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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

మూనా్ఱమ్ పత్తు 

 

ఎటా్టమ్ తిరుమొళి. - నల్లదోర్ తామరై 

తలైమగనుడన్ సెన ాతలైమగళైక్ కుఱిత్తు తాయ్ పల్పడి వరున్దదక్ కూఱుమ్ పాసురమ్ 

 

** నల్లదోర్ తామరైప్ పొయ్గై  * నాణ్మ ల్ర్ మేల్ పని సోర * 

అల్లలయుమ్ తాదుమ్ ఉదిర్న్ద ిట్టు * అళ.గళి.నాాల్ ఒత్తదాలో ** 

ఇల్లమ్ వెఱియోడిట్రాలో * ఎన్ మగళై ఎఙ్కు మ్ కాణేన్ * 

మల్లరై అట్ువన్ పిన్ పోయ్ * మదురైప్ పుఱమ్ పుకాు ళ్ కొలో?     ౧ 

 

ఒన్ఱుమ్ అఱివొనిుల్లల ద * ఉరువఱైక్ కోపాల్ర్ త్ఙ్ు ళ్ * 

కన్ఱు కాల్లమ ఱుమా పోలే * కనిద  ఇరునాాళైక్ కొణ్డు ** 

నన్ఱుఙ్కు ఱి సెయాు పోనాన్ * నారాయణ్న్ సెయా తీమై * 

ఎన్ఱుమ్ ఎమరళై్ కుడికుు  * ఓర్ ఏచ్చు కొు ల్ ఆయిడుఙ్కు లో?     ౨ 

 

కుమర్న్ మణ్ఞ్చు యాు కొణ్డు * కోల్మ్ సెయాు ఇల్లత్తతరుత్తత * 

త్మరుమ్ పిఱరుమ్ అఱియత్ * తామోదరఱ్కు న్ఱు సాట్రి ** 

అమరర్ పదియుడైత్ తేవి * అరసాణియై వళి.పట్టు * 

తుమిల్మ్ ఎళ.ప్ పఱై కొిుత్ * తోరణ్మ్ నాిుడుఙ్కు లో?      ౩ 

 

ఒరు మగళ్ త్న్నద  ఉడైయేన్ * ఉల్గమ్ నిఱైన ాపుగళా.ల్ * 

త్తరుమగళ్ పోల్ వళర్త్ తే న్ * సెఙ్ు ణ్మమ ల్ తాన్ కొణ్డు పోనాన్ ** 

పెరుమగళాయ్ు  కుడి వాళ్.నా్ఱ * పెరుమ్ పిళైై  పెట్రట్ అసోదై * 

మరుమగళైక్ కణ్డుగనా్ఱ * మణ్మట్టుప్ పుఱమ్ సెయుు ఙ్కు లో?     ౪ 

 

త్మ్ మామన్ ననగాోపాల్న్ * త్ళీ.ఇక్ కొణ్డు ఎన్ మగళ్ త్న్నద  * 

సెమామ నిరా్త్ ఎన్ఱు సొల్లలచ్ * చెళు.ఙ్ు యఱు ణ్డుమ్ సెవాా యుమ్ ** 

కొమైమ  ములైయుమ్ ఇడైయుమ్ * కొళు.మ్ పణైత్ తోళళైుమ్ కణిుట్టు * 

ఇమమ గళైప్ పెట్రట్ తాయర్ * ఇనిత్ త్ర్న్యార్ ఎన్ఱద ఙ్కు లో?     ౫ 

 

వేడర్ మఱకుు ల్మ్ పోలే * వేణిుట్రట్టచ్ చెయా్న్ మగళై * 

కూడియ కూట్ుమేయాగక్ * కొణ్డు కుడి వాళు.ఙ్కు లో? ** 

నాడుమ్ నగరుమ్ అఱియ * నల్లదోర్ కణ్ము ల్మ్ సెయాు * 

సాడిఱప్ పాయద ి పెరుమాన్ * త్కు వా కైపప ట్రట్టఙ్కు లో?      ౬ 

 

అణ్ుత్తమరర్ పెరుమాన్ * ఆళి.యాన్ ఇన్ఱున్ మగళై * 

పణ్ుప్ పళి.పుప కు ళ్ సొల్లలప్ * పర్న్సఱ ఆణిుడుఙ్కు లో? ** 

కొణ్డు కుడి వాళ్.కైు  వాళ్.నా్ఱ * కోవల్ప్ పట్ుమ్ కవితుత * 

పణ్గు మణ్మిుమార్ మున్నద  * పాదుకావల్ వైకుు ఙ్కు లో?      ౭ 

 

కుడియిల్ పిఱనవార్ సెయుు మ్ * గుణ్మ్ ఒన్ఱుమ్ సెయాిల్న్ అనా్ద! * 

నడై ఒన్ఱుమ్ సెయాిల్న్ నఙ్కు య్! * ననగాోపన్ మగన్ కణ్ున్ ** 

ఇడై ఇరుపాలుమ్ వణ్ఙ్ు  * ఇళైత్తతళైతుత ఎన్ మగళ్ ఏఙ్కు  * 

కడై కయిఱే పట్రి వాఙ్కు క్ * కై త్ళు.ముు  ఏఱిడుఙ్కు లో?      ౮ 
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వెణిుఱత్ తోయ్ త్యిర్ త్న్నద  * వెళా రైపిప న్ మున్ ఎళు.నా్ఱ * 

కణ్డుఱఙ్కు దే ఇరునా్ఱ * కడైయవుమ్ తాన్ వల్లళ్ కొలో? ** 

ఒణిుఱత్ తామరైచ్ చెఙ్ు ణ్ * ఉల్గళనాాన్ ఎన్ మగళై * 

పణ్ుఱైయాప్ పణి కొణ్డు * పర్న్సఱ ఆణిుడుఙ్కు లో?       ౯ 

 

** మాయవన్ పిన్ వళి. సెన్ఱు * వళి.యిడై మాట్రట్ఙ్ు ళ్ కేట్టు * 

ఆయరళై్ సేర్న్యిలుమ్ పుకుు  * అఙ్కు త్గత మాట్రట్ముమ్ ఎల్లల మ్ ** 

తాయవళ్ సొల్లలయ సొల్గలత్ * త్ణ్డప దువైప్ పట్ున్ సొనద  * 

తూయ త్మిళ్.ప్ పతుతమ్ వల్లల ర్ * తూమణివణ్ున్ఱకుు  ఆళర్త్      ౧౦ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


