ్ * 

 గోవిన్దన్ వరుగిన్ఱ కూట్టమ్ క్ణ్ణు ** 

మళై. కొలో వరుగిన్ఱదెన్ఱఱ సొలి ి* 

 మఙ్కక మార్ సాగగ వాసల్ పట్రి * 

న్ఱళై.వన్ర్ నిఱ్ప న్రాగి ఎఙ్కక మ్ * 

 ఉళళ మ్ విట్టట ఊణ్ మఱ్న్ఱద ఒళి. న్దన్ే       ౧ 

 

వలి ిన్ఱణ్ ఇదళ.న్న  ఆడై కొణ్ణు * 

 వసై అఱ్త్ తిరువరై విరిత్తతడుత్తత * 

పలి ిన్ఱణ్ పట్రాగ ఉడైవాళ్ సాతితప్ * 

 పణైక్క చ్చు  ఉనిదప్ పగ తళై. న్డువే * 

ముల్ల ిన్ల్ న్ఱుమగర్ వేఙ్కక  మగర్ 

 అణిన్ఱద * పలి్లయర్ కుళా. న్డువే * 

ఎలియిమ్ పోదాగప్ పిళైళ  వరుమ్ * 

 ఎదిర్ నిన్ఱఙ్కక  ఇన్వళై ఇళ.వేనిి నే        ౨ 

 

సురికైయుమ్ తెఱివిలుిమ్ సెణ్ణుకోలుమ్ * 

 మేల్లడైయుమ్ తోళ.న్మి ర్ కొణ్డుడ * 

ఒరు కైయాల్ ఒరువన్ తన్ తోళై ఊనిఱ * 

 ఆనిరై ఇన్మ్ మీళక్ కుఱితత సఙ్క మ్ ** 

వరుగైయిల్ వాడియ పిళైళ  క్ణ్ున్ * 

 మఞ్ు ళుమ్ మేనియుమ్ వడివుమ్ క్ణ్డు ళ్ * 

అరుగే నిన్మఱ ళ్ ఎన్ పెణ్ నోక్కక క్ క్ణ్డు ళ్ * 

 అదు క్ణ్ణు ఇవ్వూ ర్ ఒన్ఱఱ పుణ్రిక క న్ఱదే       ౩ 

 

కున్ఱఱడు త్తత ఆనిరై కాతత పిరాన్ * 

 కోవగన్మయ్కక  కుళ.ల్ ఊదియూది * 

క్న్ఱఱగళ్ మేయుతుత్ తన్ తోళ.రోడు * 

 క్గన్ఱదడన్ వరువానైత్ తెరువిల్ క్ణ్ణు ** 

ఎన్ఱఱమ్ ఇవనై ఒప్పప రై న్ఙ్కక య్క * 

 క్ణ్ుఱియేన్ ఏడి! వన్ఱద కాణ్డయ్క * 

ఒన్ఱఱమ్ నిలి్ల వళై క్ళ. న్ఱఱ * 

 త్తగిల్ ఏనిదళ ములైయుమ్ ఎన్ వసమ్ అగవిే      ౪ 
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సుట్రి నిన్ఱఱ ఆయర్ తళై.గళ్ ఇడచ్ * 

 చ్చరుళ్ పఙ్కక  నేతితరతాత ల్ అణిన్ఱద * 

పట్రి నిన్ఱఱ ఆయర్ క్డైతతలైయే * 

 ప్పడవుమ్ ఆడక్ క్ణ్డున్ ** అనిఱప్ పిన్ 

మట్రొరువరుక క  ఎనైన ప్ పేసల్ ఒట్టటన్ * 

 మాలిరుఞ్చు లై ఎమ్ మాయఱ్క లి్లల్ * 

కొట్రట్వన్ఱకుక  ఇవళామ్ ఎన్ఱఱణిుక్ * 

 కొడుమ్బఙ్ళ్ కొడీరాగిల్ కోళ.మి మే       ౫ 

 

