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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

நான்கா ் ெத்து 

 

நான்கா ் திருப ாழி - நாவகாரிய ் 

முக்கரணங்களாலு ் திருக்ககாட்டியூரர  

அனுெவிெ்ெவரரக் பகாண்டாடியு ், அவ்வாறு  

அனுெவியாத அரவஷ்ணவரர இழித்து ் கூறுதல் 

 

** நாவகாரியம் பசால்லிலாதவர ்* நாே்பதாறும் விருந்ததாம்புவார ்* 

ததவகாரியம் பசய்து * தவதம் பயின்று வாழ் திருக்தகாட்டியூர ்** 

மூவர ்காரியமும் திருத்தும் * முதல்வனனச ்சிந்தியாத * அப் 

பாவகாரிகனேப் பனடத்தவன் * எங்ஙனம் பனடத்தான் பகாதலா!     1 

 

குற்றமின்றிக் குணம் பபருக்கிக் * குருக்களுக்கு அனுகூலராய் * 

பசற்றம் ஒன்றும் இலாத * வண்னகயினாரக்ே் வாழ் திருக்தகாட்டியூர ்** 

துற்றி ஏழுலகுண்ட * தூமணிவண்ணன் தன்னனத் பதாழாதவர ்* 

பபற்ற தாயர ்வயிற்றினனப் * பபரு தநாய் பசய்வான் பிறந்தாரக்தே     2 

 

வண்ண நன்மணியும் * மரதகமும் அழுத்தி * நிழல் எழும் 

திண்னண சூழ் திருக்தகாட்டியூரத்் * திருமால் அவன் திருநாமங்கே் ** 

எண்ணக் கண்ட விரல்கோல் * இனறப் பபாழுதும் எண்ணகிலாது தபாய் * 

உண்ணக் கண்ட தம் ஊத்னத வாய்க்குக் * கவேம் உந்துகின்றாரக்தே       3 

 

உரக பமல்லனணயான் னகயில் * உனற சங்கம் தபால் மடவன்னங்கே் * 

நினர கணம் பரந்ததறும் * பசங்கமல வயல் திருக்தகாட்டியூர ்** 

நரக நாசனன நாவில் பகாண்டனழயாத * மானிட சாதியர ்* 

பருகு நீரும் உடுக்கும் கூனறயும் * பாவம் பசய்தன தான் பகாதலா!      4 

 

ஆனமயின் முதுகத்தினடக் குதி பகாண்டு * தூமலர ்சாடிப் தபாய் * 

தீனம பசய்து இேவானேகே் * வினேயாடு நீரத்் திருக்தகாட்டியூர ்** 

தநமி தசர ்தடங்னகயினானன * நினனப்பிலா வலி பநஞ்சுனட * 

பூமி பாரங்கே் உண்ணும் தசாற்றினன வாங்கிப் * புல்னலத் திணிமிதன       5 

 

பூதம் ஐந்பதாடு தவே்வி ஐந்து * புலன்கே் ஐந்து பபாறிகோல் * 

ஏதம் ஒன்றும் இலாத * வண்னகயினாரக்ே் வாழ் திருக்தகாட்டியூர ்** 

நாதனன நரசிங்கனன * நவின்தறத்துவாரக்ே் உழக்கிய * 

பாத தூேி படுதலால் * இவ்வுலகம் பாக்கியம் பசய்ததத         6 

 

குருந்தம் ஒன்பறாசித்தாபனாடும் பசன்று * கூடி ஆடி விழாச ்பசய்து * 

திருந்து நான்மனறதயார ்இராப்பகல் * ஏத்தி வாழ் திருக்தகாட்டியூர ்** 

கருந்தட முகில்வண்ணனனக் * கனடக்பகாண்டு னக பதாழும் பத்தரக்ே் * 

இருந்த ஊரில் இருக்கும் மானிடர ்* எத்தவங்கே் பசய்தார ்பகாதலா!         7 

 

நேிரந்்த சீலன் நயாசலன் * அபிமானதுங்கனன நாே்பதாறும் * 

பதேிந்த பசல்வனனச ்தசவகம் பகாண்ட * பசங்கண்மால் திருக்தகாட்டியூர ்** 

குேிரந்்துனறகின்ற தகாவிந்தன் * குணம் பாடுவார ்உே்ே நாட்டினுே் * 

வினேந்த தானியமும் இராக்கதர ்* மீது பகாே்ேகிலாரக்தே          8 
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பகாம்பினார ்பபாழில் வாய் * குயில் இனம் தகாவிந்தன் குணம் பாடு சீர ்* 

பசம்பபானார ்மதிே் சூழ் * பசழுங்கழனியுனடத் திருக்தகாட்டியூர ்** 

நம்பனன நரசிங்கனன * நவின்று ஏத்துவாரக்னேக் கண்டக்கால் * 

எம்பிரான் தன சின்னங்கே் * இவரிவர ்என்று ஆனசகே் தீரவ்தன         9 

 

காசின் வாய்க் கரம் விற்கிலும் * கரவாது மாற்றிலி தசாறிடட்ு * 

ததச வாரத்்னத பனடக்கும் * வண்னகயினாரக்ே் வாழ் திருக்தகாட்டியூர ்** 

தகசவா! புருதடாத்தமா! * கிேர ்தசாதியாய்! குறோ! என்று * 

தபசுவார ்அடியாரக்ே் * எந்தம்னம விற்கவும் பபறுவாரக்தே              10 

 

** சீதநீர ்புனட சூழ் * பசழுங்கழனியுனடத் திருக்தகாட்டியூர ்* 

ஆதியான் அடியானரயும் * அடினம இன்றித் திரிவானரயும் ** 

தகாதில் பட்டரப்ிரான் * குேிர ்புதுனவமன் விடட்ுணுசித்தன் பசால் * 

ஏதம் இன்றி உனரப்பவர ்* இருடீதகசனுக்கு ஆேதர                 11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிககள சரண ் 

 

 


