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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

மூன்றா ் ெத்து 

 

எட்டா ் திருப ாழி - நல்லததார் தா ரர 

தரல கனுடன் பசன்ற தரல கரளக் குறித்து  

தாய் ெலெடி வருந்திக் கூறு ் ொசுர ் 

 

** நல்லததார ்தாமரரப் பபாய்ரக * நாண்மலர ்தமல் பனி தசார * 

அல்லியும் தாதும் உதிரந்்திடட்ு * அழகழிந்தால் ஒத்ததாதலா ** 

இல்லம் பவறிதயாடிற்றாதலா * என் மகரே எங்கும் காதணன் * 

மல்லரர அட்டவன் பின் தபாய் * மதுரரப் புறம் புக்காே் பகாதலா?   1 

 

ஒன்றும் அறிபவான்றில்லாத * உருவரறக் தகாபாலர ்தங்கே் * 

கன்று கால்மாறுமா தபாதல * கன்னி இருந்தாரேக் பகாண்டு ** 

நன்றுங்கிறி பசய்து தபானான் * நாராயணன் பசய்த தீரம * 

என்றும் எமரக்ே் குடிக்கு * ஓர ்ஏசச்ுக்பகால் ஆயிடுங்பகாதலா?   2 

 

குமரி மணஞ்பசய்து பகாண்டு * தகாலம் பசய்து இல்லத்திருத்தி * 

தமரும் பிறரும் அறியத் * தாதமாதரற்பகன்று சாற்றி ** 

அமரர ்பதியுரடத் ததவி * அரசாணிரய வழிபடட்ு * 

துமிலம் எழப் பரற பகாட்டித் * ததாரணம் நாட்டிடுங்பகாதலா?   3 

 

ஒரு மகே் தன்ரன உரடதயன் * உலகம் நிரறந்த புகழால் * 

திருமகே் தபால வேரத்்ததன் * பசங்கண்மால் தான் பகாண்டு தபானான் ** 

பபருமகோய்க் குடி வாழ்ந்து * பபரும் பிே்ரே பபற்ற அதசாரத * 

மருமகரேக் கண்டுகந்து * மணாடட்ுப் புறம் பசய்யுங்பகாதலா?   4 

 

தம் மாமன் நந்ததகாபாலன் * தழீஇக் பகாண்டு என் மகே் தன்ரன * 

பசம்மாந்திதர என்று பசால்லிச ்* பசழுங்கயற்கண்ணும் பசவ்வாயும் ** 

பகாம்ரம முரலயும் இரடயும் * பகாழும் பரணத் ததாே்களும் கண்டிடட்ு * 

இம்மகரேப் பபற்ற தாயர ்* இனித் தரியார ்என்னுங்பகாதலா?   5 

 

தவடர ்மறக்குலம் தபாதல * தவண்டிற்றுச ்பசய்பதன் மகரே * 

கூடிய கூட்டதமயாகக் * பகாண்டு குடி வாழுங்பகாதலா? ** 

நாடும் நகரும் அறிய * நல்லததார ்கண்ணாலம் பசய்து * 

சாடிறப் பாய்ந்த பபருமான் * தக்கவா ரகப்பற்றுங்பகாதலா?   6 

 

அண்டத்தமரர ்பபருமான் * ஆழியான் இன்பறன் மகரே * 

பண்டப் பழிப்புக்கே் பசால்லிப் * பரிசற ஆண்டிடுங்பகாதலா? ** 

பகாண்டு குடி வாழ்க்ரக வாழ்ந்து * தகாவலப் படட்ம் கவித்து * 

பண்ரட மணாட்டிமார ்முன்தன * பாதுகாவல் ரவக்குங்பகாதலா?   7 

 

குடியில் பிறந்தவர ்பசய்யும் * குணம் ஒன்றும் பசய்திலன் அந்ததா! * 

நரட ஒன்றும் பசய்திலன் நங்காய்! * நந்ததகாபன் மகன் கண்ணன் ** 

இரட இருபாலும் வணங்க * இரேத்திரேத்து என் மகே் ஏங்கி * 

கரட கயிதற பற்றி வாங்கிக் * ரக தழும்பு ஏறிடுங்பகாதலா?    8 
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பவண்ணிறத் ததாய் தயிர ்தன்ரன * பவே்வரரப்பின் முன் எழுந்து * 

கண்ணுறங்காதத இருந்து * கரடயவும் தான் வல்லே் பகாதலா? ** 

ஒண்ணிறத் தாமரரச ்பசங்கண் * உலகேந்தான் என் மகரே * 

பண்ணரறயாப் பணி பகாண்டு * பரிசற ஆண்டிடுங்பகாதலா?   9 

 

** மாயவன் பின் வழி பசன்று * வழியிரட மாற்றங்கே் தகடட்ு * 

ஆயரக்ே் தசரியிலும் புக்கு * அங்குத்ரத மாற்றமும் எல்லாம் ** 

தாயவே் பசால்லிய பசால்ரலத் * தண்புதுரவப் பட்டன் பசான்ன * 

தூய தமிழ்ப் பத்தும் வல்லார ்* தூமணிவண்ணனுக்கு ஆேதர    10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகதள சரண ் 

 

 


