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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

మూనా్ఱమ్ పత్తు 

 

ఏళా.మ్ తిరుమొళి. - ఐయ్పుళు.ది 

తిరుమాలినిడత్తు ఈడుపట్ట తలైమగళ్ ఇళమై కణ్డు నట్రాయ్ ఇరఙ్కు మ్ పాసురమ్ 

 

** ఐయ పుళు.ది ఉడమ్బ ళైన్దు * ఇవళ్ పేచ్చు మ్ అలన్ులైయాయ్ * 

సెయయ  నూలిన్ సిట్రాడై * సెప్ప న్ ఉడుక్క వుమ్ వలలళ్ అలలళ్ ** 

కైయినిల్ సిఱు తూదైయోడు * ఇవళ్ ముట్రిల్ పిరిన్దుమ్ ఇలళ్ * 

పైయరవణైప్ ప్ళి్ళ యానొడు * కై వైత్తు ఇవళ్ వరుమే      ౧ 

 

వాయిల్ ప్ల్లలమ్ ఎళు. నిుల * మ్యిరుమ్ ముడి కూడిట్రిల * 

సాయిి లాద కుఱున్ులైచ్ * చిల పిళిై గళోడు ఇణఙ్కక  ** 

తీయిణకుక  ఇణఙ్కక డి వన్దు * ఇవళ్ తన్ అన్న  సెమై్మ  సొలిల * 

మాయన్ మామ్ణివణణన్ మేల్ * ఇవళ్ మాల్లఱుగినా్ఱళే      ౨ 

 

పొఙ్కక  వెణై ణల్ కొణ్డు * సిట్రిల్లమ్ ముట్రరత్తు ఇళై.క్క ల్లఱిల్ * 

సఙ్కక  చక్క రమ్ తణ్డు వాళ్ * విల్లలమ్ అలలదు ఇళై.క్క ల్లఱాళ్ ** 

కొఙ్కక  ఇన్న మ్ కువిన్దుళు. నిుల* గోవిన్ునోడు ఇవళై * 

సఙ్కక యాగి ఎన్దన ళ్ి మ్ * న్ఱళ్తు ఱుమ్ తట్టుళుప్పప గిన్దాే      ౩ 

 

ఏళై. పేదై ఓర్ ప్పలగన్ వన్దు * ఎన్ పెణై గళై ఎళ్ళ ి* 

తోళ్ళ.మార్ ప్లర్ కొణ్డు పోయ్ు  * చెయు  సూళ్.చిు యై యారుక క రైక్కక న్? * 

ఆళ్ళ.యాన్ ఎన్దన మ్ ఆళ్. మోళై.యిల్ * ప్పయిు ు  అగప్ప డుత్తు * 

మూళై. ఉప్ప ఱియాదదు ఎన్దన మ్ * మూదురైయుమ్ ఇలళే     ౪ 

 

న్ఱడుమ్ ఊరుమ్ అఱియవే పోయ్ * న్లల త్తళా.య్ అలఙ్క ల్ 

సూడి * న్ఱరణన్ పోమ్ ఇడమ్ ఎలాల మ్ * సోదిత్తు ఉళ్ళ. తరుగినా్ఱళ్ ** 

క్కడు వేణ్డుగినా్ఱర్ ప్లర్ ఉళ్ర్ * క్కసవనోడు ఇవళై * 

ప్పడు కావల్ ఇడుమిన్ ఎన్దనాా్ద * ప్పర్ తడుమాఱిన్దే      ౫ 

 

ప్రుమ్ క్ిుప్ పొట్రోడు పెయుు * ఇవళ్ ప్పడగముమ్ సిలముబ మ్ * 

ఇరుమాగ వళ్ర్త్ ుె డుత్తున్దకుక  * ఎనోన డు ఇరుక్క ల్లఱాళ్ ** 

పొరుప్ పోయ్ప  పుఱప్ప ట్టు నినా్ద * ఇవళ్ పూవైప్ పూవణ్ణణ  ఎన్దన మ్ * 

వరువార్ కుళ్.ల్ మ్ఙ్కక మీర్! * ఇవళ్ మాల్లఱుగినా్ఱళే      ౬ 

 

పేసవుమ్ తరియాద పెణైై యిన్ * పేదైయేన్ పేదై ఇవళ్ * 

కూసమ్ ఇని ానినా్ఱరళి్ తమ్ ఎదిర్ * కోల్ క్ళ్ళ. న్ఱు న్ మూళై.యాయ్ ** 

క్కసవా ఎనా్దమ్ క్కడిలీ ఎనా్దమ్ * కిఞ్చు గ వాయ్ మొళ్ళ.యాళ్ * 

వాసవార్ కుళ్.ల్ మ్ఙ్కక మీర్! * ఇవళ్ మాల్లఱుగినా్ఱళే      ౭ 

 

కాఱై పూణ్డమ్ క్ణ్ణణ డి కాణ్డమ్ * తన్ కైయిల్ వళై కుల్లకుక మ్ * 

కూఱై ఉడుకుక మ్ అయరుక క మ్ * తన్ కొవిై చ్ చెవాి య్ త్తరుత్తుమ్ ** 

త్తఱిత్ త్తఱి నినా్ద ఆయిరమ్ పేర్ ు * త్తవన్ త్తఱమ్ పిదట్రట్టమ్ * 

మాఱిల్ మామ్ణివణణన్ మేల్ * ఇవళ్ మాల్లఱుగినా్ఱళే      ౮ 
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కైతులత్తుళ్ి  మాడళ్ళ.యక్ * క్ణ్ణణ లఙ్క ళ్ సెయుు * ఇవళై 

వైత్తు వైత్తుక్ కొణ్డు ఎన్న  వాణిబమ్? * న్మ్మై  వడుప్ప డుత్తుమ్ ** 

సెయు ెలై ఎళు. న్ఱట్రట్టప్ పోల్ * అవన్ సెయి న్ సెయుు కొళ్ి  * 

మ్మతుడ ముగిలి ణణన్ ప్క్క ల్ * వళ్ర విడుమిఙ్ళే       ౯ 

 

పెరుప్ పెరుతు క్ణ్ణణ లఙ్క ళ్ సెయుు * పేణి న్మ్ ఇలలత్తుళిే  * 

ఇరుత్తువాన్ ఎణిణ న్ఱమ్ ఇరుక్క  * ఇవళుమ్ ఒనా్ద ఎణ్డణగినా్ఱళ్ ** 

మ్రుత్తువప్ ప్దమ్ నీఙ్కక న్ఱళ్ ఎన్దన మ్ * వార్త్్ ుె  ప్డువదన్ మున్ * 

ఒరుప్ప డుత్తుడుమిన్ ఇవళై * ఉలగళ్న్ఱు న్ ఇడైక్కక        ౧౦ 

 

** ఞాలముట్రట్టమ్ ఉణ్డు ఆలిలైత్ త్తయిల్ * న్ఱరాయణన్దకుక  * ఇవళ్ 

మాలదాగి మ్గిళ్. న్ున్ళ్ ఎనా్ద * తాయ్ ఉరై సెయు దనై ** 

కోలమార్ పొళ్ళ.ల్ సూళ్. పుదువైయర్ కోన్ * విట్టుచితున్ సొన్న  

మాలై ప్త్తుమ్ * వలలవరటి్టక  * ఇల్్ల వరు త్తయరే       ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


