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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

இரண்டா ் ெத்து 

 

ஆறா ் திருப ாழி - வவலிக்வகால் 

காக்கககய கண்ணனுக்குக் வகால் பகாண்டு வர விள ்புதல் 

 

** தவலிக் தகால் பவட்டி * விளேயாடு வில்தலற்றி * 

தாலிக் பகாழுந்ளதத் * தடம் கழுத்தில் பூண்டு ** 

பீலித் தளழளயப் * பிளணத்துப் பிறகிடட்ு * 

காலிப் பின் தபாவாற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா *  

கடல்நிற வண்ணற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா     1 

 

பகாங்கும் குடந்ளதயும் * தகாட்டியூரும் தபரும் * 

எங்கும் திரிந்து * விளேயாடும் என் மகன் ** 

சங்கம் பிடிக்கும் * தடக்ளகக்குத் தக்க * நல் 

அங்கம் உளடயததார ்தகால் பகாண்டு வா *  

அரக்கு வழித்தததார ்தகால் பகாண்டு வா     2 

 

கறுத்திடட்ு எதிர ்நின்ற * கஞ்சளனக் பகான்றான் * 

பபாறுத்திடட்ு எதிர ்வந்த * புே்ேின் வாய் கீண்டான் ** 

பநறித்த குழல்களே * நீங்க முன் ஓடி * 

சிறுக்கன்று தமய்ப்பாற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா *  

ததவ பிரானுக்தகார ்தகால் பகாண்டு வா     3 

 

ஒன்தற உளரப்பான் * ஒரு பசால்தல பசால்லுவான் * 

துன்று முடியான் * துரிதயாதனன் பக்கல் ** 

பசன்றங்குப் பாரதம் * ளக எறிந்தானுக்கு * 

கன்றுகே் தமய்ப்பததார ்தகால் பகாண்டு வா *  

கடல்நிற வண்ணரக்்தகார ்தகால் பகாண்டு வா     4 

 

சீர ்ஒன்று தூதாய்த் * துரிதயாதனன் பக்கல் * 

ஊர ்ஒன்று தவண்டிப் * பபறாத உதராடத்தால் ** 

பார ்ஒன்றிப் பாரதம் * ளக பசய்து பாரத்்தற்கு * 

ததர ்ஒன்ளற ஊரந்்தாற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா *  

ததவ பிரானுக்தகார ்தகால் பகாண்டு வா     5 

 

ஆலத்திளலயான் * அரவினளண தமலான் * 

நீலக் கடலுே் * பநடுங்காலம் கண் வேரந்்தான் ** 

பாலப் பிராயத்தத * பாரத்்தற்கு அருே் பசய்த * 

தகாலப் பிரானுக்தகார ்தகால் பகாண்டு வா *  

குடந்ளதக் கிடந்தாற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா    6 

 

பபான் திகழ் * சித்திரகூடப் பபாருப்பினில் * 

உற்ற வடிவில் * ஒரு கண்ணும் பகாண்ட ** அக் 

கற்ளறக் குழலன் * கடியன் விளரந்துன்ளன * 

மற்ளறக் கண் பகாே்ோதம தகால் பகாண்டு வா *  

மணிவண்ண நம்பிக்தகார ்தகால் பகாண்டு வா    7 
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மின்னிளடச ்சீளத பபாருட்டா * இலங்ளகயர ்* 

மன்னன் மணிமுடி * பத்தும் உடன் வீழ ** 

தன்னிகர ்ஒன்றில்லாச ்* சிளல கால் வளேத்திட்ட * 

மின்னு முடியற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா *  

தவளல அளடத்தாற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா     8 

 

** பதன்னிலங்ளக மன்னன் * சிரம் ததாே் துணி பசய்து * 

மின்னிலங்கு பூண் * விபீடண நம்பிக்கு ** 

என்னிலங்கு நாமத்தேவும் * அரபசன்ற * 

மின்னிலங்காரற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா *  

தவங்கட வாணற்தகார ்தகால் பகாண்டு வா     9 

 

** அக்காக்காய்! நம்பிக்குக் * தகால் பகாண்டு வா என்று * 

மிக்காே் உளரத்த பசால் * வில்லிபுத்தூரப்் படட்ன் ** 

ஒக்க உளரத்த * தமிழ் பத்தும் வல்லவர ்* 

மக்களேப் பபற்று * மகிழ்வர ்இவ்ளவயத்தத      10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகவள சரண ் 

 

 


