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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

முதல் ெத்து 

 

ஏழா ் திருப ாழி - பதாடர் சங்கிலிகை 

தளர்நகட நடத்தல்: தளர்நகடெ் ெருவ ் 

 

** பதாடர ்சங்கிலிகக சலார ்பிலார ்என்னத் * தூங்கு பபான்மணி ஒலிப்ப * 

படு மும்மதப் புனல் தசார * வாரணம் கபய நின்றூரவ்து தபால் ** 

உடன்கூடிக் கிண்கிணி ஆரவாரிப்ப * உகடமணி பகை கைங்க * 

தடந்தாேிகண பகாண்டு சாரங்்கபாணி * தேரந்கட நடவாதனா       1 

 

பசக்கர ்இகட நுனிக்பகாம்பில் ததான்றும் * சிறுபிகை முகேப் தபால * 

நக்க பசந்துவர ்வாய்த் திண்கண மீதத * நேிர ்பவண்பல் முகே இலக ** 

அக்குவடம் உடுத்து ஆகமத் தாலி பூண்ட * அனந்த சயனன் * 

தக்க மாமணிவண்ணன் வாசுததவன் * தேரந்கட நடவாதனா            2 

 

மின்னுக் பகாடியும் ஓர ்பவண்திங்களும் * சூழ் பரிதவடமுமாய் * 

பின்னல் துலங்கும் அரசிகலயும் * பீதகச ்சிை்ைாகடபயாடும் ** 

மின்னில் பபாலிந்தததார ்காரம்ுகில் தபாலக் * கழுத்தினில் காகைபயாடும் * 

தன்னில் பபாலிந்த இருடீதகசன் * தேரந்கட நடவாதனா               3 

 

கன்னல் குடம் திைந்தால் ஒத்தூறிக் * கணகண சிரித்து வந்து * 

முன் வந்து நின்று முத்தம் தரும் * என் முகில்வண்ணன் திருமாரவ்ன் ** 

தன்கனப் பபை்தைை்குத் தன் வாய் அமுதம் தந்து * என்கனத் தேிரப்்பிக்கின்ைான் * 

தன் எை்று மாை்ைலர ்தகலகே் மீதத * தேரந்கட நடவாதனா         4 

 

முன்னல் ஓர ்பவே்ேிப் பபருமகலக் குட்டன் * பமாடுபமாடு விகரந்ததாட * 

பின்கனத் பதாடரந்்தததார ்கருமகலக் குட்டன் * பபயரந்்தடி இடுவது தபால் ** 

பன்னி உலகம் பரவி ஓவாப் * புகழ்ப் பலததவன் என்னும் * 

தன் நம்பி ஓடப் பின் கூடச ்பசல்வான் * தேரந்கட நடவாதனா        5 

 

ஒரு காலில் சங்கு ஒரு காலில் சக்கரம் * உே்ேடி பபாறித்தகமந்த * 

இரு காலும் பகாண்டு அங்கங்கு எழுதினாை் தபால் * இலசச்ிகன பட நடந்து ** 

பபருகா நின்ை இன்ப பவே்ேத்தின் தமல் * பின்கனயும் பபய்து பபய்து * 

கருகாரக்் கடல்வண்ணன் காமர ்தாகத * தேரந்கட நடவாதனா       6 

 

படர ்பங்கய மலர ்வாய் பநகிழப் * பனி படு சிறு துேி தபால் * 

இடங்பகாண்ட பசவ்வாய் ஊறியூறி * இை்றிை்று வீழ நின்று ** 

கடும் தசக்கழுத்தின் மணிக் குரல் தபால் * உகட மணி கண கபணன * 

தடந்தாேிகன பகாண்டு சாரங்்கபாணி * தேரந்கட நடவாதனா          7 

 

பக்கம் கரும் சிறுப்பாகை மீதத * அருவிகே் பகரந்்தகனய * 

அக்கு வடம் இழிந்ததறித் தாழ * அணியல்குல் புகட பபயர ** 

மக்கே் உலகினில் பபய்தறியா * மணிக் குழவி உருவின் * 

தக்க மாமணிவண்ணன் வாசுததவன் * தேரந்கட நடவாதனா           8 
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பவண்புழுதி தமல் பபய்து பகாண்டு அகேந்தததார ்* தவழத்தின் கருங்கன்று தபால் * 

பதண்புழுதி ஆடித் திரிவிக்கிரமன் * சிறு புகர ்பட வியரத்்து ** 

ஒண் தபாதலர ்கமலச ்* சிறுகால் உகரத்து ஒன்றும் தநாவாதம * 

தண்தபாது பகாண்ட தவிசின் மீதத * தேரந்கட நடவாதனா             9 

 

திகர நீரச் ்சந்திர மண்டலம் தபால் * பசங்கண்மால் தகசவன் தன் * 

திருநீர ்முகத்துத் துலங்கு சுடட்ி * திகழ்ந்து எங்கும் புகட பபயர ** 

பபருநீரத்் திகர எழு கங்ககயிலும் * பபரியததார ்தீரத்்த பலம் 

தரு நீர ்* சிறுசச்ண்ணம் துே்ேம் தசாரத் * தேரந்கட நடவாதனா     10 

 

** ஆயர ்குலத்தினில் வந்து ததான்றிய * அஞ்சன வண்ணன் தன்கனத் * 

தாயர ்மகிழ ஒன்னார ்தேரத் * தேரந்கட நடந்ததகன ** 

தவயர ்புகழ் விடட்ுசித்தன் * சீரால் விரித்தன உகரக்க வல்லார ்* 

மாயன் மணிவண்ணன் தாே் பணியும் * மக்ககேப் பபறுவரக்தே             11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிைளள சரண ் 

 

 


