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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

மூன்றா ் ெத்து 

 

ஆறா ் திருப ாழி - நாவல ் 

கண்ணன் புல்லாங்குழல் ஊதற் சிறெ்பு 

 

** நாவலம் பபரிய தீவினில் வாழும் * 

 நங்ககமீரக்ே்! இததார ்அற்புதம் தகேீர ்* 

தூ வலம்புரி உகைய திருமால் * 

 தூய வாயில் குழல் ஓகச வழிதய ** 

தகாவலர ்சிறுமியர ்இேங்பகாங்கக 

 குதுகலிப்ப * உைல் உே் அவிழ்ந்து * எங்கும் 

காவலும் கைந்து கயிறு மாகலயாகி * 

 வந்து கவிழ்ந்து நின்றனதர        1 

 

இைவணகர இைத் ததாபோடு சாய்த்து * 

 இரு கக கூைப் புருவம் பநரிந்ததற * 

குை வயிறு பை வாய் ககை கூைக் * 

 தகாவிந்தன் குழல் பகாடு ஊதின தபாது ** 

மை மயில்கபோடு மான் பிகண தபாதல * 

 மங்ககமாரக்ே் மலரக்் கூந்தல் அவிழ * 

உகை பநகிழ ஓர ்ககயால் துகில் பற்றி * 

 ஒல்கி ஓைரிக்கண் ஓை நின்றனதர       2 

 

வான் இேவரசு கவகுந்தக் குை்ைன் * 

 வாசுததவன் மதுகர மன்னன் * நந்த 

தகான் இேவரசு தகாவலர ்குை்ைன் * 

 தகாவிந்தன் குழல் பகாடு ஊதின தபாது ** 

வான் இேம்படியர ்வந்து வந்தீண்டி * 

 மனம் உருகி மலரக்் கண்கே் பனிப்ப * 

ததன் அேவு பசறி கூந்தல் அவிழச ்* 

 பசன்னி தவரப்்பச ்பசவி தசரத்்து நின்றனதர     3 

 

ததனுகன் பிலம்பன் காேியன் என்னும் * 

 தீப்பப் பூடுகே் அைங்க உழக்கி * 

கானகம்படி உலாவி உலாவிக் * 

 கருஞ்சிறுக்கன் குழல் ஊதின தபாது ** 

தமனககபயாடு திதலாத்தகம அரம்கப * 

 உருப்பசி அரவர ்பவே்கி மயங்கி * 

வானகம்படியில் வாய் திறப்பின்றி * 

 ஆைல் பாைல் அகவ மாறினர ்தாதம      4 
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முன்னரசிங்கம் அதாகி அவுணன் 

 முக்கியத்கத முடிப்பான் * மூவுலகில் 

மன்னர ்அஞ்சும் * மதுசூதனன் வாயில் 

 குழலின் ஓகச * பசவிகயப் பற்றி வாங்க ** 

நன்னரம்புகைய தும்புருதவாடு * 

 நாரதனும் தம் தம் வீகண மறந்து * 

கின்னர மிதுனங்களும் தம் தம் 

 கின்னரம் * பதாடுகிதலாம் என்றனதர      5 

 

பசம்பபரும் தைங்கண்ணன் திரே் ததாேன் * 

 ததவகி சிறுவன் ததவரக்ே் சிங்கம் * 

நம் பரமன் இந்நாே் குழல் ஊதக் 

 தகை்ைவரக்ே் * இைர ்உற்றன தகேீர ்** 

அம்பரம் திரியும் காந்தப்பர ்எல்லாம் * 

 அமுத கீத வகலயால் சுருக்குண்டு * 

நம் பரம் அன்பறன்று நாணி மயங்கி * 

 கநந்து தசாரந்்து ககம்மறித்து நின்றனதர     6 

 

புவியுே் நான் கண்ைததார ்அற்புதம் தகேீர ்* 

 பூணி தமய்க்கும் இேங்தகாவலர ்கூை்ைத் 

தகவயுே் * நாகத்தகணயான் குழல் ஊத * 

 அமர தலாகத்தேவும் பசன்று இகசப்ப ** 

அவி உணா மறந்து வானவர ்எல்லாம் * 

 ஆயரப்ாடி நிகறயப் புகுந்து ஈண்டி * 

பசவியுே் நாவின் சுகவ பகாண்டு மகிழ்ந்து * 

 தகாவிந்தகனத் பதாைரந்்து என்றும் விைாதர     7 

 

சிறுவிரல்கே் தைவிப் பரிமாறச ்* 

 பசங்கண் தகாைச ்பசய்ய வாய் பகாப்பேிப்ப * 

குறுபவயரப்் புருவம் கூைலிப்பக் * 

 தகாவிந்தன் குழல் பகாடு ஊதின தபாது ** 

பறகவயின் கணங்கே் கூடு துறந்து * 

 வந்து சூழ்ந்து படுகாடு கிைப்ப * 

கறகவயின் கணங்கே் கால் பரப்பிைட்ுக் * 

 கவிழ்ந்து இறங்கிச ்பசவி ஆை்ைகில்லாதவ     8 

 

திரண்பைழு தகழ மகழ முகில்வண்ணன் * 

 பசங்கமல மலர ்சூழ் வண்டினம் தபாதல * 

சுருண்டிருண்ை குழல் தாழ்ந்த முகத்தான் * 

 ஊதுகின்ற குழல் ஓகச வழிதய ** 

மருண்டு மான் கணங்கே் தமய்கக மறந்து * 

 தமய்ந்த புல்லும் ககைவாய் வழி தசார * 

இரண்டு பாடும் துலங்காப் புகை பபயரா * 

 எழுது சித்திரங்கே் தபால நின்றனதவ      9 
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கருங்கண் ததாகக மயில் பீலி அணிந்து * 

 கை்டி நன்குடுத்த பீதகவாகை * 

அருங்கல உருவின் ஆயர ்பபருமான் * 

 அவன் ஒருவன் குழல் ஊதின தபாது ** 

மரங்கே் நின்று மது தாகரகே் பாயும் * 

 மலரக்ே் வீழும் வேர ்பகாம்புகே் தாழும் * 

இரங்கும் கூம்பும் திருமால் நின்ற நின்ற 

 பக்கம் தநாக்கி * அகவ பசய்யும் குணதம     10 

 

** குழல் இருண்டு சுருண்தைறிய குஞ்சிக் * 

 தகாவிந்தனுகைய தகாமே வாயில் * 

குழல் முழஞ்சுகேினூடு குமிழ்த்துக் * 

 பகாழித்திழிந்த அமுதப் புனல் தன்கன ** 

குழல் முழவம் விேம்பும் புதுகவக் தகான் * 

 விைட்ுசித்தன் விரித்த தமிழ் வல்லார ்* 

குழகல பவன்ற குேிர ்வாயினராகிச ்* 

 சாது தகாை்டியுே் பகாே்ேப்படுவாதர      11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகளள சரண ் 

 

 


