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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

நான்கா ் ெத்து 

 

ஆறா ் திருப ாழி - காசுங்கறறயுறை 

பெற்ற பிள்றளகளுக்குெ் ெர புருஷனுறைய திருநா ங்கறள  

இை்டு அறழக்கு ்ெடி  ன ் திருந்தாதாரக்்கு உெததசித்தல் 

 

** காசும் கறையுறைக் கூறைக்கும் * அங்தகார ்கை்றைக்கு 

மாறசயினால் * அங்கவத்தப் தபர ்இடும் ஆதரக்ாே்! ** 

தகசவன் தபர ்இைட்ு * நீங்கே் ததனித்திருமிதனா * 

நாயகன் நாரணன் * தம் அன்றன நரகம் புகாே்            1 

 

அங்பகாரு கூறை * அறரக்குடுப்பதன் ஆறசயால் * 

மங்கிய மானிை சாதியின் * தபர ்இடும் ஆதரக்ாே்! ** 

பசங்கபணடுமால்! * சிரீதரா! என்ைறழத்தக்கால் * 

நங்றககாே்! நாரணன் * தம் அன்றன நரகம் புகாே்           2 

 

உசச்ியில் எண்பணயும் * சுை்டியும் வறேயும் உகந்து * 

எசச்ம் பபாலிந்தீரக்ாே்! * என் பசய்வான் பிைர ்தபர ்இை்டீர?் ** 

பிசற்ச புக்காகிலும் * எம்பிரான் திருநாமதம * 

நசச்ுமின் * நாரணன் தம் அன்றன நரகம் புகாே்             3 

 

மானிை சாதியில் ததான்றிை்தைார ்* மானிை சாதிறய * 

மானிை சாதியின் தபர ்இை்ைால் * மறுறமக்கில்றல ** 

வானுறை மாதவா! * தகாவிந்தா! என்ைறழத்தக்கால் * 

நானுறை நாரணன் * தம் அன்றன நரகம் புகாே்              4 

 

மலமுறை ஊத்றதயில் ததான்றிை்தைார ்* மல ஊத்றதறய * 

மலமுறை ஊத்றதயின் தபர ்இை்ைால் * மறுறமக்கில்றல ** 

குலமுறைக் தகாவிந்தா! * தகாவிந்தா! என்ைறழத்தக்கால் * 

நலமுறை நாரணன் * தம் அன்றன நரகம் புகாே்              5 

 

நாடும் நகரும் அறிய * மானிைப் தபர ்இைட்ு * 

கூடி அழுங்கிக் * குழியில் வீழ்ந்து வழுக்காதத ** 

சாடிைப் பாய்ந்த தறலவா! * தாதமாதரா! என்று 

நாடுமின் * நாரணன் * தம் அன்றன நரகம் புகாே்              6 

 

மண்ணில் பிைந்து மண்ணாகும் * மானிைப் தபர ்இைட்ு * அங் 

பகண்ணம் ஒன்றின்றி இருக்கும் * ஏறழ மனிசரக்ாே்! ** 

கண்ணுக்கினிய * கருமுகில் வண்ணன் நாமதம 

நண்ணுமின் * நாரணன் * தம் அன்றன நரகம் புகாே்              7 

 

நம்பி நம்பி என்று * நாைட்ு மானிைப் தபர ்இைை்ால் * 

நம்பும் பிம்பும் எல்லாம் * நாலு நாேில் அழுங்கிப் தபாம் ** 

பசம்பபருந்தாமறரக் கண்ணன் * தபர ்இைட்ு அறழத்தக்கால் * 

நம்பிகாே்! நாரணன் * தம் அன்றன நரகம் புகாே்             8 
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ஊத்றதக் குழியில் * அமுதம் பாய்வது தபால் * உங்கே் 

மூத்திரப் பிே்றேறய * என் முகில் வண்ணன் தபரிைட்ு ** 

தகாத்துக் குறழத்துக் * குணாலம் ஆடித் திரிமிதனா * 

நாத்தகு நாரணன் * தம் அன்றன நரகம் புகாே்             9 

 

** சீரணிமால் * திருநாமதம இைத் ததை்றிய ** 

வீரணி பதால் புகழ் * விைட்ுசித்தன் விரித்த ** 

ஓரணி ஒண்தமிழ் * ஒன்பததாடு ஒன்றும் வல்லவர ்* 

தபரணி றவகுந்தத்து * என்றும் தபணி இருப்பதர               10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகதள சரண ் 

 

 


