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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

இரண்டா ் ெத்து 

 

ஒன்ெதா ் திருப ாழி - பவண்பணய் விழுங்கி 

பவண்பணய் களவாடல் முதலிய ொல க்ரடீட வர்ணன ் 

 

** பவண்பணய் விழுங்கி பவறும் கலத்தத  

பவற்பிதை இைட்ு * அதன் ஓதச தகைக்ும் * 

கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி தன்தனக் *  

காக்க கில்தலாம் உன் மகதனக் காவாய் ** 

புண்ணில் புேிப் பபய்தால் ஒக்கும் தீதம *  

புதர புதரயால் இதவ பசய்ய வல்ல * 

அண்ணல் கண்ணான் ஓர ்மகதனப் பபற்ற *  

அதசாதத நங்காய்! உன் மகதனக் கூவாய்     1 

 

வருக வருக வருக இங்தக *  

வாமன நம்பீ! வருக இங்தக * 

கரிய குழல் பசய்ய வாய் முகத்துக் *  

காகுத்த நம்பீ! வருக இங்தக ** 

அரியன் இவன் எனக்கின்று நங்காய்! *  

அஞ்சன வண்ணா! அசல் அகத்தார ்* 

பரிபவம் தபசத் தரிக்க கில்தலன் *  

பாவிதயனுக்கு இங்தக தபாதராதய      2 

 

திருவுதைப் பிே்தே தான் தீயவாறு *  

ததக்கம் ஒன்றும் இலன் ததசுதையன் * 

உருக தவத்த குைத்பதாடு பவண்பணய் *  

உறிஞ்சி உதைத்திைட்ுப் தபாந்து நின்றான் ** 

அருகிருந்தார ்தம்தம அநியாயம்  

பசய்வது தான் * வழக்தகா? அதசாதாய்! * 

வருக என்று உன் மகன் தன்தனக் கூவாய் *  

வாழ ஒை்ைான் மதுசூதனதன       3 

 

பகாண்ைல் வண்ணா! இங்தக தபாதராதய *  

தகாயில் பிே்ோய்! இங்தக தபாதராதய * 

பதண்டிதர சூழ் திருப்தபரக்் கிைந்த *  

திருநாரணா! இங்தக தபாதராதய ** 

உண்டு வந்ததன் அம்மம் என்று பசால்லி *  

ஓடி அகம் புக ஆய்சச்ி தானும் * 

கண்பைதிதர பசன்பறடுத்துக் பகாே்ேக் *  

கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி தாதன      4 
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பாதலக் கறந்து அடுப்தபற தவத்துப் *  

பல்வதேயாே் என் மகே் இருப்ப * 

தமதல அகத்தத பநருப்பு தவண்டிச ்பசன்று *  

இதறப் பபாழுது அங்தக தபசி நின்தறன் ** 

சாேக்கிராமம் உதைய நம்பி *  

சாய்த்துப் பருகிைட்ுப் தபாந்து நின்றான் * 

ஆதலக் கரும்பு இன்பமாழி அதனய *  

அதசாதத நங்காய்! உன் மகதனக் கூவாய்     5 

 

தபாதர ்கண்ைாய் இங்தக தபாதர ்கண்ைாய் *  

தபாததரன் என்னாதத தபாதர ்கண்ைாய் * 

ஏததனும் பசால்லி அசல் அகத்தார ்*  

ஏததனும் தபச நான் தகை்க மை்தைன் ** 

தகாதுகலமுதைக் குை்ைதனதயா! *  

குன்பறடுத்தாய்! குைமாடு கூத்தா! * 

தவதப் பபாருதே! என் தவங்கைவா! *  

வித்தகதன! இங்தக தபாதராதய       6 

 

பசந்பநல் அரிசி சிறு பருப்புச ்*  

பசய்த அக்காரம் நறுபநய் பாலால் * 

பன்னிரண்டு திருதவாணம் அை்தைன் *  

பண்டும் இப்பிே்தே பரிசறிவன் ** 

இன்னம் உகப்பன் நான் என்று பசால்லி *  

எல்லாம் விழுங்கிைட்ுப் தபாந்து நின்றான் * 

உன் மகன் தன்தன யதசாதத நங்காய்! *  

கூவிக் பகாே்ோய் இதவயும் சிலதவ      7 

 

தகசவதன! இங்தக தபாதராதய *  

கில்தலன் என்னாது இங்தக தபாதராதய * 

தநசம் இலாதார ்அகத்திருந்து *  

நீ விதேயாைாதத தபாதராதய ** 

தூசனம் பசால்லும் பதாழுத்ததமாரும் *  

பதாண்ைரும் நின்ற இைத்தில் நின்று * 

தாய் பசால்லுக் பகாே்வது தன்மம் கண்ைாய் *  

தாதமாதரா! இங்தக தபாதராதய       8 

 

கன்னல் இலைட்ுவத்ததாடு சீதை *  

கார ்எே்ேில் உண்தை கலத்தில் இைட்ு * 

என்னகம் என்று நான் தவத்துப் தபாந்ததன் *  

இவன் புக்கு அவற்தறப் பபறுத்திப் தபாந்தான் ** 

பின்னும் அகம் புக்குறிதய தநாக்கிப் *  

பிறங்பகாேி பவண்பணயும் தசாதிக்கின்றான் * 

உன் மகன் தன்தன யதசாதத நங்காய்! *  

கூவிக் பகாே்ோய் இதவயும் சிலதவ      9 
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பசால்லில் அரசிப்படுதி நங்காய்! *  

சூழல் உதையன் உன் பிே்தே தாதன * 

இல்லம் புகுந்து என் மகதேக் கூவிக் *  

தகயில் வதேதயக் கழற்றிக் பகாண்டு ** 

பகால்தலயில் நின்றும் பகாணரந்்து விற்ற *  

அங்பகாருத்திக்கு அவ்வதே பகாடுத்து * 

நல்லன நாவல் பழங்கே் பகாண்டு *  

நான் அல்தலன் என்று சிரிக்கின்றாதன      10 

 

** வண்டு கேித்து இதரக்கும் பபாழில் சூழ் *  

வருபுனல் காவிரித் பதன்னரங்கன் * 

பண்ைவன் பசய்த கிரீதை எல்லாம் *  

பை்ைரப்ிரான் விைட்ுசித்தன் பாைல் ** 

பகாண்டிதவ பாடிக் குனிக்க வல்லார ்*  

தகாவிந்தன் தன் அடியாரக்ோகி * 

எண்திதசக்கும் விேக்காகி நிற்பார ்*  

இதண அடி என் ததல தமலனதவ      11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகளள சரண ் 

 

 


