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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

இரண்டா ் ெத்து 

 

நாலா ் திருப ாழி - பவண்பணயளளந்த 

கண்ணளை நீராட அளழத்தல் 

 

** பவண்பணய் அளேந்த குணுங்கும் * விளேயாடு புழுதியும் பகாண்டு * 

திண்பணன இவ்விரா உன்ளனத் * ததய்த்துக் கிடக்க நான் ஒட்தடன் ** 

எண்பணய் புேிப்பழம் பகாண்டு * இங்பகத்தளன தபாதும் இருந்ததன் * 

நண்ணல் அரிய பிராதன! * நாரணா! நீராட வாராய்     1 

 

கன்றுகே் ஓடச ்பசவியில் * கட்படறும்பு பிடித்திட்டால் * 

பதன்றிக் பகடும் ஆகில் * பவண்பணய் திரட்டி விழுங்குமா காண்பன் ** 

நின்ற மராமரம் சாய்த்தாய்! * நீ பிறந்த திருதவாணம் * 

இன்று நீ நீராட தவண்டும் * எம்பிரான்! ஓடாதத வாராய்    2 

 

தபய்சச்ி முளல உண்ணக் கண்டு * பின்ளனயும் நில்லாது என் பநஞ்சம் * 

ஆய்சச்ியர ்எல்லாரும் கூடி * அளழக்கவும் நான் முளல தந்ததன் ** 

காய்சச்ின நீபராடு பநல்லி * கடாரத்தில் பூரித்து ளவத்ததன் * 

வாய்த்த புகழ் மணிவண்ணா! * மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்    3 

 

கஞ்சன் புணரப்்பினில் வந்த * கடிய சகடம் உளதத்து * 

வஞ்சகப் தபய் மகே் துஞ்ச * வாய் முளல ளவத்த பிராதன! ** 

மஞ்சளும் பசங்கழுநீரின் * வாசிளகயும் நாறு சாந்தும் * 

அஞ்சனமும் பகாண்டு ளவத்ததன் * அழகதன! நீராட வாராய்    4 

 

அப்பம் கலந்த சிற்றுண்டி * அக்காரம் பாலில் கலந்து * 

பசாப்பட நான் சுடட்ு ளவத்ததன் * தின்னல் உறுதிதயல் நம்பீ! ** 

பசப்பிே பமன்முளலயாரக்ே் * சிறு புறம் தபசிச ்சிரிப்பர ்* 

பசாப்பட நீராட தவண்டும் * தசாத்தம் பிரான்! இங்தக வாராய்   5 

 

எண்பணய்க் குடத்ளத உருட்டி * இேம் பிே்ளே கிே்ேி எழுப்பி * 

கண்ளணப் புரட்டி விழித்துக் * களழகண்டு பசய்யும் பிராதன! 

உண்ணக் கனிகே் தருவன் * ஒலிகடல் ஓதநீர ்தபாதல * 

வண்ணம் அழகிய நம்பீ! * மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்     6 

 

கறந்த நற்பாலும் தயிரும் * களடந்துறி தமல் ளவத்த பவண்பணய் * 

பிறந்ததுதவ முதலாகப் * பபற்றறிதயன் எம்பிராதன! ** 

சிறந்த நற்றாய் அலர ்தூற்றும் * என்பதனால் பிறர ்முன்தன * 

மறந்தும் உளரயாட மாட்தடன் * மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்    7 

 

கன்றிளன வால் ஓளல கட்டிக் * கனிகே் உதிர எறிந்து * 

பின் பதாடரந்்ததாடி ஓர ்பாம்ளபப் * பிடித்துக் பகாண்டாட்டினாய் தபாலும் ** 

நின் திறத்ததன் அல்தலன் நம்பீ! * நீ பிறந்த திருநன்னாே் * 

நன்று நீ நீராட தவண்டும் * நாரணா! ஓடாதத வாராய்     8 
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பூணித் பதாழுவினில் புக்குப் * புழுதி அளேந்த பபான்தமனி * 

காணப் பபரிதும் உகப்பன் * ஆகிலும் கண்டார ்பழிப்பர ்** 

நாண் எத்தளனயும் இலாதாய்! * நப்பின்ளன காணில் சிரிக்கும் * 

மாணிக்கதம! என் மணிதய! * மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்    9 

 

** காரம்லி தமனி நிறத்துக் * கண்ண பிராளன உகந்து * 

வாரம்லி பகாங்ளக யதசாளத * மஞ்சனம் ஆட்டியவாற்ளற ** 

பாரம்லி பதால் புதுளவக் தகான் * படட்ர ்பிரான் பசான்ன பாடல் * 

சீரம்லி பசந்தமிழ் வல்லார ்* தீவிளன யாதும் இலதர     10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகளள சரண ் 

 

 


