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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

ஐந்தா ் ெத்து 

 

மூன்றா ் திருப ாழி - துக்கச ்சுழலைலய 

திரு ாலிருஞ்சசாலை எ ்பெரு ாலனெ் சொக ஒட்சடன் என்று தடுத்தை் 

 

** துக்கச ்சுழலலலயச ்சூழ்ந்து கிடந்த * வலலலய அறப்பறித்து * 

புக்கினில் புக்குன்லனக் கண்டு பகாண்தடன் * இனிப் தபாக விடுவதுண்தட? ** 

மக்கே் அறுவலரக் கல்லிலட தமாத * இழந்தவே் தன் வயிற்றில் * 

சிக்கன வந்து பிறந்து நின்றாய்! * திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!         1 

 

வலேத்து லவத்ததன் இனிப் தபாகல் ஒட்தடன் * உன்தன் இந்திர ஞாலங்கோல் * 

ஒேித்திடில் நின் திருவாலண கண்டாய் * நீ ஒருவரக்்கும் பமய்யன் அல்லல ** 

அேித்பதங்கும் நாடும் நகரமும் * தம்முலடத் தீவிலன தீரக்்கல் உற்று * 

பதேித்து வலஞ்பசய்யும் தீரத்்தமுலடத் * திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!   2 

 

** உனக்குப் பணி பசய்திருக்கும் தவம் உலடதயன் * இனிப் தபாய் ஒருவன் 

தனக்குப் பணிந்து * கலடத்தலல நிற்லக * நின் சாலய அழிவு கண்டாய் ** 

புனத்திலனக் கிே்ேிப் புது அவி காட்டி * உன் பபான்னடி வாழ்க என்று * 

இனக்குறவர ்புதியதுண்ணும் * எழில் திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!         3 

 

காதம் பலவும் திரிந்துழன்தறற்கு * அங்தகார ்நிழல் இல்லல நீர ்இல்லல * உன் 

பாத நிழல் அல்லால் மற்தறார ்உயிரப்்பிடம் * நான் எங்கும் காண்கின்றிதலன் ** 

தூது பசன்றாய்! குரு பாண்டவரக்்காய் * அங்தகார ்பபாய் சுற்றம் தபசிச ்பசன்று * 

தபதம் பசய்பதங்கும் பிணம் படுத்தாய்! * திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!     4 

 

காலும் எழா கண்ணநீரும் நில்லா * உடல் தசாரந்்து நடுங்கி * குரல் 

தமலும் எழா மயிரக்்கூசச்ும் அறா * என ததாே்களும் வீழ்பவாழியா ** 

மால் உகோ நிற்கும் என் மனதம! * உன்லன வாழத் தலலப்பபய்திட்தடன் * 

தசல் உகோ நிற்கும் நீே் சுலன சூழ் * திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!           5 

 

எருத்துக் பகாடி உலடயானும் * பிரமனும் இந்திரனும் * மற்றும் 

ஒருத்தரும் இப்பிறவி என்னும் தநாய்க்கு * மருந்தறிவாரும் இல்லல ** 

மருத்துவனாய் நின்ற மாமணிவண்ணா! * மறு பிறவி தவிரத் 

திருத்தி * உன் தகாயில் கலடப் புகப்பபய் * திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!         6 

 

அக்கலர என்னும் அனத்தக் கடலுே் அழுந்தி * உன் தபரருோல் * 

இக்கலர ஏறி இலேத்திருந்ததலன * அஞ்தசல் என்று லக கவியாய் ** 

சக்கரமும் தடக்லககளும் * கண்களும் பீதக ஆலடபயாடும் * 

பசக்கர ்நிறத்துச ்சிவப்புலடயாய்! * திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!        7 

 

எத்தலன காலமும் எத்தலன ஊழியும் * இன்பறாடு நாலே என்தற * 

இத்தலன காலமும் தபாய்க் கிறிப்படத்டன் * இனி உன்லனப் தபாகல் ஒட்தடன் ** 

லமத்துனன்மாரக்லே வாழ்வித்து * மாற்றலர ்நூற்றுவலரக் பகடுத்தாய்! * 

சித்தம் நின் பாலதறிதி அன்தற * திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!            8 
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அன்று வயிற்றில் கிடந்திருந்தத * அடிலம பசய்யல் உற்றிருப்பன் * 

இன்று வந்திங்கு உன்லனக் கண்டு பகாண்தடன் * இனிப் தபாக விடுவதுண்தட? ** 

பசன்றங்கு வாணலன ஆயிரம் ததாளும் * திருசச்க்கரம் அதனால் 

பதன்றி * திலச திலச வீழச ்பசற்றாய்! * திருமாலிருஞ்தசாலல எந்தாய்!     9 

 

** பசன்றுலகம் குலடந்தாடும் சுலனத் * திருமாலிருஞ்தசாலல தன்னுே் 

நின்ற பிரான் * அடி தமல் அடிலமத் திறம் * தநரப்ட விண்ணப்பம் பசய் ** 

பபான் திகழ் மாடம் பபாலிந்து ததான்றும் * புதுலவக்தகான் விடட்ுசித்தன் * 

ஒன்றிதனாடு ஒன்பதும் பாட வல்லார ்* உலகம் அேந்தான் தமதர                10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகசள சரண ் 

 

 