సిన్ఱదరమ్ ఇగఙ్క త్ తన్ తిరున్ఱట్రి మేల్ * 

 తిరుతితయ కోఱ్మిు మ్ తిరుకుక ళ.లుమ్ * 

అన్దరమ్ ముళ.వత్ తణ్తళై.క్ కావిన్ కీళ్. * 

 వరుమ్ ఆయరోడు ఉడన్ వళై కోల్ వీస ** 

అన్దమ్ ఒనిఱలి్లద ఆయపిప ళైళ  * 

 అఱిన్దఱిన్ఱద ఇవీూ ది పోదుమ్ ఆగిల్ * 

పన్ఱద కొణ్డు న్ ఎన్ఱఱ వళైత్తత వైత్తతప్ * 

 పవళ వాయ్క ముఱువలుమ్ కాణి్డ మ్ తోళీ.!      ౬ 

 

సాగప్ పల్ నిరైప్ పినేన  తళై.క్ కావిన్ కీళ్. * 

 తన్ తిరుమేని నిన్ఱఱళి తిగళ. * 

నీగ న్ల్ న్ఱుఙ్కక ఞ్చు  నేతితరతాత ల్ అణిన్ఱద * 

 పలి్లయర్ కుళా.మ్ న్డువే ** 

కోగచ్ చెన్మత మరైక్ క్ణ్ మ్బళిరక్ * 

 కుళ.లూది ఇసై ప్పడిక్ కునిత్తత * ఆయరో 

డాలిత్తత వరుగిన్ఱ ఆయపిప ళైళ  * 

 అళ.గు క్ణ్ణు ఎన్ మగళ్ అయరిక క న్ఱదే       ౭ 

 

సిన్ఱదరప్ పొడిక్ కొణ్ణు సెనిన  అపిప త్ * 

 తిరున్మమమ్ ఇట్టట అఙ్కక ర్ ఇలైయన్తన్మన ల్ * 

అన్దరమ్ ఇనిఱత్ తన్ న్ఱఱి పఙ్కక యై * 

 అళ.గియ నేతితరతాత ల్ అణిన్ఱద ** 

ఇనిదరన్ పోల్ వరుమ్ ఆయపిప ళైళ  * 

 ఎదిర్ నిన్ఱఱ అఙ్కక  ఇన్వళై ఇళ.వేల్ ఎన్న  * 

సనిదయిల్ నిన్ఱఱ క్ణ్డుర్ * న్ఙ్కక  తన్ 

 త్తగిలొడు సరివళై క్ళ. లిళున్ఱదే        ౮ 

 

వగఙ్కక దిన్ మేలోత నిఱప్ పూవణిన్ఱద * 

 మలిగిై వన్మాలై మౌవల్ మాలై * 

సిలిఙ్కక రతాత ల్ కుళ.ల్ తాళ. విట్టటత్ * 

 తీఙ్కక ళ.ల్ వాయి డుత్తత ఊదియూది ** 

అగఙ్కక రతాత ల్ వరుమ్ ఆయపిప ళైళ  * 

 అళ.గు క్ణ్డున్ మగళ్ ఆసైపప ట్టట * 

విగఙ్కక  నిలి్లదు ఎదిర్ నిన్ఱఱ క్ణ్డుర్ * 

 వెళూ ళై క్ళ. న్ఱఱ మెయి్మ్ ి లిగిన్ఱదే        ౯ 
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** విణిున్ మీదు అమరర ళుళ్ విరుమ్బి త్ తొళ. * 

 మ్బఱైత్తత ఆయరాప డియిల్ వీదియూడే * 

క్ణ్ున్ కాలిప్ పినేన  ఎళు. న్దరుళక్ క్ణ్ణు * 

 ఇళవాయ్కక  క్నిన మార్ కాముట్రట్  

వణ్ుమ్ ** వణ్ుమర్ పొళి.ల్ పుదువైయర్ కోన్ * 

 విట్టటచితతన్ సొన్న  మాలై పత్తతమ్ * 

పణిుని్ మ్ వరప్ ప్పడుమ్ పతతర్ ఉళాళ ర్ * 

 పరమాన్ వైకున్దమ్ న్ణ్ణువే        ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణ్మ్ 

 

 


