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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

இரண்டா ் ெத்து 

 

மூன்றா ் திருப ாழி - பொய்ெ்ொடு 

ென்னிரு நா  ்: காது குத்துதல் 

 

** தபாய்ப்பாடுடைய நின் தந்டதயும் தாழ்த்தான் *  

பபாருதிறல் கஞ்சன் கடியன் * 

காப்பாரும் இல்டல கைல்வண்ணா! உன்டனத் *  

தனிதய தபாய் எங்கும் திரிதி ** 

தபய்ப்பால் முடல உண்ை பித்ததன! *  

தகசவ நம்பீ! உன்டனக் காது குத்த * 

ஆய்ப்பாலர ்பபண்டுகே் எல்லாரும் வந்தார ்*  

அடைக்காய் திருத்தி நான் டவத்ததன்      1 

 

வண்ணப் பவே மருங்கினில் சாத்தி *  

மலரப்் பாதக் கிண்கிணி ஆரப்்ப * 

நண்ணித் பதாழும் அவர ்சிந்டத பிரியாத *  

நாராயணா! இங்தக வாராய் ** 

எண்ணற்கு அரிய பிராதன! *  

திரிடய எரியாதம காதுக்கு இடுவன் * 

கண்ணுக்கு நன்றும் அழகு உடைய *  

கனகக் கடிப்பும் இடவயா!        2 

 

டவயம் எல்லாம் பபறும் வாரக்ைல் வாழும் *  

மகரக் குடழ பகாண்டு டவத்ததன் * 

பவய்யதவ காதில் திரிடய இடுவன் *  

நீ தவண்டியபதல்லாம் தருவன் ** 

உய்ய இவ்வாயர ்குலத்தினில் ததான்றிய *  

ஒண்சுைர ்ஆயர ்பகாழுந்தத! * 

டமயன்டம பசய்து இேவாய்சச்ியர ்உே்ேத்து *  

மாதவதன! இங்தக வாராய்        3 

 

வண நன்றுடைய வயிரக் கடிப்பிைட்ு *  

வாரக்ாது தாழப் பபருக்கி * 

குண நன்றுடையர ்இக்தகாபால பிே்டேகே் *  

தகாவிந்தா! நீ பசால்லுக் பகாே்ோய் ** 

இடண நன்றழகிய இக்கடிப்பிை்ைால் *  

இனிய பலாப் பழம் தந்து * 

சுண நன்றணி முடலயுண்ணத் தருவன் நான் *  

தசாத்தம் பிரான்! இங்தக வாராய்       4 
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தசாத்தம் பிரான்! என்றிரந்தாலும் பகாே்ோய் *  

சுரிகுழலாபராடு நீ தபாய் * 

தகாத்துக் குரடவ பிடணந்திங்கு வந்தால் *  

குணம் பகாண்டிடுவதனா? நம்பீ! ** 

தபரத்்தும் பபரியன அப்பம் தருவன் *  

பிராதன! திரி இை ஒை்டில் * 

தவய்த் தைந்ததாோர ்விரும்பு கருங்குழல் *  

விைட்ுதவ! நீ இங்தக வாராய்       5 

 

விண்பணல்லாம் தகை்க அழுதிை்ைாய்! *  

உன் வாயில் விரும்பி அதடன நான் தநாக்கி * 

மண்பணல்லாம் கண்பைன் மனத்துே்தே அஞ்சி *  

மதுசூததன என்றறிந்ததன் ** 

புண்தணதும் இல்டல உன் காது மறியும் *  

பபாறுத்து இடறப்தபாது இரு நம்பீ! * 

கண்ணா! என் காரம்ுகிதல! கைல்வண்ணா! *  

காவலதன! முடலயுணாதய       6 

 

