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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

நான்கா ் ெத்து 

 

முதல் திருப ாழி - கதிராயிர ் 

ஸர்வவஶ்வரனனக் காண வவணு ் என்று வதடுவார்  

சிலரு ், கண்டார் சிலரு ாகக் கூறுதல் 

 

** கதிர ்ஆயிரம் இரவி * கலந்பதரித்தால் ஒத்த நீே்முடியன் * 

எதிரில் பபருமம இராமமன * இருக்கும் இடம் நாடுதிதரல் ** 

அதிரும் கழல் பபாரு ததாே் * இரணியன் ஆகம் பிேந்தரியாய் * 

உதிரம் அமேந்த மகதயாடிருந்தாமன * உே்ேவா கண்டார ்உேர ்   1 

 

நாந்தகம் சங்கு தண்டு * நாபணாலிச ்சாரங்்கம் திருசச்க்கரம் * 

ஏந்து பபருமம இராமமன * இருக்கும் இடம் நாடுதிதரல் ** 

காந்தே் முகிழ் விரல் சீமதக்காகிக் * கடுஞ்சிமல பசன்றிறுக்க * 

தவந்தர ்தமலவன் சனகராசன் தன் * தவே்வியில் கண்டார ்உேர ்   2 

 

பகாமல யாமனக் பகாம்பு பறித்துக் * கூடலர ்தசமன பபாருதழிய * 

சிமலயால் மராமரம் எய்த ததவமனச ்* சிக்பகன நாடுதிதரல் ** 

தமலயால் குரக்கினம் தாங்கிச ்பசன்று * தடவமர பகாண்டமடப்ப * 

அமலயார ்கடற்கமர வீற்றிருந்தாமன * அங்குத்மதக் கண்டார ்உேர ்   3 

 

ததாயம் பரந்த நடுவு சூழலில் * பதால்மல வடிவு பகாண்ட * 

மாயக் குழவி அதமன நாடுறில் * வம்மின் சுவடுமரக்தகன் ** 

ஆயர ்மடமகே் பின்மனக்காகி * அடல் விமட ஏழிமனயும் * 

வீயப் பபாருது வியரத்்து நின்றாமன * பமய்ம்மமதய கண்டார ்உேர ்   4 

 

நீதரறு பசஞ்சமட நீலகண்டனும் * நான்முகனும் முமறயால் * 

சீதரறு வாசகம் பசய்ய நின்ற * திருமாமல நாடுதிதரல் ** 

வாதரறு பகாங்மக உருப்பிணிமய * வலியப் பிடித்துக் பகாண்டு 

ததர ்ஏற்றி * தசமன நடுவு தபார ்பசய்யச ்* சிக்பகனக் கண்டார ்உேர ்    5 

 

பபால்லா வடிவுமடப் தபய்சச்ி துஞ்சப் * புணர ்முமல வாய் மடுக்க 

வல்லாமன * மாமணிவண்ணமன * மருவும் இடம் நாடுதிதரல் ** 

பல்லாயிரம் பபருந்ததவிமாபராடு * பபௌவம் எறி துவமர * 

எல்லாரும் சூழச ்சிங்காசனத்தத * இருந்தாமனக் கண்டார ்உேர ்     6 

 

பவே்மே விேிசங்கு பவஞ்சுடரத்் திருசச்க்கரம் * ஏந்து மகயன் * 

உே்ே இடம் வினவில் * உமக்கிமற வம்மின் சுவடுமரக்தகன் ** 

பவே்மேப் புரவிக் குரக்கு பவல்பகாடித் * ததர ்மிமச முன்பு நின்று * 

கே்ேப் பமடத் துமணயாகிப் * பாரதம் மக பசய்யக் கண்டார ்உேர ்   7 

 

நாழிமக கூறிடட்ுக் காத்து நின்ற * அரசரக்ே் தம் முகப்தப * 

நாழிமக தபாகப் பமட பபாருதவன் * ததவகி தன் சிறுவன் ** 

ஆழி பகாண்டு அன்று இரவி மமறப்பச ்* சயத்திரதன் தமலமய * 

பாழில் உருேப் பமட பபாருதவன் * பக்கதம கண்டார ்உேர ்         8 
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மண்ணும் மமலயும் மறிகடல்களும் * மற்றும் யாவும் எல்லாம் * 

திண்ணம் விழுங்கி உமிழ்ந்த ததவமனச ்* சிக்பகன நாடுதிதரல் ** 

எண்ணற்கரியததார ்ஏனமாகி * இருநிலம் புக்கிடந்து * 

வண்ணக் கருங்குழல் மாததராடு * மணந்தாமனக் கண்டார ்உேர ்    9 

 

** கரிய முகில் புமர தமனி மாயமனக் * கண்ட சுவடுமரத்து * 

புரவி முகம் பசய்து பசந்பநல் ஓங்கி * விமே கழனிப் புதுமவ ** 

திருவில் பபாலி மமறவாணன் * பட்டரப்ிரான் பசான்ன மாமல பத்தும் * 

பரவு மனமுமடப் பத்தர ்உே்ோர ்* பரமனடி தசரவ்ரக்தே         10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகவள சரண ் 

 

 


