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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

ஐந்தா ் ெத்து 

 

நாலா ் திருப ாழி - பசன்னியயாங்கு 

 

எ ்பெரு ான் த து திருவுள்ளத்தில் புகுந்தம யால்  

ஆழ்வார் தா ் பெற்ற நன்ம கமளக் கூறி உகத்தல் 

 

** பசன்னிதயாங்கு * தண்திருதவங்கடம் உடடயாய்! * உலகு 

தன்டன வாழ நின்ற நம்பீ! * தாதமாதரா! சதிரா! ** 

என்டனயும் என் உடடடமடயயும் * உன் சக்கரப் பபாறி ஒற்றிக் பகாண்டு * 

நின் அருதே புரிந்திருந்ததன் * இனி என் திருக்குறிப்தப?           1 

 

பறடவ ஏறு பரம்புருடா! * நீ என்டனக் டகக்பகாண்ட பின் * 

பிறவி என்னும் கடலும் வற்றிப் * பபரும் பதம் ஆகின்றதால் ** 

இறவு பசய்யும் பாவக்காடு * தீக்பகாேஇீ தவகின்றதால் * 

அறிடவ என்னும் அமுத ஆறு * தடலப்பற்றி வாய்க்பகாண்டதத        2 

 

எம்மனா! என் குல பதய்வதம! * என்னுடட நாயகதன! * 

நின்னுதேனாய்ப் பபற்ற நன்டம * இவ்வுலகினில் ஆர ்பபறுவார?் ** 

நம்மன் தபாதல வீழ்த்தமுக்கும் * நாட்டில் உே்ே பாவம் எல்லாம் * 

சும்பமனாதத டகவிட்தடாடித் * தூறுகே் பாய்ந்தனதவ              3 

 

கடல் கடடந்தமுதம் பகாண்டு * கலசத்டத நிடறத்தாப் தபால் * 

உடல் உருகி வாய் திறந்து * மடுத்துன்டன நிடறத்துக் பகாண்தடன் ** 

பகாடுடம பசய்யும் கூற்றமும் * என் தகால் ஆடி குறுகப் பபறா * 

தடவடரத் ததாே் சக்கரபாணீ! * சாரங்்கவிற் தசவகதன!          4 

 

பபான்டனக் பகாண்டு உடரகல் மீதத * நிறம் எழ உடரத்தாற் தபால் * 

உன்டனக் பகாண்டு என் நாவகம் பால் * மாற்றின்றி உடரத்துக் பகாண்தடன் ** 

உன்டனக் பகாண்டு என்னுே் டவத்ததன் * என்டனயும் உன்னில் இட்தடன் * 

என் அப்பா! என் இருடீதகசா! * என் உயிரக்் காவலதன!                5 

 

உன்னுடடய விக்கிரமம் * ஒன்பறாழியாமல் எல்லாம் * 

என்னுடடய பநஞ்சகம் பால் * சுவர ்வழி எழுதிக் பகாண்தடன் ** 

மன்னடங்க மழு வலங்டகக் பகாண்ட * இராம நம்பீ! * 

என்னிடட வந்பதம்பபருமான்! * இனி எங்குப் தபாகின்றதத?             6 

 

** பருப்பதத்துக் கயல் பபாறித்த * பாண்டியர ்குலபதி தபால் * 

திருப்பபாலிந்த தசவடி * என் பசன்னியின் தமல் பபாறித்தாய் ** 

மருப்பபாசித்தாய்! மல்லடரத்்தாய்! * என்பறன்றுன் வாசகதம * 

உருப்பபாலிந்த நாவிதனடன * உனக்கு உரித்தாக்கிடனதய           7 

 

அனந்தன் பாலும் கருடன் பாலும் * ஐது பநாய்தாக டவத்து * என் 

மனந்தனுே்தே வந்து டவகி * வாழச ்பசய்தாய் எம்பிரான்! ** 

நிடனந்து என்னுே்தே நின்று பநக்குக் * கண்கே் அசும்பபாழுக * 

நிடனந்திருந்தத சிரமம் தீரந்்ததன் * தநமி பநடியவதன!           8 
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பனிக்கடலில் பே்ேிதகாடேப் * பழக விட்தடாடி வந்து * என் 

மனக்கடலில் வாழ வல்ல * மாய மணாே நம்பீ! ** 

தனிக் கடதல தனிச ்சுடதர * தனி உலதக என்பறன்று * 

உனக்கிடமாய் இருக்க * என்டன உனக்கு உரித்தாக்கிடனதய      9 

 

** தடவடர வாய் மிேிரந்்து மின்னும் * தவே பநடுங்பகாடிப் தபால் * 

சுடர ்ஒேியாய் பநஞ்சின் உே்தே * ததான்றும் என் தசாதி நம்பீ! ** 

வடதடமும் டவகுந்தமும் * மதிே் துவராபதியும் * 

இடவடககே் இகழ்ந்திடட்ு * என்பால் இடவடக பகாண்டடனதய     10 

 

** தவயர ்தங்கே் குலத்துதித்த * விடட்ுசித்தன் மனத்தத * 

தகாயில் பகாண்ட தகாவலடனக் * பகாழுங்குேிர ்முகில்வண்ணடன ** 

ஆயர ்ஏற்டற அமரர ்தகாடவ * அந்தணர ்தம் அமுதத்திடன * 

சாடய தபாலப் பாட வல்லார ்தாமும் * அணுக்கரக்தே              11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகயள சரண ் 

 

 


