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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

மூன்றா ் ெத்து 

 

ஏழா ் திருப ாழி - ஐயபுழுதி 

திரு ாலினிடத்து ஈடுெட்ட தலை கள் இளல  கண்டு நற்றாய் இரங்கு ் ொசுர ் 

 

** ஐய புழுதி உடம்பளேந்து * இவே் தபசச்ும் அலந்தளலயாய் * 

பசய்ய நூலின் சிற்றாளட * பசப்பன் உடுக்கவும் வல்லே் அல்லே் ** 

ளகயினில் சிறு தூளததயாடு * இவே் முற்றில் பிரிந்தும் இலே் * 

ளபயரவளணப் பே்ேியாபனாடு * ளக ளவத்து இவே் வருதம   1 

 

வாயில் பல்லும் எழுந்தில * மயிரும் முடி கூடிற்றில * 

சாய்விலாத குறுந்தளலச ்* சில பிே்ளேகதோடு இணங்கி ** 

தீயிணக்கு இணங்காடி வந்து * இவே் தன் அன்ன பசம்ளம பசால்லி * 

மாயன் மாமணிவண்ணன் தமல் * இவே் மாலுறுகின்றாதே    2 

 

பபாங்கு பவண்மணல் பகாண்டு * சிற்றிலும் முற்றத்து இளழக்கலுறில் * 

சங்கு சக்கரம் தண்டு வாே் * வில்லும் அல்லது இளழக்கலுறாே் ** 

பகாங்ளக இன்னம் குவிந்பதழுந்தில* தகாவிந்ததனாடு இவளே * 

சங்ளகயாகி என்னுே்ேம் * நாே்பதாறும் தடட்ுளுப்பாகின்றதத   3 

 

ஏளழ தபளத ஓர ்பாலகன் வந்து * என் பபண்மகளே எே்கி * 

ததாழிமார ்பலர ்பகாண்டு தபாய்ச ்* பசய்த சூழ்சச்ிளய யாரக்்குளரக்தகன்? * 

ஆழியான் என்னும் ஆழ தமாளழயில் * பாய்சச்ி அகப்படுத்தி * 

மூளழ உப்பறியாதது என்னும் * மூதுளரயும் இலதே     4 

 

நாடும் ஊரும் அறியதவ தபாய் * நல்ல துழாய் அலங்கல் 

சூடி * நாரணன் தபாம் இடம் எல்லாம் * தசாதித்து உழி தருகின்றாே் ** 

தகடு தவண்டுகின்றார ்பலர ்உேர ்* தகசவதனாடு இவளே * 

பாடு காவல் இடுமின் என்பறன்று * பார ்தடுமாறினதத    5 

 

பட்டம் கட்டிப் பபாற்தறாடு பபய்து * இவே் பாடகமும் சிலம்பும் * 

இட்டமாக வேரத்்பதடுத்ததனுக்கு * என்தனாடு இருக்கலுறாே் ** 

பபாட்டப் தபாய்ப் புறப்படட்ு நின்று * இவே் பூளவப் பூவண்ணா என்னும் * 

வட்டவார ்குழல் மங்ளகமீர!் * இவே் மாலுறுகின்றாதே    6 

 

தபசவும் தரியாத பபண்ளமயின் * தபளததயன் தபளத இவே் * 

கூசம் இன்றி நின்றாரக்ே் தம் எதிர ்* தகால் கழிந்தான் மூளழயாய் ** 

தகசவா என்றும் தகடிலீ என்றும் * கிஞ்சுக வாய் பமாழியாே் * 

வாசவார ்குழல் மங்ளகமீர!் * இவே் மாலுறுகின்றாதே     7 

 

காளற பூணும் கண்ணாடி காணும் * தன் ளகயில் வளே குலுக்கும் * 

கூளற உடுக்கும் அயரக்்கும் * தன் பகாவ்ளவச ்பசவ்வாய் திருத்தும் ** 

ததறித் ததறி நின்று ஆயிரம் தபரத்் * ததவன் திறம் பிதற்றும் * 

மாறில் மாமணிவண்ணன் தமல் * இவே் மாலுறுகின்றாதே    8 
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ளகத்தலத்துே்ே மாடழியக் * கண்ணாலங்கே் பசய்து * இவளே 

ளவத்து ளவத்துக் பகாண்டு என்ன வாணிபம்? * நம்ளம வடுப்படுத்தும் ** 

பசய்த்தளல எழு நாற்றுப் தபால் * அவன் பசய்வன பசய்து பகாே்ே * 

ளமத்தட முகில்வண்ணன் பக்கல் * வேர விடுமின்கதே    9 

 

பபருப் பபருத்த கண்ணாலங்கே் பசய்து * தபணி நம் இல்லத்துே்தே * 

இருத்துவான் எண்ணி நாம் இருக்க * இவளும் ஒன்று எண்ணுகின்றாே் ** 

மருத்துவப் பதம் நீங்கினாே் என்னும் * வாரத்்ளத படுவதன் முன் * 

ஒருப்படுத்திடுமின் இவளே * உலகேந்தான் இளடக்தக    10 

 

** ஞாலமுற்றும் உண்டு ஆலிளலத் துயில் * நாராயணனுக்கு * இவே் 

மாலதாகி மகிழ்ந்தனே் என்று * தாய் உளர பசய்ததளன ** 

தகாலமார ்பபாழில் சூழ் புதுளவயர ்தகான் * விடட்ுசித்தன் பசான்ன 

மாளல பத்தும் * வல்லவரக்டக்ு * இல்ளல வரு துயதர     11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகளள சரண ் 

 

 


