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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

இரண்டா ் ெத்து 

 

இரண்டா ் திருப ாழி - அரவணணயாய் 

கண்ணணை முணையுண்ண அணழத்தை் 

 

** அரவணணயாய்! ஆயர ்ஏதே! * அம்மம் உண்ணத் துயில் எழாதய * 

இரவும் உண்ணாது உேங்கி நீ தபாய் * இன்றும் உசச்ி பகாண்டதாதலா ** 

வரவும் காதணன் வயிேணசந்தாய் * வனமுணலகே் தசாரந்்து பாய * 

திருவ்ணடய வாய் மடுத்துத் * திணேத்துணதத்துப் பருகிடாதய    1 

 

ணவத்த பநய்யும் காய்ந்த பாலும் * வடிதயிரும் நறுபவண்பணயும் * 

இத்தணனயும் பபே்ேறிதயன் * எம்பிரான்! நீ பிேந்த பின்ணன ** 

எத்தணனயும் பசய்யப் பபே்ோய் * ஏதும் பசய்தயன் கதம் படாதத * 

முத்தணனய முறுவல் பசய்து * மூக்குறுஞ்சி முணல உணாதய     2 

 

தம் தம் மக்கே் அழுது பசன்ோல் * தாய்மார ்ஆவார ்தரிக்க கில்லார ்* 

வந்து நின் தமல் பூசல் பசய்ய * வாழ வல்ல வாசுததவா! ** 

உந்ணதயார ்உன் திேத்தர ்அல்லர ்* உன்ணன நான் ஒன்றுரப்ப மாட்தடன் * 

நந்ததகாபன் அணிசிறுவா! * நான் சுரந்த முணல உணாதய       3 

 

கஞ்சன் தன்னால் புணரக்்கப்படட் * கே்ேச ்சகடு கலக்கழிய * 

பஞ்சியன்ன பமல்லடியால் * பாய்ந்த தபாது பநாந்திடும் என்று ** 

அஞ்சிதனன் காண் அமரர ்தகாதவ! * ஆயர ்கூட்டத்து அேவன்ோதலா * 

கஞ்சணன உன் வஞ்சணனயால் * வணலப்படுத்தாய்! முணல உணாதய   4 

 

தீய புந்திக் கஞ்சன் உன் தமல் * சினம் உணடயன் தசாரவ்ு பாரத்்து * 

மாயந்தன்னால் வணலப்படுக்கில் * வாழகில்தலன் வாசுததவா! ** 

தாயர ்வாய்சப்சால் கருமம் கண்டாய் * சாே்றிச ்பசான்தனன் தபாக தவண்டா * 

ஆயரப்ாடிக்கணிவிேக்தக! * அமரந்்து வந்பதன் முணல உணாதய     5 

 

மின்னணனய நுண்ணிணடயார ்* விரிகுழல் தமல் நுணழந்த வண்டு * 

இன்னிணசக்கும் வில்லிபுத்தூர ்* இனிதமரந்்தாய்! உன்ணனக் கண்டார ்** 

என்ன தநான்பு தநாே்ோே் பகாதலா * இவணனப் பபே்ே வயிறுணடயாே் * 

என்னும் வாரத்்ணத எய்துவித்த * இருடீதகசா! முணல உணாதய    6 

 

பபண்டிர ்வாழ்வார ்நின் ஒப்பாணரப் * பபறுதும் என்னும் ஆணசயாதல * 

கண்டவரக்ே் தபாக்பகாழிந்தார ்* கண்ணிணணயால் கலக்க தநாக்கி ** 

வண்டுலாம் பூங்குழலினார ்* உன் வாய் அமுதம் உண்ண தவண்டி * 

பகாண்டு தபாவான் வந்து நின்ோர ்* தகாவிந்தா! நீ முணல உணாதய    7 

 

இரு மணல தபால் எதிரந்்த மல்லர ்* இருவர ்அங்கம் எரி பசய்தாய்! * உன் 

திரு மலிந்து திகழு மாரவ்ு * ததக்க வந்பதன் அல்குல் ஏறி ** 

ஒரு முணலணய வாய் மடுத்து * ஒரு முணலணய பநருடிக் பகாண்டு * 

இரு முணலயும் முணே முணேயாய் * ஏங்கி ஏங்கி இருந்துணாதய      8 
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அங்கமலப் தபாதகத்தில் * அணிபகாே் முத்தம் சிந்தினாே் தபால் * 

பசங்கமல முகம் வியரப்்பத் * தீணம பசய்து இம்முே்ேத்தூதட ** 

அங்கம் எல்லாம் புழுதியாக * அணேய தவண்டா அம்ம! விம்ம * 

அங்கமரரக்்கு அமுதேித்த * அமரர ்தகாதவ! முணல உணாதய    9 

 

ஓட ஓடக் கிண்கிணிகே் * ஒலிக்கும் ஓணசப் பாணியாதல * 

பாடிப் பாடி வருகின்ோணயப் * பே்பநாபன் என்றிருந்ததன் ** 

ஆடியாடி அணசந்து அணசந்திடட்ு * அதனுக்தகே்ே கூத்ணத ஆடி * 

ஓடிதயாடிப் தபாய் விடாதத * உத்தமா! நீ முணல உணாதய    10 

 

** வாரணிந்த பகாங்ணக ஆய்சச்ி * மாதவா! உண்பணன்ே மாே்ேம் * 

நீரணிந்த குவணே வாசம் * நிகழ நாறும் வில்லிபுத்தூர ்** 

பாரணிந்த பதால்புகழான் * பட்டரப்ிரான் பாடல் வல்லார ்* 

சீரணிந்த பசங்கண்மால் தமல் * பசன்ே சிந்ணத பபறுவர ்தாதம    11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகளள சரண ் 

 

 