முடல ஏதும் தவண்தைன் என்தறாடி *  

நின் காதில் கடிப்டபப் பறித்பதறிந்திைட்ு * 

மடலடய எடுத்து மகிழ்ந்து கல்மாரி காத்துப் *   

பசு நிடர தமய்த்தாய்! ** 

சிடல ஒன்றிறுத்தாய்! திரிவிக்கிரமா! *  

திருவாயரப்ாடிப் பிராதன! * 

தடல நிலாப் தபாதத உன் காடதப் பபருக்காதத *  

விை்டிை்தைன் குற்றதம அன்தற       7 

 

என் குற்றதம என்று பசால்லவும் தவண்ைா காண் *  

என்டன நான் மண்ணுண்தைனாக * 

அன்புற்று தநாக்கி அடித்தும் பிடித்தும் *  

அடனவரக்்கும் காை்டிற்றிடலதய ** 

வன்புற்றரவின் படகக் பகாடி *  

வாமன நம்பீ! உன் காதுகே் தூரும் * 

துன்புற்றன எல்லாம் தீரப்்பாய் பிராதன! *  

திரி இைட்ுச ்பசால்லுதகன் பமய்தய      8 

 

பமய்பயன்று பசால்லுவார ்பசால்டலக் கருதித் *  

பதாடுப்புண்ைாய் பவண்பணடய என்று * 

டகடயப் பிடித்துக் கடர உரதலாபைன்டனக் *  

காணதவ கை்டிற்றிடலதய? ** 

பசய்தன பசால்லிச ்சிரித்தங்கிருக்கில் *  

சிரீதரா! உன் காது தூரும் * 

டகயில் திரிடயய் இடுகிைாய் *  

இந்நின்ற காரிடகயார ்சிரியாதம      9 
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காரிடகயாரக்்கும் உனக்கும் இழுக்குற்பறன்? *  

காதுகே் வீங்கி எரியில் * 

தாரியாதாகில் தடல பநாந்திடும் என்று *  

விை்டிை்தைன் குற்றதம அன்தற ** 

தசரியில் பிே்டேகே் எல்லாரும் *  

காது பபருக்கித் திரியவும் காண்டி * 

ஏரவ்ிடை பசற்று இேங்கன்பறறிந்திை்ை *  

இருடீதகசா! என்தன் கண்தண!       10 

 

கண்டணக் குேிரக் கலந்பதங்கும் தநாக்கிக் *  

கடிகமழ் பூங்குழலாரக்ே் * 

எண்ணத்துே் என்றும் இருந்து தித்திக்கும் *  

பபருமாதன! எங்கே் அமுதத! ** 

உண்ணக் கனிகே் தருவன் *  

கடிப்பபான்றும் தநாவாதம காதுக்கிடுவன் * 

பண்டணக் கிழியச ்சகைம் உடதத்திை்ை *  

பற்பநாபா! இங்தக வாராய்       11 

 

வாபவன்று பசால்லி என் டகடயப் பிடித்து *  

வலியதவ காதில் கடிப்டப * 

தநாவத் தரிக்கில் உனக்கிங்கு இழுக்குற்பறன்? *  

காதுகே் பநாந்திடும் கில்தலன் ** 

நாவற்பழம் பகாண்டு டவத்ததன் *  

இடவ காணாய் நம்பீ! * முன் வஞ்ச மகடேச ்

சாவப் பாலுண்டு சகடிறப் பாய்ந்திை்ை *  

தாதமாதரா! இங்தக வாராய்       12 

 

** வாரக்ாது தாழப் பபருக்கி அடமத்து *  

மகரக் குடழ இை தவண்டி * 

சீரால் அதசாடத திருமாடலச ்பசான்ன பசால் *  

சிந்டதயுே் நின்று திகழ ** 

பாரார ்பதால்புகழான் புதுடவ மன்னன் *  

பன்னிரு நாமத்தால் பசான்ன * 

ஆராத அந்தாதி பன்னிரண்டும் வல்லார ்*  

அசச்ுதனுக்கு அடியாதர        13 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகபள சரண ் 

 

 


