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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

நான்கா ் ெத்து 

 

ஏழா ் திருப ாழி - தங்கககய மூக்கு ் 

ததவெ்ரயாகக என்று வழங்கு ் கண்ட ் என்னு ் திருெ்ெதியின் பெருக  

 

** தங்கககய மூக்கும் தகமயகனத் தகலயும்  

 தடிந்த * எம் தாசரதி தபாய் * 

எங்கும் தன் புகழா இருந்து அரசாண்ட *  

 எம் புருதடாத்தமன் இருக்கக ** 

கங்கக கங்கக என்ற வாசகத்தாதல *  

 கடுவிகன ககேந்திடகிற்கும் * 

கங்ககயின் ககர தமல் கக பதாழ நின்ற *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர             1 

 

சலம் பபாதி உடம்பின் தழல் உமிழ் தபழ் வாய்ச ்*  

 சந்திரன் பவங்கதிர ்அஞ்ச * 

மலரந்்பதழுந்து அணவு மணிவண்ண உருவின் *  

 மால் புருதடாத்தமன் வாழ்வு ** 

நலம் திகழ் சகடயான் முடிக் பகான்கற மலரும் *  

 நாரணன் பாதத் துழாயும் * 

கலந்திழி புனலால் புகரப்டு கங்ககக் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர            2 

 

அதிரம்ுகம் உகடய வலம்புரி குமிழ்த்தி *  

 அழல் உமிழ் ஆழி பகாண்படறிந்து * அங் 

பகதிரம்ுக அசுரர ்தகலககே இடறும் *  

 எம் புருதடாத்தமன் இருக்கக ** 

சதுமுகன் ககயில் சதுப்புயன் தாேில் *  

 சங்கரன் சகடயினில் தங்கி * 

கதிரம்ுக மணி பகாண்டிழி புனல் கங்ககக் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர           3 

 

இகமயவர ்இறுமாந்திருந்து அரசாே *  

 ஏற்று வந்பததிர ்பபாரு தசகன * 

நமபுரம் நணுக நாந்தகம் விசிறும் *  

 நம் புருதடாத்தமன் நகர ்தான் ** 

இமவந்தம் பதாடங்கி இருங்கடல் அேவும் *  

 இருககர உலகிகரத்தாட * 

ககமயுகடப் பபருகமக் கங்ககயின் ககர தமல் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர           4 
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உழுவததார ்பகடயும் உலக்ககயும் வில்லும் *  

 ஒண்சுடர ்ஆழியும் சங்கும் * 

மழுபவாடு வாளும் பகடக்கலம் உகடய *  

 மால் புருதடாத்தமன் வாழ்வு ** 

எழுகமயும் கூடி ஈண்டிய பாவம் *  

 இகறப் பபாழுதேவினில் எல்லாம் * 

கழுவிடும் பபருகமக் கங்ககயின் ககர தமல் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர          5 

 

தகலப்பபய்து குமுறிச ்சலம் பபாதி தமகம் *  

 சலசல பபாழிந்திடக் கண்டு * 

மகலப் பபருங்குகடயால் மறுத்தவன் மதுகர *  

 மால் புருதடாத்தமன் வாழ்வு ** 

அகலப்புகடத் திகரவாய் அருந்தவமுனிவர ்*  

 அவபிரதம் குகடந்தாட * 

கலப்கபகே் பகாழிக்கும் கங்ககயின் ககர தமல் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர            6 

 

விற்பிடித்திறுத்து தவழத்கத முறுக்கி *  

 தமல் இருந்தவன் தகல சாடி * 

மற்பபாருபதழப் பாய்ந்து அகரயகன உகதத்த *  

 மால் புருதடாத்தமன் வாழ்வு ** 

அற்புதம் உகடய அயிராவத மதமும் *  

 அவர ்இேம்படியர ்ஒண்சாந்தும் * 

கற்பக மலரும் கலந்திழி கங்ககக் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர            7 

 

திகரபபாரு கடல் சூழ் திண்மதிே் துவகர * 

 தவந்து தன் கமத்துனன்மாரக்்காய் * 

அரசிகன அவிய அரசிகன அருளும் *  

 அரி புருதடாத்தமன் அமரவ்ு ** 

நிகர நிகரயாக பநடியன யூபம் *  

 நிரந்தரம் ஒழுக்கு விடட்ு * இரண்டு 

ககர புகர தவே்விப் புகக கமழ் கங்ககக் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர              8 

 

** வடதிகச மதுகர சாேக்கிராமம் *  

 கவகுந்தம் துவகர அதயாத்தி * 

இடமுகட வதரி இடவகக உகடய *  

 எம் புருதடாத்தமன் இருக்கக ** 

தடவகர அதிரத் தரணி விண்டிடியத் *  

 தகலப் பற்றிக் ககர மரம் சாடி * 

கடலிகனக் கலங்கக் கடுத்திழி கங்ககக் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர            9 
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** மூன்பறழுத்ததகன மூன்பறழுத்ததனால் *  

 மூன்பறழுத்தாக்கி * மூன்பறழுத்கத 

ஏன்று பகாண்டிருப்பாரக்்கு இரக்கம் நன்குகடய *  

 எம் புருதடாத்தமன் இருக்கக ** 

மூன்றடி நிமிரத்்து மூன்றினில் ததான்றி *  

 மூன்றினில் மூன்றுருவானான் * 

கான் தடம் பபாழில் சூழ் கங்ககயின் ககர தமல் *  

 கண்டம் என்னும் கடிநகதர        10 

 

** பபாங்பகாலி கங்ககக் ககர மலி கண்டத்து *  

 உகற புருதடாத்தமன் அடி தமல் * 

பவங்கலி நலியா வில்லிபுத்தூரக்் தகான் *  

 விடட்ுசித்தன் விருப்புற்று ** 

தங்கிய அன்பால் பசய் தமிழ் மாகல *  

 தங்கிய நாவுகடயாரக்்கு * 

கங்ககயில் திருமால் கழலிகணக் கீதழ *  

 குேித்திருந்த கணக்காதம           11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகதள சரண ் 

 

 


