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పెరియాళ్.వార్ అరుళిచ్ చెయ్ద  

పెరియాళ్.వార్ తిరుమొళి. 

మూనా్ఱమ్ పత్తు 

 

ఒన్బ దామ్ తిరుమొళి. - ఎనా్ఱ దన్ 

క్రుషా్ణవతార రామావతారఙ్క ళిన్ గుణ చేషి్టదఙ్క ళై ఇరణ్డు తోళి.య్ర్  

ఎదిర్ ఎదిరాగక్ కూఱి ఉన్దద పఱత్ుల్ 

 

** ఎన్ నాతన్ తేవిక్కు  * అన్ఱు ఇన్బ ప్పూ  ఈయాదాళ్ * 

తన్ నాతన్ కాణవే * తణ్పూ  మరత్తనిై ** 

వనాా తప్ పుళ్ళా ల్ * వలియప్ పఱిత్తటి్ట * 

ఎన్ నాతన్ వనైై యైప్ పాడిప్ పఱ *  

 ఎమ్పూ రాన్ వనైై యైప్ పాడిప్ పఱ        ౧ 

 

ఎన్ విల్ వలి కణ్డు * పోవెన్ఱు ఎదిర్ వనాాన్ * 

తన్ విలినిోడుమ్ * తవత్త ిఎదిర్ వాఙ్కు  ** 

మున్ విల్ వలిత్త ి* ముదు పెణ్డుయిర్ ఉణ్డు న్ * 

తన్ విలిని్ వనైై యైప్ పాడిప్ పఱ * 

 తాసరత్త తనైై యైప్ పడిప్ పఱ        ౨ 

 

ఉరుప్పూ ణి న్ఙ్కు యైత్ * తేర్ ఏట్రిక్ కొణ్డు * 

విరుపుూ ట్రు అఙ్కు గ * విరైనా్దదిర్ వనా్ఱ ** 

సెరుక్కు ట్రాన్ * వీరమ్ సిదైయ * తలైయైచ్ 

చిరైత్తిా ట న్ వనైై యైప్ పాడిప్ పఱ * 

 తేవకి సిఙ్ు త్తపి్ పాడిప్ పఱ        ౩ 

 

మాట్రుత్ తాయ్ సెన్ఱు * వన్మ్ పోగే ఎన్ఱుడ * 

ఈట్రుత్ తాయ్ ప్పన్ తొడరాు ు * ఎమ్పూ రాన్! ఎన్ుళ. * 

కూట్రుత్ తాయ్ సొల్కి్ * కొడియ వన్మ్ పోన్ * 

సీట్రట్మ్ ఇలాదానైప్ పాడిప్ పఱ * 

 సీతై మణ్డళనైప్ పాడిప్ పఱ        ౪ 

 

పఞ్చ వర్ తూదనాయ్ూ  * పారదమ్ కై సెయా్ద * 

న్ఞ్చచ మ్పళ్. నాగమ్ కిడన్ ా* న్ఱ్పూ య్తై  పుక్కు  * 

అఞ్చ ప్ పణత్తని్ మేల్ * పాయాి ుట్టరుళ్ సెయా * 

అఞ్చ న్ వణునైప్ పాడిప్ పఱ * 

 అసోదై తన్ సిఙ్ు త్తపి్ పాడిప్ పఱ        ౫ 

 

ముడి ఒన్ఱు * మూవుల్గఙ్ు ళుమ్ ఆణ్డు * ఉన్ 

అడియేఱు రుళ్ ఎన్ఱు * అవన్ ప్పన్ తొడరా ు ** 

పడియిల్ గుణత్తపి్ * పరద న్మ్పబ క్కు  * అన్ఱు 

అడి న్ఱలై ఈనాానైప్ పాడిప్ పఱ * 

 అయోత్తయిర్ కోమానైప్ పాడిప్ పఱ       ౬ 
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కాళియన్ పొయ్తై  * కల్ఙ్ు ప్ పాయాి ుుట * అవన్ 

నీళ్ ముడి ఐన్ఱలాుమ్ * న్ఱన్ఱు న్డమ్ సెయా్ద ** 

మీళ అవన్ఱక్కు  * అరుళ్ సెయా వితగిన్ * 

తోళ్ వలి వీరమే పాడిప్ పఱ * 

 తూమణివణునైప్ పాడిప్ పఱ        ౭ 

 

తారుు ు  ఇళన్మి్పబ క్కు  * అరసీనా్ఱ * తణుగమ్ 

నూట్రట్వళ్ సొల్ కొణ్డు పోగి * న్ఱడఙ్కు డై ** 

చూరూ ూ ణకావైచ్ * చెవియొడు మూక్కు  * అవళ్ 

ఆరు ు  అరినాానైప్ పాడిప్ పఱ * 

 అయోత్తకి్కు  అరసనైప్ పాడిప్ పఱ       ౮ 

 

మాయచ్ చకడమ్ ఉదైత్త ి* మరుదిఱుత్తి * 

ఆయరళైోడు పోయ్ * ఆన్ఱరై కాత్తి ** అణి 

వేయిన్ క్కళ.ల్ ఊది * వితగినాయ్ న్ఱన్ు * 

ఆయరళై్ ఏట్రినైప్ పాడిప్ పఱ * 

 ఆన్ఱరై మేయిాానైప్ పాడిప్ పఱ        ౯ 

 

కారార్ కడలై * అడైత్తుిట ఇల్ఙ్కు  పుక్కు  * 

ఓరాదాన్ పొనై్ఱ డి * ఒన్బ తోడు ఒన్దతుయ్దమ్ ** 

నేరా అవన్ తమ్పబ క్కు  * నీళ్ అరసీన్ ా* 

ఆరావముదనైప్ పాడిప్ పఱ * 

 అయోత్తయిర్ వేన్నాైప్ పాడిప్ పఱ       ౧౦ 

 

** న్న్నా్ మదలైయైక్ * కాగుతనిై న్విన్ఱు * 

ఉన్ఱ ాపఱన్ ా* ఒళియిళై.యారళై్ సొల్ ** 

సెన్మి్పళ్.త్ త్న్ఱూ దువై * విుటచితని్ సొల్ * 

ఐన్ఱనాోడు ఐనా్ఱమ్ వలిారుు ు  * అల్లి్ ఇల్తయిే       ౧౧ 

 

పెరియాళ్.వార్ తిరువడిగళే శరణమ్ 

 

 


