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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

இரண்டா ் ெத்து 

 

ஏழா ் திருப ாழி - ஆநிரர 

கண்ணரைெ் பூசச்ூட அரழத்தல் 

 

** ஆநிரர தமய்க்க நீ தபாதி * அருமருந்து ஆவதறியாய் * 

கானகம் எல்லாம் திரிந்து * உன் கரிய திருதமனி வாட ** 

பாரனயில் பாரலப் பருகிப் * பற்றாதார ்எல்லாம் சிரிப்ப * 

ததனில் இனிய பிராதன! * பசண்பகப் பூசச்ூட்ட வாராய்    1 

 

கருவுரட தமகங்கே் கண்டால் * உன்ரனக் கண்டால் ஒக்கும் கண்கே் * 

உருவுரடயாய்! உலதகழும் * உண்டாக வந்து பிறந்தாய்! ** 

திருவுரடயாே் மணவாோ! * திருவரங்கத்தத கிடந்தாய்! * 

மருவி மணம் கமழ்கின்ற * மல்லிரகப் பூசச்ூட்ட வாராய்    2 

 

மசப்சாடு மாேிரக ஏறி * மாதரக்ே் தம்மிடம் புக்கு * 

கசப்சாடு பட்ரடக் கிழித்துக் * காம்பு துகில் அரவ கீறி ** 

நிசச்லும் தீரமகே் பசய்வாய்! * நீே் திருதவங்கடத்து எந்தாய்! * 

பசர்சத் தமனகத்ததாடு * பாதிரிப் பூசச்ூட்ட வாராய்     3 

 

பதருவின்கண் நின்று இேவாய்சச்ிமாரக்ரேத் * தீரம பசய்யாதத * 

மருவும் தமனகமும் * சீர ்மாரல மணம் கமழ்கின்ற ** 

புருவம் கருங்குழல் பநற்றி * பபாலிந்த முகில் கன்று தபாதல * 

உருவம் அழகிய நம்பி! * உகந்திரவ சூட்ட நீ வாராய்     4 

 

புே்ேிரன வாய் பிேந்திடட்ாய்! * பபாரு கரியின் பகாம்பபாசித்தாய்! * 

கே்ே அரக்கிரய மூக்பகாடு * காவலரனத் தரல பகாண்டாய்! ** 

அே்ேி நீ பவண்பணய் விழுங்க * அஞ்சாது அடிதயன் அடித்ததன் * 

பதே்ேிய நீரில் எழுந்த * பசங்கழுநீர ்சூட்ட வாராய்     5 

 

எருதுகதோடு பபாருதி * ஏதும் உதலாபாய் காண் நம்பி! * 

கருதிய தீரமகே் பசய்து * கஞ்சரனக் கால் பகாடு பாய்ந்தாய்! ** 

பதருவின்கண் தீரமகே் பசய்து * சிக்பகன மல்லரக்தோடு * 

பபாருது வருகின்ற பபான்தன! * புன்ரனப் பூசச்ூட்ட வாராய்    6 

 

குடங்கே் எடுத்ததற விடட்ுக் * கூத்து ஆட வல்ல எம் தகாதவ! * 

மடங்பகாே் மதி முகத்தாரர * மால் பசய்ய வல்ல என் ரமந்தா! ** 

இடந்திடட்ு இரணியன் பநஞ்ரச * இரு பிேவாக முன் கீண்டாய்! * 

குடந்ரதக் கிடந்த என் தகாதவ! * குருக்கத்திப் பூசச்ூட்ட வாராய்   7 

 

சீமாலிகன் அவதனாடு * ததாழரம பகாே்ேவும் வல்லாய்! * 

சாமாறு அவரன நீ எண்ணிச ்* சக்கரத்தால் தரல பகாண்டாய்! ** 

ஆமாறறியும் பிராதன! * அணியரங்கத்தத கிடந்தாய்! * 

ஏமாற்றம் என்ரனத் தவிரத்்தாய்! * இருவாட்சிப் பூசச்ூட்ட வாராய்   8 
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அண்டத்தமரரக்ே் சூழ * அத்தாணியுே் அங்கிருந்தாய்! * 

பதாண்டரக்ே் பநஞ்சில் உரறவாய்! * தூமலராே் மணவாோ! ** 

உண்டிடட்ு உலகிரன ஏழும் * ஓர ்ஆலிரலயில் துயில் பகாண்டாய்! * 

கண்டு நான் உன்ரன உகக்கக் * கருமுரகப் பூசச்ூட்ட வாராய்   9 

 

** பசண்பக மல்லிரகதயாடு * பசங்கழுநீர ்இருவாட்சி * 

எண்பகர ்பூவும் பகாணரந்்ததன் * இன்றிரவ சூடட் வாபவன்று ** 

மண்பகர ்பகாண்டாரன * ஆய்சச்ி மகிழ்ந்துரர பசய்த இம்மாரல * 

பண்பகர ்வில்லிபுத்தூரக்் தகான் * படட்ர ்பிரான் பசான்ன பத்தத   10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகளள சரண ் 

 

 


