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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

இரண்டா ் ெத்து 

 

எட்டா ் திருப ாழி - இந்திரன ாடு 

கண்ணன  த்ருஷ்டி னதாஷ ் வாராதெடி திருவந்திக்காெ்பிட அனழத்தல் 

 

** இந்திரதனாடு பிரமன் * ஈசன் இமமயவர ்எல்லாம் * 

மந்திர மாமலர ்பகாண்டு * மமைந்துவராய் வந்து நின்ைார ்** 

சந்திரன் மாேிமக தசரும் * சதுரரக்ே் பவே்ேமை நின்ைாய்! * 

அந்தியம்தபாது இதுவாகும் * அழகதன! காப்பிட வாராய்    1 

 

கன்றுகே் இல்லம் புகுந்து * கதறுகின்ை பசு எல்லாம் * 

நின்பைாழிந்ததன் உன்மனக் கூவி * தநசதமல் ஒன்றும் இலாதாய்! ** 

மன்றில் நில்தலல் அந்திப்தபாது * மதிே் திருபவே்ேமை நின்ைாய்! * 

நன்று கண்டாய் என்தன் பசால்லு * நான் உன்மனக் காப்பிட வாராய்  2 

 

பசப்தபாது பமன்முமலயாரக்ே் * சிறு தசாறும் இல்லும் சிமதத்திடட்ு * 

அப்தபாது நான் உரப்பப் தபாய் * அடிசிலும் உண்டிமல ஆே்வாய்! ** 

முப்தபாதும் வானவர ்ஏத்தும் * முனிவரக்ே் பவே்ேமை நின்ைாய்! * 

இப்தபாது நான் ஒன்றும் பசய்தயன் * எம்பிரான்! காப்பிட வாராய்   3 

 

கண்ணில் மணல் பகாடு தூவிக் * காலினால் பாய்ந்தமன என்பைன்று * 

எண்ணரும் பிே்மேகே் வந்திடட்ு * இவரால் முமைப்படுகின்ைார ்** 

கண்ணதன! பவே்ேமை நின்ைாய்! * கண்டாதராதட தீமம பசய்வாய்! * 

வண்ணதம தவமல அபதாப்பாய்! * வே்ேதல! காப்பிட வாராய்   4 

 

பல்லாயிரவர ்இவ்வூரில் பிே்மேகே் * தீமமகே் பசய்வார ்* 

எல்லாம் உன் தமல் அன்றிப் தபாகாது * எம்பிரான்! நீ இங்தக வாராய் ** 

நல்லாரக்ே் பவே்ேமை நின்ைாய்! * ஞானச ்சுடதர! உன் தமனி * 

பசால்லார வாழ்த்தி நின்தைத்திச ்* பசாப்படக் காப்பிட வாராய்   5 

 

கஞ்சன் கறுக் பகாண்டு நின் தமல் * கரு நிைச ்பசம்மயிரப்் தபமய * 

வஞ்சிப்பதை்கு விடுத்தான் * என்பததார ்வாரத்்மதயும் உண்டு ** 

மஞ்சு தவழ் மணிமாட * மதிே் திருபவே்ேமை நின்ைாய்! * 

அஞ்சுவன் நீ அங்கு நிை்க * அழகதன! காப்பிட வாராய்     6 

 

கே்ேச ்சகடும் மருதும் * கலக்கழிய உமத பசய்த * 

பிே்மே அரதச! நீ தபமயப் பிடித்து * முமலயுண்ட பின்மன ** 

உே்ேவாறு ஒன்றும் அறிதயன் * ஒேியுமட பவே்ேமை நின்ைாய்! * 

பே்ேிபகாே் தபாது இதுவாகும் * பரமதன! காப்பிட வாராய்    7 

 

இன்பம் அதமன உயரத்்தாய்! * இமமயவரக்்கு என்றும் அரியாய்! * 

கும்பக் கேிைட்ட தகாதவ! * பகாடும் கஞ்சன் பநஞ்சினில் கூை்தை! ** 

பசம்பபான் மதிே் பவே்ேமையாய்! * பசல்வத்தினால் வேர ்பிே்ோய்! * 

கம்பக் கபாலி காண் அங்குக் * கடிததாடிக் காப்பிட வாராய்    8 
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இருக்பகாடு நீர ்சங்கில் பகாண்டிடட்ு * எழில் மமைதயார ்வந்து நின்ைார ்* 

தருக்தகல் நம்பி! சந்தி நின்று * தாய் பசால்லுக் பகாே்ோய் சில நாே் ** 

திருக்காப்பு நான் உன்மனச ்சாத்தத் * ததசுமட பவே்ேமை நின்ைாய்! * 

உருக்காடட்ும் அந்தி விேக்கு * இன்று ஒேி பகாே்ே ஏை்றுதகன் வாராய்  9 

 

** தபாதமர ்பசல்வக் பகாழுந்து * புணர ்திருபவே்ேமையாமன * 

மாதரக்்கு உயரந்்த அதசாமத * மகன் தன்மனக் காப்பிட்ட மாை்ைம் ** 

தவதப் பயன் பகாே்ே வல்ல * விடட்ுசித்தன் பசான்ன மாமல * 

பாதப் பயன் பகாே்ே வல்ல * பத்தர ்உே்ோர ்விமன தபாதம    10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகனள சரண ் 

 

 


