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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

ஐந்தா ் ெத்து 

 

முதல் திருப ாழி - வாக்குத்தூய்ம  

மநசய்ாநுஸந்தாந ் 

 

** வாக்குத் தூய்மம இலாமமயினாதல * 

 மாதவா! உன்மன வாய்க் பகாே்ே மாட்தடன் * 

நாக்கு நின்மன அல்லால் அறியாது * 

 நான் அதஞ்சுவன் என் வசம் அன்று ** 

மூரக்்குப் தபசுகின்றான் இவன் என்று * 

 முனிவாதயலும் என் நாவினுக்காற்தறன் * 

காக்மக வாயிலும் கடட்ுமர பகாே்வர ்* 

 காரணா! கருேக் பகாடியாதன!                 1 

 

சழக்கு நாக்பகாடு புன்கவி பசான்தனன் * 

 சங்கு சக்கரம் ஏந்து மகயாதன! * 

பிமழப்பர ்ஆகிலும் தம்மடியார ்பசால் 

 பபாறுப்பது * பபரிதயார ்கடன் அன்தற ** 

விழிக்கும் கண்ணிதலன் நின்கண் மற்றல்லால் * 

 தவபறாருவதராடு என் மனம் பற்றாது * 

உமழக்கு ஓர ்புே்ேி மிமக அன்று கண்டாய் * 

 ஊழி ஏழுலகு உண்டு உமிழ்ந்தாதன!                 2 

 

நன்மம தீமமகே் ஒன்றும் அறிதயன் * 

 நாரணா! என்னும் இத்தமன அல்லால் * 

புன்மமயால் உன்மனப் புே்ளுவம் தபசிப் * 

 புகழ்வான் அன்று கண்டாய் திருமாதல! ** 

உன்னுமாறு உன்மன ஒன்றும் அறிதயன் * 

 ஓவாதத நதமா நாரணா! என்பன் * 

வன்மம ஆவது உன் தகாயிலில் வாழும் * 

 மவட்டணவன் என்னும் வன்மம கண்டாதய              3 

 

பநடுமமயால் உலதகழும் அேந்தாய்! * 

 நின்மலா! பநடியாய்! அடிதயமன * 

குடிமம பகாே்வதற்கு ஐயுற தவண்டா * 

 கூமற தசாறு இமவ தவண்டுவதில்மல ** 

அடிமம என்னும் அக்தகாயின்மமயாதல * 

 அங்கங்தக அமவ தபாதரும் கண்டாய் * 

பகாடுமமக் கஞ்சமனக் பகான்று நின் தாமத * 

 தகாத்த வன்தமே தகாே் விடுத்தாதன!             4 
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ததாட்டம் இல்லவே் ஆத்பதாழு ஓமட * 

 துடமவயும் கிணறும் இமவ எல்லாம் * 

வாட்டம் இன்றி உன் பபான்னடிக் கீதழ * 

 வமேப்பகம் வகுத்துக் பகாண்டிருந்ததன் ** 

நாடட்ு மானிடத்ததாடு எனக்கரிது * 

 நசச்ுவார ்பலர ்தகழல் ஒன்றாகி * 

தகாடட்ு மண் பகாண்ட பகாே்மகயினாதன! * 

 குஞ்சரம் வீழக் பகாம்பபாசித்தாதன!              5 

 

கண்ணா! நான்முகமனப் பமடத்தாதன! * 

 காரணா! கரியாய்! அடிதயன் நான் * 

உண்ணா நாே் பசி ஆவபதான்றில்மல * 

 ஓவாதத நதமா நாரணா என்று ** 

எண்ணா நாளும் இருக்கு எசுச ்சாம 

 தவத * நாண்மலர ்பகாண்டுன பாதம் 

நண்ணா நாே் * அமவ தத்துறும் ஆகில் * 

 அன்பறனக்கமவ படட்ினி நாதே                 6 

 

பவே்மே பவே்ேத்தின் தமல் ஒரு பாம்மப * 

 பமத்மதயாக விரித்ததன் தமதல * 

கே்ே நித்திமர பகாே்கின்ற மாரக்்கம் * 

 காணலாங்பகால் என்னாமசயினாதல ** 

உே்ேம் தசார உகந்பததிர ்விம்மி * 

 உதராம கூபங்கோய் கண்ணநீரக்ே் * 

துே்ேம் தசாரத் துயிலமண பகாே்தேன் * 

 பசால்லாய் யான் உன்மனத் தத்துறும் ஆதற           7 

 

வண்ண மால் வமரதய குமடயாக * 

 மாரி காத்தவதன! மதுசூதா! * 

கண்ணதன! கரிதகாே் விடுத்தாதன! * 

 காரணா! கேிறட்ட பிராதன! ** 

எண்ணுவார ்இடமரக் கமேவாதன! * 

 ஏத்தரும் பபரும் கீரத்்தியினாதன! * 

நண்ணி நான் உன்மன நாே்பதாறும் ஏத்தும் * 

 நன்மமதய அருே் பசய் எம்பிராதன!                   8 

 

நம்பதன! நவின்தறத்த வல்லாரக்ே் * 

 நாததன! நரசிங்கம் அதானாய்! * 

உம்பர ்தகான் உலதகழும் அேந்தாய் * 

 ஊழி ஆயினாய்! ஆழி முன்தனந்தி ** 

கம்பமா கரிதகாே் விடுத்தாதன! * 

 காரணா! கடமலக் கமடந்தாதன! * 

எம்பிரான்! என்மன ஆளுமடத் தததன! * 

 ஏமழதயன் இடமரக் கமேயாதய                    9 
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** காமர ்தாமத கருதலர ்சிங்கம் * 

 காண இனிய கருங்குழல் குட்டன் * 

வாமனன் என் மரகத வண்ணன் * 

 மாதவன் மதுசூதனன் தன்மன ** 

தசம நன்கமரும் புதுமவயர ்தகான் * 

 விடட்ுசித்தன் வியன் தமிழ் பத்தும் * 

நாமம் என்று நவின்றுமரப்பாரக்ே் * 

 நண்ணுவார ்ஒல்மல நாரணன் உலதக             10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகளள சரண ் 

 

 


