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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

முதல் ெத்து 

 

முதல் திருப ாழி - வண்ண  ாடங்கள் 

கண்ணன் திருவவதாரச ்சிறெ்பு 

 

** வண்ண மாடங்கே் சூழ் * திருக்தகாட்டியூர ்* 

கண்ணன் தகசவன் * நம்பி பிறந்தினில் ** 

எண்பணய் சுண்ணம் * எதிர ்எதிர ்தூவிட * 

கண் நன்முற்றம் * கலந்து அேராயிற்தற                    1 

 

ஓடுவார ்விழுவார ்* உகந்தாலிப்பார ்* 

நாடுவார ்நம்பிரான் * எங்குத்தான் என்பார ்** 

பாடுவாரக்ளும் * பல்பறற பகாட்ட நின்று * 

ஆடுவாரக்ளும் * ஆயிற்று ஆய்ப்பாடிதய                      2 

 

தபணிச ்சீருறடப் * பிே்றே பிறந்தினில் * 

காணத் தாம் புகுவார ்* புக்குப் தபாதுவார ்** 

ஆபணாப்பார ்* இவன் தநரில்றல காண் * திரு 

தவாணத்தான் * உலகாளும் என்பாரக்தே                       3 

 

உறிறய முற்றத்து * உருட்டி நின்றாடுவார ்* 

நறு பநய் பால் தயிர ்* நன்றாகத் தூவுவார ்* 

பசறிபமன் கூந்தல் * அவிழத் திறேத்து * எங்கும் 

அறிவழிந்தனர ்* ஆய்ப்பாடி ஆயதர                           4  

 

பகாண்ட தாே் உறி * தகாலக் பகாடு மழு * 

தண்டினர ்* பறிதயாறலச ்சயனத்தர ்** 

விண்ட முல்றல * அரும்பன்ன பல்லினர ்* 

அண்டர ்மிண்டிப் * புகுந்து பநய்யாடினார ்                      5 

 

றகயும் காலும் * நிமிரத்்துக் கடார நீர ்* 

றபயவாட்டிப் * பசுஞ்சிறு மஞ்சோல் ** 

ஐய நா வழித்தாளுக்கு * அங்காந்திட * 

றவயம் ஏழும் கண்டாே் * பிே்றே வாயுதே                        6 

 

வாயுே் றவயகம் கண்ட * மட நல்லார ்* 

ஆயர ்புத்திரன் அல்லன் * அருந்பதய்வம் ** 

பாய சீர ்உறடப் * பண்புறடப் பாலகன் * 

மாயன் என்று * மகிழ்ந்தனர ்மாததர                        7 

 

பத்து நாளும் கடந்த * இரண்டா நாே் * 

எத்திறசயும் * சய மரம் தகாடித்து ** 

மத்த மாமறல * தாங்கிய றமந்தறன * 

உத்தானம் பசய்து * உகந்தனர ்ஆயதர                      8 
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கிடக்கில் பதாட்டில் * கிழிய உறதத்திடும் * 

எடுத்துக் பகாே்ேில் * மருங்றக இறுத்திடும் ** 

ஒடுக்கிப் புல்கில் * உதரத்தத பாய்ந்திடும் * 

மிடுக்கிலாறமயால் * நான் பமலிந்ததன் நங்காய்               9 

 

** பசந்பநலார ்வயல் சூழ் * திருக்தகாட்டியூர ்* 

மன்னு நாரணன் * நம்பி பிறந்தறம ** 

மின்னு நூல் * விடட்ுசித்தன் விரித்த * இப் 

பன்னு பாடல் வல்லாரக்்கு * இல்றல பாவதம                  10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகளள சரண ் 

 

 


