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பெரியாழ்வார ்அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார ்திருப ாழி 

மூன்றா ் ெதத்ு 

 

மூன்றா ் திருப ாழி - சீலைக் குத ்லெ 

கண்ணன் கன்றுகள் ம ய்தத்ு வரக் கண்டு யமசாலத  கிழ்தை் 

 

** சீலலக் குதம்லப ஒரு காது ஒரு காது *  

பசந்நிற தமல் ததான்றிப் பூ * 

தகாலப் பலணக் கசச்ும் கூலற உலையும் *  

குேிர ்முத்தின் தகாைாலமும் ** 

காலிப் பின்தன வருகின்ற * கைல்வண்ணன்  

தவைத்லத வந்து காணீர ்* 

ஞாலத்துப் புத்திரலனப் பபற்றார ்*  

நங்லகமீர!் நாதன மற்றாரும் இல்லல      1 

 

கன்னி நன்மாமதிே் சூழ் தரு *  

பூம்பபாழில் காவிரித் பதன்னரங்கம் * 

மன்னிய சீர ்மதுசூதனா! தகசவா! *  

பாவிதயன் வாழ்வுகந்து ** 

உன்லன இேங்கன்று தமய்க்கச ்*  

சிறுகாதல ஊை்டி ஒருப்படுத்ததன் * 

என்னின் மனம் வலியாே் ஒரு பபண் இல்லல *  

என் குை்ைதன முத்தம் தா        2 

 

காடுகே் ஊடு தபாய்க் * கன்றுகே் தமய்த்து  

மறிதயாடி * காரக்்தகாைல் பூச ்

சூடி வருகின்ற தாதமாதரா! * கற்றுத்  

தூேி காண் உன்னுைம்பு ** 

தபலை மயில் சாயல் பின்லன மணாோ! *  

நீராை்ைலமத்து லவத்ததன் * 

ஆடி அமுது பசய் அப்பனும் உண்டிலன் *  

உன்தனாடு உைதன உண்பான்       3 

 

** கடியார ்பபாழில் அணி தவங்கைவா! *  

கரும் தபாதரதற! * நீ உகக்கும் 

குலையும் பசருப்பும் குழலும் தருவிக்கக் *  

பகாே்ோதத தபானாய் மாதல! ** 

கடிய பவங்கான் இலைக் கன்றின் பின்  

தபான * சிறுக் குை்ைச ்பசங்கமல 

அடியும் பவதும்பி * உன் கண்கே் சிவந்தாய்  

அலசந்திைை்ாய் * நீ எம்பிரான்!       4 
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பற்றார ்நடுங்க முன் பாஞ்சசன்னியத்லத *  

வாய் லவத்த தபாதரதற! * 

என் சிற்றாயர ்சிங்கதம! சீலத மணாோ! *  

சிறுக்குை்ைச ்பசங்கண் மாதல! ** 

சிற்றாலையும் சிறுப் பத்திரமும் * இலவ  

கை்டிலின் தமல் லவத்துப் தபாய் * 

கற்றாயதராடு நீ கன்றுகே் தமய்த்துக் *  

கலந்துைன் வந்தாய் தபாலும்       5 

 

அஞ்சுைர ்ஆழி உன் லகயகத்ததந்தும் *  

அழகா! நீ பபாய்லக புக்கு * 

நஞ்சுமிழ் நாகத்திதனாடு பிணங்கவும் *  

நான் உயிர ்வாழ்ந்திருந்ததன் ** 

என் பசய்ய என்லன வயிறு மறுகக்ினாய்? *  

ஏதும் ஓர ்அசச்ம் இல்லல * 

கஞ்சன் மனத்துக்கு உகப்பனதவ பசய்தாய் *  

காயாம் பூ வண்ணம் பகாண்ைாய்!      6 

 

பன்றியும் ஆலமயும் மீனமும் ஆகிய *  

பாற்கைல் வண்ணா! உன் தமல் * 

கன்றின் உருவாகி தமய் புலத்தத வந்த *  

கே்ே அசுரர ்தன்லன ** 

பசன்று பிடித்துச ்சிறுகல்ககோதல *  

விேங்காய் எறிந்தாய் தபாலும் * 

என்றும் என் பிே்லேக்குத் தீலமகே்  

பசய்வாரக்ே் * அங்ஙனம் ஆவரக்தே      7 

 

தகைை்றியாதன தகை்கின்தறன் *  

தகசவா! தகாவலர ்இந்திரற்கு * 

காை்டிய தசாறும் கறியும் தயிரும் *  

கலந்துைன் உண்ைாய் தபாலும் ** 

ஊைை் முதலிதலன் உன்தன்லனக்  

பகாண்டு * ஒரு தபாதும் எனக்கரிது * 

வாைை்மிலாப் புகழ் வாசுததவா! * உன்லன  

அஞ்சுவன் இன்று பதாை்டும்       8 

 

திண்ணார ்பவண்சங்குலையாய்! * திருநாே்  

திருதவாணம் இன்தறழு நாே் * முன் 

பண்தணர ்பமாழியாலரக் கூவி முலே அை்டிப் *  

பல்லாண்டு கூறுவித்ததன் ** 

கண்ணாலம் பசய்யக் * கறியும்  

கலத்ததரிசியும் ஆக்கி லவத்ததன் * 

கண்ணா! நீ நாலேத் பதாை்டுக் கன்றின் பின்  

தபாதகல் * தகாலம் பசய்து இங்தக இரு      9 
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** புற்றரவல்குல் அதசாலத நல்லாய்சச்ி *  

தன் புத்திரன் தகாவிந்தலன * 

கற்றினம் தமய்த்து வரக் கண்டுகந்து *  

அவே் கற்பித்த மாற்றம் எல்லாம் ** 

பசற்றம் இலாதவர ்வாழ்தரு *  

பதன்புதுலவ விை்டுசித்தன் பசால் * 

கற்றிலவ பாை வல்லார ்* கைல்வண்ணன்  

கழல் இலண காண்பரக்தே       10 

 

பெரியாழ்வார ்திருவடிகமள சரண ் 

 

 


